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Beginning

در جایی شنیده بودم که گذر ایام، آرزوها را به عمل بدل می کند و 
خاصیت رویایی آنها را می زداید .

اکنون حالوت گذشت ایام آرزوها برای من و دوستانم ، در مرور 
یا  ، فصلنامه و  ، دوماهنامه  ، ماهنامه  تغییر و تحوالت نشریه 

شاید . . . .  خالصه می شود که  شب و روز نمی شناخت .
چه دعواها و چه سرخوشی ها که طی نشد . 

اضطراب جمع آوری مطالب ، اضطراب شکست مجدد ، اضطراب 
صفحه بندی ، طراحی جلد و مشکالت مالی و از آن طرف لذت 
پر نمودن جای خالی نشریه کانونهای تخصصی که خود به  سختی  

بودنش را ثابت  کرده بود .
از طرف دیگر سرخوردگی از چاپ غلط هایی که شاید از چشم های 
نگرانمان دور مانده بود و عاقبت اینکه آمادگی برای هرزخم زبان و 

ایرادی که به ما گرفته خواهد شد .
صادقانه بگویم شاید » عقیق « از پس چند شماره دیگر نتواند که 
توقف کند . من عقیق را درگاهی برای پاسخگویی به سواالت و 
ابهامات دانشجویان رشته های مختلف از کتاب الهی می دانم که 
شاید جوان امروز ذره ای از سردرگمی کوچه های تردید  خالصی 

یابد .
به هر حال اکنون دست هر یاری کننده ای را که به عقیق و 
آمال عقیق ایمان دارد می فشاریم تا شاید بتوانیم عقیقی بسازیم 

به ارزش و پاکی همان عقیق .       
                                                                                                                               
سردبیر 

سخن آغاز 
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Psychology Club
کانون روانشناسی

روان  زمینه  در  زیادي  هاي  کوشش  اخیر  هاي  سال  در 
درماني افرادي که دچار بیماري هاي رواني و اضطراب هاي 
شخصیتي و عدم تعادل آن هستند، انجام شده است و در 
این زمینه روش هاي مختلفي براي روان درماني پدید آمده 
است که هیچ کدام موفقیت مورد انتظار را درباره از میان بردن یا 
پیشگیري از بیماري هاي رواني کسب نکرده است و تنها ایمان 
در بهبود بیماری روحی موثر بوده است برخي از تحقیقات نشان 

مي دهد که میانگین درمان از هفتاد درصد تجاوز نمي کند.
در صورتیکه حال عده اي از بیماران پس از درمان هاي روان 
درمانگران گاه بدتر هم شده است. این گونه پژوهش ها نشان 
مي دهد که روان درماني بر پایه روش هاي علمي هنوز به 

میزان رضایت بخشي نرسیده است.
از این رو، گرایش و توجه بیشتر به دین براي سالمت روان و 
درمان بیماري هاي رواني درمیان روان شناسان و درمانگران 
رواني افزایش چشم گیري یافته است. آنان بر این باورند که     
» ایمان بدون شك مؤثرترین درمان بیماري هاي رواني به ویژه 
اضطراب و افسردگي است.« ویلیام جیمز فیلسوف و روان شناس 
آمریکایي مي گوید: ایمان نیرویي است که باید براي کمك به 
انسان در زندگي وجود داشته باشد. فقدان ایمان زنگ خطري 
است که ناتواني انسان را در برابر سختي هاي زندگي اعالم 

مي دارد. 
و در جاي دیگر مي گوید: همان طور که امواج خروشان اقیانوس 
نمي تواند آرامش ژرفاي آن را برهم زند و امنیت آن را پریشان 
سازد، شایسته است که دگرگوني هاي سطحي و موقت زندگي 
آرامش دروني انسان را که عمیقاً به خداوند ایمان دارد، برهم 
نزند، چرا که انسان متدین واقعي، تسلیم اضطراب نمي شود 
و توازن شخصیت خویش را حفظ مي کند و همواره آماده 
مقابله با مسایل ناخوشایندي است که احتمااًل روزگار برایش 

