


امـام خـمـینـی )قدس سره(:
این  یم،  کر قرآن  با  انس  از 
صــحـیفۀ الـهی و کــتاب 
ید،  هـدایـت، غفـلت نـورز
دارند  چه  هر  مسلمانان  که 
طول  در  داشت  خواهند  و 
یخ، از برکات سرشار این  تار

کتاب مقدس است.
)صحیفه امام ج 20، ص 92(

امـام خـامـنه ای )مدظله العالی(:
قرآن،  با  انس  یق  طر از  بتواند  ملتی  اگر 
دهد،  قرار  قرآنی  فضای  در  را  خود 
را  خود  مشکالت  توانست  خواهد 
است؛  عمل  برای  قرآن  کند.  برطرف 
است؛  معرفت  و  شناخت  برای  قرآن 
قرآن برای این است که جامعه اسالمی 
را  خود  وظیفه  بفهمد؛  را  خود  تکلیف 

بفهمد و از حیرت نجات پیدا کند.
و  اختتامیه مسابقات حفظ  )بیانات در مراسم 

قرائت قرآن کریم  79/8/9(
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     برای شـروع...

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب، قلب من در دست توست
 یا محول، حال من سرمست توست 

کن تو تدبیری که در لیل و نهار         
حال قلب من شود همچون بهار

یا مقلب، قلب او را شاد کن
کن  د  با آ ش  نه ا خا  ، مدبر یا 

یا محول، احسن الحالش نما
نما   لش  لبا غ ا ر فا یها  بد ز  ا

همه ی ما درهیاهو و مشغالت فکری و درگیری با مشکالت بی آنکه 
متوجه شویم که زمان درحال گذر است، روزها و ساعت ها را پشت 

سرگذاشتیم و به پایان سال رسیدیم.

گاهی اوقات تلخی ها و شکست هایی را تجربه کردیم و گاهی وقت ها 
یا  خوب  چشیدیم...  را  موفقیتی  آوردن  بدست  لذت  و  شیرینی  هم 
بد، مسیری بود که از آن عبورکردیم و آن ها پلی بودند که یا خودمان 
ساخته بودیم و یا سرنوشت برایمان رقم زده بود و حاال با فرا رسیدن 
حیاتی  آغاز  است،  نو  رفتار  و  کردار  افکار،  بخش  نوید  که  نو  سال 
دوباره را به ما گوشزد می کند که زندگی را از سر بگیریم و دور بریزیم 
تمام افکار منفی را و پاک کنیم کینه ها را از قلبمان و مهربان باشیم 
و نیکی پیشه کنیم که فقط نام نیک بجا می ماند و برای نیکی کردن، 
باید قلب هایمان سرشار از مهر و محبت و ایمان باشد که بی گمان در 
قلبی که جایگاه خداست، هرگز کینه، عداوت و زشتی مأوا نمی کند.

بهار با دو سه حرف از الفبای زندگی آمده است، ما بقی را انسان ها 
و  است  دیروز  فردای  امروز،  می نویسند.  زندگیشان  اعمال  دفتر  در 
یاد  به  کنار سفره هفت سین  در  ایام است.  تغییر گذشت  نشانه  این 
بی سفرگان باشیم که همه از یک مبداء و رهسپار یک مقصدیم و تنها 
خوبی ها و بدی هایمان، ما را متمایز می سازد و در شرایطی به استقبال 

حلول بهار می رویم که این روزها مردم ما در یکی از تلخ ترین شرایط 
قرار دارند و عزیزترین گوهر هستی خود و عزیزانشان توسط ویروس 
کووید 19 در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است و در این 
برهه از زمان وظیفه شرعی همه ما اهمیت دادن به سالمت جامعه و 
احترام به همنوع مان است که با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی 
و مواظبت از سالمت خودمان و عزیزانمان بتوانیم این وظیفه انسانی 

را به خوبی انجام دهیم و به این وسیله قدردان زحمات عزیزانمان 
در کادرپزشکی باشیم که جانشان را در طبق اخالص گذاشته اند و 
ان  که  امیدواریم  و  می کنند  پرستاری  و  حمایت  کشورشان  مردم  از 
شاءالله به زودی زود ریشه ی این ویروس از روی کره زمین برچیده 

شود.

از  شماره  این  توانستیم  عزیزم  دوستان  همکاری  و  خداوند  یاری  با 
استقبال شما  امیدوارم مورد  که  کنیم  تقدیم حضورتان  را هم  نشریه 
جدید،  سال  آغاز  با  بتوانیم  ان شاءالله  شود.  واقع  مفید  و  گیرد  قرار 
کنده از عشق به پروردگار  راه نیکی و مهر را پیش بگیریم و با قلبی آ
بخشنده و مهربان و با ایمان و توکل به ذات مقدسش، به امید آینده ای 

روشن گام بر داریم.
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از  نمادی  سماق  خواربار،  از  نمادی  سمنو  جاودانگی،  از  نمادی 
سفره  این   زینت بخش  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  عناصر  باران. 
هستند از جمله: کتاب آسمانی ادیان مختلف )به طوری که افراد 
با ادیان مختلف کتاب مقدس خودشان را بر سر سفره نوروزی قرار 
می دهند(، آیینه و شمعدان، ظرف پر از آب و نارنج و سیب، نان و 

برنج و گندم، تخم مرغ.   
نسبت  حیوانی  یک  به  را  سال  هر  که  شنیده اید  حال  به  تا  حتما 
آن سال، خصوصیات و طالع  به خصوصیات  با توجه  و  می دهند 
سال  را  امسال  می دهند.  ارائه  را  مختلف  سال های  متولدین  بینی 
گاو نام گذاری کرده اند. طبق تفاسیری که از این حیوان شده است، 
اگرچه موجودی اندیشمند و آرام است اما در عین حال نباید خیلی 
سر به سر او گذاشت چون می تواند خیلی خطرناک باشد. به عالوه 
نافرمان است.  گاو حیوانی خوددار، کم رو،  و  حیوانی یک دنده 
را  ذاتی اش  هوشیاری  و  است  خاکسار  و  منظم  وسواسی،  کند، 
پشت چهره ساده اش مخفی می کند. او به راحتی می تواند اعتماد 
قلبی دیگران را به خود جلب کند، که این خود بزرگ ترین برگ برنده 

او در زندگی است. 

در  و هر سال  است  ارزشمند  بسیار  ایرانیان  ما  برای  نوروز  جشن 
که  داریم  اعتقاد  را جشن می گیریم،  چون  ایام  این  یکدیگر  کنار 
سال نو را باید به میمنت و شادی شروع کرد. کینه و کدورت ها نیز 
کنار گذاشت؛ اما امسال نوروزمان با دیگر سال ها متفاوت است. 
ویروسی گریبان گیرمان شده است و سالمتی جهانیان را به خطر 
انداخته است. به راستی باید چه کار کنیم؟ نوروز و کرونا را چگونه 

سپری کنیم؟
این  نتیجه می رسیم که سالمتی  به  بیندیشیم  عاقالنه  و  اگر خوب 
است.  خوشگذرانی هایش  و  عید  از  مهمتر  اطرافیانمان  و  عزیزان 
این  ویروس نیز مانند دیگر بیماری های خطرناک همیشگی نیست 
و روزی از زمین محو خواهد شد. پس سعی کنیم قدر یکدیگر را 
بدانیم و برای نابودی و ریشه کنی این بیماری با تمام وجود دعاکنیم 

و البته به توصیه های بهداشتی نیز عمل کنیم. 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که رسم برپایی سفره هفت سین، 
از کجا آمده است؟ جالب است بدانید که با مطالعه دوران صفوی 
تنها یک اشاره مبهم به سفره هفت سین به چشم می خورد و این                
نشان از آن دارد که این  فرهنگ، یک رسم جوان به شمار می رود. 
تاریخ می گوید قبل از آنکه هفت سین بر سر سفره های نوروزی 

نقش ببندد، هفت شین مهمان سفره نوروز بوده است. 

ز:  ا بودند  این سفره عبارت  اجزای        
نبات،  شاخه  یا  شقایق  شمشاد،  شهد)عسل(،  شیرینی،  شمع، 
این  اجزای  از  بعضی  ایران شد،  وارد  اسالم  آنکه  از  شراب. پس 
جایگزین  سرکه  با  را  آن  پس  بود؛  احکام  دین  مخالف   سفره، 
کردند. این  جایگزینی سرآغازی شد برای تبدیل شدن هفت شین 

به هفت سین. 

تقدس عدد هفت در سفره هفت سین:     
عدد هفت نه تنها در میان ایرانیان باستان مقدس بوده بلکه در میان 
ساکنان امروز این  سرزمین نیز از قداست خاصی برخوردار است. 
برخی می گویند هفت سین، نمادی از هفت دانه گیاهی است که 
در زمان ایرانیان باستان با آن سبزه نوروز را تهیه می کردند و عبارت 

بودند از: جو، ماش، عدس، ارزن، لوبیا، نخود و گندم.

تقدس عدد هفت در مذاهب گوناگون:     
بر اساس رهروان آیین برهما در هند، انسان هفت بار می میرد. در 
آیین مسیحیت، هفت معجزه از 33 معجزه مسیح در انجیل ثبت 
و از هفت روح پلید نام برده شده است. در فرقه کاتولیک معتقدند 
می گویند  اسالم  در  است.  نوع  هفت  تعمید  غسل  و  شادی ها 
آسمان هفت طبقه دارد. جهنم نیز هفت طبقه دارد. مسلمانان نیز 

هفت بار به دور خانه خدا طواف می کنند.

