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س��ال هزاروسیصدوسی ودو شمسی بود. من 
و عده ای از جوانان پرشور آن روزگار پس از 
تبادل نظر و مش��اجره، به این نتیجه رسیده 
بودیم ك��ه چه دلیلی دارد نم��از را به عربی 
بخوانیم؟ چرا نماز را به زبان فارسی نخوانیم؟ 
عاقبت تصمیم گرفتیم نماز را به زبان فارسی 

بخوانیم و همین كار را هم كردیم. 
والدین كم ك��م از این موضوع آگاهی یافتند 

و به فك��ر افتادند. آن ها پس از تبادل نظر با 
یكدیگ��ر، تصمیم گرفتند با نصیحت ما را از 
این كار باز دارند و اگر مؤثر نبود، راهی دیگر 
برگزینند. چون پند دادن آن ها مؤثر نیفتاد، ما 
را ن��زد یكی از روحانیون آن زمان بردند. آن 
روحانی وقتی فهمید ما به زبان فارسی نماز 
می خوانیم، به ش��یوه ای اهانت آمیز نجس و 
كافرمان خواند. این عمل او ما را در كارمان 

راس��خ تر و مصمم ت��ر كرد. عاقب��ت یكی از 
پ��دران، والدی��ن دیگر افراد را ب��ه این فكر 
انداخت كه ما را به محضر حضرت آیت اهلل 
ح��اج آقا رحیم ارباب1  ببرند و این فكر مورد 
تأیی��د قرار گرف��ت. آن ها نزد آی��ه اهلل ارباب 
رفتن��د و موضوع را ب��ا وی در میان نهادند. 
او دس��تور داد در وقتی معّین خدمت ایشان 
برس��یم. درروز موعود ما راك��ه تقریبًا پانزده 
نفربودیم، به محضر مبارك ایشان بردند. در 
همان لحظه اول، چهره نورانی و خندان وی 
ما را مجذوب س��اخت؛ آن بزرگ مرد را غیر 
از دیگران یافتیم و دانستیم كه با شخصیتی 
اس��تثنایی روبرو هس��تیم. آقا در آغاز دستور 
پذیرای��ی از همه ما را صادر فرمود. س��پس 
به والدین ما فرمود: ش��ما كه به فارسی نماز 
نمی خوانید، فعاًل تشریف ببرید و ما را با 
فرزندانتان تنها 
 . ید ر ا بگذ

بياييد اين گونه باشيم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1-  از علماي اصفهان و اساتید



وقت��ی آن ها رفتند، به ما فرمود: بهتر اس��ت 
ش��ما یكی یكی خودت��ان را معرفی كنید و 
بگویید در چه سطح تحصیلی و چه رشته ای 
درس می خوانید. آن گاه به تناس��ب رش��ته و 
كالس ما، پرس��ش های علمی مطرح كرد و 
از درس های��ی مانند جبر و مثلثات و فیزیك 
و ش��یمی و علوم طبیعی مسائلی پرسید كه 
پاس��خ اغلب آن ه��ا از توان ما بی��رون بود. 
هرك��س كه از عه��ده پاس��خ برنمی آمد، با 
اظهار لطف وی و پاسخ درست پرسش روبرو 
می ش��د.پس از آن كه همه ما را خلع سالح 
ك��رد، فرمود: والدین ش��ما نگران ش��ده اند 
كه ش��ما نمازت��ان را به فارس��ی می خوانید، 
آن ها  نمی دانند من كس��انی را می شناس��م 
ك��ه – نعوذب��اهلل -  اصاًل نم��از نمی خوانند، 
ش��ما جوانان پاك و با اعتقادی هس��تید كه 
هم اهل دین هس��تید و هم اهل همت، من 
در جوانی می خواس��تم مثل ش��ما نماز را به 
فارس��ی بخوانم؛ ولی مش��كالتی پیش آمد 
كه نتوانس��تم. اكنون شما به خواسته دوران 
جوانی ام جامه عمل پوش��انیده اید. آفرین به 
همت ش��ما. در آن روزگار، نخستین مشكل 
من ترجمه صحیح س��وره حمد بود كه البد 
ش��ما آن را حّل كرده اید. اكنون یكی از شما 
كه از دیگران مسلط تر است، بگوید بسم اهلل 
الرحمن الرحیم را چگونه ترجمه كرده است. 
یكی ازما به عادت دانش آموزان دس��تش را 
باال گرفت و برای پاس��خ دادن داوطلب شد. 
آقا با لبخند فرمود: خوب شد طرف مباحثه ما 
یك نفر است؛ زیرا من از عهده پانزده جوان 

نیرومند برنمی آمدم. 
بعد به آن جوان فرمود: خوب بفرمایید بس��م 

اهلل را چگونه ترجمه كردید؟ 
آن ج��وان طب��ق عادت ج��اری گفت: به نام 

خداوند بخشنده مهربان.
حاج آق��ا لبخن��د زد و فرمود: گم��ان نكنم 

ترجمه درست بسم اهلل چنین باشد. 
درمورد»بس��م« ترجم��ه »ب��ه ن��ام« عیبی 
ن��دارد. اما »اهلل« قابل ترجمه نیس��ت؛ زیرا 
اس��م علم )خاص( خدا است و اسم خاص 
را نمی ت��وان ترجمه كرد؛ مثاًل اگر اس��م 
كس��ی »حسن«باش��د، نمی توان به آن 

گف��ت »زیبا«. ترجمه »حس��ن« زیباس��ت؛ 
ام��ا اگربه آقای حس��ن بگوییم آق��ای زیبا، 
خوشش نمی آید. كلمه اهلل اسم خاصی است 
كه مس��لمانان بر ذات خداوند متعال اطالق 
می كنن��د. نمی ت��وان »اهلل« را ترجمه كرد، 
باید هم��ان را به كار برد. خوب »رحمن« را 
چگونه ترجمه كرده اید؟ رفیق ما پاس��خ داد: 
بخش��نده. حضرت ارباب فرمود: این ترجمه 
بد نیس��ت، ولی كامل نیست؛ زیرا »رحمن« 
یكی از صفات خداس��ت كه ش��مول رحمت 
و بخش��ندگی او را می رس��اند و این شمول 
دركلمه بخش��نده نیس��ت؛ »رحم��ن« یعنی 
خدای��ي كه در این دنیا هم برمؤمن و هم بر 
كاف��ر رحم می  كند و همه را در كنف لطف و 
بخشندگی خود قرار می دهد و نعمت رزق و 
سالمت جسم و مانند آن را اعطا می فرماید. 
در هرحال، ترجمه بخش��نده برای »رحمن« 

درحد كمال ترجمه نیست.
 خ��وب، رحیم را چط��ور ترجم��ه كرده اید؟ 
رفی��ق ما ج��واب داد: »مهرب��ان«. حضرت 
آیت اهلل ارباب فرمود: اگرمقصودتان از رحیم 
من ب��ودم - چون نام وی رحی��م بود- بدم 
نمی آم��د »مهربان« ترجم��ه كنید؛ اّما چون 
رحیم كلمه ای قرآنی و نام پروردگار اس��ت، 
باید درست معنا شود. اگر آن را »بخشاینده« 
ترجم��ه كرده بودید، راه��ی به دهی می برد؛ 
زیرا رحیم یعنی خدایی كه در آن دنیا گناهان 
مؤمن��ان را عفو می كند. پس آنچه در ترجمه 
»بس��م اهلل« آورده اید بد نیست؛ ولی كامل 
نیست و اشتباهاتی دارد. من هم در دوران 

جوان��ی چنین قصدی داش��تم، اّما به همین 
مشكالت برخوردم و از خواندن نماز فارسی 
منصرف ش��دم. تازه این فقط آیه اول سوره 
حمد بود، اگر به دیگر آیات بپردازیم موضوع 
خیلی پیچیده تر می شود.اّما من معتقدم شما 
اگر باز هم بر این امر اصرار دارید، دس��ت از 
نماز خواندن فارسی برندارید؛ زیرا خواندنش 
از نخواندن نماز به طوركلی بهتر اس��ت. در 
این جا، همگی ش��رمنده و منفعل و شكست 
خ��ورده از وی عذرخواه��ی كردی��م و قول 
دادیم، ضمن خواندن نماز به عربی، نمازهای 
گذش��ته را اع��اده كنیم. ایش��ان فرمود: من 
نگفتم به عرب��ی نماز بخوانید، هرطور دلتان 
می خواهد بخوانید. من فقط مش��كالت این 
كار را برای شما شرح دادم. ما همه عاجزانه 
از وی طل��ب بخش��ایش و از كار خود اظهار 
پش��یمانی كردیم. حضرت آیت اهلل ارباب، با 
تعارف میوه و ش��یرینی، مجلس را به پایان 
برد. ما همگی دس��ت مباركش را بوسیدیم و 
در حال��ی كه ما را بدرقه می كرد، خداحافظی 
كردی��م. بعد نمازها را اع��اده كردیم و از كار 

جاهالنه خود دست برداشتیم2.
----------------------------------

ولي  نماندگي  نهاد  دفتر  نشریه  پرسمان،  ماهنامه   -2 
فقیه در دانشگاه،   سال اول ،  شماره 40، آذر80.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند بخشنده مهربان

 به نام خداوند رنگین کمان   
                                            

بچه هاي خوبم سالم، حال شما خوب است؟ 
 امیدوارم  در همه حال موفق و پیروز باش��ید، با یک صلوات قشنگ  

براي سالمتی امام زمان حال و هوای برنامه را عوض می کنیم. 
اللهم صل علي محمد وآل محمد 

بچه های خوب! حاضرید برنامه را با کشیدن چند تصویر و یک  سوال 
شروع کنم1 ؟

من شکل های مورد نظر را در تابلو می کشم و شما دقت کنید. 

سوال: چه وجه تشابهی در میان این شکل ها وجود دارد؟  
همه این ها نور دارند. 

 در روایات به چند چیز نور گفته می شود2 ؟ قرآن، نماز،  وضو
چرا به این ها نور می گویند؟  

چون انسان ها را از تاریکی و ظلمات و بدبختی نجات می دهند.
خیلی ممنون که جواب دادید. 

آیا می توانید نور دیگري رامعرفي کنید؟
برای این که به جواب برسید دایره هایي را که در تابلو مي کشم به هم 

وصل کنید.

خیلی ممنون جواب علم است که در روایات آمده است.
 

امام صادق)ع(  فرمود:  العلم نور یقذفه اهللهَّ في قلب من یشاء 3، 
حاال که فهمیدیم علم نور است و باعث هدایت بشر می شود به سراغ 
یک مس��ابقه مي رویم. کارت هایی را در تابلو قرار می دهم.  از حروف  
به هم ریخت��ه کلمه مورد نظر را درس��ت کنید.کلمات م��ورد نظر ما 

درباره فضیلت علم و عالم است.

  خیلی ممنون از ش��ما که کلمات مورد نظر ما را به دس��ت آوردید. 
دوس��ت باهوش و زرنگ خودتان را با یک صلوات قش��نگ تشویق 

کنید.  اللهم صل علي محمد وآل محمد
من هم جهت کمک و آگاهی شما به روایات آن اشاره می کنم4 . 

 چــــــراغ روشن   
 حسین ملکي برزگر  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1- مربی در حال خوش و بش کردن شکل ها را در تابلو می کشد و به پاسخ بچه ها گوش می کند. 

ُة نُور،  الُْوُضوِء نُور؛ مسند اإلمام الرضا عليه السالم. الاَ  2- الُْقْرآناَ نُور ، الصَّ
 3- مصباح الشريعه، موسسه االعلمي، 1400 هـ.ق،؛ الباب السارس في الفتيا، ص 17.

4- مربی کارت ها را دو رو درست می کند. يک رو حروف به هم ريخته و يک طرف آن کلمه کامل را می نويسد.
اِکب .  واَ لاَی الْکاَ ِر عاَ ماَ ْضِل الْقاَ فاَ ابِِد کاَ ْيِر الْعاَ لاَی غاَ ابِِد عاَ اِکِب واَ فاَْضلاَ الْعاَ واَ لاَی الْکاَ ْمِس عاَ ْضِل الشَّ فاَ ابِِد کاَ لاَی الْعاَ الِِم عاَ  أاَنَّ النَِّبيَّ ص قاَالاَ إِنَّ فاَْضلاَ الْعاَ

علم و عالم

مثلباالتر از

خ د و ر ش ی ع ب ا د

خ ا ه ن آ ا ب د ه د ز ا

ز ن ن د ه ا گ ش د ه ی



حاال با ه��م برویم چن��د نمونه از آثار عل��م و دان��ش را از زبان موال 
علی)ع( را با هم مرور کنیم.  شما باید به کارت هایی که در دست من 

است خوب دقت کنید1 .  
امیرالمومنین علیه الس��الم فرمود: »به هفت جه��ت علم از مال برتر 

است 2.«
اول آن که علم میراث انبیاء است و مال میراث فراعنه است.

حاال نوبت داستاني زیبا در باره علم و دانش است.
قاضی علی بن محمد الماوردی ،اهل بصره و در فقه ش��افعی اس��تاد 
بود. او معاصر با ش��یخ طوس��ی )ره ( بود. خ��ودش می گوید: زحمت 
زیادی کشیدم در جمع و ضبط کتابی در خرید و فروش )بیع و شراء( 
و همه جزئی��ات و فروعات مس��ائل مربوط ب��ه آن را در خاطرم ثبت 
کردم، به طوري که بعد از اتمام آن کتاب ب��ه ذهنم آمد که من از هر 

کسی در باب فقه ، عالمترم، ُعجب و خودپسندی مرا گرفت.
روزی دو نفر عرب بادیه نشین)عش��ایر( به مجلس من آمدند و راجع 
به معامله اي که در روستایشان انجام گرفت پرسیدند، که از آن مسأله 
چهار فرع دیگر هم منش��عب می ش��د که من هیچ کدام را نتوانس��تم 

جواب دهم.
مدتی به فکر فرو رفتم و به خودم گفتم: تو که ادعا می کردی در باب 
فقه مرجع و اعلم همه زمان هستی حال چطور نمی توانی مسأله اهل 

روستا را پاسخ بدهي؟
بعد به آن ها گفتم: این مس��أله را وارد نیس��تم! آن ها تعجب کردند و 
گفتند: باید بیش تر زحمت بکشی تا بتوانی جواب مسائل را بدهی، از 
نزدم رفتند پیش کسی که عده ای شاگردانم بر او از نظر علمی مقدم 

بودند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بحاراألنوار، ج2، 19 باب  ثواب الهدايه و التعليم و فضلهما و فضل العلماء و ذم إضالل الناس .....  ص: 1

ابِد ْبِعيناَ أاَلْفاَ عاَ ِه ساَ ُل ِمْن ِعباَاداَ ُع بِِعلِْمِه أاَْفضاَ الٌِم يُْنتاَفاَ اِهٍد واَ قاَالاَ ع عاَ ابٍِد واَ ِمْن أاَلِْف زاَ ُل ِمْن أاَلِْف عاَ الٌِم أاَْفضاَ ِ ع قاَالاَ عاَ ْبِد اللَّ ْن أاَبِي عاَ ُ عاَ
بحاراألنوار، ج2، 19 باب 8 ثواب الهدايه و التعليم و فضلهما و فضل العلماء و ذم إضالل الناس، ص: 1

ابِد ا الْعاَ لِّيهاَ ٍه يُصاَ ْکعاَ ْبِعيناَ أاَلْفاَ راَ ُل ِمْن ساَ ِقيُه أاَْفضاَ ا الْفاَ لِّيهاَ ٌه يُصاَ ْکعاَ ِ ع قاَالاَ راَ ْبِد اللَّ ُ عن أاَبِي عاَ
بحاراألنوار، الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 1،181، باب 1، فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم...ص:162

ات  يِّ باَْيناَ األَأْْمواَ الْحاَ اِل کاَ الُِب الِْعلِْم باَْيناَ الُْجهَّ ِ ص طاَ اَ قاَالاَ راَُسوُل اللَّ
بحار األنوار، ج 1، 182، باب 1، فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم .....  ص:162