پیش مي آورد.
کارل یونگ روانکاو مي گوید: در طول سي سال گذشته افراد 
زیادي از ملیت هاي مختلف جهان متمدن، با من مشورت 
کردند و من صدها تن از بیماران را معالجه و درمان کرده ام، اما 
از میان بیماراني که در نیمه دوم عمر خود به سر مي برند- یعني 
از سي و پنج سالگي به بعد- حتي یك بیمار را نیز ندیدم که 
اساساً مشکلش نیاز به گرایش دیني در زندگي نباشد. به جرأت 
مي توانم بگویم که تك تك آنان به این دلیل قرباني بیماري 
رواني شده بودند که آن چیزي را که ادیان موجود در هر زماني 
به پیروان خود مي دهند فاقد بودند و تك تك آنان تنها وقتي 
به دین و دیدگاه هاي دیني روی آوردند که به طور کامل درمان 

شدند. 
بسیاري از روان شناسان متأخر بر نقش مؤثر ایمان به خدا تأکید 
مي ورزند زیرا اعتماد به قدرت او موجب افزایش صبر و شکیبایي 
و تحمل سختي ها مي شود و احساس امنیت و آرامش را در 
نفس انساني مستقر مي سازد و آسودگي دروني را پدید مي آورد. 
همه مکاتب روان درماني در این که دلیل اصلي بروز عوارض 

بیماري هاي رواني اضطراب است اتفاق نظر دارند.
ولي در تعیین عوامل اضطراب برانگیز، اختالف نظر هایي باهم 
دارند؛ این مکاتب هدف اصلي روان درماني را رهایي از اضطراب 
و به وجود آوردن احساس امنیت در نفس انسان مي دانند، اما 
براي تحقق این هدف از روش هاي مختلفي پیروي مي کنند.

قرآن نشان مي دهد که ایمان به خدا، در درمان این گونه 
از  پیشگیري  آرامش،  امنیت،  احساس  تحقق  و  ها  بیماري 
اضطراب و بیماري هاي رواني ناشي از آن کاماًل موفق بوده 
است. باید توجه داشت که درمان معمواًل پس از ابتالي شخص 
از  اگر  خدا  به  ایمان  اما  بیماري رواني شروع مي شود،  به 
و  مصونیت  نوعي  یابد  استقرار  انسان  نفس  در  کودکي 

نقش ایمان در کاهش اضطراب
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پیشگیري از آسیب بیماري هاي رواني به شخص مي بخشد. 
قرآن  امنیت و آرامشي را که ایمان در نفس مؤمن ایجاد مي 
کند چنین توصیف مي کند: »تنها آنهایي که ایمان به خدا آورده 
و آن را به عبادت هیچ معبودي نیامیخته اند سزاوار آرامش، 

امنیت و طمأنیه هستند.« ) سوره مبارکه انعام - آیه 82 (
چگونه آرامش، استقرار و امنیت نفس براي مؤمن متحقق 
مي شود؟ ایمان راستینش به خداوند او را نسبت به کمك و 
حمایت و نظر و لطف او امیدوار مي سازد. مؤمني که به خدا 
ایمان دارد از هیچ چیز در این دنیا نمي هراسد چون مي داند تا 
خدا نخواهد هیچ شر و آزاري به او نمي رسد. و تا خدا نخواهد 
هیچ انسان و یا قدرتي در دنیا قادر نیست به او ضرري رساند یا 
چیزي را از او منع کند، به همین دلیل مؤمن انساني است 
که امکان ندارد ترس یا اضطراب بر او چیره شود. از مرگ 
نمي هراسد و به آن با دیدي واقع بینانه مي نگرد و آن را 

دروازه اي براي زندگي جاودانه مي بیند. 
خدا را روزی دهنده می داند و درباره رزق و روزي اصواًل 
ترس و ناآرامي را نمي شناسد زیرا خدا را روزي دهنده مي 
داند.  از مصیبت هاي روزگار و حوادث دهر نمي هراسد، مي 
داند که حوادث خوب یا بدي که براي مردم روي مي دهد 