    سین های هفت سین:
هر کدام از این  سین ها با فلسفه و معنای خاص خودشان بر سر 
این  سفره می نشینند و نویدبخش سال جدید هستند. سیر نمادی 
از اهورامزدا، سبزه نمادی از پیوند انسان و طبیعت و فصل رویشی 
سرکه  دلبستگی،  از  نمادی  سنجد  پاکی،  از  نمادی  سیب  نو، 

رستاخیز          طبیعترستاخیز          طبیعت

نویسنده: فهیمه فهمیدهنویسنده: فهیمه فهمیده



ســـــال دوم

شامره   شـــشــم

فروردین مـــاه

 1400 
رشیه 

س حققرآنی ن
نف

8

وم
ل د

ـــا
ســ

ــم
شـــش

ره   
شام

ـاه
مــ

ن 
ردی

فرو
 14

00
 

قرآنی
یه 

رش
 ن

س حق
نف

9

بر تخت ها تکیه زنند، که آن بهشت نیکو اجری و خوش آرامگاهی 
است.«

بهجت  و  خاطر  انبساط دهنده ی  شادی،  انتقال دهنده  سبز  رنگ 
می شود. شناخته  زندگی  و  حیات  رویش،  نماد  عنوان  به  و  است 

)لوشر،روان شناسی رنگ ها،1378/94(
ایمان  سبز  رنگ  در  است،  بهشتی  رنگ  و  کمال  ایمان،  نماد  سبز 

و اطمینان مشاهده می شود و برای مسلمانان رنگ مقدسی است. 
حضرت علی)ع( می فرمایند: نگاه به سبزه و چمن موجب شادمانی 

می شود. )نهج البالغه حکمت 4٠٠(
و  بیماري های عصبی  درمان  برای  را  سبز  رنگ  امروزه  دانشمندان 
اختالالت روانی معرفی کرده اند وآن را تعدیل کننده نور خورشید، 
برای  رنگ  این  کرده اند.  معرفی  مسکن  عنوان  به  و  خنک کننده 
کم  نیز  را  فشارخون  و  است  موثر  آلودگی  وخواب  بی خوابی 
کریم  قرآن  در  ها  رنگ  شناسی  ،روان  حسین  )پهلوان  می کند. 

)189-188_1387،

رنگ قرمز       
رنگ قرمز انرژی دهنده و محرکی بسیار قوی است. در سوره ی فاطر 

کلمه »حمر« به معنی قرمز آمده است: 

رابیُب ُسوٌد«
َ

واُنها َو غ
ْ
 أل

ٌ
َتِلف

ْ
ٌد بیٌض َو ُحْمٌر ُمخ

َ
ِجباِل ُجد

ْ
»َو ِمَن ال

از کوه ها طرق زیاد و اصناف و رنگ های مختلف  »و )در زمین( 
سفید و سرخ و سیاه هست )که خدا خلقت فرمود(.«

و  شد  انجام  مختلف  افراد  روی  آزمایشاتی  تحقیقات،  به  توجه  با 
نتایج نشان داد که این رنگ سیستم عصبی را تحریک می کند یعنی 
فشار خون را باال می برد و تنفس و ضربان قلب را سرعت می بخشد 
و در معنای فیزیولوژیک نشان دهنده ی شور و شوق زندگی و قدرت 

اراده است.
قرمز  لباس  پوشیدن  از  خدا)ص(  رسول  است  آمده  روایات  در 
خودداری می کردند، مگر اینکه در اعیاد و روز جمعه برای جشن 
و شادمانی باشد، که قطعا علت آن را می توان در تاثیر این رنگ بر 
روان آدمی جستجو کرد. )هلوان حسین.روان شناسی رنگ ها در 

قرآن کریم .198(

رنگ سفید       

این رنگ 12 مرتبه در قرآن آمده است و نشان دهنده ی سعادتمندی 
است.

ْسَودُّ ُوُجوٌه...« )آیه 106 سوره آل عمران(
َ
ْبَیضُّ ُوُجوٌه َو ت

َ
»َیْوَم ت

»آنان که چهره هایشان سفید است، در رحمت خدا خواهند بود.« 
نشان دهنده ی  رنگ  این  قرآن کریم  از  دیگر  آیه ای  در  همچنین 

لذت بخشی و آرامش است.
اِربیَن« )آیه 46 سوره صافات(

َّ
ٍة ِللش

َّ
ذ

َ
»َبْیضاَء ل

لذت بخش  نوشندگان  برای  که  درخشان(  )و  سپید  »)شرابی( 
است.« 

ُنوٌن« )آیه 49 سوره صافات(
ْ
ُهنَّ َبْیٌض َمک نَّ

َ
أ

َ
 »ک

)زیرپر(  تخم مرغ های  آنان  گویی  چنان که  سفیدی(  ت 
ّ

شد »)از 
پنهان مانده اند.« 

همچنین پیامبر)ص( می فرمایند: از لباس های شما هیچ کدام بهتر 
از لباس سفید نیستند. آن ها را برای پوشیدن انتخاب کنید.

SID سایر منابع: پایگاه

www.shiateb.com

رنگی رنگیمعجزه     معجزه    
رنگ ها در قرآن کریم، به شکل توصیفی و استعاره ای وجود دارند 
آفرینش  قدرت  تشریح  و  توصیف  رنگ ها  این  اصلی  کاربرد  و 
این  از  نمونه  بررسی چند  به  بخش  این  در  است.  بوده  پروردگار 

رنگ ها می پردازیم:

رنگ زرد       
در قرآن کریم، آیاتی صریح وروشن، درباره ی رنگ ها آمده است. 
بنی  تا  می فرماید  موسی)ع(  حضرت  به  خداوند  مثال  عنوان  به 
از حضرت موسی خواستند  قوم  آن  و  را ذبح کنند  اسرائیل گاوی 
که از خدا بپرسد رنگ گاو چگونه باشد. پیامبر هم از طریق وحی 

پاسخ آنها را داد: 

رین« )آیه 6٩ سوره بقره(
ّ

اظ ُسرُّ النَّ
َ
وُنها ت

َ
راُء فاِقُع ل

ْ
»َصف

»گفتند: ازپرودگار خود بخواه برای ما روشن کند رنگ آن چگونه 
که  دست،  یک  زرد  باشد  گاوی  می گوید:  خداوند  گفت  باشد؟ 

رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد.«
با توجه به بررسی ها، رنگ زرد محرک فکری است و بر کمبودهای 
فکری و روحی موثر است. این رنگ برخی از حاالت عصبی را 
آرام می کند، به همین دلیل توصیه می شود که در رنگ آمیزی اتاق 

مطالعه به کار رود.
نیز رنگ زرد نشاط آور و چشم گیر عنوان  در روانشناسی رنگ ها 
شده است و اثر آن به صورت روشنی، شادمانی و درخشانی ظاهر 
می شود. این رنگ افزاینده نیرو است و برای تحریک ذهن بسیار 

مفید است. ) لوشر،روان شناسی رنگ ها،1378 /94(

رنگ آبی       
این رنگ یک بار به طور مستقیم در قرآن آمده است که در معنی 

حزن و اندوه به کار رفته است. 

)آیه 102   »
ً
ُزْرقا َیوَمِئٍذ  الُمجِرمیَن  ُر 

ُ
َنْحش َو  وِر  الصُّ ِفی   

ُ
خ

َ
َیْنف »َیْوَم 

سوره طه(

»همان روزی که در شیپور دمیده شود و خالفکاران را درآن روز در 
حالی که چشمانشان کور و کبود است، گرد می آوریم.«

با رنگ  اینکه  بر ترس و وحشت نمی کند، مگر  آبی داللت  رنگ 
سیاه ترکیب شود. اما رنگ آبی باز و کم رنگ که همان رنگ دریا و 
آسمان است بسیار آرام بخش بوده و موجب تسکین و آرامش انسان 
بیماران  اتاق  برای  را  رنگ  این  پزشکان  دلیل  همین  به  می شود. 
سبز  رنگ  همانند  آبی  رنگ  توصیه می کنند. همچنین  نیز  تب دار 
موجب تقویت چشم می شود. ) رستم نژاد ونوید،اعجاز رنگ ها 
حسین،روانشناسی  پهلوان   - وعلم،131/7  قرآن  مجله  قرآن،  در 

رنگ وقرآن کریم ،1387،190(

رنگ سبز       
در قرآن کریم نام رنگ سبز ١٠ مرتبه ذکرشده است و در چند آیه، 
این رنگ در توصیف بساط بهشتیان و لباس های ابریشمی و حریر 

سبز رنگ به کار رفته است.