اِمراَ لاَه  اِب الَِّذي الاَ عاَ راَ الْباَْيِت الْخاَ يْ ٌء ِمناَ الِْعلِْم کاَ لَِّم الِْعلْماَ فاَإِنَّ قاَلْباً لاَْيساَ فِيِه شاَ اِهُل تاَعاَ ِتِه......ياَا جاَ ْنُه فِي ُخْطباَ ُ عاَ رٍّ راَِضياَ اللَّ ْن أاَبِيِه ع قاَالاَ قاَالاَ أاَبُو ذاَ اِدِق عاَ ِن الصَّ ٍ عاَ
اَْدٍر اِء ب داَ ِهيٍد ِمْن ُشهاَ اباَ شاَ ٍم ثاَواَ اَُه بُِکلِّ قاَداَ ُ ل تاَباَ اللَّ اَاباً ِمناَ الِْعلِْم کاَ اَْيِتِه ياَلْتاَِمُس ب جاَ ِمْن ب راَ حضرت محمد)ص(: ماَْن خاَ

1- مربی حرف بچه ها را گوش می کند از بچه ها کمک می گيرد و هر مقداری که الزم است در کالس بيان می کند. 
2- مربی کارت سفيد را روی کارت نوشته شده  قرار می دهد. آرام آرام کارت سفيد را حرکت می دهد تا کلمه مورد نظر مرحله به مرحله مشخص شود. اين کار باعث 

انگيزه و توجه بچه ها به درس می شود.
ا الثَّالُِث  اُل ياَْنُقُص بِهاَ ِة واَ الْماَ قاَ ِه الثَّانِي الِْعلُْم الاَ ياَْنُقُص بِالنَّفاَ اِعناَ راَ اُث الْفاَ الاَ ِميراَ اُث األَأْنِْبياَاِء واَ الْماَ َُّه ِميراَ ٍه األَأْوَُّل أاَن ْبعاَ اِل بِساَ ُل ِمناَ الْماَ روی عن علی عليه السالم انه قال : الِْعلُْم أاَْفضاَ
ًه  اصَّ افِِر واَ الِْعلُْم الاَ ياَْحُصُل إاِلَّ لِلُْمْؤِمِن خاَ اُل ياَْحُصُل لِلُْمْؤِمِن واَ الْکاَ اِمُس الْماَ اُل الْخاَ ِن واَ ياَْبقاَی الْماَ فاَ ابُِع الِْعلُْم ياَْدُخُل فِي الْکاَ اِحباَُه الرَّ افِِظ واَ الِْعلُْم ياَْحفاَُظ صاَ اُل إِلاَی الْحاَ ياَْحتاَاُج الْماَ
اُل ياَْمناَُعه    اِط واَ الْماَ راَ لاَی الصِّ لاَی الُْمُروِر عاَ ُجلاَ عاَ وِّي الرَّ ابُِع الِْعلُْم يُقاَ اِل السَّ اِحِب الْماَ اِحِب الِْعلِْم فِي أاَْمِر ِديِنِهْم واَ الاَ ياَْحتاَاُجوناَ إِلاَی صاَ ِميُع النَّاِس ياَْحتاَاُجوناَ إِلاَی صاَ اِدُس جاَ السَّ

بحاراألنوار، الجامعة لدرر، أخبار األئمة األطهار، ج1 ، 185، باب 1، فرض العلم و وجوب طلبه والحث عليه و ثواب العالم و المتعلم ...  ص:162.

میراث انبیاءمیراثمیراث

علم و عالم

مثلباالتر از

خورشید 1000 عابد

خانه آباد 1000 زاهد

زنده گان شهید



از او مسأله را س��ؤال کردند و همه را جواب داد، آن ها از جواب سؤال 
خوشحال شدند و او را مدح کردند و به طرف روستاي خودشان رفتند.

ماوردی می گوید: این جریان س��بب شد تا من متنبه بشوم و نَفسم را 
از خودپس��ندی و غرور در علم ذلیل کنم تا دیگر میل به خودستایی 

ننمایم.
اما دومین فایده علم؛ علم رادر هر چه انفاق و خرج کني کم نمي شود 
)بلکه زیاد هم مي شود( ولي مال را هر قدر خرج کني به همان اندازه 

کسر مي شود.

س��وم: مال احتیاج به حافظ و نگهبان دارد که صاح��ب مال باید در 
نگه��داري او مراقبت کن��د، ولي علم ن��ه تنها احتیاج ب��ه مراقبت و 
نگهداري ندارد، بلک��ه صاحب خود را هم از خطره��ا و ضررها حفظ 

مي نماید. 

به این حکایت گوش کنید.
اصمع��ی می گوی��د: م��ن در ابتدای 
تحصی��ل فقیر بودم. ه��ر روز صبح 
وقتی برای تحصیل عل��م از خانه 
بقال  بیرون می آم��دم در رهگذر 
فضولي از من سؤال می کرد کجا 

می روی؟ می گفتم: ب��رای تحصیل دانش می روم و در برگش��ت هم 
همان سؤال را از من می پرسید.

گاهی هم می گف��ت: روزگار خ��ود را ضایع می کنی، چرا ش��غلی یاد 
نمی گیری تا پولدار ش��وی، این کاغ��ذ و دفترهایت را ب��ه من بده تا 
در خمره ای بین��دازم تا ببینی هیچ در آن معلوم نگردد و پیوس��ته مرا 
س��رزنش می کرد و من هم رنجیده خاطر می ش��دم، و زندگی هم به 
سختی می گذشت به طوري که نمی توانستم پیراهنی برای خود بخرم.

سال ها گذشت تا این که روزی رسولی از طرف امیر بصره آمد. مرا نزد 
امیر دعوت کرد. گفتم من با این لباس پاره چگونه آیم؟

آن رس��ول رفت و لباس و پول برایم آورد. لباس ه��ا را عوض کردم 
و نزد امیر بص��ره رفتم. او گفت: ترا برای تأدیب پس��ر خلیفه انتخاب 
کردم باید به بغداد روی. پس روانه بغداد ش��دم و نزد خلیفه عباس��ی 
هارون الرشید رسیدم و مرا مأمور تعلیم و تربیت محمد امین پسر خود 

کرد، و زندگانی ام رفته رفته بسیار خوب شد.
چون چند س��ال گذش��ت و محمد امین به کماالتی از علوم رس��ید، 
هارون او را امتحان ک��رد، و در روز جمعه محم��د امین خطبه بلیغی 
خواند و هارون الرشید را پسند آمد و به من گفت: چه آرزویی داری؟ 
گفتم: می خواهم به زادگاه خود بصره روم، پس مرا اجازه داد و با اعزاز 

کم م

حافظ

کم

حاففظ

کم نمی شود

حافظ



و اکرام به بصره فرس��تاد. مردم بصره به دیدنم آمدند از جمله همان 
بقال فضول هم آم��د. چون او را دیدم، گفتم: دی��دی آن کاغذ و علم 
چه ثمره ای داد! او در مقام اعتذار آم��د و گفت: از نادانی آن مطالب را 
به تو گفتم. علم اگر چه دیر ثمر دهد اما از فایده دنیایی و دینی خالی 

نباشد.

بود از مال و ثروت علم بهتر
که باقی شد ز هر فانی نکوتر

تویی گر مال و دولت را نگهبان
برد دانش تو را در حفظ یزدان 

چهارم:  علم در کفن و قبر تا آخر همراه انس��ان است، ولي مال بعد از 
مرگ همراه آدمي نیست.

پنجم: مال ب��راي مؤمن وکافر حاصل مي ش��ود، ولي علم فقط براي 
مؤمن حاصل مي شود. )مراد علم شریعت و دین است.(

شش��م: همه مردم در امور دینشان نیازمند 
به علم هس��تند، ولي نیازمند ب��ه آدم مالدار 

نیستند.

هفتم:  علم در موقع عبور از صراط صاحبش را یاری می کند، ولی مال 
هنگام عبور از صراط مانع و مزاحم صاحب مال می گردد.

ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود
بی ُهنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود
در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه
با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود

هر که بر مردان حّق پیوست عنوانی گرفت
قطره چون واصل بدریا می شود دریا شود

آدمی هرگز نمی بیند ز سنگینی گزند
از سبک مغزی بشرچون سنگ پیش پا شود

سر فرو می آورد هر شاخه از بارآوری
می کند افتادگی انسان اگر دانا شود

قیمت گوهر شود پیدا بر گوهر شناس
قدر ما، در پای میزان عمل پیدا شود

اگ��ر موافق باش��ید براي رس��یدن به ی��ک فضیلت دیگ��ر علم یک 
مس��ابقه اجرا کنیم. ابتدا من 12  دایره  را که قباًل در تابلو  کش��یدم 

شماره گذاری می کنم.

همراههمراههمراه

مومنمومنمومن

نیازمندنیازمندنیازمز

یارییارییاری



 سپس 12 س��ؤال مي پرسم ش��ما حرف اول جواب ها را در خانه های 
مشخص قرار  دهید.کسی زودتر به پیام دایره ها برسد برنده  می شود. 

سؤال ها
1- کدام پیامبر الهی زره مي بافت   ؟      1    داود

2-  آن چیست که  اصال تعطیل نمی شود   ؟     4    تربیت
3- به یک��ی از مقدم��ات نماز ک��ه از هر ط��رف بخوانی��م خودش    
می شود چه میگویند؟     2، 6     وضو
4- آن چیست که  قبل سخن و آخر نماز می آید  ؟       3    سالم
5-در نماز و وضو هست، ولی در غسل نیست چه نام دارد؟  5 ، 7مواالت  
6- به فرمایش خدا در قرآن باید هر روز یادآوری شود؟    8    نعمت     

حاال نوبت به دست آوردن پیام است. 
حاال کلمه علم را به همراه حروف  داخل دایره ها از ابتدا به ترتیب در 

کنار هم قرار دهید تا به پیام برسید. 
آیا کسی توانست پیام راز دایره ها  را به دست آورد؟ 

 خیلی ممنون. بله عزیزان. پیام ما

  »علم دوست مؤمن« 
آفرین به  بچه هایي که سریع تر به پیام رسیدند. 

بله دوستان: پیام را یک بار دیگر با هم همراه با ترجمه  آن بخوانیم. 
پیامبر گرامی)ص( می فرماید: 

العلم خليل المؤمن ؛ علم دوست مؤمن است.
در پایان از خداوند کریم تشکر کنیم که یک دوست واقعی را در کنار 

من و شما قرار داده است. 
همان طوری که انسان برای تمام کارها در تمام مراحل زندگی احتیاج 
به دوس��ت دارد علم هم مثل دوس��ت خوب می تواند در تمام مراحل 

زندگی خود به انسان کمک فراوانی نماید. 
در خاتمه با هم یک شعر خدمت شما تقدیم  می کنیم1

 بهتر از هر سیم وزر علم است و بس
زینت جنس بشر علم است و بس

در گلستان وجود ممکنات
آن درخت پر ثمر، علم است و بس

آنچه قلب و روح را لذت دهد
 بهتر از شهد و شکر،علم است و بس

هیچکس از آن نباشد بی نیاز
 توشه راه سفر،علم است و بس
طالب علم و ادب باش ای جوان

چون کلید هر هنر علم است و بس
آن چه کار و کوشش وتدبیرها 

 می شود بی آن هدر،علم است و بس
در تمام مشکالت زندگی

 دستگیرت ای پسر،علم است و بس
 

حاال با دعای قشنگ قرآنی جلس��ه را تمام می کنیم. َرَبّ ِزدنِي ِعلمًا   
خدایا علم ما را زیاد بفرما2.

امیدوارم شما در تمام مراحل زندگی در سایه خداوند باشید انشاءاهلل 
والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1- عالمه مجلسي، بحاراالنوار، ج14، ص306.

 2- سوره طه، آيه 114.
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هنر معلمی
• معلّمي که در برابر شرایط سخت کارش احساس »عجز« نکند، معجزه خواهد کرد!

• معلّم خوب کسي است که شاگردانش را به جاي »آموزش و پرورش« پرورش و آموزش دهد.
• قانون وراثت با همة اقتدارش نزد هنر معلّم کوتاه مي آید.

• معلّمي هنري است که قواعد زیبایي شناسي اش در قرآن کریم به تفصیل آمده است.
• شباني مقدمة معلّمي است.

• معلّمیني که جاذبة قوي دارند چه دل ُربایند!
• هر معلّم خوب مي داند که بچه ها ُگل اند و خارهاي ساقه شان فقط براي محافظت از شخصیت خودشان است.

• معلّم موفق کسي است که براي کوچک ترها و به زبان  آنان، حرف هاي بزرگ بزند!
• معلّم خوب مي داند که هر کودکي کوچک نیست و هر کوچکي، کودک!

• پرنده براي رسیدن به بلنداي مقصدش »بال« مي خواهد و معلّم »حال«!
• معلّمي کیمیاگري است.

• َدم معلّمي گرم که نِي وجود دانش آموزان را خوش، به صدا دربیاورد!
• معلّم خوب باید در عین صاحبدلي و ُپردلي! بیدل هم باشد.

• از جمله خوب اخالقي هاي یک معلّم، بداخالقِي بجاي اوست.
• و از جمله بداخالقي هاي او خوش اخالقي نابجا.

• معلّم شدن چه آسان، معلّمي کردن چه دشوار!
• »خوشرویي« معلّم جایي جواب درست مي دهد که »پررویي« بچه ها را به دنبال نداشته باشد.

• معلّم باید ظرِف وجود دانش آموزان را بشناسد تا نه آن را با فشار درهم شکند و نه خالي بگذارد.
• معلّم خوب کسي است که امروز با دلبستگي عمیق به سنت هاي ارزشمند »دیروز« پیشرفت هاي سرنوش ساز »فردا« را رقم بزند.

• نگاه معلّم چون نور خورشید است و باید در کالس درس بر همه یکسان بتابد.
• معلّم خوب کسي است که به شاگردانش یکجا، هم درس معاد مي دهد هم درس معاش.

• معلّم خوب کسي است که در بیرون کالس درس، بیش تر معلّمي مي کند تا درون آن. 
• معلّم خوب کسي است که بیش تر از آن چه دنبال درس دادن باشد دنبال درس گرفتن است.

• معلّم خوب هم »راه« نمایي مي کند هم »چاه «نمایي!
• واردات معلومات یک معلّم خوب باید بیش از صادرات آن باشد!

• معلّم واقعي کسي نیست که فقط به کالس درس بیاید، بلکه کسي است که »درس دادن« به او بیاید!
• معلّم خوب را در تقاطع عشق و عقل جستجو کنید.

• معلّم خوب کسي است که عالوه بر معلومات درسي هم پدري بداند و هم مادري.
• معلّم خوب وقت تشویق را در نور خورشید قرار مي دهد و وقت تنبیه رادر کورسوي ستاره ها.

معلم خــوب
محمد طیب



12

برنامه زندگي
     علیرضا نجفي

دلم را سپردم به بنگاه دنیا    
و هي آگهي دادم این جا و آن جا

و هر روز براي دلم مشتري آمد و رفت 
و هي این و آن سرسري آمد و رفت

ولي هیچ کس واقعًا دلم را تماشا نکرد 
دلم قفل بود و کسي قفل قلب مرا وا نکرد

یکي گفت:  چرا این اتاق پر از درد و آه است؟
یکي گفت:  چه دیوارهایش سیاه است؟

یکي گفت: چرا نور این جا کم است؟
و آن دیگري گفت:

و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است 
و رفتند و بعدش دلم ماند بي مشتري 

و من تازه آن وقت گفتم:  خدایا تو قلب مرا مي خري؟ 
و فرداي آن روز خدا آمد و توي قلبم نشست 

و در را به روي همه پشت خود بست 
و من روي آن در نوشتم: ببخشید دیگر براي شما جا نداریم. 

از این پس به جز او کسي را نداریم1 .

 با سالم خدمت شما دانش آموزان گرامي برنامه امروز را با نام و یاد 
خداي مهربان آغاز مي کنیم. 