آزمایش خداوندي است. 
مؤمن هرگز دچار اضطراب ناشي از گناه نمي شود، احساسي 
این عدم  برند.  رنج مي  آن  از  رواني  بیماران  از  بسیاري  که 
اضطراب مؤمن،  معلول تربیت صحیح اسالمي اوست به گونه اي 
اشتباه و خطا خداوند را  از  که دچار گناه نمي شود و پس 
آمرزنده و غفار مي یابد و توبه مي کند. اعتراف مؤمن به گناه و 
توبه به درگاه خداوندي او را از کوشش براي دور نگه داشتن 
فکر گناه از ذهن به منظور رهایي از ناراحتي رواني ناشي 
از احساس گناه بازمي دارد. کساني که ایمان ندارند براي 
دور نگه داشتن فکر گناه از ذهن به سرکوب ضمیر ناخودآگاه 
خود مي پردازند. این سرکوب فکر گناه باعث نمي شود که آن 
نیروي انفعالي احساس پستي و حقارتي که همراه فکر گناه 
وجود داشته است نیز از میان برود. بنابراین نیروي انفعالي مزبور 
به شکل اضطرابي مبهم و پیچیده در انسان بروز مي کند که 
باعث رنج و ایجاد تشنج رواني در شخص مي شود و در نتیجه 
انسان سعي مي کند با پناه بردن به عوارض برخي از بیماري 
هاي رواني از شدت آن بکاهد. اصوال روانکاوان مي کوشند تا 
ضمیر ناخودآگاه را آشکار سازند و بیمار را به یادآوري مجدد آن 
کارها و مقابله با آ نها وادار مي سازند تا به جاي این که آنها را 
انکار کرده و با سرکوبشان از رودررویي با آنها فرار کنند، نوعي 
داوري و قضاوت عقالني درباره آنها پیدا کنند، یعني به صدور 

حکم درباره آنها بپردازند. به همین دلیل است که یادآوري 
گناه توسط مؤمن و اعتراف به آنها و استغفار و توبه باعث 
شود،  مي  گناه  احساس  ناخودآگاه  سرکوب  از  جلوگیري 
زیرا این گونه سرکوب کردن  موجب ایجاد اضطراب و 

بروز عوارض بیماري هاي رواني مي گردد. 
مؤمن احساس گناه را سرکوب نمي کند بلکه به آن اعتراف 
مي کند و از خدا آمرزش مي طلبد، از این رو مومن همواره 
داراي امنیت خاطر رواني و آرامش قلبي و احساس رضایت و 

آرامش خاطر است. 
ایمان به خدا تنها راه رهایی از اندوه و اضطراب است . قرآن 
حالت تعارض و اضطراب و سرگرداني انسان فاقد ایمان را به 
حالت انساني تشبیه مي کند که حس مي کنداز آسمان فرو 
افتاده است و پرندگان او را در میان آسمان و زمین مي ربایند 
یا تندبادي به مکاني دور پرتابش مي کند.ایمان به خدا تنها راه 
رهایي از اندوه و اضطراب چنانکه فقدان آن سرانجامي جز اندوه، 

افسردگي، پوچي و خودکشي ندارد. 
حتي مومن گاه در حالت خروج از تعادل شخصیتي 
)به دنبال اعراض از یاد خدا( دچار بحران هاي این 
چنیني مي شود. از این رو قرآن کریم در نسخه 
شفابخش خویش، ذکر خدا را درمان نهایي 
هرگونه اضطرابي مي داند: کساني که از یاد 
خدا اعراض کنند در زندگي دچار سختي و 
تنگي مي گردند. این تنگنا در ابعاد جسمي، 
مالي، جاني و رواني خود رانشان مي دهد. 
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Medical Club
کانون پزشکی

درمان بیماری های امروزی
حکمت  سراسر  کتاب  در  کوتاه  سیري  و  گذرا  نگاهي  با 
آفرینش، خلقت انسان را مقصود نظام آفرینش مي یابیم و 
بندگي  کمال  به  رسیدن  را  انسان  خلقت  از  نهایي  هدف 
خداوند متعال مي دانیم . بنابراین هم حیات انسان بسیار مهم 
و ارزشمند است و هم حفظ  آن  اهمیت بسیار دارد و مهم تر 
آنکه اهل ایمان و بندگان شایسته پروردگار به سالمِت زیست 

سزاوارترند. 
آیا مي دانید معناي سالمتي چیست؟ انسان سالم از نظر علم 

مدرن و قرآن به چه کسي اطالق مي شود؟ 
بیماري چیست؟ چگونه انسان بیمار مي شود و چگونه مي تواند 
از بیمار شدن جلوگیري کند؟ امروزه دنیاي پزشکي گسترش 
یافته و از شیوه هاي صرفا درماني و پرداختن به جسم انسان پا 