ِفیَها  ْوَن 
َّ
ُیَحل ْنَهاُر 

َ ْ
ال ْحِتِهُم 

َ
ت ِمْن  ْجِري 

َ
ت ٍن 

ْ
َعد  

ُ
ات َجَنّ ُهْم 

َ
ل  

َ
ِئك

َ
ول

ُ
»أ

ِإْسَتْبَرٍق  َو ٍس 
ُ

ُسْند ِمْن  ًرا 
ْ

ض
ُ

خ ِثَیاًبا  َبُسوَن 
ْ
َیل َو َهٍب 

َ
ذ ِمْن  َساِوَر 

َ
أ ِمْن 

)آیه 31  ا« 
ً

ق
َ

ف
َ
ُمْرت َوَحُسَنْت  َواُب 

َّ
الث ِنْعَم  َراِئِك 

َ ْ
ال ی 

َ
َعل ِفیَها  ِکِئیَن  ُمَتّ

سوره کهف(

»آنهایند که بهشت های عدن که نهرها زیر درختانش جاری است 
خاص آنهاست، در حالی که آنان را در آن بهشت به دستبندها و 
دیبا درپوشند و  و  لباس های سبز حریر  و  بیارایند  زیورهای زرین 

نویسنده: فاطمه مسلم زادهنویسنده: فاطمه مسلم زاده
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دکتر الهی قمشه ای می گوید: یکی از جذاب ترین تعبیرات »نفس و عشق«، قصه 
از آن یاد شده  دیو و سلیمان است که از دیرباز در ادب پارسی به اشاره و تلمیح 

است.
قصه چنین است که سلیمان فرزند داود، انگشتری داشت که اسم اعظم الهی بر 
و  کرده  تسخیر  را  پری  و  دیو  نام،  آن  دولت  به  سلیمان  و  بود  شده  نقش  آن  نگین 
پیکره ها  و  جام ها  و  ایوان  و  قصر  او  برای  چنانچه  بود،  آورده  در  خود  خدمت  به 
می ساختند )قرآن / سبا / ١٣(. این دیوان، همان لشکریان نفسند که اگر آزاد باشند، 
آدمی را به خدمت خود گیرند و هالک کنند و اگر دربند و فرمان سلیمان روح آیند، 

خادم دولت سرای عشق شوند.
این  از  دیوی  رفت.  گرمابه  به  و  کنیزکی سپرد  به  را  انگشتری خود  روزی سلیمان 
واقعه با خبر شد. در حال خود را به صورت سلیمان در آورد و انگشتری را از کنیزک 
طلب کرد. کنیز انگشتری به وی داد و او خود را به تخت سلیمان رساند و بر جای 
از سلیمانی جز  آنکه  )از  پذیرفتند  او  از  او نشست و دعوی سلیمانی کرد و خلق 
صورتی و خاتمی نمی دیدند.( و چون سلیمان از گرمابه بیرون آمد و از ماجرا خبر 
یافت، گفت سلیمان حقیقی منم و آنکه بر جای من نشسته، دیوی بیش نیست، اما 
خلق او را انکار کردند و سلیمان که به ملک اعتنایی نداشت و درعین سلطنت خود 
را »مسکین و فقیر« می دانست، به صحرا و کنار دریا رفت و ماهی گیری پیشه کرد.

دلی که غیب نمایست و جام جم دارد  
ز خاتمی که دمی گم شود، چه غم دارد؟)حافظ(

اما دیو چون به تلبیس و حیل)کلک( بر تخت نشست و مردم انگشتری با وی دیدند 
و ملک بر او مقرر شد، روزی از بیم آنکه مبادا انگشتری بار دیگر به دست سلیمان 
بر مردم  پیشین  اعتبار  به  برود و خود  از میان  به کلی  تا  افکند  افتد، آن را در دریا 
حکومت کند. چون مدتی بدین سان بگذشت، مردم آن لطف و صفای سلیمانی را 

در رفتار دیو ندیدند و در دل گفتند:
یو                 به جای سلیمان نشستن چو دیو که زنهار از این مکر و دستان و ر

و به تدریج ماهیت ظلمانی دیو بر خلق آشکار شد و جمله دل از او بگردانیدند و 
در کمین فرصت بودند تا او را از تخت به زیر آورند و سلیمان حقیقی را به جای او 

نشانند که به گفته حافظ :
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

که به تلبیس و حیل، دیو سلیمان نشود
 بجز شکر دهنی، مایه هاست خوبی را

به خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی
و به زبان موالنا : 

خلق گفتند این سلیمان بی صفاست           از سلیمان تا سلیمان فرق هاست
و در این احوال، سلیمان همچنان بر لب بحر ماهی می گرفت. روزی ماهی ای را 
بشکافت و از قضا، خاتم گمشده را در شکم ماهی یافت و بر دست کرد. سلیمان 
به شهر نیامد، اما مردم از این ماجرا با خبر شدند و دانستند که سلیمان حقیقی با 
خاتم سلیمانی، بیرون شهر است. پس در سیزده نوروز بر دیو بشوریدند و همه از 
تصور  بر خالف  روز،  این  و  بازگردانند.  تخت  به  را  تا سلیمان  آمدند  بیرون  شهر 
عامه، روزی فرخنده و مبارک است و به حقیقت روز سلیمان بهار است و نحوست 

آن کسی راست که با دیو بسازد و در طلب سلیمان از شهر بیرون نیاید. 
و شاید رسم ماهی خوردن در شب نوروز، تجدید خاطره ای از یافتن نگین سلیمان 
و رمزی از تالش انسان برای وصول به اسم اعظم عشق باشد که با نوروز و رستاخیز 
بهار همراه است و از همین روی، نسیم نوروزی نزد عارفان همان نفس رحمانی 

عشق است که از کوی یار می آید و چراغ دل را می افروزد:

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی     از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیفروزی

ما همه فانی و او پا برجاست...       عشق را می گویم.. بی گمان عشق خداست...

خاتم    سلیمانخاتم    سلیمان

نویسنده: فاطمه رزم آرانویسنده: فاطمه رزم آرا

 حسگرهای روده
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ْمَعاَءُهْم« )آیه 15 سوره محمد(
َ
َع أ

َّ
ط

َ
ق

َ
وا َماًء َحِمیًما ف

ُ
اِر َوُسق ِفي النَّ

باغی است  داده شده )چون  پرهیزگاران وعده  به  »مثل بهشتی که 
که( در آن نهرهایی است از آبی که )رنگ و بو و طعمش( برنگشته و 
جوی هایی از شیری که مزه  اش دگرگون نشود و رودهایی از باده  ای 
که برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب و در 
باالتر(  همه  )از  و  است  )فراهم(  آنان  برای  میوه  گونه  هر  از  آنجا 

آمرزش پروردگار آنهاست.
که  است  کسی  مانند  انگیز(  دل   باغی  چنین  در  کسی  چنین  )آیا 
جاودانه در آتش است و آبی جوشان به خوردشان داده می  شود )تا( 

روده هایشان را از هم فرو پاشد؟«

همه ی ما می دانیم که معده دارای یک نوع اسید است و به هضم 
بیشتر غذا کمک می کند. معده دارای بخش های مختلفی از جمله 

سلول های پوششی و مخاط و کیموس می باشد.
نکته جالب این است که: اگر شما به هر کتابی درباره آناتومی معده 
مراجعه کنید، به هیچ مطلبی در رابطه با وجود اعصاب گرمایی در 
معده دست نمی یابید. از لحاظ پزشکی نیز اگر معده مانند پوست 
انسان بود و دارای مخاط نبود، به مرور زمان توسط اسید معده از 
بین می رفت. روده بعد از معده قرار دارد و مواد از معده باید بعد 
از هضم وارد روده بشوند و خداوند در این آیه اشاره ای به سوختن 
معده  در  گرمایی  حسگرهای  چون  نمی کند؛  جهنمیان  به  معده 
روده های  جوش،  آب  خوردن  از  بعد  می کند  بیان  و  ندارد  وجود 
بسیار  دارای حسگرهای  روده  زیرا  می پاشد،  فرو  از هم  جهنمیان 

قوی است و سوزش ناشی از گرما را نیز احساس می کند.

 ناصیه دروغگو
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ِئْن ل

َ
 ل

َّ
ال

َ
َه َیَری)١٤( ک

َّ
َنّ الل

َ
ْم ِبأ

َ
ْم َیْعل

َ
ل
َ
ی)13( أ

َّ
َول

َ
َب َوت

َّ
ذ

َ
ْیَت ِإْن ک

َ
َرأ

َ
»أ

اِطَئٍة )١٦(« )سوره علق(
َ

اِذَبٍة خ
َ
اِصَیِة)١٥( َناِصَیٍة ک ًعا ِبالَنّ

َ
َنْسف

َ
َیْنَتِه ل

»مرا خبر ده، اگر این بازدارنده )دین را( تکذیب کند و )از فرمان 
مگر  نیست؟!(  سخت  مجازات  )مستحق  برگرداند  روی  حق( 
 خدا )همه کارهایش را( می بیند؟ این چنین نیست 

ً
ندانسته که قطعا

که می پندارد )که ما کارهایش را زیرنظر نداریم( اگر )از کارهایش( 
می گیریم  را  سرش(  جلوی  ناصیه اش)موی  شدت  به  نایستد،  باز 
دروغگوی  ناصیه  همان  )آری(  می کشانیم(.  دوزخ  سوی  به  )و 

خطاپیشه را.«

مثلث اعجازمثلث اعجاز
خدای خوب ما، رازدان ما، همه چیزدان ما، در سطر به سطر قرآن، راه سعادت و آرامش و سالمت بنده هایش را بازگو کرده است؛ به 

شرطی که بخوانیم و درک کنیم. در این بخش، می خواهیم شما را با سه تا از دیگر معجزات قرآن، آشنا کنیم.