در ابتداي برنامه پرسش��ي از ش��ما دارم. بگویید آن چیست که اول 
صبح با چهار پا حرکت مي کند، هنگام ظهر با دو پا ودر پایان روز با 

سه پا به حرکت خویش ادامه مي دهد ؟

بله    انسان    تمام انسان هایي که از یک عمر طبیعي برخوردارند 
مثاًل در طول عمر 50 سال خویش 5 مرحله زندگي را طي مي کند.  
كودكي == نوجواني == جواني == ميان سالي == كهنسالي

این نمودار که مش��اهده کردید برگرفته از آیه 67 س��وره غافر است. 
آیه را به خاطر دارید؟

بله خداوند مي فرماید: 

»ُهَو الهَِّذي َخلََقُکم مِّن ُتَراٍب ُثمهَّ ِمن نُّْطَفٍه ُث��مهَّ ِمْن َعلََقٍه ُثمهَّ ُیْخِرُجُکْم 

ُکْم ُثمهَّ لَِتُکونُوا ُشُیوًخا َوِمنُکم مهَّن ُیَتَوفهَّی ِمن َقْبُل  ِطْفاًل ُثمهَّ لَِتْبُلُغوا أَُشدهَّ

ی َولََعلهَُّکْم تَْعِقُلوَن؛ او همان کس��ی است که شما  َولَِتْبُلُغوا أََجاًل مَُّس��مًّ
را از خاکی آفرید س��پس از نطفه ای آن گاه از علقه ای و بعد ش��ما را 
]به صورت[ کودک��ی برمی آورد تا ب��ه کمال قوت خود برس��ید و تا 
سالمند شوید و از میان شما کسی اس��ت که مرگ پیش رس می یابد 
و تا ]باالخره[ به مدتی که مقرر اس��ت برس��ید و امید که در اندیشه 
فرو روید.« ش��مادر ابتداي زندگي طفل و کودک هس��تید و س��پس 
رش��د مي کنید و به دوره نوجواني و جواني مي رس��ید و بعد بزرگ تر 

مي شوید و به سن میان س��الي و کهن سالي مي  رس��ید. اگر قدري از 
احوال انسان، روحیات و زندگي او آش��نایي کسب کنیم و به کلمات 
پیامب��ر)ص( و ائمه)ع( وحتي دانش��مندان توجه کنی��م بهترین دوره 

زندگي دوره نوجواني و جواني است.
تا جایي که امیرالمؤمنین)g( مي فرماید: شیئان ال یعرف فضلهما اال 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- عرفان نظر آهاریر        



من فقدهما:  الش��باب و العافیه1 . دو چیز با ارزش در زندگي هست و 
ارزش آن را انسان وقتي مي فهمد که از دست داده باشد. 

جواني و تندرستي.
یا پروین اعتصامي مي گوید:  
جواني نگه دار کین مرغ زیبا 
نماند در این خانه استخواني

و رایموند اندیش��مند بزرگ غرب مي گوید: جواني آفتابي است که با 
غروبش جز حسرت و اندوه چیزي باقي نمي گذارد.

ولي خیلي ازماها در بازي و نشاط غوطه وریم و غافل
نوجواني سپري گشت به بازي و نشاط 

هیچکس نیز نگفت 
زندگي غفلت نیست

زندگي خوردن نیست   
ثروت و قدرت نیست

توشه  خلق که با عزمي جزم
پاي از بند هواها گسلي

در ره کشف حقایق کوشي
آن چه آموخته اي بر دگران آموزي

شمع راه دگران گردي
و با شعله خویش ره نمایي به همه گرچه سراپا سوزي

پس براي این که انس��ان هم خود فرد موفقي باشد و هم بتواند ازاین 
دوره ها خوب استفاده نماید باید به نظر شما چه کار کند2 ؟ 

باید انسان مؤمن  برنامه  داشته باشد.
چنان که بهتری��ن برنامه را امام کاظم)ع( به ما مي آموزد: هر انس��ان 

مؤمني باید اوقات خویش را به چهار قسمت تقسیم کند.
اجتهدوا في ان یکون زمانکم اربع ساعات3 .

ساعه لمعاشره االخوان 
زماني را براي معاشرت و همنشیني با دوس��تان قرار دهد و به آن ها   

محبت ورزد. پس اولین بخش محبت است.
به قول سعدي علیه الرحمه
بني آدم اعضاي یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بي غمي 

نشاید که نامت نهند آدمي
تاجایي محب��ت به دیگران و خوش��رویي ب��ا دوس��تان اهمیت دارد 
ک��ه پیامب��ر)ص( مي فرمایند:  »احبکم ال��ي اهلل احاس��نکم اخالقًا4 ؛ 

محبوب ترین مردم نزد خداوند خوش خلق ترین آنان است.«    
بخش دوم از اوقات را باید   تالش  کند.  

ساعه المرالمعاش
تالش براي چي؟

تالش براي کس��ب موفقیت. براي رس��یدن به آینده اي بهتر، براي 
خدمت به دیگران، زی��را خداوند مي فرماید : »لیس لالنس��ان اال ما 

سعي5«؛ هر فردي به اندازه تالش مزد مي گیرد.
و به فرمایش امام باقر)g(: الکسل یضّر بالدین و الدنیا6 .

بي حالي و تنبلي دو ریشه فسادند  
تالش و سازندگي تنها ره نجاتند

تالش در زندگي به قدري ارزش��مند اس��ت که برناردش��او مي گوید: 
در جوان��ي از ده عملي که انج��ام مي دادم نه ت��اي آن معیوب بود و 
من چون نمي خواستم انسان معیوبي باش��م بنابراین ده مرتبه بیشتر 

تالش مي کردم.
پس باید کوش��ید تا قله ه��اي موفقیت را با س��ربلندي فت��ح کرد و 

همچون سروي بر باالي تمام خوبي ها قدم زد.
سومین بخش که براي همه ما دوست داشتني است  تفريح  است.

ساعه تخلون فيها للذاتكم في غير محرم
قسمتي از اوقات ش��بانه  روزمان باید به  تفریح اختصاص یابد. البته 
نه هر تفریحي بلکه تفریح س��الم. وقتي ما مي توانیم تفریحي سالم 

داشته باشیم که از دو چیز دور باشیم. چي؟                 تن
ولي این که فقط یک چیز است. نه اش��تباه نکنید این کلمه مرکب از 
دوکلمه است. یعني هر حرف این کلمه ابتداي یک کلمه است. چي؟

بل��ه  تنهاي�ي  در تنهایي ها اس��ت که فکر انس��ان به ویژه ش��ما 
نوجوانان خداي نکرده مش��غول فریب هاي وسوس��ه انگیز ش��یطان 

مي شود و ممکن است انسان را به بیراهه بکشاند.
و اما دومین کلمه  نگاه  اس��ت که باید طبق دس��تور ق��رآن از آن 

محافظت کرد. 
کجا؟ 

بله سوره  اسرا، آیه 36:  
» ان السمع والبصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوال«

چون که به س��فارش قرآن ما نس��بت به اعضاي خویش مسئولیت 
داریم و باید از آن ها درست استفاده کنیم. 

به قول باباطاهر:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد  
که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجري نیشش ز فوالد  
زنم بردیده تا دل گردد آزاد

البته در جاهایي هم این نگاه ثواب دارد. 
مثل نگاه به چهره عالم – والدین و... 

چگونه مي شود این نگاه را کنترل کرد تا شیطان از غفلت ما استفاده 
نکند تا ما را گمراه کند؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- غررالحکم، عبدالواحد بن محمد میمي آمدي، انتشارات دفتر تبلیغات، قم، سال 66، ح 7532.

2- پس از شنیدن نظرات و جمع بندي برنامه را ادامه دهید. این برنامه با کارت اجرا مي شود. یعني کلماتي که درون کارت  مي بینید روي کارت هاي 20×10 یا بزرگ تر نوشته شده و استفاده مي گردد.
 3-  عالمه مجلسي، بحاراالنوار، ج 75، ص321، ح 3.

4-  همان، ج 68، ص383، ح17.
5-  سوره نجم، آیه 39.

6-  بحاراالنوار، ج75، ص180



جوابش بخش چهارم از فرمایش امام کاظم )ع( است و آن  عبادت 
ساعه لمناجاه اهلل 

به یاد خدا باش��یم تا خ��دا هم ما را ی��اري کند. چنان ک��ه در حدیث 
قدسي به حضرت داود )g(  مي فرماید:

 اي داود مرا در خوش��ي هایت یاد کن تا در سختي ها به یادت باشم1   
با خدا باش پادشاهي کن             بي خدا باش هر چه خواهي کن

پس باید به فرمایش امام کاظ��م)g( بخش مهمي از اوقات خویش 
را به عب��ادت اختصاص دهیم که گل سرس��بد تم��ام عبادت ها نماز 

است.
چون که خداوند در قرآن مي فرماید:  » اقم الصاله لذکري2 «

من نمازم هدیه خوب خدا  
راه و رسم بندگي رمز هدي

من نمازم من گلم من یاسمن 
من نمازم سبز مثل یک چمن

مثل یک غنچه شکوفا مي شوم 
من چراغ دشت و دریا مي شوم

من نمازم قبله عشق و وفا  
من نمازم یک جهان شور و صفا

من نمازم من نمازم اي جوان 
سرو بستان نیازم اي جوان

عملی��ات تازه ب��ه پایان رس��یده ب��ود. به س��مت خاکری��ز خودمان 
برمي گشتم. صداي حزیني مرا به سوي خود کش��اند. آرام آرام صدا 
را دنبال کردم. گفتم ش��اید یکي از عراقي ها زخمي شده و به جهت 
ترس از اسیر شدن جایي مخفي شده اس��ت. به صاحب صدا رسیدم 
دیدم یکي از جوانان بسیجي است که با بدني زخمي که خون زیادي 
هم از دست داده بود در گوشه اي از خاکریز، بي حال و بي رمق افتاده 
بود. صداي پایم را که ش��نید چش��مان خس��ته اش را باز کرد. گفت: 

آمدي برادر آب داري؟
لبان خش��کیده اش گویاي عطش او بود. قمقم��ه ام را جابه جا 

کردم و پرسیدم تشنه اي؟
گفت: تش��نه ام ولي براي سیراب شدن 

نمي خواهم.
پس براي چه مي خواهي؟

پاسخ داد مي داني در این چند 
روز عملیات آب نداش��تیم لذا 
با تیمم نم��از مي خواندم. حال 
با  و  بسازم  مي خواهم وضویي 
خدای��م راز و نیاز کن��م و نماز 

بخوانم.

بر شهیدان جامع برکات 
 

بر شهیدان راه حق صلوات
هر آن کس با نماز است  

همیشه سرفراز است
نماز آرد سعادت   

دهد جان را طراوت
مشو اي فرد عاقل  

ز حق یک لحظه غافل
به هر جا و به هر کار  

خدا را در نظر آر
مکن کاهل نمازي  

که عمرت را ببازي
نماز اساس دین است  
مسلماني در این است

امیدوارم شما هم با داش��تن یک برنامه خوب و منس��جم از زندگي 
خویش لذت ببرید و با س��عي و تالش در دولت امام زمان)عج(  هم 

نقش داشته باشید.
خوشا آنان که رخسار تو بینند 
سخن با تو کنند با تو نشینند

کنار بوستان وصلت آیند  
ز گلزار جمالت گل بچینند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- اوحي اهلل تبارک و تعالي الي داود: یا داود اذکرني في اّیام سرائک کي استجیب في اّیام ضرائک. مستدرک الوسایل، محدث نوري، مؤسسه آل البیت، قم، 1408ه�.ق، ج5، ص180.

2- طه، آیه 14.
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از كنار كربال

رود آبي مي گذشت
الله ها بودند شاد

در كنار باغ و دشت
باغبان الله ها

هم�راه  غنچ�ه اي 
داشت

بر سر دستان خود
تكه اي از ماه داشت

ماه از دامان او
ناگهان پرواز كرد

در ميان ابرها
راه خود را باز كرد

ماه مي خنديد و آب
خنده با مهتاب كرد

جوي آبي در بهشت
ماه را سيراب كرد

مرتضي دانشمند

رود



16

به نام خدا
به نام خدایي که او

به خورشید گفته بتاب
جهان را پر از نورکن
زمین را پر از آفتاب

سالم!
حالتون خوبه؟

اگر بدونید سالم چقدر خوب است.

سالم نشاِن ادبه
فرشته روز و شبه

بر هر که کردي سالم
به پدر و به مادر
به خواهر و برادر
میگه چقدر با ادبه
سالم را خدا داده
خاتم انبیا داده
سالم بر محمد

صلوات بر محمد
  

اللهم صل علي و آل محمد

ُخب، حاال که س��الم و احوال پرس��ي کردیم، برنامه1 را با چه شروع 
کنیم؟

بله با نام خداي مهربان، پس همه با هم یک صدا: 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خدا، خداي خوب و مهرباني که به ما چي داده ؟ بله    عقل  
عقل داده تا چه کار کنیم؟  بله    فکر
عقل و فکر و؟     هوش  نه   گوش

بله دو تا گ��وش داده تا یکي را باب��ا بگیرد و یکي را م��ادر و آن قدر 
بکشند که ..........

نه باب��ا  عقل و فک��ر و؟  بله  ه��وش تا با کم��ک این ه��ا بتوانیم از 
راهنمایي کساني که خداوند براي ما فرستاده خوب استفاده کنیم.

چه کساني؟  بله   پیامبران
چند تا پیامبر داریم؟   124 هزار

مي توانید ن��ام اولین و آخرین آن ها را بگویی��د؟ بله   حضرت آدم)ع(   
حضرت محمد)ص(

راستي کتاب آخرین پیامبر چیست؟  بله  قرآن
جانشیان آخرین پیامبر چند نفرند؟   12 امام

اولین آن ها  علي)ع( 
امام اول  

جان پیمبر
همسر زهرا

اول مسلمان
حافظ قرآن
فاتح خیبر

از همه بهتر
آخرین جانشین    مهدي)عج( 

امید آخر؟  
امام و سرور
از همه بهتر

امید طاها
منجي دنیا

یوسف زهرا
دوست شماها

یاور و موال

خداوند مهربان پیامبران و امامان را با دستورات آسماني براي هدایت 
ما انسان ها فرستاده تا ما دستورات آن ها را خوب خوب گوش کنیم و 

به آن ها عمل کنیم یعني اهل عمل باشیم و اهل حرف نباشیم.
یعني دیگر حرف نزنیم؟  

حرف بزنیم ولي هر حرفي را نزنیم بلکه حرف  راست  بزنیم.
آخه مي دونید به شیطونک بال هست که دور سر بعضي ها مي گرده و 

به آن ها مي گوید که وقتي حرف مي زني چه بگو؟       دروغ

علیرضا نجفي

اهـــــــــــــــــــــــــل بـــــــهشت    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- این برنامه به کمک کارت هاي 20×10 و یا با ابعاد بزرگ تر اجرا مي شود.
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اهـــــــــــــــــــــــــل بـــــــهشت    

واي واي واي؟ چه کار زشتي

یه بچه زرنگ تا اون شیطونک بال را دید زود باید چي بگه؟  
حرف  راست بزنه

من راست مي گم همیشه 
دروغ سرم نمي شه1 
آي بچه ها راست بگید

هر چي خدا خواست بگید
تو راست بگو همیشه
دروغگو رسوا میشه
بچه خوب و راستگو
از بدي ها به دوره

تو قرآن چي نوشته
دروغ یه کار زشته

راستگو جایش بهشته

چون که اگر خداي نخواس��ته کارهاي بد بکنیم و دروغ بگیم ممکنه 
بریم   جهنم

ولي ما دوست نداریم بریم جهنم بلکه همه مادوستداریم بریم کجا؟  
بله بهشت  آفرین

اما بچه هاي خوب براي این که بهشتي ش��ویم باید هم راست بگیم، 
هم کارهاي خوب انجام دهیم. مثل  بله  نماز

وقتي نماز مي خونم
انگار تو آسمونم2

من از زمین جدایم
پیش فرشته هایم

دستاي من تو دستشون
پر مي کشم تو آسمون
من با اونا مي رم باال
مي چینیم از ستاره ها

ستاره از دستاي من مي باره
پر مي شه جا نمازم از ستاره

ستاره هاي رحمت الهي
مي دند به تو اگر تو هم بخواهي

به شرطي که نمازتو بخوني
ترک نکني قدرشو خوب بدوني

راستي براي خواندن باید چي داشته باشیم؟  وضو
آفرین. چه کس��اني مي توانند بیایند جلو و یک وض��وي خوب براي 

دوستانشون به نمایش بگذارند3 ؟
بله با تشکر از دوستان خوب شما.

برنامه را ب��ا یک حدیث زیب��ا به پای��ان مي بریم. ابت��داي حدیث را 
مي گویم تا بقیه اش را که همه شما بلدید بگویید:

پیامبر)ص( مي فرماید: 
»الصاله عمودالدین...، نماز ستون دین است.«

تا برنامه دیگر خدا نگهدار.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- از بچه ها بخواهید تکرار کنند.

2- پس از شنیدن پاسخ بچه ها، کارت بعدي را نمایش مي دهیم.
3-به کمک بچه ها، وضوي صحیح آموزش داده مي شود.



بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خدای
به نام خداي بزرگ
که پروانه را آفرید

به روي دو تا بال او
خط و خال زیبا کشید1 

با سالم به شما دانش آموزان گرامي! حالتان خوب است؟  
چه کسي مي داند یازدهمین ماه قمري چه نام دارد؟

احسنت، ماه ذیقعده است که از ماه هاي حرام مي باشد. 
یعني 4ماه است که جنگ در آن ها حرام است. 