فراتر نهاده و به سایر جنبه هاي انساني مي پردازد. 
جالب است بدانید که علم پزشکي امروز، ابعاد مختلفي براي 
انسان سالم در نظر گرفته و سازمان هاي جهاني و درمان نیز با 
در نظر گرفتن ابعاد مختلف انسان گروه هاي تخصصي تشکیل 

داده و در این زمینه فعالیت مي کنند. 
را  سؤاالتي  هنوز  دانشمندان  تالش هاي  تمامي  به  توجه  با 
انسان کیست؟  واقعاً  اینکه  باقي گذاشته اند  امروز  براي بشر 
چه ویژگي هایي دارد؟ در جهت رشد سالمت او باید به چه 
نکاتي دقت شود؟ و باالخره مسیر زندگي خود را چگونه باید 

طي کند؟ 
انسان قرن جدید، مبتال و درگیر با بیماریهاي 
جدید شده که در گذشته وجود نداشت انواع 
سرطان ها، سکته هاي قلبي، مغزي و... تمام 
اینها حاصل عصر تکنولوژي و مدرنیته  است. 
اینجا یك سؤال دیگر مطرح مي شود که چرا 
انسان امروز درگیر این بیماریها مي شود و در 
قرون گذشته این بیماریها وجود نداشته؟ چه 
مشکلي ایجاد شده است؟  شاید بتوان گفت 
غفلت  حقایق سالمتي  از  امروز  انسان  که 

بنابراین جهت  کرده و هنوز به خالء موجود پي نبرده است. 
آگاهي و بیدار کردن نسل امروز چه اندیشه اي چاره ساز است؟ 
کودکان و نوجوانان امروز چه سهمي از آینده سالمتي خود دارند 

و چه تدابیري بایستي در نظر گرفته شود؟
تمام این سؤاالت و سؤاالت دیگري که با خواندن این مطالب 
در ذهن تداعي مي شود نیاز به جواب دارد چه جواب هایي به 

ذهنتان مي رسد؟ 
قرآن کتاب انسان سازي است که داروهاي نجاتبخش براي 
انسان ها دارد؛ قرآن مملو از شیوه هاي سالمت زیستن است 
که با عمل کردن به دستورات آن  و بهره گیري از سیره ائمه 
معصومین علیهم السالم مي توان با سالمتي، جاده زندگي را 

طي کنیم. 

معرفي کتاب : 

در  درمان  و  طب  و  طب الصادق)ع(  و  طب الرضا)ع(  ـ 
اسالم)ترجمه: کاظمي خلخالي، انتشارات فواد(

طب الصادق)ع(  و  طب الرضا)ع(  بخش  دو  شامل  کتاب  این 
مي باشد در این کتاب در مورد علم تشریح و فیزیولوژي در 
رساله امام رضا)ع(، شرح دستورهاي امام رضا)ع( تحت عنوان 
غذایي  درمان  بهداشتي،  متفرقه  اندرزهاي  بهداشت،  حفظ 
چشم        دهان،  به خصوص  بهداشت  درباره  دستوراتي  دارویي 
و...    بستري  آداب هم  و  اوصاف  و...  گوش 
تاریخ طب و مناظرات امام جعفر صادق با 
دیدن    خون،  دوران  کیفیت  هندي،  طبیب 
شنیدن، راه انتقال بیماري ها، نظر طبي امام 
صادق، درمان سردرد،  زکام، ضعف چشم 
اسهال و...   سخنان امام صادق )ع( در بیان 
خـواص بعضي میـــوه ها و سبزیجات، گفتار 
امام درباره طب روحي دروغ، حسد،تکبر، ... و 
پزشکان معاصر امام صادق )ع( اشاره شده. 

زهرا مهدیزاده
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َي بَنَانَُه{]القیامة:4-3[ }أَیَْحَسُب اْلِنَساُن أَلَّن نَْجَمَع ِعَظاَمُه * بَلَی َقاِدِریَن َعلَی أَن نَُّسوِّ

» آیا انـسـان مي پندارد کـه مـا هـرگـز استخـوانهاي او را جـمع نخواهیم کرد؟ چرا! ما حتي  مي توانیم سرانگشتان او را نیز دوباره 
درست کنیم«!