مثلث اعجاز /  نشریه نفس حقخاتم سلیمان / نشریه نفس حق
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موسم پایان سرما و زمستان شد

فصل زیبای بهاران شد

چشمه جوشان شد

دامن دشت و دمن از پرتو خورشید رخشان، نور باران شد

رودبار خسته و خاموش از بی مهرِی سرمای سنگین زمستانی،

باز در میدان چشمان به خواب آلوده ی کوه سپید از برف، رقصان شد

نغمه ی باد بهار آمیخته با نغمه ی شاد پرستوها و قمری و قناری

بستر سبز چمن را می خرامد

بازهم دستان پر مهر بهاران، بر تن خشکیده و سرد درختان

جامه های نو، ردای سبز می پوشد

عطر سرخ الله ها، آالله ها، رزها، شقایق ها

پهنه ی سبز چمن را رنگ و بویی تازه می بخشد

شهر آذین بسته، مردم شاد و خندانند

کودکاِن شاد هر سو می دوند و از بزرگان هدیه و عیدانه می گیرند

سفره های هفت سین در خانه ها گسترده، مردم عید را تبریک گویان 

جشن می گیرند

این همه، اما لب خندان دنیاست

چهره ی گلگوِن سرخ از سیلی دنیاست

یا تراز زر کش پیراهن دنیاست

لیک از سوز نهان و قلب خونینش خبر آیا کسی دارد؟

کسی می داند آیا در پس این کوچه و پس کوچه های شهر

چند کودک، سر به بالین و فقط در خواب، نان بر سفره می بینند؟

یا کسی می داند آیا

دسترنج دست های پینه بسته 

در کدامین بانک یا صندوق در تسخیر اختاپوِس حرِص کارفرمایی، 

رئیسی، حاکمی، داروغه ای 

انبار گردیده است؟

حاکمان افسارهاشان را به دستان به خون آغشته و ناپاک شیطان داده

 از یاد بردند
ً
خود را، مردمان را، عشق را، حق را، خدا را کامال

گوئیا دنیا سراسر زیر آوار زمستانی مالل انگیز

ویران خفته است!

سال ها و عیدها، نوروز ها پی در پی هم در گذارند

این زمستان مخوف و عصریخبندان دنیا را  بهاران کی فراخواهد 

رسید؟

کی بشر از یوغ ابلیس پلید آزاد خواهد گشت؟

کی جهان از مهربانی، عشق، از نور خدا سرشار خواهد شد؟

کورسویی از امید

در میان کلبه ی احزان قلب آدمی گر می درخشد

انتظار رویش سبز بهاران است

انتظار تابش نور خدا بر قلب های خسته و رنجور انسان است

کاش پیکی، قاصدی، آرد پیامی

کاین زمستان رو به پایان است

َرج
َ

 الف
َ

ل ِلَولِیک ُهمَّ َعجِّ
ّ
لل

َ
ا

گاه انسان است  یکی از مهم ترین بخش های مغز انسان بخش قدامی )ناحیه زیر پیشانی( آن می باشد که مرکز تصمیم گیری کارهای خودآ
که در زبان عربی معادل واژه »ناصیه« می باشد. در قرآن کریم چهار مرتبه این واژه تکرار شده است که در سه آیه بر تسلط خداوند متعال بر 
موجودات اشاره دارد. چهارمین کاربرد این واژه در آیه شانزده سوره مبارکه علق می باشد که موضوع مورد بحث در این مقاله می باشد. در این 
آیه )پس از تهدید شخص گناهکار به عذاب به وسیله گرفتن موی پیشانی وی( این واژه با دو کلمه »کاذبة« و »خاطئة« توصیف شده است. 
مفسران معتقدند تکرار دوباره این واژه به معنای مجازی بوده و مقصود از آن، صاحب پیشانی است که دروغگو و خطاکار می باشد. در این 

تحقیق با توجه به قرائن موجود در آیه، دالیل اثبات کننده نقش پیشانی در تصمیم گیری بر دروغگویی بیان می گردد.
واژه »کاذبة« از ریشه )کذب( و در مقابل صدق می باشد و آن هر چیزی است که در مقابل حق و واقعیت باشد. کاذب نیز به شخص دروغگو 

اطالق می گردد.
طاء در مقابل صواب بوده و به معنای گناه عمدی می باشد.

َ
واژه »خاطئة« نیز از کلمه ِخطء گرفته شده است. به طور کلی، واژه خ

بنابراین طبق تحقیقات دانشمندان و عکس برداری از ناحیه زیرپیشانی مغز، اثبات می شود که در هنگام دروغ گویی، فعالیت این ناحیه بسیار 
افزایش می یابد.

 عنکبوت نر

ُبُیوِت 
ْ
ال ْوَهَن 

َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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»يداستاني کسانی كه به جایيخدا سرپرستاني گرفته اند، مانند داستان عنکبوت است، كه 
خانه ای برایي خودي بنا كرده باشد،يبی ترديد سست ترین خانه ها خانه عنكبوتياست، اگر 

معرفت يو شناخت يداشتند.«
این آیه قرآنی به صراحت می گوید که عنکبوت ماده به ساخت خانه اقدام می  کند چرا که 
ثابت کرده که  نیز دقیقا  امروزی  برای عنکبوت استفاده نموده است. علم  از فعل مونث 
وظیفه ساخت خانه بر عهده عنکبوت ماده است که با غدد ترشح کننده ماده ابریشمی، 
اقدام به ساخت النه می کند. بنابراین تنها عنکبوت ماده به وسیله نخ بافته شده ای که در 
انتهای شکم او قرار دارد، اقدام به ساختن النه می کند و این نخ در عنکبوت نر وجود ندارد. 
هرچند در برخی مواقع عنکبوت نر هم در کار ساخت، ترمیم یا توسعه او را یاری می کند، 
با این حال وظیفه مذکور به صورت یک وظیفه محض برای حیوان ماده حفظ می شود و 

عنکبوت نر، مسئول ساخت تارهایی است که برای جابه جایی از آن استفاده می کند.

آیا به راستی قرآن از نشانه های روشن خداوند نیست؟

نویسنده: مبینا روحینویسنده: مبینا روحی

کافه شعرکافه شعر

نویسنده: فاطمه فاضلینویسنده: فاطمه فاضلی

کافه شعر /  نشریه نفس حقمثلث اعجاز / نشریه نفس حق
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 دیدگاه مسلمانان:
بحث از اینکه مراد از آسمان های هفت گانه چیست، پیشینه ای 
طوالنی میان مسلمانان دارد. عالمان مسلمان دیدگاه های فراوان و 
متنوعی درباره آن مطرح کرده اند. برخی از آنها کوشیده اند مسئله 

هفت آسمان را با نظریه های علمی زمان خود هماهنگ کنند:
• شمار آسمان ها ُنه تا است و کرسی و عرش آسمان های هشتم 
نظری  چنین  سبزواری  مالهادی  و  مجلسی  عالمه  نهم اند.  و 
داشته اند. این نظریه به منظور هماهنگ کردن مسئله هفت آسمان 

با نظریه افالک نه گانه بطلمیوس مطرح شد. 
این  که  زمانی  است.  هفت گانه  سیارات  همان  هفت آسمان   •
)پلوتون( کشف  پلوتو  و  نپتون  و  اورانوس  ارائه شد، هنوز  نظریه 

نشده بود. این نظریه دیدگاه فخر رازی بود. 
• هفت آسمان مدارهای سیارات هفت گانه اند. 

و  ستارگان  سیارات،  همه  اما  هستند؛  مادی  هفت آسمان   •
کهکشان ها آسمان اول اند و شش آسمان دیگر خارج از دسترس 
این  نمونه  تفسیر  در  شیرازی  مکارم  ناصر  است.  بشری  دانش 

نظریه را پذیرفته است. 
• مراد از هفت آسمان آسمان های مادی نیست؛ بلکه مراد از آنها 
امور معنوی چون قرب الهی است. این دیدگاه را عالمه طباطبایی 
در المیزان مطرح کرده است. البته وی وجود آسمان های مادی را 

رد نکرده است. 
• عدد هفت در قرآن در زمینه آسمان ها به معنای کثرت به کار 
آسمان های  از هفت آسمان وجود  قرآن  مراد  بنابراین  است.  رفته 

بسیار است. 
• مراد از هفت آسمان آسمان های مادی است که به گفته قرآن در 
آغاز یکی بوده و از گاز )به تعبیر قرآن از دخان( پدید آمده است.

 ساکنان هفت آسمان: 
موجوداتی  هفت گانه  آسمان های  از  هریک  در  روایات،  بنابر 
همچون فرشتگان و برخی از پیامبران زندگی می کنند. برای مثال 
پیامبر آمده است،  طبق حدیثی که در تفسیر قمی درباره معراج 
حضرت آدم و برخی از فرشتگان از جمله ملک الموت در آسمان 
یوسف  دوم،  آسمان  در  عیسی  حضرت  و  یحیی  حضرت  اول، 

بن  هارون  چهارم،  آسمان  در  ادریس  حضرت  سوم،  آسمان  در 
عمران در آسمان پنجم و موسی بن عمران در آسمان ششم زندگی 

می کنند. 
نام ها و ورنگ های آسمان های هفت گانه در کالم موالی متقیان:
از  کواء(  ابن  ظاهرا   ( شامی  مردی  کوفه،  جامع  مسجد  در 
جواب  و  می پرسد  آسمان ها  آفرینش  چیستی  درباره  امیرمومنان 
می شنود که آسمان ها از بخار آفریده شده است. در این نقل و در 
ادامه از طول خورشید و ماه و ستاره سوال می شود و در نهایت،  
ابن کواء از رنگ و نام  آسمان های هفتگانه می پرسد و امام علی 

)ع( این گونه پاسخ می دهند:
نام  است.  دود  و  آب  از جنس  آن  و  است  رفیع  دنیا،  آسمان  نام 
آسمان  نام  است.  مس  رنگ  به  آن  و  است  فیدوم  دوم،  آسمان 
سوم، ماروم است و آن به رنگ فلز برنج است. نام آسمان چهارم، 
پنجم، هیعون  نام آسمان  نقره است.  به رنگ  آن  و  ارفلون است 
است و آن به رنگ طال است. نام آسمان ششم، عروس است و آن 
یاقوتی سبز است. نام آسمان هفتم ضراح  است و آن مرواریدی 

سفید و روشن است. 