آیا مي دانید در این ماه به چه کارهایي سفارش شده است؟   بله به دو 
چیز در این ماه سفارش شده است.

1. نماز مخصوص یکشنبه2 
2. روزه )25 ذیقعده – پنج شنبه، جمعه و شنبه(

دو میالد هم در این م��اه اتفاق افتاده، اول ذیقعده میالد با س��عادت 
کریمه اهل بیت حض��رت معصومه)س(  ک��ه 17 روز در قم اقامت 
  )g( داشتند. و 11 ذیقعده میالد امام هش��تم علي ابن موسي الرضا

برادر بزرگوار حضرت معصومه)س(. 
اگر موافق باش��ید در این قسمت یک مس��ابقه اجرا کنیم. براي این 
مسابقه نیاز به 4 دانش آموز مي باش��د. من دو عدد 11 و 17 را روي 
تخته مي نویسم و شما باید مناسبت هاي این دو عدد را بگویید و هر 

که بیش تر بگوید برنده مسابقه مي باشد. 
من م��واردي را که ش��ما مي گویی��د روي تخت��ه مي نویس��م. ولي 

مناسبت هاي عدد 11 را شما دو نفر گروه الف بگویید.

11

دو نکته هم من به گفته هاي شما اضافه مي کنم.
در ایام بعثت پیامبر11 نفر سواد داشتند.

در باغ فدک پیامبر)ص( 11 درخت نخل کاشتند3 .
حاال نوبت گروه »ب«  است که مناسبت هاي عدد 17 را بگوید تا من 

بر روي تخته بنویسم.

17

17 ش��هریور )جمعه س��یاه( کش��تار مردم در س��ال 1357 که امام 
بیانیه اي صادر کردند و فرمودند: اي کاش خمیني در میان شما بود و 

در جبهه دفاع از حق کشته مي شد.
با تشکر از ش��ما که مناس��بت هاي خوبي را گفتید. حاال همه با هم 

خدمت حضرت معصومه)س( این سالم را عرض کنیم.

السالم علیک یا بنت رسول اهلل
السالم علیک یا بنت ولي اهلل
السالم علیک یا اخت ولي اهلل

بعد از این س��الم، دس��ت راس��ت را به نش��انه توس��ل به حضرت 
معصومه)س( ب��اال ببرید و این جمل��ه را آه معصومه ج��ان را با من 

تکرار کنید.
بانوي مهرباني سالم
رحمت آسماني سالم
اي دل بیدالن سالم
اي امید جهان سالم
بر تو تا بیکران سالم

فضل اهلل باطني منش

دهه كـــــــــــــــــــــــــــــــرامت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- شعر از ناصر کشاورز با اندکي تغییر. مربي ابتداي کالس شعر را دسته جمعي بخواند.

2- در صورت امکان مربي نماز را توضیح دهد شرح آن در مفاتیح آمده است. 
3- جعفر سبحاني، فروغ ابدیت. مربي توضیحات کافي را با توجه به زمان و سن دانش آموزان بدهد.

4- سوره اسراء، آیه23.

18

 مسافر 11 رکعت نماز مي خواند

 رکعت نماز شبانه روز

 نماز شب 11 رکعت است

17 رمضان جنگ بدر اولین جنگ اسالم که 

سران کفر به دست علي)g( کشته شدند

 واجبات نماز 11 تا 

ص(
ربیع االول میالد پیامبر)

1314
ضا خان 

ب توسط ر
ف حجا

روز کش
دي سال

)g
 یازدهمین معصوم امام جواد )

روز اقامت حضرت معصومه)س( در قم

 11 اردیبهشت روز کارگر

شهریور )جمعه سیاه( 

 میالد امام رضا )g( 11 ذیقعده

17 آیه در قرآن در مورد احترام والدین»و قضي 
ربک اال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانا 4«



19

دهه كـــــــــــــــــــــــــــــــرامت

آه معصومه جان سالم)2(
زائري دل شکسته ام
دل به مهد تو بسته ام

آه معصومه جان سالم)2(

در این قس��مت از برنامه ی��ک نفر بیای��د و پیام امام رض��ا )g( به 
عبدالعظیم حسني را براي ما بخواند.

پیامي از امام رضا )g( به دوستان آن حضرت:
سالم مرا به دوس��تانم برس��ان. به آنان بگو ش��یطان را به خود راه 
ندهید. به آنان امر کن که درگفتارخود رعایت راس��تي و درس��تي را 

بنمایند و در امور خویش امین و مورد اعتماد باشند.
 بگو که در مس��ایل بي ثمر و گفتگوهاي بي اص��ل عمر عزیز خود را 
نگذرانند. بگو ب��ا یکدیگر انس و رف��ت و آمد و روابط نیکو داش��ته 
باشند. آنان نباید به عیبجویي و کارش��کني براي یکدیگر وقت خود 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- حاج شیخ عباس قمي، مفاتیح الجنان. 

را صرف کنند ک��ه موجب عذاب و نکبت در دنیا و خس��ران اخروي 
گردند. این ها موجب جلب رضایت من است.

با تشکر از این دوست خوبمان. حاال نوبت به برادر بزرگوار حضرت 
معصومه)س( یعني امام رضا)g( است.

اما قبل از آن ای��ن نکته را برایت��ان بگویم که پیامب��ر)ص( در باره 
زیارت امام هشتم فرموده است: 1  

هیچ مؤمني زیارت نکن��د مگر حق تعالي بهش��ت را براي او واجب 
گرداند؛

بدنش را بر آتش حرام گرداند؛
هر غمناکي او را زیارت کند حق  تعالي غمش را زائل مي کند.

 )g(خوب در پایان برنامه دست توس��ل به پیشگاه مقدس امام رضا
بلند کرده و شما عبارت رضا رضا جانم را تکرار کنید.

رضا دستم به دامانت
رضا جانم به قربانت

بود چشمم به احسانت
رضا جانم رضا جانم)2(
قبولم کن تو اي موال
به جان مادرت زهرا

رضا جانم رضا جانم)2(
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خاطره
خاطره ثبت وقایع جزئي و کلي زندگي یک فرد به قلم خودش است 
که بدون بهره گیري از خیال نویسنده و شگردهاي ادبي است، اما به 
یاري عواطف و احساس��ات با بیاني راحت و صمیمي شکل مي گیرد. 
خاطره ثبت وقایع با مناسبت خاصي اس��ت که در زندگي پیش آمده 
است. گاهي بعضي از کارها ویژگي خاصي دارد که با نوشتن مطلبي 
درباره آن و مطالعه در زماني دیگر نویسنده به یاد آن فضا و موقعیت 

مي افتد. 

• شباهت داستان و خاطره

1- داستان موش��کافانه، دقیق و جزئي اس��ت. درخاطره هم حادثه و 
واقعه ریز و جزئي ثبت مي شود.

2- خاطره اگر چه ازخیال سرچش��مه مي گی��رد و خالقیت در آن راه 
ندارد و عین واقعیت اس��ت، اما چون از حس سرچش��مه مي گیرد به 

آموزش داستان نویسی

داستان نزدیک است. 
3- خاطره چون یادداش��تي ش��خصي، صمیمي، راحت و غیر رسمي 
اس��ت و مانن��د مقاله، گ��زارش و... مس��تقیم گویي نش��ده اس��ت و 
خاطره نویس با حوصله آن چه را برایش رخ داده با تمام جوانب نوشته 
اس��ت. به همین دلیل در خاطره پرداخت صحنه بی��ش  از گزارش و 

مقاله است.
4- داس��تان زماني اس��ت که تعادل زندگي بر هم مي خورد، موضوع 
خاطره هم گوشه اي از زندگي ش��خص است. البته لحظه اي برجسته 

که قابلیت نوشتن را داشته است. 
اما به چند دلیل خاطره داستان نیست.

1- خاطره جنبه شخصي دارد. 
ممکن اس��ت لحظه یا حادثه براي فردي جالب باش��د و همان براي 
دیگري لطفي نداش��ته باش��د و حس و خیالي را که براي نویس��نده 

بعد رو شود و خواننده را ش��گفت  زده کند. خاطره همان طور که اتفاق 
افتاده بیان مي شود. 

• سفرنامه

س��فرنامه ش��امل اطالعات در مورد وضع جغرافیایي، مذهب، کسب 
و کار، آداب و رسوم، سنت ها و معماري س��اختمان هاي مشهور، نوع 

حکومت، محیط کار، شرایط طبیعي مناطق و ... است. 
آقاي رضا سرشار سفرنامه را چنین تعریف مي کند:

»در گذشته عده اي به قصد کشف سرزمین هاي ناشناخته با آگاهي از 
وضع زندگي ملت هاي دیگر به سیر و سیاحت در جهان مي پرداختند. 
برخي از این افراد، دیده ها، ش��نیده ها و وقایعي را که در این گش��ت 
وگذارها برایشان اتفاق مي افتاد براي استفاده همدوره خود یا آیندگان 

مي نوشتند. این گونه یادداشت ها و نوشته ها را سفرنامه مي گویند.
در سفرنامه نیز تخیل راهي ندارد.

 نویسنده سفرنامه، گرچه ممکن است خاطرات شخصي خود را هم با 
اطالعاتي که در طول سفر به دست آورده درآمیزد و یا این خاطره ها 
را مثاًل به خاطر دانش ش��خصي اي ک��ه از ادبیات دارد ب��ا پرداختي 

داش��ته به مخاطب  انتقال نده��د؛ به خالف 
داستان، گزارش، مقاله و.. که هدفشان بیداري 

و تأثیرگذاري بر مخاطب است.
2- در داستان نویس��نده طرحي دارد. گره اي 
ایجاد مي کند و لحظه ب��ه لحظه خواننده را به 
دنبال خود مي کشد تا بعد به او بفهماند که چه 
اتفاقي خواهد افتاد، اما خاطره چون ش��خصي 
است لزومي ندارد که با چینش خاصي مطالب 
پس و پیش ش��ود یا حرف و نکته اي بماند تا 

قسمت دوم
    مسلم ناصري



جزئي نگر و بیان احساسات دروني خود همراه کند، اما در هر حال به 
دلیل پایبندي او به واقعیت هاي بیروني کار او را نمي توان اثر هنري 

خواند. 
س��فرنامه در حقیقت خاطرات ش��خصي اس��ت که به خاطر سفر در 
ذهن و دل کسي حل مي ش��ود که عالوه بر جنبه شخصي، عمومي 
هم هست. س��فرنامه در دل خاطره جاي دارد. در این قالب نویسنده 
ناگفتني ه��ا و چیزه��اي جالب درب��اره فرهنگ و رس��وم، روحیات و 
خلقیات و اعتقاد مردم سرزمین هاي دیگر را بازگو مي کند و خواننده 
را با محیط و شرایط طبیعي مناطق دیگر و رفتارها وگفتارهاي جالب 

دیگران آشنا مي کند1.« 
مطالب س��فرنامه هم مانند مقاله باید دقیق و درس��ت باشد و جایي 

براي خیال پردازي نیست.
 به خاطر نداشتن همین ویژگي س��فرنامه را نمي توان داستان نامید. 
البته برخي از نویس��ندگان مانند ناصر خس��رو قبادیاني چنان شیوا و 
زیبا خاطرات سفرش��ان را نوش��ته اند که بعد از گذش��ت صدها سال 

سفرنامه هایشان هم چنان شیرین و جذاب است. 

• زندگي نامه

زندگي نامه، شرح واقعي زندگي کامل یک شخصیت برجسته علمي، 
اعتقادي، سیاس��ي یا اقتصادي اس��ت که ب��ه دور از دخالت تخیل و 

احساس نویسنده براي ارائه یک اسوه عملي است. 
پس نوش��تن زندگي هر فردي را نمي توان زندگي نام��ه نامید، بلکه 
باید شرح زندگي شخصیتي برجسته باش��د که بتواند الگو واقع شود. 
ش��خصیتي که در بن بس��ت ها و ناامید ي ها بتواند تکیه گاه افراد واقع 
شود. نویس��نده پس از تحقیقات و جمع آوري مدارک فرد مورد نظر، 
تمام جوانب زندگي او را کام��ل و جامع بیان مي کند و هر جا که نیاز 
باشد شرح و بس��ط مي دهد. هنگام نوش��تن زندگاني شخص خاص، 
فقط او محور اس��ت و دیگران در حاش��یه و براي تکمیل و روش��ن 
ک��ردن زوایاي زندگ��ي او مي آین��د. در زندگي نامه ه��م جایي براي 
خیال پردازي و احساس وجود ندارد؛ بلکه اصل در این واقعه نگاري، 
اطالع رس��اني اس��ت.  در زندگي نامه هم مانند تاریخ نویس��نده باید 
مطالب را کلي بنویس��د و جایي براي پرداخت تم��ام جزئیات ندارد؛ 
چون اواًل در این قالب باید تمام زندگي فرد از تولد تا مرگ نوش��ته 
ش��ود ثانیًا باید فقط واقعیت را نوش��ت. براي همین نمي توان حذف 
یا اضافه کرد. پس باید فشرده نوش��ت تا به تمام گوشه ها و زوایاي 
زندگي اش��اره ش��ود. زندگي نامه گاه به دس��ت خود فرد و گاهي به 
دست ش��خص دیگري با اس��تفاده از منابع و اس��ناد الزم و با توجه 
به  هدفي که دارد زندگي نامه را مي نویسد. البته زندگي نامه مي تواند 
داستاني یا واقعي باش��د. مي توان گفت زندگي نامه نسبت به گزارش، 

مقاله و تاریخ صمیمي تر است و جاذبه بیش تري دارد.

• داستان

داستان یک چیز ابتدایي و مربوط به انس��ان هاي اولیه است. قدمت 
آن به مبادي ادبیات مي کش��د و گذش��ته اش به قب��ل از اختراع خط 
و کتابت مي رسد. انس��ان هاي اولیه پس از یک روز سخت که براي 

شکار و سیر کردن شکمشان، در غارها دور هم حلقه مي زدند، شروع 
به تعریف آن چه که برایش��ان اتفاق افتاده بود مي کردند. شاید نطفه 

داستان از همان لحظات بسته شده است.
داس��تان که ویژگي اش آمیختگي با تخیل و احس��اس است. هدفي 
جز تأثیرگ��ذاري بر خواننده اش ن��دارد. همین ویژگي سرش��ار بودن 
از احساس است که داس��تان را از س��ایر قالب ها جدا مي کند. اکنون 
به طور اجمال به بررس��ي داس��تان و ویژگي ه��اي آن مي پردازیم تا 

مشخص شود چه فرق هایي با دیگر قالب ها دارد.
به خالف گزارش، مقاله و... که وظیفه شان ثبت واقعیت بود، در این 
قالب نویس��نده قصد دارد که با مدد تخی��ل و از طریق پرورش یک 
حادثه به ش��کل دلخواهش هر چه بیشتر بر احس��اس خواننده تأثیر 

بگذارد. پس دو ویژگي مهم داستان عبارت است: 
1- بهره گیري از تخیل

2- برانگیختن احساس خواننده
پس تفاوت اساس��ي قالب داس��تان با گزارش و... در این اس��ت که 
داس��تان قالب هنري دارد، اما قالب هاي دیگر اگر چه هر یک وسیله 
ارتباط کالمي به ش��مار مي آیند، اما قالبي هنري، زیبا و حس برانگیز 

ندارند.
البته داستان داراي عناصر و ابزار خاصي نیز هست که در ادامه بحث 
آن خواه��د آمد. نتیجه آن چه گفتیم این اس��ت ک��ه قالب هاي دیگر 

ویژگي هاي ذیل را دارند:
1- همگي واقعه نگار هستند. این قالب ها از خیال و احساس نویسنده 
سرچشمه نمي گیرند، بلکه نویس��نده وظیفه دارد به واقعیت، مدارک 
و... پایبن��د بماند. به خالف داس��تان ک��ه مایه اصل��ي آن تخیل و 

احساس است.
2- قصد تمام این قالب ها تأثیرگذاري بر اندیش��ه مخاطب است. به 
خالف داس��تان که هدفش تأثیرگذاري بر خیال و احس��اس خواننده 

است.
3- نگارش در این قالب ها راه و رس��م و قاعده مشخصي دارد. باید 
صریح، روشن و مستقیم باشد. به خالف داستان که غیر ارادي است 

و این محتوا است که چگونگي قالب داستان را انتخاب مي کند.
4- تمام این قالب ها کلي نگرانه نوش��ته مي ش��وند، چون هدفش��ان 
پیام رساني شفاف اس��ت. به خالف داس��تان که به جزئیات پرداخته 
مي شود تا برانگیختن ش��اخک هاي حس��ي مخاطب، او را دگرگون 