)واژه بـنـان در اصـل به معني: »تکیه گاه و چیزیکه بنوعي و بنحوي به آن تکـیه مي شـود« است. در معني دوم خود از جمله: به 
قـسـمـت داخلي سر انگـشـتـان، یعـني هـمان قسمتي که در تصویر مي بینیم اطالق شده، به اعتبار اینکه » انـسان در کـارهـا و 

نشست و برخاست هاي خود به آنها تکیه مي کند«(.
نکـتـه آیه:

 سرانگشتان هر فردي وضعیت خاص و رسـم و نـمودار کاماًل منحصر بفرد خود دارد. حتي دو نـفـر دو قـلـو را نمي توان یافت 
که نمودار سرانگشتان آنها نظیر هم باشد )دوقـلوهاي موسوم به »دوقـلوهاي همسان« که از یك تخم درست مي شوند نیز نمودار 
سرانگشتان آنها دقیقاً یکي نیست ولي تمیز دادن آنها دقت و بررسي زیادي مي خواهد(. نمودار سرانگشتان از تولد تا وفات ثابت 

مي ماند و به هر چیزي دست زده شود اثر خود را بجا مي گذارد، و قطر خطهاي آن در مردان از زنان بزرگتر است.
اینکه قـرآن » دوباره سازي سرانگشتان« را مطرح مي کند به این معني نیست که آفرینش سرانگشتان  سخت تر و پیچیده تر از 
اندامهاي دیگر است، بلکه به این معني است که سرانگشتان چیِز خاصي دارند و در آینده کشف میشود و آیه روشن مي کند که قرآن 

سخن خداوند است. انسان در قرن نوزدهم به وضعیت سرانگشتان پي برد.

سید علی صحفی
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Computer Club
کانون رایانه

امیر شهبازی

جایگاه ICT در توسعه جوامع

امروزه توسعه جوامع، یکی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود که حوزه های علمیه ازآن مستثنا نیست؛ بلکه در جوامع علمی 
ـ فرهنگی به خصوص حوزه دین، نیاز بیشتری احساس می شود تا در راستای اهداف خود بتواند با فراسوی دنیای خویش به دور از 
موانع و چالش های حاصل از ساختارها و افکار سنتی ارتباط وسیع، سریع، عمیق و آسان تری برقرار کند و مخاطبان خود را به سطح 

بین الملل گسترش داده، اطالع رسانیکاملی را به انجام رساند. 
دو عامل اساسی و حیاتی »اطالعات« و »ارتباطات«، توسعه را پایدار و پویا کرده و می تواند پیشرفت را در جوامع مختلف و به 
پایین ترین و ریزترین موقعیت های اجتماعی و علمی تسّری دهد. ICT توسعه را از انحصار خواص در آورده، در معرض عموم جامعه 
قرار می دهد و ریشه های آن را در جامعه مستحکم کرد، توسعه را به صورت یك امر نهادینه برای آیندگان به ارمغان می گذارد و در 

یك جمله می توان گفت که توسعه جوامع بدون ICTغیر ممکن و محال است. 
جهت نیل به چنین جامعه توسعه یافته های، باید تمامی ساختارهای موجود در جامعه را مجّهز به ICT و هماهنگ با آن نمود تا بتوان 
یك جامعه اطالعاتی و ارتباطیایجاد کرد. جامعه اطالعاتی و ارتباطی به جامعه ای گویند که تمامی فعالیت های اجتماعی جامعه به 

مقوله ICT وابسته باشد و مردم آن جامعه  از ICT حداکثر استفاده را داشته باشند. 
در چنین جوامعی، افراد خود را به یکسری اعمال و رفتارهای خاصی ملزم می کنند، که گرایش به شبکه، همیشه در دسترس بودن 
وابستگی به ابزار ICT و توانایی همیشه به روز بودن اطالعات را می توان از آن موارد برشمرد. نیل افراد جامعه به توسعه در زمینه 
ICT اثراتی همچون: ارتقاء سطح آگاهی عموم، انحصار شکنی مخاطبان خاّص مراکز علمی و فرهنگی، از بین رفتن فاصله ها، حذف 

محدودیت آزمون و جلسات مراکز علمی و آموزشی از راه دور و تبادل و ارتقاء فرهنگ در پی دارد. 
بنابراین، باید اذعان داشت که باید بسترسازی مناسبی جهت استفاده ازابزار ICT انجام داد و استفاده مستمر از امکانات و اطالعات 