 معراج:

 کتاب های حدیثی شیعه و سنی، به صورت متواتر نقل کرده اند که 
پیامبر در واقعه ای به نام معراج به آسمان ها صعود کرده و تا آسمان 
هفتم باال رفته است. در معراج میان پیامبر و خداوند گفتگویی 
درگرفته است که به حدیث معراج شهرت دارد و در کتاب ارشاد 

القلوب آمده است.

یه ی بعد چهارم:  آسمان های هفت گانه و نظر
طبق نظریات جدید علمی، فضای سه بعدی که ما در آن زندگی 
می کنیم ، خمیده است. اگر سفینه ای از یک نقطه شروع به حرکت 
کند،  راست حرکت  راستای یک خط  در  به زعم خودش  و  کند 
سر انجام به نقطه ی شروع حرکت خواهد رسید. طبق مطالعات 
علمی، ثابت شده که جهان ما یک جهان سه بعدی است که در 

بعد چهارم خم شده است.
که  خمیده  بعدی  دو  جهان  یک  روی  بر  مورچه ای  کنید  فرض 
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سیری در هفت آسمانسیری در هفت آسمان
منظومه و کهکشان به گیتی شد باز م همه را ، ز نقطه ای کرد آغاز  

َ
عال  

پنهان شده هفت آسمان با صد راز تفسیر نمی شود که با عشوه و ناز     

َمُتُه  
َ

َماِء َعظ یا َمْن ِفی السَّ

هفت آسمان، واژه ای در قرآن که بر وجود آسمان های هفت گانه داللت می کند. ادیان دیگر همچون یهود و مسیحیت هم از هفت آسمان 

 Araboth و Vilon، Raqia، Shehaqim، Maon، Makon، Zebul سخن گفته اند. در کتاب مقدس از طبقات هفت آسمان با نام های

یاد شده است.

برطبق آیات قرآن آفرینش آسمان های هفت گانه به صورت تدریجی و در شش روز روی داده است.
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 قرآن هفت بار به صورت صریح و دو بار به  کنایه از آسمان های هفت گانه یاد می کند. از جمله در سوره های بقره )آیه 29(،   ِاسراء )آیه 44(، 

ك )آیه 3(، نوح)آیه 15( و طالق )آیه 12(.
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در ادامه نکات بیشتری درباره ی آسمانهای هفتگانه خواهید خواند.
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با برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت  مصاحبه 
هدهد

 لطفا در رابطه با فعالیت های قرآنی که تا االن داشتید، 
برامون توضیح بدید و اینکه چرا از بین تمامی رشته های 
بخش معارف، تصمیم گرفتید تا در رشته ترجمه و تفسیر 

شرکت کنید؟
و  کردم  شرکت  زیادی  قرآنی  جشنواره های  در  االن،  تا  واقع  در 
موفق به کسب رتبه شدم، اما متاسفانه هیچ موقع نتونسته بودم، رتبه 

کشوری کسب کنم، تا امسال که واقعا برام غیرقابل باور بود!
من از سال سوم راهنمایی، توی مسابقات تفسیر قرآن کریم شرکت 
کردم، و تونستم رتبه اول استان رو کسب کنم، اما در مراحل بعدی 
ناکام موندم. بعد از اون هم، هرسال شرکت می کردم و در استان، 
جزو سه رتبه ی برتر بودم. و در نهایت هم، در دانشگاه در ترم سوم، 
با عنایت الهی و نیز با یاری ائمه معصومین، مخصوصا توسل به 
حضرت فاطمه)سالم الله(، موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدم، 
و  می کردم  شرکت  تفسیر  رشته ی  در  راهنماییم،  دوران  از  چون  و 
واقعا  هم  خودم  و  دارم  رشته  این  راجب  ذهنی  زمینه ی  پیش  یک 
عالقه مند به درک معانی و مفاهیم قرآن هستم، تمام این موضوعات 

باعث شد که، رشته ی تفسیر رو انتخاب کنم.

 چقدر برای آماده شدن در مسابقه، زمان گذاشتید؟
به قلم شدم، چون  اومد، دست  از زمانی که فراخوان مسابقه  من 
با نوشتن درصد یادگیریم باال میره، و برای اینک وقت کم نیارم از 
طول  نوشتنش  3ماه  حدودا  و  نوشتن  به  کردم  شروع  ابتدا،  همون 
به  آزمون رو بخاطر کرونا  بیشتر...  و بعد که  کشید، و شاید هم 
از  دوباره  و  گرفتم  فاصله  از خوندنش  انداختند، من کمی  تعویق 
شروع  رو  دست نویسم  جزوه ی  خوندن  آزمون،  به  مونده  ماه  یک 

کردم و بعد آزمون دادم.

شما  نظر  به  چیه؟  جشنواره  این  مورد  در  شما  نظر    
معارف  سطح  افزایش  برای  دانشجوها  به  میتونه  چقدر 

دینی شون کمک کننده باشه؟
افزایش  در  میتونه  این جشنواره، خیلی خیلی  برگزاری  نظرمن،  به 
گاهی دینی دانشجوها موثر باشه، خود من خیلی چیزها رو  سطح آ
ازهمین منبعی که برای جشنواره معرفی کردن یعنی تفسیر المیزان 
بنظرم  امسال هم  نمیدونستم. جشنواره ی  قبال  یادگرفتم، که اصال 
خوب بود، حاال اگر اون قسمت اختتامیه اش رو که بخاطر کرونا 
نتونستیم شرکت کنیم فاکتور بگیریم، بقیش بنظرم نقصی نداشت.

   در آخر توصیه ای هست که برای مخاطبان داشته باشید؟
اما  بکنم،  توصیه ای  بخوام  که  نیستم  درجایگاهی  من  راستش 
کنند،  توجه  آیات  معانی  به  الاقل  که  اینه  دانشجوها  به  پیشنهادم 
هر  روزمره  زندگی  به  شایانی  و کمک  موثره  و  واقعا جذاب  چون 
فردی میکنه. همچنین اینکه سعی کنند در هرلحظه از زندگیشون 
به یاد خدا باشند و کارهاشون رو باتوکل به خدا انجام بدن تا موفق 

باشند. 

گــفـت و گـوگــفـت و گـو
خانم نگار اسماعیل زادهخانم نگار اسماعیل زاده
تفسیر و  ترجمه  رشته  دوم کشوری  رتبه 

پرستاری ترم سه  دانشجوی   

و  کند  زندگی  می دهد،  تشکیل  را  کره ِی سه  بعدی  یک  سطح 
واقعی، یک جهان سه  بفهمانید که جهان  او  به  شما بخواهید 
این  برای  مفهوم  بهترین  می گویید؟  چه  او  به  است.   بعدی 
بر  عالوه  می گویید  او  به  است.  متفاوت  آسمان های  مطلب، 
آسمانی که در جهان تو وجود دارد آسمان دیگری نیز در باالتر 
وجود دارد؛ یعنی این جهان دو بعدی ساخته ی تصور تو است 
که در فضای سه بعدی قرار دارد. همینطور این جهان سه بعدی 
شاید ساخته ی تصور ما باشد که می تواند در یک فضای چهار 

بعدی قرار بگیرد.
حرکت در بعد چهارم نتایج جالبی در بر خواهد داشت: نظیر 
امکان خروج از زندان بدون گذشتن از در یا دیوار، عبور از کوه 
)طی  ها  راه  کردن  نزدیک  زدن،  تونل  یا  آن  از  رفتن  باال  بدون 

االرض(، پشت و رو کردن یک موجود و...

تصور زندگی در یک فضای چهار بعدی نتایجی در بر داردکه 
تا حدودی با برخی مفاهیم مطرح شده در قرآن همچون مفهوم 

آسمان های هفت گانه می تواند منطبق باشد. 

مجال  و  بسیارند  هفت گانه  آسمان  شگفتی های  که  افسوس 
مطالب  این  از خواندن  امیدواریم  نیست.  ها  آن  درباره  بحث 

لذت برده باشید.
و  عاجزند  او  ستودن  از  سخنوران  که  را  خداوندی  سپاس 
حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان و تالشگران ادای 
او  ذات  اندیش،  ژرف  افکار  که  خدایی   . درمانده اند  او  حق 
نخواهد  او  به  علوم  دریای  غواصان  و دست  نمی کنند  درک  را 

رسید.
نویسنده: فاطمه رضایینویسنده: فاطمه رضایی

گفت و گو / نشریه نفس حقسیری در هفت آسمان / نشریه نفس حق
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  لطفا درمورد فعالیت های قرآنی که داشتید، برامون 
توضیح بدید.

از  و عترت،  قرآن  در حوزه  بنده  فعالیت های  اکثر  بگم  تونم  می 
زمان حضورم در دانشگاه شروع میشه و تا امروز سعی داشتم که            
همواره در فعالیت های قرآن و عترت شرکت داشته باشم و از این 
فضا دور نشم، و تاکنون بیشتر مشارکت بنده هم، در زمینه شرکت 
در جشنواره های قرآنی و همچنین شرکت در کالس های آموزشی 

بوده. 

  چی شد که به این فکر افتادین، که در این جشنواره 
شرکت کنید؟

با شرکت در جشنواره های قرآن و  تا  بنده هر ساله، سعی داشتم 
عترت، هم دانش خود را در زمینه مفاهیم دینی افزایش بدم و هم 

توانایی خودم رو در محیط های رقابتی بسنجم.