کند.
5- نثر این قالب ها رس��مي و صریح اس��ت و در آن ه��ا از صنایع و 
شگردهاي ادبي خبري نیست و هدف اطالع رساني است. در حقیقت 
کالم و شیوه بیان آن وظیفه مهمي در برآورده شدن هدف نویسنده 
ندارد. به خالف داس��تان که کلمه به کلمه و جمله ب��ه جمله آن در 
راستاي خاصي نوشته مي شوند و نویسنده با استعاره، کنایه و... سعي 

دارد نوشته اش را پرمغز و عمیق نماید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- رضا رهگذر، الفباي قصه نویسي، ج1، کتاب جوانه، ص 82
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خانم کوشکباغ

             امـام مــــهربان

                     بسم اهلل الرحمن الرحیم
    
شکر مي کنم خدا
هر کجا، فقط تو را
مهربان تر از همه
اي امید قلب ما
اي که آفریده اي
ابر و باد و آسمان
آفریده تو است

این جهان و آن جهان
مي روم به راه راست

راه نور و روشن
دور و ُگم نمي شوم
چون همیشه با مني

سالم به ش��ما دوست هاي دوس��ت داشتني 
خودم. شما دوس��ت هاي دوست داشتني خدا 
و پیامبر خدا، آره تعجب نکنید. با شما هستم 

گل هاي قشنگ 
حالتون خوب��ه الحم��دهلل. حاضرید یه 
س��وال ازتون بپرس��م؟ روزه چیه؟ 
روزه یعن��ي خ��ودداري کردن از 
آب  غذا خوردن،  مثل  چیزهایي 
هوا  خوردن، س��بزي خ��وردن، 
خ��وردن اِ اِ اِ ه��وا ک��ه خوردني 
نیس��ت ما با هوا نفس مي کشیم. 
از  بعض��ي  و  رمض��ان  م��اه  ت��وي 
روزهاي خوب خدا. آفرین بر ش��ماها. 
ش��ما  هم��ه  تعریف ه��اي 
درس��ت بود. اما جواب 
چیز  ی��ه  من  س��ؤال 
دیگ��ه اس��ت. روي ز 
نقطه  احس��نت  چیس��ت؟  
اس��ت. وقت��ي آن را برداریم 
مي ش��ود ر اگ��ه ی��ک ت به 
کنی��م هم  اضاف��ه  آن  اول 
معن��ي خیس مي ش��ود تر 

ی��ه واو بگذاریم اولش وت�ر این کلم��ه را کجا 
شنیدید؟ آفرین الس��الم علیک یابن فاطمه سیده 
نساءالعالمین. الس��الم علیک یا ثاراهلل و ابن ثاره 
والوتر الموتور. توي زیارت عاشورا. واو پاک بشه 
یه س�� اولش بگذاریم مي ش��ود س�تر مي دانید 
معني ستر چیه؟  آفرین مرحبا پوشاندن. همان طور 
که چادر و روس��ري و لباس، ما را مي پوشاند گناه 
هم روي خوبي ما را مي پوش��اند. آن وقت ما هیچ 
خوب��ي را نمي بینیم. مثل خنده ه��اي مامان و بابا 
و... . اگ��ر یک الف ال ب��ه الي آن جا بدهیم چه 
مي شود؟ س�تار، بچه ها خدا س��تارالعیوب است. 
یعني تمام بدي ها و زش��تي هاي ما را مي پوش��اند 
که هیچ کس هیچ کس خبردار نش��ود. خداجون 
دوس��تت داریم. حاال ی��ک ه به آخ��رش اضافه 
کنیم مي ش��ه س�تاره که خدا توي قرآن به آن 
قسم خورده اس��ت. حاال حروف )س،ه( را پاک 
کنیم مي ش��ه تار بچه هاي گل��م عنکبوت براي 
شکار کردن حشرات روي شاخه ها با آب دهانش 
تار درس��ت مي کند و این طوري ش��کار مي کند. 
زمان هایي هم که ما به ح��رف مامان و بابا و خدا 
گوش نمي کنیم داریم کم کم خودمون به تارهایي 
که شیطون لعنتي براي ما درس��ت کرده نزدیک 
مي ش��ویم. اگر ال�ف را پ��اک کنی��م و یک واو 
جایش بگذاریم مي شود تور مثل ماهي گیرها که 
خیلي زحمت کش هستند. آن ها با تور ماهیگیري 
مي روند و ماهي مي گیرند. اگر واو را پاک کنیم و 
یک ي�  بگذاریم می ش��ود تیرماه مدرسه تعطیِل 
دین خدا نه نه. دین خدا تعطیلي بردار نیست. اگر 
دین خدا تعطیل بش��ه دل ما س��یاه مي شه و تیره  
اون وقت بین خدا و خوبي ه��ا و مهربوني ها با ما 
جدایي مي افته، چي مي افته؟ پ�رده مي افته. اگر 
یک ن الب��ه الي اون جا بدهیم ن��ون الفبایي نه 
خوردني مي شود پرنده حاال که رسیدیم به پرنده 
مي  خواهم برایتان یک داستان بگویم . حاضرید1؟ 

یک صلوات بفرستید تا برایتان بگویم.

1- مربي در ضمن داستان، تصویر مار، پرنده و درخت را 
برش زده روي تخته نصب مي کند.
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آرام و بي صدا خودش را 
مي کش��ید.  ب��اال  م��ن  تن��ة  از 

ص��داي جوجه ه��اي تازه س��ر از 
تخم درآمده، اش��تهایش را بیش تر 

بودم که  آن قدر هیج��ان زده  مي کرد. 
ریش��ه هایم  تمام  مي کردم  احس��اس 
خش��کیده و دیگ��ر برگ س��بزي به 
ش��اخه هایم نمان��ده اس��ت. خداخ��دا 
مي کردم م��ادر جوجه ه��ا زودتر بیاید. 
ش��اخه هایم را کمي تکان مي دادم تا 
ش��اید آن حیوان بدجن��س بیفتد. اما 
این کار براي جوجه ها خطر بیشتري 
داش��ت. خدایا چه کار کنم. باالخره 

مادر جوجه ها آمد. خسته و بي حال.
 با اندکي غذا بر منق��ار. هنوز به النه 
نرسیده خطر را احس��اس کرد. غذا را 
رها کرد و به سراغ جوجه هایش رفت. 
جوجه ها متوجه خطر ش��ده بودند. اما 
کوچک ت��ر از آن بودند ک��ه بتوانند 



کاري کنند. پرنده از من فاصله گرفت. پنجه هایش را تیز کرد به مار 
حمله کرد. اما مار بدون ترس به خزیدن خودش ادامه مي داد. 

پرنده دوباره حمله کرد. اما مار بعد از توق��ف کوتاهي دوباره حرکت 
مي کرد. دوب��اره... و بازهم... م��ار تاجوجه ها فاصله زیادي نداش��ت. 
جوجه ها در خطر بودند. از دس��ت مادر ه��م کاري برنمي آمد. پرنده 
بیچاره  فرصت زیادي نداشت. من طاقت دیدن این منظره را نداشتم. 

ناگهان شاخه هایم به نرمي لرزید.
 نس��یم خنک البه الي ش��اخه هایم پیچید و با صدایي لطیف و آرام 
گفت: صاحب باغ آن مرد بزرگ آن مرد مهربان آن جاس��ت. پرنده با 
شنیدن این صدا ناگهان جوجه هایش را رها کرد. به سرعت دور شد. 
رفت تا از صاحب مهربان باغ ی��اري بخواهد. من ماندم و جوجه هاي 
بي پناه ومار گرسنه اي که هر لحظه به النه پرنده نزدیک و نزدیک تر 
مي شد. خدایا کمکشان کن. پس از مدت کوتاهي صاحب باغ کسي 
را فرس��تاد تا به فریادمان برس��د. او به مار حمله ک��رد وجوجه ها را 

نجات داد. پرنده وجوجه هایش آرام شدند. 
مردي که از طرف صاحب باغ به کمک جوجه ها آمده بود با لبخندي 
عرق پیش��اني اش را پاک کرد. چوب دستي اش را کنار گذاشت به تنة 
من تکیه داد و زیر لب گفت خداي من امام چه به موقع خواس��ت تا 
به پرنده کمک کنم. پرنده هم با خوشحالي کنارجوجه هایش نشست 

و به آن ها مي گفت صاحب این باغ چه آقاي رئوفي است. 
مي دانید به کدام امام رئوف و مهربان مي گویند؟

حاضرید یه شعر قشنگ برایتان بخوانم. 

یه صلوات قش��نگ بفرس��تید و از این جا هدیه کنید به آقامون امام 
)g(رضا

منادي دمادم ندا مي دهد
ندایش به دل ها صفا مي دهد

شب است و خداي جهان آفرین
صفایي به ارض و سما مي دهد
به ماهي که ذیقعده نامش بود
گران هدیه اي را به ما مي دهد

ز نجمه عروس گل فاطمه
به موسي ابن جعفر رضا مي دهد
قدم زد به عالم انیس النفوس
کز او حق اثر بر دعا مي دهد
قدم زد به عالم علي ابن موسي
که تاج شهي بر گرامي دهد

ز انوار رخسار شمس الشموس

خدا مهر و ماه را ضیاء مي دهد
بخواه از خدا آن چه خواهي که امشب

ز خوان رضا از عطا مي دهد

دختراي گلم چه کسي مي تواند چند تا از اس��م ها ولقب هاي آقا امام 
رضا)g(  را بگوید. آفرین

حاال توي این گل یه حدیث زیبا از ام��ام رضا)g( که مي خواهیم با 
هم  بخوانیم و حفظش کنیم. حدیث عبارت است از

) دوست هرکس عقل اوست و دشمن هر کس جهل اوست (
خب عزیزاي گلم بیایی��د از این جا به امام رضا)g( س��المي عرض 
کنیم. از آقا بخواهیم که عیدي ما را توي این روز عزیز، ظهور فرزند 

عزیزش قرار بدهد. الهي آمین.

اي شه عرض طوس
سالم علیک

اي عزیز النفوس
سالم علیک

اي مه کل دین
سالم علیک

اي انیس و معین
سالم علیک



وب س��ایت:  جامع��ه مجازي ک��ودکان    
Iranian  kids  ircual  Society

این سایت ش��امل    تاتیل بار – صفحه 
اول – والدی��ن – فرزندان – ثبت نام – 

در باره ما – ورود اعضاء
صفح��ه اول:  در این صفحه م��وارد زیر 

موجود است: آلبوم کودک، شعر و سرود
عناوی��ن  ب��ا  حکای��ت:   و  قص��ه   .1
کودکانه،  قصه هاي  حکایت هاي سعدي، 
سرگذش��ت هاي تل��خ و ش��یرین قرآن، 
حکایت ضرب المثل ها، قصه هاي التین، 

ُرمان، حماسه هاي منظوم ملل جهان
ب��ازي، چیس��تان،  2. س��رگرمي: حیاط 
کوچک،  هنرمن��دان  خاطره ه��ا،  هوش، 

دیدني ها، فیلم و رسانه، آموزش نقاشي.
3. آموزش مج��ازي: کامپیوتر، زبان هاي 
آزمایش��گاه،  ورزش،  نج��وم،  خارج��ي، 

آموزش رباتیک، راهنمایي و رانندگي
4 . دانش��نامه کودکان: عمومي، کودکي 

بزرگان، آیا مي دانید؟
5 . نداي آسماني:  دعاي کودکان

6 . سین جیم: سؤال و جواب

بیماري ها، بهداشت  7. پزش��ک آنالین: 
و ایمن��ي، روانشناس��ي، مادران��ه، تغذیه 

مناسب
8. کتابخان��ه مج��ازي:  معرف��ي کت��اب 

کودک، نوجوان، والدین
9. بحث آزاد

بهل��ول،  بازار: حکایت ه��اي  خن��ده   .10
مذکرنام��ه، طنزینه، قهقه��ه، لطیفه هاي 

عبید زاکاني
11. رادیو اینترنتي، آرشیو رادیو

12. مسابقه و جایزه
اعض��اء: خدم��ات  وی��ژه  13. خدم��ات 

آموزشي و معلم الکترونیک
14. مناسبت ها:

15. رسوم: محرم، سپندارمذگان، نوروز
16. خبرنگار کودک

مشخصات فني: 
بارگذاري آن سریع است

نقشه سایت ندارد
RSS ندارد

نحوه رنگ آمیزي سایت متوسط است.
WWW.iek.ir

معرفی وب سايت
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اصــــــــــول و مـــــــــــبانی شعر کــــودک
یحیی علوی  فرد

 قسمت دوم

• ريتم شعر 
جایگاه  ریتم  در وزن  شعر، مثل  جایگاه  ملودي  در موسیقي  است . 

 به  همین  علت ، استفادة  بهینه  از آن ، مي تواند داراي  اهمیت  ویژه اي  
باشد. 

 در کتاب  » س��ایه هاي  مهربان «، بیشتر ش��عرها در وزن هاي  تند و 
خیزابي  سروده  ش��ده  اس��ت . در حالي  که  موضوع  و فضاي  بعضي  از 
شعرها با این  بحرهاي  عروضي  سازگاري  ندارد. البته در بیشتر شعرها 
فضا و وزن شعر تناس��ب قوي و خوبي دارند. براي  روشن  شدن  این  

موضوع ، شعرهاي  این  کتاب  را مرور مي کنیم .
در شعر »شیطنت  باد«، موضوع  شعر در دو فضاي  متفاوت  بیان  شده  

است . بخش  اول  شعر فضاي  آرامي  را به  تصویر مي کشد: 
 خانه  باز

 ساکت  و آرام  بود
 کفتري  

 خسته  لب  بام  بود.
... 

 و در بخش  دوم  ش��عر، فضاي  پرهیجان  را به  تصویر مي کشد که  با 
آمدن  باد شروع  مي شود:

... 
 ناگهان  

 از لب  دیوارمان  
 باد به  این  سو دوید 

 هو کشید
... 

 بند رخت  
 تاب  خورد 

 رخت  و لباس  همه  را باد برد
... 

 وزن  شعر تند است  و با فضاي  بخش  دوم  شعر بیشتر تناسب  دارد. 
 البته  در فضاي  آرام  قبل  از آمدن  باد، تندي  وزن  شعر مي تواند نوعي  

اضطراب  دروني ، انتظار و هول  و وال را برساند. 
*

 در شعر »در حیاط «، وزن  شمرده  و توأم  با شمارش ، تداعي گر بارش  
باران  و ریتم  شمردة  قطره هاي  باران  است : 

 آسمان  چه  بي صدا 
 روي  خانه  مي چکد
 برگ هاي  توت  ما 
 دانه ، دانه  مي چکد

... 
*

 در ش��عر »س��فرة  ش��اخه ها«. ش��اعر فضاي  خان��ه ، درخ��ت  انار و 
پرندگانش  را به  تصویر مي کشد و آرزو دارد یکي  از آن  پرنده ها باشد:

... 
 کاش  مي شد از کنار پنجره  

 بال  مي زدم  به  آسمان  او
 بوسه  مي زدم  به  جاي  فنچ ها 

 روي  دست هاي  مهربان  او
 ریتم  شعر کند اس��ت  و حس  و حال  گالیه  و آرزو را در این  ریتم  به  

خوبي  مي توان  حس  کرد. 
*

 از لحن  مالیم  ش��عر »روس��تاي  زندگي «، فض��اي  مهمان نوازي  و 
فراخوان  به  ذهن  مخاطب  منتقل  مي شود:

... 
 تو کیستي  بگو؟

به  روستاي  ما خوش  آمدي 
 اگر که  دوستي  بیا

 به  جمع  با صفاي  ما خوش  آمدي  
*

 در شعر »دلواپسي  فردا« مي خوانیم  :
... 