جدید و به روز را سرلوحه کار قرار داد تا بتوان به جامعه ای توسعه یافته دست یافت. 
زمینه  های نیاز حوزه دین به ICT در عصر حاضر، این است که ICT چنان تأثیری بر جوامع گذاشته است که زندگی بشری بدون 
وجود آن بسیار مشکل و حتی در برخی عرصه ها غیر ممکن می باشد و در مواردی همچون ارتباطات قاره ای و کشوری و مبادالت 
تجاری و بازرگانی، بدون ابزار و سیستم های مخابراتی و ICT امکان پذیر نیست. در نیاز عادی جوامع از خطوط تولید و ارتقاء کیفیت 
محصوالت صنعتی و کشاورزی گرفته تا مسائل پزشکی اتاق های عمل و یا مراکز بهداشتی روستاهای دور افتاده، همگی محتاج 
چنین فّناوریای می باشند. اگر بخواهیم خریدهای مهم را که مستلزم هزینه  و سفرهای طوالنی است انجام دهیم، اگر نیازمند 
بهره گیری از منابع پر حجم اطالعاتی باشیم و اگر قصد ضبط اطالعات در حجم زیاد و با عمر طوالنی را داریم، بهترین مسیر که 
 ICT است. همچنان که در جدول نمایان است، همین خدمات و فواید گسترده ICTکوتاه، سریع مطمئن و ارزان میباشد، استفاده از

است که باعث شده مردم جهان به سوی آن متمایل شوند.
تعداد سال هایی که طول کشید تا استفاده کنندگان به تعداد 50 میلیون نفر برسند در سال 1997م کاربران اینترنت در سطح جهان 
از 82 میلیون نفر تجاوز نمی کرد؛ ولی در آغاز سال 2002 این آمار به 480 میلیون کاربر می رسد و با محاسبه دو برابر شدن کاربران 
اینترنت در هر صد روز، پیش بینی می شود که این تعداد در سال 2005 به 720 میلیون نفر برسد. این سیر صعودی به زودی به جایی 
می رسد که نیاز عمومی بشر به ابزار ICT یك امر بدیهی تلقی شود. و در این جهش، حوزه دین هم می تواند زمینه  های بسیاری 
را برای خود تعریف کند و از این ارمغان قرن بیستم در راستای اهداف خود بهره ها ببرد و جایگاه خود را در گردونه 
اطالعاتی و ارتباطی دنیا حفظ کند. با بررسی و شناخت زمینه  های استفاده ICT می توان عالوه بر ایجاد جذابیت و 
انگیزه های بهره وری، قدم های مطمئن تری برداشت و با بهینه  سازی و منسجم کردن امکانات سرعت بیشتری 

به توسعه آن داد و به صورت یك امر نهادینه تبدیل نمود. برخی از آن موارد، از قرار ذیل می باشد:

ت
العا

ی اط
اور

و  فن
ن 

دی



پیش شماره اول  آبان و آذر 87

9

1. تأمین پشتوانه تصمیم گیری
وجه تمایز انسان با سایر موجودات، تفّکر و تصمیم گرفتن بر 
مبنای آن می باشد. تصمیم گیری اساس کردار هوشمندانه است 
و در اصطالح، به حرکاتی هوشمندانه می گویند که پشتوانه آنان 
تصمیمات درست و بجا بوده باشد. با تصمیم گیری مناسب 
می توان از فرصت ها بهره مند شد و معایب را برطرف نمود. در 
جامعه امروزی نیازهای زندگی بشری به سرعت در حال تغییر است 
که شبهات، تردیدها، تهدیدات و در مقابل فرصت های بسیاری 
تصمیم گیری های  با  و  می آورد  بوجود  دین  حوزه  برای  را 
بر شرایط موجود  انفعالی درآمده  از حالت  مناسب می توان 
فائق شد.بدیهی است که هیچ تصمیمی بدون پشتوانه اطالعات 
مفید، فرجام مطلوبی ندارد و این اطالعات است که می تواند به 
تصمیمات درست و به موقع عینیت ببخشد. ICT می تواند تأمین 
کننده چنین نیاز حیاتی و جایگاه و موقعیت حوزه دین باشد و 
در مواردی همچون: مدیریت بخش انسانی، مدیریت آموزشی  
نظام مالی، نظام ساختار اداری، انتخاب و کشف ضرورت و اولویت 
مباحث مورد پژوهش، مخاطب شناسی، شناسایی ضعف ها و 
 ICT می توان از ،)comparisons( قوت ها به وسیله مقایسه ها

جهت رسیدن به تصمیمات صحیح و درست بهره مند شد. 