  چرا از بین تمامی رشته های بخش معارف، تصمیم 
گرفتید تا در رشته نماز شرکت کنید؟

انتخاب رشته معارفی نماز، برای بنده لطف دو چندانی داشت، 
چرا که باعث می شد، تا درکنار کسب علم و مفاهیم علمی نماز، 
از این معارف در حد توان در زندگی و نمازهای خود بهره بگیرم 
و هدف از شرکت در جشنواره، تنها کسب معارف صرف نباشه 
با  و سعی کنم در واقعیت هم به آن عمل کنم و نمازی کامل و 

حضور قلب بیشتری به جا بیارم. 

زمان  مسابقه،  در  شدن  آماده  برای  مدت  چه   
گذاشتید؟

فرصت  آمد،  پیش  که  شرایطی  به  توجه  با  امسال،  مسابقات  در 
ولی  بود،  شده  فراهم  شرکت کنندگان  آماده سازی  برای  بیشتری 
بنده به دلیل غفلتی که داشتم، نتونستم به خوبی از فرصت ایجاد 

فقط10_12ساعت  دانشگاهی  مرحله  برای  و  کنم  استفاده  شده 
مطالعه داشتم، ولی به لطف خدا تونستم که در مرحله دانشگاهی 
مقام نخست رو کسب کنم و بعد از سه سال شرکت در مرحله 
با  تا  این باعث شد  پیدا کنم،  به مرحله کشوری راه  دانشگاهی، 
پیوسته  داشتم  سعی  و  کنم  مطالعه  کشوری  مرحله  برای  انگیزه 
و  بدم  انجام  را  منابع  مطالعه  16روز(  مدت  2ساعت)به  روزی 
تاخیر ایجاد شده در برگزاری مرحله کشوری هم توفیقی اجباری 

شد، تا بتونم تعداد دفعات مرور مطالب رو افزایش بدم.

شما  نظر  به  چیه؟  جشنواره  مورد  در  شما  نظر    
معارف  سطح  افزایش  برای  دانشجوها  به  میتونه  چقدر 

دینی شون کمک کننده باشه؟
امسال با وجود اینکه شاهد برگزاری جشنواره به گونه ای متفاوت 
بودیم ولی می توان گفت امسال هم مثل سال های گذشته برگزاری 
به  کشوری  مرحله  در  چه  و  دانشگاهی  مرحله  در  چه  جشنواره 

گونه ای خوب و مطلوب انجام پذیرفت. 
برگزاری جشواره های قرآنی نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ 
باشیم که  توجه داشته  باید  اما  دارد،  دانشجویان  قرآنی  و روحیه 
در دنیای کنونی که دشمنان دین و حقیقت از هیچ حربه ای غافل 
می بایست  و  است  سنگین  بسیار  ما  مسولین  وظیفه  نمی شوند 
اکتفا  جشنواره ها  برگزاری  به  تنها  و  دهند  انجام  درخور  اقدامی 
نکنند و در حیطه دانش افزایی دینی ورود کنند تا مهجوریت دین 

و قرآن بیش از این نشود.    

  در آخر توصیه ای هست که برای مخاطبان داشته 
باشید؟

زمینه  در  حضور  به   را  گرامی  دانشجویان  و  دوستان  بنده 
فعالیت های قرآنی دعوت می نمایم و استدعا دارم در هر زمینه و 
سنگری که خدمت می نمایند حامی واقعی اسالم و قرآن باشند؛ 
و همواره خواهشمندم اینجاب را نیز در لحظات معنوی زندگی 

خویش فراموش ننماید.
آقای  جناب  از  باشم  داشته  ویژه ای  تشکر  هم  انتها  در  داره  جا 
وتالش  حمایت ها  واقعا  که  علیپو،  آقای  جناب  و  عزیز  زاهدی 

های زیادی برای برگزاری جشنواره به نحو احسن انجام دادند.

آقای مهدی رستکار مقدمآقای مهدی رستکار مقدم

رتبه چهارم کشوری در     رشته نماز
۷ رشته پرستاری دانشجوی ترم 

در حوزه ی  درگیری های شما  با وجود  که    چی شد 
شرکت  به  تصمیم  یات،  نشر کمیته  و  علمی  انجمن های 
در این مسابقات، اون هم در حوزه ای جدا از زمینه ای که 

توش فعالیت می کنید، گرفتید؟
دوران  از همون  میشه گفت  تقریبا  دانشگاه،  به  ورود  از  قبل  خب 
ابتدایی، در مسابقات مختلفی چه در زمینه های هنری و چه قرآنی 
با  شرکت می کردم، توی بخش های هنری، رشته های معرق کاری 
چوب و سفال گری و در رشته های قرآنی هم حفظ و نهج البالغه 
حداکثر  همشون  توی  هم  مقامایی  و  می کردم  دنبال  جدی تر  رو 
این حوزه ها خیلی  توی  به همین دالیل  و  داشتم  استانی  تا سطح 
بی تجربه نیستم و از اونجایی هم که بعد از ورود به دانشگاه و قبل 
به مدت  به حوزه ی انجمن های علمی و کمیته نشریات،  از ورود 
تقریبا یک سال، مسئول روابط عمومی کانون قرآن و عترت بودم و 
با چند نفر از فعالین کانون در تمام جلسات مربوط به چگونگی 
این  فعالین  عنوان  به  دانشگاه ها،  در سطح  این  مسابقات  برگزاری 
حوزه، حضور داشتم، تقریبا میشه گفت به خوبی با این جشنواره 
آشنا هستم. و همه ی اینها دست به دست هم دادن که این توفیق 
رو پیدا کنم که امسال هم در مسابقات معرق کاری با چوب شرکت 

کنم و خداروشکر پنجمین برگزیده ی کشوری هم بشم.

  میشه لطفا درمورد معرق کاری برامون توضیح بدید.
هنرهای  دستی،  صنایع  و  ایرانی  اصیل  هنرهای  تمام  بین  در 
و  هنر  اوج  هم،  کنار  در  تونستن،  هم  معرق کاری  و  منبت کاری 
زیبایی رو نشون بدن، و به دلیل ظرافتشون، همواره مورد توجه مردم 
قرارگرفتن و در تزئینات بناها و اشیاء اسالمی هم کاربرد بسیاری 
دارن. منبت کاری، به مفهوم کنده کاری روی چوبه و با حجم سازی 
معنای  به  معرق کاری  اما  می گیره،  جون  چوب  به  دادن  حجم  و 
شکل  کنارهم  در  رو،  چوب  ریز  تکه های  که  چیدمانه  از  نوعی 

میدن. درواقع نوعی نقاشیه که روی چوب کشیده میشه و به جای 
قلمو و رنگ، از تیغه و اره استفاده می شه.

معرق کاری  به  که  شدید  متوجه  زمانی  چه  از    
عالقه مند هستید؟ و از چه موقعی این کار رو به صورت 

جدی شروع کردید؟
و  کار  درس  واسطه  به  اول،  متوسطه  دوران  در  اولین بار،  برای  من 
از طریق مدرسه  و  آشنا شدم  با چوب  با هنر معرق کاری  فناوری، 
آموزش دیدم. بعد از آن هم در پایه هشتم و نهم به صورت تفریحی 
دوران  در  می دادم،  انجام  کالسی،  هیچ  به  رفتن  بدون  رو  این کار 
به دلیل آماده شدن برای کنکور، کامال  متوسطه دوم هم، متاسفانه 
معرق کاری رو کنار گذاشتم، در واقع میشه گفت، هیچ وقت فرصت 
نشد که به طور جدی و حرفه ای این کار رو دنبال کنم. بعد از ورود 
به دانشگاه هم همونطور که قبال بهش اشاره کردم به واسطه کانون با 
جشنواره آشنا شدم و رشته معرق کاری رو در بین رشته های بخش 

هنری دیدم و پیگیرش شدم.

چه  هستند  عالقه مند،  هنر  این  به  که  افرادی  به    
توصیه ای می کنید؟

معرق کاری با چوب، واقعا رشته آرامش بخشیه مخصوصا وقتی که 
کار تموم میشه، اون موقع حتی نگاه کردن هم بهش، آرامش دیگه 
داره. این هنر کار خیلی زیبا و ظریفیه. اگر کسی عالقه مند به این 
زیادی داشته  بسیار  اول صبر و حوصله  باید در درجه  کار هست 
باشه و هم چنین در انجام کارهای ظریف مهارت و استعدادی هم 
در نقاشی داشته باشه. همه این ها باعث میشن تا دراین کار موفق تر 

باشین...
در  حتما  کنید،  دنبال  جدی  صورت  به  رو  کار  این  میخواین  اگر 

کالس های آموزشیش شرکت کنید و زیر نظر یک استاد باشید.

گفت و گو / نشریه نفس حقگفت و گو / نشریه نفس حق

خانم فاطمه دهنوخلجی خانم فاطمه دهنوخلجی 

با  چوب در  رشته معرق کاری  رتبه پنجم کشوری 
دانشجوی ترم 4مامایی

جمعجمع  آوری مطالب توسط: پریناز بهرامیآوری مطالب توسط: پریناز بهرامی
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جدول / نشریه نفس حقجدول / نشریه نفس حق

جدولجدول
تکمیل  و  سواالت  به  دادن  پاسخ  با  می توانند  عزیز  دوستان 

 @Seyfipoor8098 جدول، رمز صحیح را به آیدی تلگرامی

ارسال کنند. به قید قرعه جوایزی به برندگان اهدا می شود.

1. نام مرد دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست.               

2. یکی از نام های ظالمین که در قرآن مذکور است.                 

3. سوره ای که در تمام آیات آن کلمه »الله« وجود دارد.               

4. سوره ای که درآن افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند.               

5. یکی از سوره های قرآن که »با صیغه قسم« شروع می شود.           

6. سوره ای که با دعا ختم می شود.                      

7. نام مادر حضرت یوسف)ع(

8. سوره ای که »به زبان بندگان« نازل شده است.    