 یک  نفر همدوش  من  در خانه  بیدار است  
 سایه اش  پیداست  

 باز هم  مانند من  امشب 
 مادرم  دلواپس  فرداست  

 شاید بتوان  گفت  ریتم  کند و طوالني  شدن  بعضي  از مصراع ها، 
 تداعي گر ُکن��دي  گذر زمان  براي  کس��ي  اس��ت  که  بی��دار مانده  و 

دلواپسي  فردا را دارد 
*

 گذر زمان  را در شعر »چلچله  لحظه ها« احساس  مي کنیم : 
 مادرم  مي گوید:

 »لحظه ها چلچله اند 
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 مثل  یک  چلچله  در کوچ  و سفر
 و به  اندازه  یک  پلک  زدن  
 از کنار همه  در حال  گذر«

... 
 ریتم  ثانیه  شماري  در این  شعر زیباست  و گذر زمان  را براي  مخاطب  

ملموس تر مي کند. 
*

 در شعر »خستگي « مي خوانیم : 
 تق  و تق  

 خانه  باز
 پر شد از آواز در

 دوش  به  دوش  غروب 
 باز هم  آمد پدر

... 
 خس��تگي  پدر، با ریتم  تند شعر تناس��ب  خوبي  ندارد؛ هر چند آمدن  
پدر خسته  از سر کار هم  مي تواند براي  کودک  شورانگیز باشد و ریتم  

تندي  را بطلبد.
 ش��عر »پنجره«  دو فضاي  پارادوکس��ي  را توصیف  مي کند. در یک  
سو، پنجره هاي  باز، شاد و پیوند خورده  با کبوتر قرار دارند و در طرف  

مقابل ، پنجره هایي  بسته  و خسته : 
 یک  پنجره  باز است  

 یک  پنجره  بسته  
 یک  پنجره  شاد است  

 یک  پنجره  خسته 
... 

 در ادامه ، شعر با لحني  همراه  با آرزو و تمنا به  پایان  مي رسد. 
 شاید بتوان  فضاي  مالیم  پایان  شعر را کلیدي تر از دو فضاي  ابتدایي  

آن  دانست :
...

 اي  کاش  شبي  باد
 آهسته  بیاید

 تا پنجره اي  دید 
 آن  را بگشاید

 بهتر بود که  ریتم  و وزن  ش��عر مالیم تر انتخاب  مي ش��د تا با فضاي  
پایاني  شعر هماهنگ تر باشد. 

*
 در شعر »بادبادک ها« مي خوانیم :

... 
 مي روم  از پله ها تا روي  بام  
 باد با نرمي  تکانم  مي دهد 
 بادبادک ها چه  باال رفته اند 
 باد آن ها را نشانم  مي دهد

... 
 مي توان  رقص  بادبادک  و حرکت هاي  رفت  و برگشتي  آن  را در ریتم  

موزون  هر بیت  از این  شعر احساس  کرد.
*

 در شعر »س��ایه هاي  مهربان «، مي توان  مالیمت  سایه هاي  مهربان  
ظهر را در وزن  مالیم  شعر نیز به  خوبي  لمس  کرد:

... 
 و من  به  جست  و جوي  سایه اي  خنک ترم  

 همان  که  آفتاب  هم  نشان  اوست 
 تمام  سایه هاي  مهربان  ظهر

 از آن  اوست . 
*

 در شعر »برگ « با آرزویي  سرشار از تمنا رو به  رو هستیم : 
 خوش  به  حال  برگ  

 او که  در بهار 
 مثل  کودکي  

 روي  شاخه ، چشم  باز مي کند
 دست  را 

 رو به  آفتاب  و آسمان  دراز مي کند
... 

 غبطه  خوردن  ب��ه  حال  برگ ه��ا، در ریتم  مالیم  پ��ر از آرزو و تمنا، 
خوب  بیان  شده  است . 

*
 در شعر »کاش ...« مي خوانیم : 

 کاش  که  باغي  بزرگ  
 در دل  این  کوچه  بود

 آن  طرف  پنجره  
 باغ  بزرگي  پر از آلوچه  بود

... 
 در این  ش��عر، موضوعي  عاطفي  که  وزني  مالیم  مي طلبد، بیان  شده  



است . بنابراین  ریتم  تند شعر در راستاي  این  موضوع  نیست . 
نکته اي  که  مي ش��ود در توجیه  انتخاب این وزن بیان  کرد، این  است  
که  ریتم  تند ش��عرهاي  این  چنیني  را مي توان  نشانه  دلشوره  و عجله  

براي  رسیدن  به  آرزو دانست . 
*

 دلشوره  و اضطراب ، در شعر »هزاران  سؤال « نیز موج  مي زند: 
 یک  قفس 

 یک  نوک  بسته  در آن  
 یک  دل  غمگین  و شکسته  در آن  

 یک  درخت  
 بي  خبر از بوي  بال 

 سبز ولي  ساکت  و بي قیل  و قال  
 یک  کلید

 بر نوک  میخي  اسیر
 سرد و خجالت  زده  و سر به  زیر

 یک  دعا
 ساده  و بي ادعا

 از دل  شب  مي گذرد تا خدا
 یک  طلوع  

 غرب  در آواز بال 
 با قفسي  باز و هزاران  سؤال ...

 ش��اید بتوان  گفت  که  این  ش��عر از ه��ر جهت  بهترین  ش��عر کتاب  
»سایه هاي  مهربان « است . ریتم  تند و طوالني  شدن  مصراع ها، باال 

رفتن  ضربان  قلب  و اضطراب  دروني  را نشان  مي دهد. 
حتي  نیامدن  فعل ، در بعضي  از مصراع هاي  این  شعر، حکایت  از این  

اضطراب  دارد. 
*

 در شعر »بادبادک  خیال « دوباره  با رقص  بادبادک  همراه  مي شویم : 
 برادرم  رفیق  بادبادک  است  

 و جاي  او همیشه  روي  پشت  بام  
 نگاه  او به  آسمان  صاف 
 به  آسمان  صاف  ناتمام 

... 
 اما این  بار حرکت  بادبادک ها، در ریتمي  کندتر از قبل  به  نمایش  در 

آمده  است .
*

ش��ور، ش��ادي  و زندگي  بخش��ي  در ش��عر »رنگ ها، پرنده ها« موج  
مي زند:

... 
 کاشکي  نوک  مداد ما 

 باز از پرنده  پر شود
 تا دوباره  کوچه هاي  ما
 از صداي  خنده  پر شود

 ضرباهنگ  مناسب  شعر نیز به  این  شور و شادي  مي افزاید.
*

 شعر »مسئله هاي  کتاب «، باز هم  از امتحان  و اضطراب  ناشي  در آن  
حرف  مي زند:

... 

 باز سر سفره  صبحانه ام  
 ساکت  و بي اشتها 

 باز سرم  پر شده  
 از عدد و مسئله  و ضرب ها 

... 
 احساس  مي شود وزن  ش��عر هم  به  نوعي  اضطراب  امتحان  را نشان  
مي ده��د؛ اضطرابي  ک��ه  از زبان  تند و ریتم  س��ریع  کالم  به  دس��ت  

مي آید. 
*

 تناسب  ریتم  شعر با موضوع  آن ، چیزي  نیست  که  همواره  شاعر در آن  
نقش  مستقیم  داشته  باشد و حساب  شده  روي  آن  کار کند. 

بخش��ي  از تناس��ب ، وابس��ته  به  دقت  و تالش  شاعر اس��ت  و بخش  
عمده اي  از آن  ذوقي  و کشفي  است  و ش��اید دست  خود شاعر نباشد.  
وقتي  با آب  و تاب  فراوان  دربارة  تناس��ب  وزن  و موضوع  در یک  شعر 
حرف  مي زنیم ، همان طور که  دربارة  ش��عرهاي  ای��ن  مجموعه  حرف  
زدیم ، به  آن  معنا نیس��ت  که  ش��اعر متوجه  تمام  این  تناسب ها بوده  و 
هست . البته  این  گونه  هم  نیست  که  شاعر کاماًل از این  موضوع  غافل  

باشد. 
حرف آخر  

 استفاده  از عناصر موسیقي  در ش��عر، از حوصله  و وسواس  شاعر خبر 
مي دهد. خواننده  در کتاب  »سایه هاي  مهربان «، با شعرهایي  خوب  و 
منس��جم  رو به  روس��ت  و بیش  از هر چیز، جذب  موسیقي  زیباي  آن  

مي شود.
 شاعر این  مجموعه ، از ابزار موسیقي  در ش��عرهایش ، به  خوبي  بهره  
برده  است . انتخاب  شعرهایي  با موس��یقي  زیبا در یک  مجموعه  این  

چنیني ، نمي تواند کاماًل تصادفي  باشد. 
 عالوه  بر آن ، زبان  زیبا و شاعرانة  »شعبان نژاد« در این  مجموعه  نیز 
کاماًل مشهود است ؛ زباني  که  حتي  از سوژه ها و موضوع هایي  پیش  پا 
افتاده  و تکرار شده  در شعر دیگران ، شعر دلپذیر و تأثیرگذار مي سازد. 
ش��اید بتوان  گفت  که  مهم ترین  ویژگي  زیبایي  شناختي  در شعرهاي  

شعبان نژاد، شفافیت  و شاعرانگي  زبان  اوست . 
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براي کاهش مقدار LDL چه بايد کرد؟
* از مصرف زیاد چربي ها و كلسترول دوري كنید.

* از افزایش كالري دریافتي بپرهیزید.

* تحرك و فعالیت بدني را زیاد كنید.
* وزن خود را ثابت نگه دارید.

براي افزایش مقدار HDL به این نكات توجه كنید:
3 بار در هفته و هر بار حداقل 20 دقیقه ورزش كنید.

از مصرف چربي هاي اش��باع )گوش��ت ها و لبنیات پرچرب( و 
هیدروژنه )روغن نباتي جامد( دوري كنید.

س��عي نكنید با رژیم هاي الغري بسیار كم كالري، وزن خود را 
سریعا كاهش دهید. بلكه اجازه دهید تا با رژیم غذایي صحیح، 

وزنتان كم شود. 

براي کاهش کلسترول خون اين موارد را رعايت کنيد:
* به جاي تماشا كردن تلویزیون و انجام بازي هاي كامپیوتري، 
در تیم هاي ورزش��ي ش��ركت كنید و یا به كالس هاي ورزشي 

بروید. به طور كلي، از یكجا نشستن دوري كنید.
* تنق��الت پُركالري  و چ��رب و غذاهاي آماده را كمتر مصرف 

كنید.
* مراقب باشید تا دچار چاقي نشوید.

* از مصرف نوشیدني هاي الكلي خودداري كنید. 
براي کاهش تري گليسيريد چه بايد کرد؟

* ورزش كنید.
* رژیم غذایي كم چربي داشته باشید.

* از لبنیات كم چرب استفاده كنید.
* چربي هاي گوشت و پوست مرغ را دور بیاندازید.

* غ��ذاي خود را با روغن هاي گیاه��ي از قبیل: كانوال ،ذرت و 
زیتون درست كنید.

* غذاهاي پرفیبر را زیاد مصرف كنید.
* از مصرف شیریني و نوشیدني هاي شیرین خودداري كنید.

* از نوشیدن الكل دوري كنید.
* پُرخوري نكنید.

* با چنگال و آهس��ته غذا بخورید و غذایتان را خوب بجوید تا 
به معده تان فرصت دهید به شما بگوید كه دیگر سیر شده اید!

* وزن خود را متعادل نمایید.

انواع چربي خون و راه هاي مقابله با آن 
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ظه��ر گرمي اس��ت. رقی��ه و س��کینه در خیمه 
نشسته اند. پدرش��ان تازه به میدان رفته و آن ها 
ناراحت هس��تند. هم��ان موقع که پدرش��ان از 
آن ه��ا خداحافظي کرد، دیدم ک��ه رقیه جلو آمد 
و گفت: »بابا نرو!« سکینه هم گفت: »بابا پیش 
ما بمان!« عمه زینب کنارش��ان مي نشیند. روي 
سرشان دست مي کش��د و اشک هایشان را پاک 
مي کند. م��ن هم مث��ل آن ها، دلم ب��راي پدرم 
تنگ شده اس��ت. دوس��ت دارم پدر زودتر بیاید 
تا مثل همیش��ه محمد و ابراهی��م را در آغوش 
بگیرد، با آن ها ب��ازي کند و ص��داي خنده  اش 
توي خان��ه بپیچد. دلم ب��راي خانه م��ان تنگ 
ش��ده. از همان روزي که همراه پ��در با کاروان 
امام حس��ین و یارانش به کربال آمده ایم، دیگر 
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س��ر برمي گردان��م. ص��ورت زیب��اي عمه را 
مي بینم. چن��د قدم برم��ي دارم و کن��ار آن ها 
مي نش��ینم. رقی��ه و س��کینه سرش��ان را به 
دامن عم��ه گذاش��ته اند. من ه��م در آغوش 
عمه ش��ان مي روم. صداي قرآن خواندن عمه 
بلند مي ش��ود. چش��م هایم را مي بندم وگوش 
مي دهم. صدایش دلنشین است ودوست دارم 

همیشه در گوشم بماند. 
ص��دا و صحبت هاي رقی��ه و س��کینه را هم 
دوس��ت دارم. آن قدر غرق صداي عمه شده ام 

که متوجه نشدم کي هوا تاریک شد. 
با صداي ش��ادي رقیه و س��کینه چش��م هایم 
را ب��از مي کن��م. پدرش��ان را مي بینی��م که با 
مهرباني نگاهم��ان مي کند. به گوش��ه خیمه 
مي رود و مرا صدا مي کند. رقیه و سکینه کنار 
عمه شان مي نش��ینند و من به طرف پدرشان 
مي روم. نگاهم مي کند و حالم را مي پرسد. در 
چشم هایش انگار حسي تازه است. هم شادي 
و هم غم را در چه��ره اش مي بینم. چیزي که 
این مدت ندیده بودم. نگاهش عجیب اس��ت. 
دلم مي خواهد با من ح��رف بزند. مهرباني اش 

معصومه سادات میرغني

پدر و لبخندش را ندیدم. خوب یادم هس��ت پدر 
آمد از من خداحافظي کرد.گری��ه کردم و گفتم: 
»بابا! کجا مي روي؟« صورتم را بوس��ید و پاسخ 
داد:  »حمیده جان! باید موالیم حس��ین را یاري 
کنم تا در مقابل دشمن، تنها نشود.« با انگشتش 
اشک هایم را پاک کرد. دستش را گرفتم و گفتم: 
»پس مرا با خودت ببر!« به رقیه و سکینه اشاره 
کرد و گفت: »آن ها را نگاه کن. کنار عمه زینب 
مانده ان��د. تو هم پی��ش آن ها بم��ان و بدان که 

دشمن خیلي بي رحم است.« 
به رقیه و س��کینه ن��گاه کردم که مث��ل همان 
روز، گوشه خیمه نشس��ته بودند و آرام و ساکت 
به گوش��ه اي نگاه مي کردند. صداي سم اسب ها 
تمام خیم��ه را پر کرده. از جا بلند مي ش��وم و به 
طرف در خیمه م��ي روم و ن��گاه مي کنم. مردها 
س��وار بر اس��ب به چپ و راس��ت مي چرخند و 
شمش��یر مي زنن��د. لحظ��ه اي در خیم��ه را کنار 
مي زنم تا بیرون را خوب ببینم آخر همه جا پر از 
گرد و غبار است. دوس��ت دارم پدرم را ببینم، اما 

صدایي مرا به داخل خیمه مي خواند: 
» بیا دخترم! بیا کنار رقیه و س��کینه بنش��ین!« 
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مرا به ی��اد هم��ه خوبي ه��ا و مهرباني هایي 
مي اندازد ک��ه پدرم از او و فرزن��دان و پدر و 
مادرش بارها برای��م گفته بود. لبخند مي زند. 
احس��اس مي کنم لبخن��د و نگاه��ش مثل 
همیشه نیست. مي پرس��م: »پدرم کجاست؟ 
دلم برایش خیلي تنگ ش��ده. مي خواهم او 
را ببینم!« اشک در چشمانش جمع مي شود. 
تمام تنم مي ل��رزد. بغ��ض گلویم را فش��ار 
مي دهد و مي پرس��م:  »یابن رسول اهلل!  چرا با 
من مثل بچه هاي یتی��م، مهرباني مي کنید؟ 

مگر پدرم مسلم را شهید کرده اند؟«
اش��ک تمام صورت��ش را پر مي کن��د. بغض 
من هم مي ترک��د. چش��م هایم را مي بندم و 
پدر را ت��وي ذهنم تص��ور مي کنم. صورتش 
نوراني شده و لبخند بر لب دارد. صداي موال 
رامي شنوم: »اي دختر! اندوهگین مباش! اگر 
مسلم نباشد، من پدر تو باشم وخواهرم مادر 
تو و دخترانم خواهران تو باش��ند و پس��رانم 

برادران تو باشند!«
برادرهایم  بلندتر مي ش��ود.  گری��ه ام  صداي 

به طرفم مي آیند. عم��ه زینب مرا در آغوش 
مي فشرد. س��کینه و رقیه هم کنارم مي آیند 
و دس��تم را مي گیرند. دیگر پدرم نیس��ت و 
غم نبودنش بر دلم سنگیني مي کند. صداي 
خنده وح��رف زدن و ب��ازي کردن هاي پدر 
توي ذهنم مي آید. احس��اس غریبي ام کمتر 
مي ش��ود. وقتي به حرف هاي فرزند رس��ول 
 )g(خدا فکر مي کنم. پدر نیس��ت اما حسین
پ��درم اس��ت. زین��ب)س( عم��ه ام و رقیه و 
س��کینه خواهرانم ش��ده اند. به داشتن آن ها 
خیلي آرام مي شوم و انگار قلبم مي خواهد از 

سینه ام بیرون بزند 1
----------------------------

1- منتهي االمال، ج 2، شیخ عباس
 قمي، انتشارات دلیل.