2. تأمین کّمی و کیفی اطالعات پژوهشی
در گذشته کاربر جهت جمع آوری اطالعات درباره پژوهش مورد 
نظر نیازمند صرف هزینه  های بسیار و زمانی طوالنی بود و چه 
بسیار تحقیقاتی که به خاطر در دسترس نبودن اطالعات کافی  
در بین راه عقیم می ماند و یا از همان ابتداء شروع نمی شدند. 
اطالعات مایه حیات تحقیقات و پژوهش است و حرکت های 
علمی بدون اطالعات الزم و مفید غیر ممکن می باشد. از طرف 
دیگر، سرعت و کیفیت دسترسی به اطالعات دو عامل مهم در 
توفیق یك امر پژوهشی است و چه بسیار فعالیت ها و انگیزه های 
به خاطر کندی دسترسی  تحقیقاتی شخصی و گروهی که 
به اطالعات که آن هم نتیجه عدم کیفیت اطالع رسانی است، 
رها و یا فراموش شده اند. ICT می تواند تأمین کننده اطالعات 
الزم و مفید با سرعتی بسیار باال و با کیفیتی مطلوب و غیر 
قابل قیاس نسبت به طرق سنتی باشد و حوزه دین را در تأمین 
اطالعات پژوهشی و پشتوانه تحقیقات یاری نماید. و زمینه تقویت 
انگیزه های پژوهشی را فراهم آورد. از آنجا که در ICTاطالعات 
به میزان فراوانی وجود دارد و این موضوع باعث می شود که 
عطش دانایی و بیشتر دانستن را زیادتر کند، بنابراین این ابزار 
کارآمد می تواند نقش پژوهش زا بودن خود را ایفا نماید و به 

ش  ر و پر
همان  این  و  بپردازد  پژوهشگران 

چیزی است که حوزه های دینی به آن نیاز مبرمی دارند. 

3. جهانی سازی مخاطبان 
ـ مذهبی  یکی از پایه ها و ارکان تبلیغ اصول و ارزش های دینی 
ایجاد ارتباط مطلوب با مخاطب می باشد. هرچه کیفیت رابطه 
نیز  و  اثرگذاری آن عمیق تر می شود  باشد،  راحت تر  و  باالتر 
هرچه ارتباطات وسیع تر باشد، تعداد مخاطبان بیشتر شده، به 
تکلیف تبلیغی کامل تر عمل می شود. مخاطبان زیاد و استمرار 
مخاطب سازی خود یکی از قراین موفقیت می باشد و حوزه دین 
بدون مخاطب فقط جنبه علمی صرف پیدا می کند و از جنبه 
فرهنگی و جامعه سازی فاصله می گیرد؛ به بیان دیگر حوزه دین 
نیازمند روابط گسترده می باشد تا بتواند به شکل موفق تری به 
وظایف درون سازمانی و بین سازمانی با مخاطبان عمل کند. 
جهت نیل به چنین اهدافی چاره ای جز استفاده ازICTنمی باشد. 
به وسیله ICT می توان در موارد ذیل به ایجاد رابطه و تعمیق 

آن پرداخت:
روابط مدارس علمیه تشیع داخل و خارج از کشور با یکدیگر؛ 
در دسترس قرار دادن منابع علمی و دینی در سطح جهانی؛ به 
روز سازی اطالع رسانی؛ سرعت بخشی در ارتباطات؛ در دسترس 
بودن شخصیت های حقیقی و حقوقی؛ توسعه کمی مخاطبان از 
داخل به دوردست ترین مناطق خارج از کشور؛ روابط حوزه دین 
با سایر حوزه های جامعه در داخل و خارج از کشور؛ اطالع رسانی 
مراکز آموزشی و علمی به مخاطبان خاّص خود؛ روابط اساتید 
علماء، صاحب نظران و نظریه پردازان حوزه دین با یکدیگر؛ روابط 
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با یکدیگر؛ و روابط متقابل مراکز 

فرهنگی و تبلیغی با هم. 