9. از گناهان کبیره

10. یکی از القاب امام علی)ع(           

11. نام دیگر نماز نافله عشاء

12. فعل به معنای »بخل می ورزند«

13. یکی از سوره هایی که به زهراوین معروف است.                  

14. سوره ای که تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است.              

15. سوره ای از قرآن که به »المصابیح« معروف است.              

16. سوره ای که دارای دو »بسم الله الرحمن الرحیم« می باشد.                   

17. پیامبری که جد حضرت نوح)ع( می باشد.                      

18. همسر حضرت یوسف)ع(

19. سوره ای که معادل »یک سوم قرآن« است.                 

20. دعایی که به چهارده  معصوم اختصاص دارد.                        

21. یکی از سوره  هایی که با »یا ایها الذین آمنوا« آغاز می شود. 

طراح جدول: سمیرا سیفی پورطراح جدول: سمیرا سیفی پور

امام علی)ع( می فرمایند: ....................................................................
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به  عرفانی،  و  اخالقی  فقهی،  دینی،  اصطالحات  از  یکی  توبه، 
معنای بازگشت بنده به سوی خدا، به وسیله ی ندامت و پشیمانی 
است. توبه حقیقتی عرشی و نورانی و سبب اتصال دور افتادگان 

به اصل و محبوب است. در قرآن کریم 91 بار کلمه غفور، 
ار، »بسیار بخشنده«، 

ّ
»بسیار آمرزنده«، و 5 بار کلمه غف

به  مردم  بسیاری،  آیات  در  و  است  رفته  کار  به 
استغفار و طلب آمرزش از درگاه خداوند دعوت 

شده اند و بیش از هشتاد بار سخن از 
توبه و پذیرش توبه به میان آمده است. 
در این بخش به بررسی ارتباط توبه و 

گناهان کبیره می پردازیم:
ابتدا باید بدانیم، گناه و معصیت 

است  درجاتي  و  مراتب  داراي 
بودن  زشت  وجود  با  اما 

همة گناهان برخي از آنها 
و زشت تر هستند  قبیح تر 

که از آنها به عنوان »گناهان 
کبیره« یاد مي شود.

که  هستند  گناهاني  کبیره  گناهان 
براي  را  آتش جهنم  و  خداوند دوزخ 

در  و  است  نموده  مقرر  و  واجب  آنها 
 تعیین شده 

ّ
شریعت اسالم براي آن حد

باشد.  شده  تصریح  آن  به  قرآن  در  و 
مانند شراب خواري، زنا، دزدي، و... که تازیانه و کشتن و سنگسار 
از حدود آنها است. در روایتي از امام صادق )ع( آمده است که 
نموده  را فهرست  این گناهان  از  تعدادي  بر آن که  حضرت عالوه 

است، مستند آن ها را نیز در آیات و روایات، بیان کرده است:

اذیت و  از رحمت خداوند   3.  ناامیدي  به خدا    2.  1. شرك   
آزار پدر و مادر   4. کشتن انسان مگر در مواردی که حق است.                       
گناه   8.  براي  دروغ  رباخواري    7.  یتیم   6.  مال  5. خوردن 
نپرداختن زکات واجب    9. ترك واجبات به طور عمد از جمله 

نماز    و... 
 اما به طور کلی و با توجه به روایات این گناهان کبیره 

شامل حق الله و حق الناس می باشند.
اما سوال این است که آیا خداوند کریم 
و مهربان توبه ی این گناهان کبیره را نیز 
خداوند  زیبا  چه  و  خیر؟  یا  می بخشد 
متعال این سوال را پاسخ می دهد »ای 
خودتان  درباره ِی  که  من  بندگان 
کرده اید(،  کرده اید)گناه  اسراف 
از رحمت خدا ناامید نشوید، 
را  گناهان  همه ی  خداوند 

می بخشد«
حال اینکه برای این گناهان آیا 
پذیرفته خواهد  ای  توبه  نوع  هر 
یک  برای  ما  زیرا  خیر   

ً
قطعا شد؟ 

را  مرحله  چند  باید  موثر  و  مفید  توبه 
مرحله  هر  انجام  عدم  و  کنیم  سپری 
توبه  یک  شدن  واقع  مفید  غیر  سبب 

می گردد. این مراحل عبارتند از:
 1. پشیمانی از گناهان قبل   2. تصمیم بر ترك گناه   3. ادای حق 
مردم   4. ادای حق الله   5. ذوب شدن گوشت بدن که از غذای 
حرام روییده شده با حزن و اندوه    6. تحمل رنج و چشیدن لذت 

عبادت.

سکوی بازگشتسکوی بازگشت
م...«

ُ
ئاِتک م َسیِّ

ُ
ر َعنک

ِّ
ف

َ
ن ُیک

َ
م ا

ُ
ک بُّ ُصوًحا َعَسي َر

َّ
 ن

ً
وَبة

ُ
ي الله ت

َ
وُبوا ِال

ُ
ِذیَن آَمُنوا ت

َّ
َهاال یُّ

َ
»یا ا

)ای مؤمنان، به درگاه خدا توبه نصوح )با خلوص و دوام( کنید، باشد که پروردگارتان گناهانتان را مستور گرداند و...(

 قطعا تنها با انجام این مراحل خواهیم توانست به یک توبه مفید 
دست یابیم و بدون این مراحل مطمئنا توبه ما مورد مقبول حق 

تعالی قرار نخواهد گرفت.
بدانیم،  باید  شدیم  آشنا  مفید  توبه ی  یک  شرایط  با  که  حال 
و  نماز  ترک  مانند  هستند  حق الله  که  گناهانی  از  توبه  نحوه ِی 
زکات، شرک به خدا و دروغ بستن به اولیاء خدا شامل ندامت و 
پشیمانی واقعی و عزم جدی بر ترک دائمی گناه و عدم بازگشت 
به آن می باشد ولی در مورد گناهانی که حق الناس هستند مانند 
دیگران،  و  مادر  و  پدر  اذیت  و  آزار  و  یتیم  مال  غیبت، خوردن 
عالوه بر ندامت و پشیمانی، باید حق مردم را ادا نیز کرد و تنها 
پشیمانی کافی نخواهد بود، مگر این که صاحب حق از حق خود 
باقر)ع( می فرماید:  امام  باره  این  او را حالل کند. در  بگذرد و 
»کسی که در راه خدا شهید شد از هر گناهی پاک می شود، مگر 
پرداخت  دینش  باید  یا  ندارد  اره 

ّ
کف که  الناس(  بدهکاری)حق 

شود، یا طلب کار ببخشد.« 
در حدیثی دیگر امام علی)ع( می فرمایند: »یکی از شرایط توبه 
این است که حقوق مردم را بپردازی تا خدا را به گونه ای مالقات 

کنی که پاک باشی.«

منابع:
* سوره ی تحریم، آیه ی 8

* سوره زمر، آیه ی 53
* نهج البالغه فیض، ص 1282، ح 409 ـ

* کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، 
علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 94، تهران، دار الکتب 

اإلسالمیة، چاپ چهارم، 1407ق.
انتشارات حوزه علمیه قم

این درگه ما درگه نامیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی بازآ     

امیر بصیری امیر بصیرینویسنده:  نویسنده: 

سکوی بازگشت / نشریه نفس حقسکوی بازگشت / نشریه نفس حق
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دانیال نبی به علم تعبیر خواب و قضاوت های ممتاز شهرت داشته 
است. مطابق روایتی مشهور، در حمله نبوکد نصر)بخت النصر( به 
بیت المقدس چند جوان برگزیده قوم یهود مطابق رسم آن دوران به 

اسارت فاتحان جنگ در آمدند، که یکی از آنها دانیال بود. 
دانیال با تعبیر خواب پادشاه بابل، به مقام وزارت رسید. پس از آن، 
بابل حمله کرد و اسیران بنی اسرائیل را  به  پادشاه سرزمین پارس 
آزاد ساخت. دانیال به دربار پارسیان رفت و آن جا نیز به مقام باالیی 
دست یافت. سرانجام در شوش- پایتخت زمستانی هخامنشیان 
درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. شماری از مفسران در 
تفسیر آیات نخست سوره اسراء، که به طغیان و مجازات بنی اسرائیل 
اشاره دارد، ماجرای حمله بخت النصر به بیت المقدس و اسارت 

یهودیان به دست وی را ذکر کرده اند.
بابل  به  دانیال، حمله کورش  نام  به  اشاره  بدون  عالمه طباطبایی 
رونق  و  المقدس  بیت  به  آنان  بازگشت  یهودیان،  نجات  عامل  را 

گرفتن دوباره آئین آنان معرفی می کند. به گفته عالمه طباطبایی، 
زمان وقوع این حوادث چهارصد و پنجاه قبل از میالد بوده است.

دانیال  سرگذشت  به  مختلف  روایات  ذکر  با  مجلسی  عالمه 
روایت  تأیید  جهت  در  روایات  این  از  شماری  می پردازد. 
مشهور)اسارت دانیال در حمله بخت النصر به بیت المقدس( قرار 

دارند و شماری دیگر با آن متفاوت اند.
راوندی نیز ماجرای اسارت دانیال به دست بخت النصر را بیان کرده 
با چند  را  دانیال  توسط  آن  تعبیر  و  ماجرای خواب بخت النصر  و 

روایت مختلف نقل کرده است. 
با این حال، قصه دانیال و بخت النصر به شکل دیگری هم روایت 
نیشابوری در قصص االنبیاء خود نقل  شده است. در روایتی که 
کرده، دانیال در دوران کودکی بخت النصر به وی گفته است: »تو را 
با من عهدی باید کرد که چون پادشاه گردی، کسان مرا نیازاری.« 
به  ]بخت النصر[  که  هنگامی  که  است  آمده  روایت  این  ادامه  در 
بیت المقدس وارد شد، دانیال را طلب کرد اما او را نیافت چون از 
دنیا رفته بود؛ ز این رو نبیره او را ندیم خویش کرد. در عهد عتیق در 

کتابی به نام دانیال به سرگذشت وی پرداخته شده است. 