صدایي آشنا آمد: 
زینب جان خواهرم،  دخترم،  - سكینه جان 

عزیزانم فاطمه، ام كلثوم، خدانگهدارتان.
صداي پدر را شنیدند. 

از پشت خیمه ها مي آمد، صداي شیهه اسب 
را هم شنیدند. بي تابي مي كرد و سم بر زمین 

مي كوبید.

- برادرم كجا؟
- بابا جان كجا؟

- فقط تو مانده اي پدر.
سكینه اما ساكت بود. انگار بغض كرده بود. 
هزار حرف ناگفته در گلویش بود. بغضش را 

نگه داشت و به سوي پدر دوید.
- بابا جان.

حسین)ع( خم شد.
- بابا جان حسین.

اشك  لرزاند.  را  حسین  قلب  سكینه  صداي 
چشمش را پر كرد.

- بابا
- جانم.

- به مرگ تن سپرده اي؟

آخــــــــرين حــــــــــــــــرف ها
مرتضي دانشمند
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به دخترش نگاه كرد. دخترش را خوب مي شناخت.
یازده سال بیشتر نداشت. اما دركش به عمه اش زینب شبیه 

بود. سؤالش از محبت بود نه اعتراض. 
پدر مي دانست چگونه با دخترش سخن بگوید. 

بزرگش  پدر  شهادت  قصه  بود.  كرده  آماده  را  او  قبل  از 
بارها  را  زهرا  مادربزرگش   ،)g(حسن عمویش   ،)g(علي
با دخترش حرف  بود. مي دانست حاال چگونه  گفته  برایش 

بزند. صریح و بي پرده.

- چگونه تن به مرگ نسپارد كسي كه یاري برایش نمانده 
است.

بود. صداي هق  تنها  واقعًا  پدر  كرد.  نگاه  بیابان  به  سكینه 
هق گریه هایي را شنید. خواهرانش سر بر بازوي عمه زینب 
سكینه  مي خواستند.  او  از  را  چیزي  انگار  و  بودند  گذاشته 
مي دانست چه مي خواهند. بودن پدر را، اما خدا مي خواست 

رفتن پدر را. باید پدر مي رفت تا اذان و قرآن بماند.
سكینه از راه دیگري وارد شد. تنهایي خودشان.

- پس ما را به مدینه بازگردان. به حرم جدمان پیامبر)ص(.
او  به  را  آخرین حرف هایش  باید  كرد.  نوازش  را  دختر  پدر 
مي زد. به آسمان نگاه كرد. خورشیدبي تابي مي كرد. پرنده اي 
خود  حال  به  را  قطا  گذشت.گفت:  دختركم،اگر  آسمان  از 

مي گذاشتند در آشیانه اش مي آسود.
سكینه قطا را خوب مي شناخت. پرنده  مهاجري كه روزهاي 
پیاپي پرواز مي كرد تا به آب برسد. اما آرام بود و سر در خود.
پاسخ درستي از پدرگرفته بود. پدرمان پرنده قطا بود و مدینه 

محل امنشان. 
اما محل امنشان دیگر امن نبود. اگر بود همان جا مي ماندند.

پدر دیگر حرفي براي گفتن نداشت. سكینه اما داشت. ولي 
باید در سینه نگه مي داشت.

تا دوباره سفر كننند. این بار اما بي پدر و با پیام او. تا به كوفه 
برسند و به شام و به مدینه و پیام پدر را به همراه سرش كه 

نگاهشان مي كرد به دل ها برسانند.
در آن هواي گرم باران گرفته بود. باران اشك.

سكینه از پشت پرده اشك پدر را مي دید و اسب را. ذوالجناح 
فرشتگان،  و  مي زد  دشمن  قلب  به  بال  دو  با  عقابي  چون 

آسمان را آذین بسته بودند. 
حسین)g( علي)g( را مي دید و فاطمه را وحسن را. 

آن ها بر سر چشمه گواراي كوثر انتظار مي كشیدند.
كربال  كنار  از  شرم  با  و  مي كرد  كج  را  راهش  اما  فرات 

مي گذشت .

آخــــــــرين حــــــــــــــــرف ها



كار با قيچي

کار با قیچ��ي یک��ي از لذت بخش ترین و مطبوع تری��ن فعالیت هایي 
است که همه کودکان به یادگیري آن تمایل دارند.

بیشتر کودکان 3س��اله قادرند کاغذ را قیچي کنند و از این کار لذت 
مي برند و علت این امر شاید آن باشد که از تغییر ورق کاغذ از شکل 

اولیه اش احساس قدرت مي کنند1 .
کاغذ را مي توان به ش��کل هاي گوناگوني درآورد، آن را تا کرد، لوله 
کرد و سپس با قیچي به هر شکلي که خواست، درآورد. کودک وقتي 
با کاغذ شکل هاي جدید خلق مي کند، به نیاز اساسي اش یعني تغییر 
و اختراع پاس��خ مي دهد و بدین ترتیب، احس��اس قدرت و اعتماد به 

نفسش تقویت مي شود.
اس��تفاده از قیچي و برش راه بس��یار خوبي براي تخلیة احساس��ات 
پرخاش��گرانه کودک اس��ت وکودک، پس از کار با قیچي، احس��اس 

سکون و آرامش مي کند. 
در تهیه قیچي براي کودک، نکات زیر باید رعایت شود:

1. ن��وک قیچي باید گ��رد )نوک پهن( باش��د. تا آس��یبي به کودک 
نرساند؛ قیچي هاي نوک تیز براي کودکان خطرناک است.

2. س��عي کنید قیچي ارزان نخرید، زیرا جنسش��ان مرغوب نیست و 
کار کردن با آن ها براي کودک مشکل است.

3. قیچي باید ت��ا حد امکان س��اده و به ویژه تیغة آن ب��راي فراگیر 
معلوم و مش��خص باش��د. اگر چه اکنون قیچي هایي به ظاهر زیبا و 
متنوع در بازار وجود دارد. ولي چون تیغة آن ها خوب دیده نمي شود، 
کار با آن براي فراگیران مشکل است واین افراد از کار با قیچي زود 

خسته مي شوند.
4. طول تیغة قیچي به طور تقریبي، بیش از 15سانتي متر نباشد. 
5. دسته قیچي ساده باشد و به راحتي در دست فراگیر جا بگیرد. 

6. قیچي  تا حد امکان سبک وزن و تیغة آن تیز باشد2 .
7. قیچي هاي پالستیکي به دلیل این که لبه هاي کندي دارند مشکل 
و خسته  کننده است، بنابراین بهتر است براي کودکان از قیچي هاي 

فلزي و ساده که کار با آن ها راحت تر است استفاده کنیم.

رعايت نكات ايمني

به هنگام کار ب��ا قیچي، بزرگس��االن بر کار کودک نظارت داش��ته 

باشند.
نحوة اس��تفاده از قیچي را به کودکان آموزش دهید و سپس قیچي 

رادر اختیار کودک بگذارید.
از کودکان بخواهید از پرت کردن قیچي به سوي دیگران خودداري 
کنند. وقتي وسیله اي از کسي مي خواهند، از او اجازه بگیرند تا زمینة 

ناراحتي و دعوا میان کودکان فراهم نشود.
براي کودک جا قیچي تهی��ه کنید تا راحت تر بتواند ب��ا آن کار کند. 
براي این کار مي توانید پاکت هاي ش��یر و ی��ا جعبه هاي تخم مرغ را 

مورد استفاده قرار دهید. 
جعبه هاي تخم مرغ را که به صورت وارونه قرار گرفته اند سوراخ کنید 

و قیچي را درون آن قرار دهید.
 فعالیت هایي که با قیچي مي ت��وان انجام داد. پس از آن که قیچي را 

در دست کودک قرار دادید، کاربرد آن را برایش توضیح دهید. 
خود ش��ما نیز یک قیچي در دس��ت بگیرید و کودک را ب��ه تقلید از 

حرکاتتان تشویق کنید.
 از بچه ه��ا بخواهی��د عکس هایي را که دوس��ت دارن��د از صفحات 

مجالت کهنه جدا کنند. یک بشقاب را بر روي کاغذ بگذارید بعد با

 مداد دایره بکشید و در آخر دور دایره را با قیچي ببرید. 

حاال مي شود این دایره را با کاغذ رنگي تزیین و یا بامداد رنگ کرد. 
کارتي مقوایي به ان��دازه تقریبي 20×15 س��انتي متر تهیه و آن را به 
فاصله 2 یا 4 س��انتي متر خط کش��ي کنید. س��پس کارت رادر اختیار 

   سید کاظم پاکدل

قسمت اول

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- کوپر بالندجین، آموزش هنر براي خردساالن، ص 6 و 15.

2-مهجور، سیامک رضا، چگونه کودکاني سرآمد داشته باشیم. ص227
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کودک قرار دهید تا خطوط را با 
قیچي ببرد.

پ��س از این که مقداري تس��لط 
پیدا کرد، مي  ت��وان خطوط را به 
صورت زیگزاگ و با شکل هاي 
قرار  اختیار کودک  در  پیچیده تر 
داد تا آن ها را بب��رد و جدا کند. 
تصاویر مربع،  مثلث، مس��تطیل، 
دایره و چند درخت بکشید و به 

کودکان بدهید تا بُِبّرند.
 قیچ��ي ک��ردن روزنامه هاي تا 

شده تمرین  خوبي است که کودکان به آن عالقه دارند.
 روزنامه را چهار بار ت��ا بزنید و بعد گوش��ه ها و لبه هاي آن را قیچي 

کنید.  اگر آن را باز کنید، طرح قشنگي به دست مي آورید. 
اگر خواستید مي توانید آن را رنگ آمیزي هم بکنید. 

ازکودکان بخواهید عکس  هاي بریده شده را با چسب بر روي شومیز 
بچسبانند. بهتر است که عکس ها ضمن چسباندن طبقه بندي شوند، 

مثاًل آدم ها در یک دسته و جانوران در دسته  دیگر1 .
دکتر علي اکبر شعاري نژاد مي گوید: 

»از دوستانم مي خواستم که روزنامه ها و مجالت را دور نریزند وآن ها 
را به دس��ت بچه ها مي دادم و آن ها با قیچي هر چه دوس��ت داشتند 
مي ساختند، من تا حاال ندیده ام که حتي یک صفحه از کتاب هایم را 

بچه هاي خودم پاره کنند.« 
وقتي نیاز کودک ب��ه بریدن و پ��اره کردن کاغ��ذ از طریق صحیح 

برآورده شود، به کارهاي تخریبي دست نخواهد زد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- بارترا وندام، مهد کودکي در خانه، ص 35-34 و کینگ جري – دي و اسکیپوزجان – وي، آموزش علوم تجربي قبل از دبستان، ص53 و منبع شماره 2 ص 228.
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      شاطر کریمی



من علي هستم علي اصغرم38
از همه سربازها كوچك ترم
آمدم در كربال از راه دور

از مدينه شهر شادي و سرور
شهر ما شهر صفا و نور بود

از بدي ها دشمني ها دور بود
مشك ها در خانه ها پر آب بود
قصه ها از چشمه و مهتاب بود

آمدم من با پدر با مادرم
با عمو و عمه و با خواهرم

با برادرهاي از گل بهترم
با عمويم با برادر اكبرم
رفته اكبر با عمو پيش خدا

مانده ام من با پدر در كربال
مي روم قبل از پدر پيش خدا
من نمي خواهم شوم از او جدا

من علي هستم علي اصغرم
از همه سربازها كوچك ترم

مرتضی دانشمند

سرباز كوچك كربال
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• خـوب سـخن گفتـن  )لحـن و 
آهنگ گفتار(

از نظر روان��ی و عاطفی لح��ن آهنگ 
كالم در ارتباطات متقابل تأثیر مطلوب 
و نامطلوب دارد. گاه اگر سخن با لحن 
خشن و صدای شدید القا شود، آرامش   
انسان را به هم می ریزد، تأثیر منفی در 
روحیه طرف مقاب��ل می گذارد و وی را 
عصبانی می كند؛ و گاه لحن نرم و آرام؛ 

غضب و عصبیتی را فرو می نشاند.
به همی��ن جهت، ق��رآن ب��رای ایجاد 
ارتباط س��ازنده، لحن خوش و مناسب 

را در گفتار توصیه می كند:
»َواْقِص��ْد فِ��ي َمْش��ِیَك َواْغُض��ْض ِمن 
َصْوتَِك ؛ در رفتارت راه میانه روباش و 

لحن سخنت را آرام كن1.«  
ُر أَْو  ََّعلَّ��ُه یََتَذكَّ َّیًِّن��ا ل »َفُق��واَل لَُه َق��ْواًل ل
یَْخَش��ی؛ با او )فرعون ( به نرمی سخن 

گویید، شاید پندگیرد، یا بترسد2 .«
ُ یَْعلَُم  »َولََتْعِرَفنَُّهْم فِي لَْح��ِن الَْقْوِل َواهللَّ
أَْعَمالَُكْم ؛ و ت��و آنها )منافقی��ن( را از 
لحن سخنانش��ان خواهی ش��ناخت، و 

خدا از اعمالتان آگاه است3 .«
ُقوَن  ��ْجِن أَأَْربَ��اٌب مَُّتَفرِّ »یَا َصاِحَبِي السِّ
اُر؛ای دوس��تان  الَْواِحُد الَْقهَّ َخْیٌر أَِم اهللُّ 

زندانی ام آیا سرپرس��تان گوناگون بهتر 
است یاخدای واحد غالب برهمگان4 ؟« 
»َوُقولُ��واْ لِلنَّاِس ُحْس��ناً ... ؛ با مردم به 

نیكی سخن بگویید5 .«
َِّتي ِهَي أَْحَسُن ...  ِِّعَباِدي یَُقولُواْ ال »َوُقل ل
؛ و به بندگان من بگو كه با یكدیگر به 

بهترین وجه سخن بگویند6 .«
• سخن خوب گفتن

»... َوُقولُ��وا َقْواًل َس��ِدیًدا ؛ و درس��ت و 
قاطع سخن بگویید7 .«

ْعُروًفا ؛ و به آنان  »... َوُقولُواْ لَُهْم َق��ْوالً مَّ
سخن نیك بگویید8 .«

ْعُروٌف َوَمْغِف��َرٌة َخْیٌر مِّن َصَدَقٍة  »َقْوٌل مَّ
یَْتَبُعَه��آ أًَذی َواهللُّ َغِنيٌّ َحلِیٌم ؛ س��خن 
خوب و عفو و گذشت، بهتر از صدقه ای 
اس��ت كه آزار به دنبال داش��ته باشد. 

خدا بی نیاز و بردبار است 9.«
َُّهَما َقْوالً َكِریًما ؛ و با آنان )پدر  ... َوُقل ل

و مادر( محترمانه سخن بگوی10 «.
• در سـخن گفتن ارزيابـی منفی 

نكنيد
اَل یَْس��َخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم ؛ گروهی، گروه 

دیگر را مسخره نكنند11 .«

یكدیگ��ر  از  ؛  أَنُفَس��ُكْم  تَلِْم��ُزوا  »َواَل 
عیبجویی مكنید12 .«

»َواَل تََنابَُزوا بِالَأْلَْق��اِب ؛ و یكدیگر را به 
القاب زشت صدا مكنید13 .«

• ارتباط والدين با يكديگر

   در ح��ال حاضر در جوام��ع صنعتی 
ارتباط بیشتر اعضای خانواده با یكدیگر 
رو به كاهش گذاش��ته و اگ��ر ارتباطی 
هم وجود دارد، در بس��یاری از موارد، 
ارتب��اط كاری و فیزیك��ی اس��ت، ن��ه 
عاطفی و قلبی. این امر ب��ه علت نفوذ 
فرهن��گ غربی ب��ه تدریج ب��ه جوامع 
دیگر هم سرایت كرده است، به طوری 
كه در جامع��ه ما در ش��هرهای بزرگ 
ارتباط اعض��ای خانواده ها ب��ا یكدیگر، 
رو به ضع��ف نهاده و بعض��ي گفتگوها 
یك طرفه اس��ت و روابط خانوادگی در 
بن بس��ت قرار دارد. تفهیم و تفاهم به 
دش��واری صورت می پذیرد، پدر، مادر 
و اعض��ای خان��واده هر یك ب��ه كاری 
مش��غول و گرفتارن��د و فرصت حضور 
در جم��ع دوس��تانه خان��واده را كمتر 
پیدا می كنند؛ و از طرف��ی تلویزیون با 
برنامه ه��ای متنوع در كاه��ش ارتباط 
بین اعض��ای خان��واده ، تأثی��ر زیادی 
داش��ته و در موقعیت ها و فرصت های 

تربيت بـــرتر 
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1- لقمان آیه 19.

2- طه، آیه 44.
3- محمد، آیه 33
4- یوسف، آیه 39
5- بقره، آیه 83.
6- اسراء، آیه 53
7-احزاب، آیه 70

8- نساء، آیه 5.
 9- بقره، آیه 263.
10- اسراء، آیة 23.

11- حجرات، آْیه 11.
12- همان.
13-  همان.

 قسمت دوم



كوتاهی هم ك��ه اعضای خان��واده دور 
هم جمع مي ش��وند به علت عدم درك 
احساس��ات یكدیگ��ر، ارتب��اط ناقصی 
صورت می گی��رد. زن و ش��وهر ظاهراً 
با هم هس��تند، ولی این ارتباط بیشتر 
ارتباط فیزیكی اس��ت ت��ا ارتباط قلبی 
و احساس��ی، به طوری كه هر كدام در 
الك خود ف��رو رفته و ب��ه دنبال حل 
معض��الت خود دس��ت و پ��ا می زنند. 
مردها ك��ه در كار روزانه تح��ت انواع 
فش��ارهای روحی و روانی ق��رار دارند. 
زمان��ی كه فراغ��ت حاصل ك��رده و به 
خان��ه مي رون��د دیگر ح��ال و حوصله 
س��خن گفت��ن و فرصت گ��وش دادن 
ندارند و برای برآوردن احتیاجات خود، 
حتی حال استفاده از جمالت و به كار 
بردن كالم را ندارن��د، به طوری كه در 
گفتار خود، تنها از كلمات مقّطع بهره 
می برند؛ مث��ال می گویند: ناهار؛ )یعنی، 
لطفا ناهار را بی��اور(؛ چای، )لطفا چای 
را بیاور(.در این هن��گام، زن كه اوقاتی 
از روز را گذرانی��ده و منتظ��ر ب��وده تا 
شوهر بیاید و گفتني های خود را برای 
با بی حوصلگی ش��وهر  او تعریف كند، 
مواجه می شود، س��خنش را پیش خود 
نگ��ه م��ی دارد و حتی از بازگ��و كردن 
اولیه  احتیاج��ات  ابتدای��ی و  مس��ائل 
زندگ��ی و روزم��ره خ��ود، خ��ودداری 
ب��رای  ش��وهر  طرف��ی،  از  می كن��د. 
گرفتاري ها، خس��تگي ها و فش��ارهای 
زندگی، دیگر حوصله ش��نیدن سخنان 
طرف مقابل را ندارد و از این س��و، زن 
می خواهد ب��ا حرف زدن، احساس��ات 

خود را تخلیه كند تا ش��اید ش��وهر با 
شنیدن سخنان وی بر زخمش مرهمی 
بگذارد و از دردها و غم های او بكاهد و 
به او امید و شادی بدهد. عدم پذیرش 
شوهر منجر به عدم درك و تفاهم شده 
و در نهایت، ناس��ازگاری را ب��ه دنبال 
ای��ن تعارض ها  خواهد داش��ت. گاهی 
موج��ب درگیري های لفظی ش��دیدی 
پرخاش��گري ها،  همی��ن  و  می ش��ود 
اخت��الالت ش��دید روان��ی در ش��بكه 
ارتباطی خانواده به وجود می آورد. این 
مشكل به س��ایر اعضای خانواده، یعنی 
فرزندان نی��ز منتقل می ش��ود و تاثیر 
نامطلوبی در ش��بكه ارتباطی و رفتاری 

آنان به جای می گذارد.
در پ��ی مطالع��ات و بررس��ي هایی كه 
به عمل آمده، روش��ن گردیده اس��ت 
در ای��ن گون��ه خان��واده، نارضایتی ها 
ناس��الم،  و  نامناس��ب  برخورده��ای  و 
جس��مانی،  بیماري های  ب��روز  موجب 
گردی��ده  اضطراب ه��ا  افس��ردگي ها، 
ب��ه ط��وری ك��ه بس��یاری از فرزندان 
از اعتماد ب��ه نفس  ای��ن خانواده ه��ا، 
كمت��ری برخوردارن��د و ب��ا احس��اس 
تنهای��ی و بی تفاوت��ی، تمای��ل دارن��د 
ك��ه در كاره��ا شكس��ت خ��ود را به 
دیگ��ران اس��تناد دهن��د و هم��واره با 
ع��دم موفقی��ت و پیش��رفت تحصیلی 
خانواده هایی  برخالف  می شوند.  مواجه 
ارتباطات متقاب��ل والدین،  كه دامن��ه 
وس��یع و صمیمانه اس��ت و در نتیجه 
در  احساس��ات،  و  اطالع��ات  مبادل��ه 
اثر فرصت ه��ای حاصل ش��ده، موجب 

صمیمی��ت بیش��تر اعض��ای خان��واده 
مي ش��ود و زمین��ه رش��د اخالق��ی و 
موفقی��ت تحصیلی فرزن��دان را فراهم 

مي كند.

• نقش روانی و عاطفی کلمات

»َوالَ یَْحُزنَك َقْولُُهْم ؛ س��خن آنان تو را 
غمگین نكند14 .«

   در ارتب��اط بین دو انس��ان، واژه ها و 
كلمات گاهی نقش س��ازنده یا مخرب 
دارند. بعض��ی از كلمات روح انس��انی 
را خ��راش می دهند و موجب ش��یارها 
و زخم هایی در دل انس��ان می گردند. 
ای��ن زخم ها گاه��ی كاری ت��ر از زخم 
شمش��یر15  و ماندگارت��ر از آن اس��ت 
و هم��واره مث��ل خ��وره روح آدمی را 
می خورد و منجر ب��ه بیماریهای عمیق 
روانی می گ��ردد16. كلم��ات و جمالت 
ناس��الم موجب ارتباط ناسالم و كلمات 
خ��وب و ش��اد موج��ب ارتباط س��الم 

می گردد. 
ناخودآگاه  به طور  ناسالم  كلمات  گاهی 
در گفت��ار مت��داول والدی��ن، پیام های 
نامناس��ب و پیامدهای مخرب��ی به بار 
خواهد آورد و س��بب تضعیف و تحقیر 
شخصیت و آزرده ش��دن روح یكدیگر 

می گردد17 . 
اظه��ار نظره��ا و كلم��ات ناهنج��اری 
ك��ه در برخورده��ای ارتباط��ی روزانه 
والدین رد و بدل می ش��ود عزت نفس 
آنان را جریحه دار می س��ازد و تهدیدی 
برای ارتباط س��الم خود و فرزندانشان 
خواهد بود. غرولنده��ای مادر به دنبال 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
14- یونس، آیه 65.

15- »رب کالم أنفذ من سهام؛ چه بسا سخني که شکافنده تر از نیزه و شمشیر است.« غررالحکم، 5322.
16- بیشتر بیماري هاي خانوادگي منشأ جسماني ندارند و یک نوع بیماري هاي روان تني اس��ت. بیماري هایي که اصطالحٌا به آن بیماري هاي »پیسکوسوماتیک« مي گویند و عوارض 

رواني، به شکلي در جسم ظاهر مي گردد. اگر علت برطرف شود معلول هم خود به خود از بین خواهد رفت.
17- الف( واژه هاي مخرب:

 رضا فرهادیان



 بي انصاف، احمق، بي ش��عور، لش، نفهم، الابالي، تنبل، دروغ گو، بي اصل، ترس��و،  بدبخت، مغرور، بي ارزش، نفرت انگیز، کثیف، دس��ت و پا چلفتي، رذل، مسخره، پست، نجس، پرحرف، 
وحشي، سربه هوا، شکاک،  رفوزه،  شلخته، فضول، خفه، کله پوک، آشغال، دیوانه، عوضي، ناالیق، بي کفایت، واخورده!

ب( کالم مخرب) کلمات خبیث(:
- تو حق نداري! - تو چرا همیشه این طوري هستي؟  

- تو همیشه این طوري! - تو همیشه غذا را مي سوزاني؟  
- تو چرا آن کار را کردي؟ - تو همیشه کارت ُشل و وله.  
- تو چرا این کار را کردي؟ - تو واقعًا معرکه اي!   

- تو مخت عیب داره - این چه دسته گلي بود که آب دادي؟  
- تو مغزت کار نمي کنه. - تو هرچه مي بیني هوس مي کني؟  

- تو دیوانه شده اي. - تو تنها خودت را مي خواهي.  
- تو حق نداري. - تو خودخواهي!   

- تو همیشه کارها را خراب مي کني. - تو چرا عوض نمي شي؟   
- همیشه کوتاهي مي کني. - تو هرگز خوب نمي شي.   

- یک حرف راست از تو نشنیدم. - تو همیشه اشتباه مي کني.  
- کاري از دستت ساخته نیست. - آهاي عوضي!   

- فقط بلدي اُرد بدي. - تو همه اش بهانه مي گیري.  
- همیشه تقصیر توست. - تو همه اش بهانه مي آوري.  

- تو همیشه همه را عصباني مي کني. - هر دفعه یک چیزي یادت مي ره.  
- عاقبت شما ننگه. - تو همیشه دیر مي جنبي.   
- تو همیشه کوري. - تو اصاًل تنبلي.   
- تو همیشه کري. - تو هیچ نمي فهمي.   

- خیلي بي ادبي. - تو اصاًل بلد نیستي.   

- خیلي پررویي. - تو ُعرضه هیچ کاري نداري.  
- آهاي دست و پا چلفتي - تو نمي داني   
- فکر تو کله ات نیست. - دیگران از تو بهترند.   

- تمام حرف هاي تو راجمع کنند، پشیزي نمي ارزد. - تو چرا حواست پرته!   
- تو چقدر بي ادبي همه اش وسط حرف من مي پري. - بسه دیگه!    

- دیگران هم سوادشان و هم خانه داریشان از تو بهتره! - برو پي کارت!    
- بتمرگ دیگه!

این کلمات که مصداق »کلمة خبیثه« هستند، آثار مخربي در ش��بکة ارتباطي خانواده به جاي مي گذارد و سبب ناراحتي ها و کدورت هاي قلبي ومجروح شدن روح گردیده و در نتیجه، 
موجب سستي ارتباط مي شود و در نهایت، اگر ادامه یابد به قطع ارتباط طرفین مي انجامد.

18- کلمات دیگري که ممکن است ظاهراً کلمات فحش و یا حرف بدي نباشد، ولي چون در موقعیت خاصي پشت سر همسر گفته مي شود آثار بد و مخربي دارد و بدبیني عجیبي در 
فرزندان در مورد پدر و یا مادر به جا خواهد گذاشت که به سادگي برطرف نمي شود و از بین بردن آن بدبیني، بسیار دشوار و بعضاً  غیر ممکن است. این غرولندها ممکن است واژه هاي 
رکیک و ظاهراً بدي نباش��ند، ش��کاف عمیق و آثار تخریبي فراواني بر روي روابط پدر، مادر و فرزندان مي گذارد و دید منفي به همدیگر پیدا خواهند کرد. اگر دختر باش��د در آینده به 

مردان با دیدة منفي مي نگرد و اگر پسر باشد به زنان چنین دیدي خواهد داشت. در عمل دیده شده که بچه هاي بهانه گیر از پدر و مادر بهانه گیر حاصل مي شوند. 
کلماتي که با غرولند پشت سر همسر گفته مي شود:

- ما شانس نداریم. - آه از دست این پدر!  
- هیچ معلوم نیست چکاره است. - آه از دست این مادر!  

- خرجي نمي ده. - همیشه همین طوره.  
- هیچي نمي خره. - به فکر نیست.  

- معلوم نیست پول هایش کجا مي ره. - تو خودشه.   
- چه خبره. - همه اش کار داره.  

- اصاًل معلومه. - همه اش مسافرته.  
- هر چه مي گویم گوش نمي ده. - همه اش جلسه.  

- بسه دیگه. - اصاًل به فکر خانه  نیست. 
- خسته شدم. - همیشه یادش مي ره.  

- کاري نمي کنه. - از اول همین طور بوده.  
- چرا آن کار را کردي. - ما بدبختیم.  

- همیشه کارش خرج کردنه. - براي مردم خوبه.  
- به فکر بچه ها نیست. - براي ما این طوره!  

- همه اش فکر فامیل خودشه. - دیگه از زندگي خسته شدم. 
19-  آمدي، غرر و درر، 3:65.

پدر یا بالعكس در حض��ور فرزندان نیز 
آثار بس��یار ناگواری در شبكه ارتباطی 

خانواده به وجود خواهد آورد18 .
»انكم مؤاخ��ذون باقوالكم فال تقولوا اال 
خیرا ؛ البته ش��ما در م��ورد گفتارتان 
ق��رار می گیرید پس  مؤاخ��ذه  م��ورد 

نگویید مگر سخن خیر و نیكی را19 .«
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
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• فرهنگ روابط اجتماعي در آموزه هاي اسالمي
نویسنده: گروه پژوهشي علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم رضوي

BP 230 /شماه بازیابي: 461387 ف
این کتاب مباحث ذیل را در بر دارد: 

مفهوم شناسي شخصیت متعادل
تفاوت شخصیت مقارن با انسان کامل

عوامل شکل گیري و رشد شخصیت
ویژگي هاي شخصیت متعادل

مسئولیت پذیري و مسئولیت گریزي وعوامل و زمینه هاي آن
برادري و اخوت ایماني

مفهوم اعتدال در شخصیت
نظم و انضباط و اثر آن در شخصیت

آسیب شناسي نظم
و... .

• مقابله با كم رويي در كودكان ونوجوانان
نویسنده: دکتر برنارد وکاردوچي / برگردان: پروین قائمي

BF 723 / شماره بازیابي: 2 ک 3خ
این کتاب در خصوص کم رویي کودکان و جنبه هاي رواني آن، تأثیر 

آن بر شخصیت کودکان، مبارزه با کم رویي و درمان آن است. 
نویسنده رئیس مؤسس��ه تحقیقاتي کم رویي دانشگاه ایندیانا مي باشد 

و از این رو همیشه باافراد کم رو و خجالتي در ارتباط بوده است.
به این لحاظ این کتاب ش��امل برخوردهاي عملي با افراد کم رو بوده 

است.
عناوین مورد بحث این کتاب: 

کم رویي، عب��ور از کم رویي دوره کودک��ي، مهارت هاي زندگي براي 
شناخت کم رویي و غلبه بر آن، تأثیر خانواده در کم رویي، دوست یابي 

و... .

• منظومه عشق )آمیزه اي از شعر و مقتل در رثاي شهیدان کربال(
نویسنده: سیدرضا مؤید

BP 276/42 شماره بازیابي: 72ج
این کتاب مجموعه اي از تاری��خ زندگاني، مقتل و اش��عار مربوط به 

حضرت سیدالشهدا)ع( و یاران آن بزرگوار در واقعه عاشورا است.
تلخیص تاریخ زندگاني و اشعار در این کتاب از نکات مهم این کتاب 
است. جامعیت تاریخ ش��هداي کربال و اشعار در کنار هم از محسنات 

این کتاب محسوب مي شود.

•  ايوب در راه خدا صبر مي كند
نویسنده: پروانه سدید

شماره بازیابي: الف 854ب 297/156 د ا
این کتاب از سري کتاب هاي »داس��تان پیامبران« مي باشد. در این 
کتاب داستان پیامبران به صورت کودکانه و مختصر به رشته تحریر 

درآمده است. 
کتاب هایي ک��ه در این باره به صورت داس��تان مختصر بیان ش��ده 

است:
عیسي به آسمان مي رود

خضر و چشمه آب زندگي
صالح و قوم ثمود
پیامبر و فتح مکه

پیامبر هجرت مي کند
ابراهیم بت شکن

ابراهیم و اسماعیل
محمد امین

سلیمان فرمانروا مي شود
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