  قضاوت و تعبیر خواب
درباره علم تعبیر خواب دانیال اختالفی نیست. در کتاب هایی که 
مسلمانان درباره تعبیر خواب نگاشته اند، به تعابیر دانیال نبی اشاره 
شده است. گفته می شود کتاب تعبیر خواب دانیال به زبان عبری 
موجود بوده و در دوره عباسیان به عربی ترجمه شده است. مورخان 
در کنار تعبیر خواب، مواردی از قضاوت های ممتاز دانیال را نیز 

ثبت کرده اند. 

دانیال نبی)ع(دانیال نبی)ع(
دانیال نبی از قبیله یهودا و تبارش به پسر چهارم از همسر اول یعقوب بر می گردد.او در سال ۵۹۸ هجری قمری در 
یان عبری به معنای “ خدا قاضی من است” می باشد.نیال از پیامبران  اورشلیم)بیت المقدس( دیده به جهان  گشود. دانیال در ز
بنی اسرائیل است که نامش در ایران ذکر نشده اما در روایات اسالمی به ویژه در ماجرای اسارت بنی اسرائیل به او اشاره شده است. 

  شناسایی پیکره دانیال نبی توسط امیرالمومنین)ع(
آخرین جنگ بین سپاه اسالم و ایرانیان درسال 16 هجری قمری 
مومیایی  جسد  بازگشت  از  بعد  اسالم  سپاه  فرمانده  درگرفت. 
شده ای را می بیند و از مردم راجع به آن سوال می کند. آنها پاسخ 
را  جسد  باشیم،  داشته  احتیاج  باران  به  وقت  هر  که  می دهند 
بیرون می آوریم و آسمان شروع به باریدن می کند تا زمانی که 
به  این جسد مومیایی را  او وجود  به داخل برگردانیم.  جسد را 
خلیفه زمان گزارش می دهد و نیز نزد امیرالمومنین)ع( می رود 
این  می فرمایند:  علی)ع(  امام  می دهد.  توضیح  ایشان  برای  و 
جسد برادرم حضرت دانیال می باشد و امر می فرماید که او را 
از  نبی بعد  قبله دفن نمایند. دانیال  به  غسل و کفن کنند و رو 
پیامبر اسالم تنها پیامبری است که رو به قبله مسلمین یعنی مکه 

دفن شده اند. 

  مقبره
بنا بر قول مشهور میان مورخان، مقبره کنونی واقع در شوش، 
محل دفن دانیال نبی است. اما بنا بر برخی اقوال از عراق، مصر 
و ترکیه به عنوان مدفن دانیال نیز یاد شده است. بنا بر قولی دیگر، 
تیمور لنگ پس از حمله به ایران، بقایای جسد دانیال را با خود 
به سمرقند برده و مقبره کنونی منسوب به این پیامبر را در سمرقند 

بنا نهاده است. 

  پایان زندگی دانیال نبی)ع(
زمان زندگی و فوت دانیال نبی دقیق مشخص نیست، اما حدس 
این دارند  از  باره وجود دارند حکایت  این  و گمان هایی که در 
با  اما  بود  زنده  هخامنشی  کوروش  زندگی  سوم  سال  تا  او  که 
این تفاسیر او در آن زمان مردی 100 ساله بوده چرا که او در 
زمان سقوط بابل یک نوجوان بوده است. اما روایتی که بیشتر 
به  یهودیان  از  گروهی  و  او  که  است  این  استناد می شود  آن  به 
ایران می آیند و در شهر شوش ساکن می شوند. حضرت دانیال 
در همین شهر در حدود 85 سالگی از دنیا رخت بر می بندد 
در  نبی،  دانیال  آرامگاه  می شود.  سپرده  خاک  به  همانجا  در  و 
شرق رودخانه شاپور قرار گرفت و امروز زیارتگاهی معتبر برای 

مسافران است.
دارد.  وجود  مختلفی  نظرات  هم  او  دفن  محل  مورد  در  البته 
به  دیگری  مکانهای  در  که  معتقدند  شناسان  تاریخ  از  عده ای 
جز شوش)ایران( یعنی در عراق، بابل، مصر و سمرقند به خاک 
سپرده شده است. بعضی نوشته ها ادعا می کنند که تیمورلنگ 

بقایای دانیال را از شوش به سمرقند آورد. 

  منابع
* راوندی، قصص االنبیاء، 1409 ق، ص224و226و228.

* طبرسی، مجمع البیان، 1415ق، ج6، ص220؛ طباطبایی، 
المیزان، 1430ق، ج13، ص44؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 

1370ش، ج12، ص26.
* طباطبایی، المیزان، 1430ق، ج13، ص44.

* مجلسی، بحار االنوار، 1403ق، ج14، ص379-351.
* نیسابوری، قصص االنبیاء، 1382ش، ص360و361.

* عهد عتیق، 1920م، ص1284و1310.
* تفلیسی، تعبیر خواب، 1384ش، ص5.

1336ش،  مستوفی،  ص134؛  1364ش،  بالذری،  نک:   *
ص109.

میرزایی میرزایینویسنده:نفیسه  نویسنده:نفیسه 
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و مردمی در برزخ این دو، پوست بر اندام خشکیده، بریان؛ 
مرد  گویی  که  چنان  همیشه  لب ها  پرچین؛  هماره  پیشانی، 
دل خراش  منظره ای  از  یا  تلخ  حسرتی  از  دلش  یا  می گرید 
می سوزد؛ ابروانی که چشم ها را در دو بازویشان می فشرند 
از ترس، خود  و پلک هایی که همواره،  پناهشان می کنند  و 
را از دو سو، بهم می خوانند و بر روی چشم ها می افکنند تا 
پنهانشان کنند، و چشم ها که همواره گویی مشت می خورند 
و به درون رانده می شوند و نگاه های ذلیلی که این چشم های 

بی رمق و بگود افتاده کتمانشان می کنند و...
در  که  کویر!  جهنمی  خورشید  آن  کار  همه،  اینها، 
را  چشم ها  باید  و  است  دشوار  کردن  نگاه  کویر 
در  که  نبیند.  کویر  تا  کرد  با دست سایه 
آفتاب  نه  و  را می پرستند  کویر سایه 
را، شب را می خواهند و نه روز را، نه 
پرتو عنایت بزرگان، که سایه شان را و 

نه نور خدا...
زیبا  موجود  این  کویر!  شب 
شهر  مردم  که  آسمانی  و 

نمی شناسند.
شب  می شناسند  آنچه 
است  شبی  است،  دیگری 
می شود.  آغاز  بامداد  از  که 
نمی آید.  وصف  به  کویر  شب 
غروب  با  بی درنگ  که  شب  آرامش 
فرا می رسد ـ آرامشی که در شهر از 
نیمه شب، در هم ریخته و شکسته، 
روز  ـ  ناپایدار  و  پریشان  و  می آید 
زشت و بی رحم و گدازان و خفه کویر می میرد و نسیم سرد و 
دل انگیز غروب آغاز شب را خبر می دهد.                                                  

 )1356-1312( شریعتی  علی  دکتر  جاودان  اثر  »کویر« 
دسترس  در  و  شده  منتشر  بارها  و  بارها  که  است  کتابی 
عالقه مندان به اندیشه های این متفکر بزرگ قرارگرفته است. 
در  »هبوط  کتاب  از  »کویر«  بخش  حاضر،  نسخه  مبنای 
کویر« دکتر علی شریعتی است که زیر نظر »دفتر تدوین 
و تنظیم مجموعۀ آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی« با 
عنوان فرعی »مجموعه آثار 13« توسط انتشارات چاپخش 
به حساب می آید.                                                                                                           اثر  این  به چاپ رسیده و نسخۀ معتبر 
دکتر علی شریعتی نام کتابش را کویر نامید که در مفهوم 

مختلف  ابعاد  از  کتاب  این  است.  »صحرا«  واژه 
اهمیت دارد. کویر مکانی است که دکتر شریعتی 

در آن متولد و بزرگ شده  است. در واقع 
نشان  برای  است  استعاره ای  کویر 
زمین  روی  مرد  این  جایگاه  دادن 
در  کویر  مفهومی.  سقوط  از  پس 

برای  متفکر،  افراد  توسط  جایی 
انتخاب  معنوی گرا  زندگی  یک 

همچنین  کویر  است.  شده  
به برخی از خاطرات دکتر 
شریعتی و برخی از عقاید 

و بینش های نوگرایانه وی که 
داده  توضیح  شاعرانه  زبان  با 

شده  است، اشاره می کند. 
دکتر شریعتی گاهی در داخل کتاب به 
نقل قول های دیگر عرفا و روحانیون 
به  می کند.  اشاره  مختلف  ادیان  در 

عنوان مثال او از عین القضات همدانی 
یک  از  خود  مقدمه  جای  به  و  می کند  یاد  برادر  عنوان  به 

قسمت طوالنی از همدانی یاد می نماید.

  در بخشی از کتاب می خوانیم:
آخرت،  و  دنیا  آن،  در  که  پراسراری  هیچستان  این  کویر، 
آسمانش،  بهشت،  و  زمینش  در روی هم اند. دوزخ  روی 
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