4. کاهش هزینه  ها
چه بسیار مراکزی بوده و هستند که به خاطر تبلیغات ICT و 
هیاهوی ایجادشده، هزینه  های گزاف مربوط به ایجاد، نگهداری 
و به روز کردن و تأمین نیروی انسانی ماهر را متحمل شده اند؛ 
ولی نتوانسته اند دو اصل مهم ارتباطات و اطالعات را محقق 
سازند؛ نه  اطالعات مفید و کارسازی ارائه می دهند و نه  ارتباطات 
درستی برقرار می کنند. از این رو، مشکالتشان همچنان به قّوت 
خود باقی مانده و در سرعت بخشی به اطالع رسانی افزایش  
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چشم گیری نداشته اند و هنوزکاربران و مخاطبان 
آنها باید جهت کسب اطالعات و ایجاد ارتباط هزینه 

زمانی و مالی باالیی بپردازند؛ در حالی که ICT بر مبنای 
کاستی هزینه  ها و ازدیاد سرعت اطالع رسانی استوار می باشد. 
با رویکرد و نگرشی صحیح  اّما، نهادهای حوزوی می توانند 
به ICT در خصوص تأمین اهداف خود، کاهش هزینه  ها و 
افزایش سرعت سرمایه گذاری کنند و در نتیجه گام های جّدی و 

نتیجه بخشی در مسیر توسعه این فّناوری در حوزه دین بردارند.
 

 ICT نقش حوزه دین در توسعه
دینی  علوم  و  مسائل  دین،  حوزه  به   ICT که  همان طور 
کمك رسانی میکند، حوزه دین هم نقش بسیار مؤثر و مفیدی 
را در توسعه ICT ایفا نماید. ICT ضمن تشویق اندیشمندان و 
محققان علوم دینی و کشاندن آنان در، عرصه فّناوری، امکانات 
و ابزارهای راهگشایی را فراهم کرده، فرصت ها و زمینه  های 

مناسبی را در خصوص پیشبرد علوم اسالمی ایجاد مینماید.
 

1. مشروعیت بخشی
نظام، سازمان و ساختار اداری حوزه های علمیه، علماء و مراجع، 
مراکز علمیـ  پژوهشی و مراکز فرهنگیـ  تبلیغی نیز هر کدام 
در  را  خود  وظایف  می توانند  دین  از حوزه  بخشی  عنوان  به 
 ICT راستای تحقق بخشیدن بخشی یا تمامی موارد توسعه
انجام دهند تا همچون قرون پرافتخار گذشته، در نوآوری های 

مفید و فّناوري های روز پیشرو باشند. 
زمانی که حوزه دین امری را تأیید و خود متصّدی ترویج آن 
شود، آن چنان سرعتی به توسعه ICT در جوامع دینی می دهد 
که هیچ جایگاهی نمی تواند چنین اثری را برجای نه د. در مقابل، 
اگر حوزه دین بانگ مخالفت سردهد سرعت توسعه آن چنان 

ُکند می شود که هیچ حرکتی نمی تواند به آن سرعت بخشد. 
جای بسی خوشحالی است که توجه و اهتمام حوزه علمیه قم 

به توسعه فّناوری باعث شده که شهر مقدس قم در این زمینه 
پیشتاز باشد و در بهره وری از رایانه و اینترنت از لحاظ کّمی بعد 
از تهران، شهر دوم ایران و به نسبت جمعیت، شهر اّول به شمار 
آید. به عقیده برخی کارشناسان در تهران از هر 20 نفر، یك نفر 
با رایانه و اینترنت کار می کند؛ ولی در قم از هر 12 نفر، یك نفر 

درگیر با این ابزارها سروکار دارد.
 

2. سرمایه گذاری
امر توسعه ICT می باشد.  سرمایه گذاری مهم ترین مقوله در 
ملّی  برنامه  در  و  است  مالی مستّقل  منابع  دارای  حوزه دین 
توسعه و کاربری فّناوری اطالعات و ارتباطات ایران )تکفا( از 
جمله بخش های دریافت کننده اعتبارات و حقوق مالی است و 
همچون کشورهای موّفق در عرصه ICTکه بخش عظیمی 
مرهون  فرهنگی شان  و  علمی  اجتماعی،  سیاسی،  قدرت  از 
با  می تواند  زمینه  است،  این  در  هنگفت  سرمایه گذاری های 
 ICT جهت دهی صحیح و سرمایه گذاری های مناسب، به توسعه

در جامعه دینی و ملی کمك کند. 
البته هرچه درک و شناخت نسبت به ICT بیشتر باشد، نقاط 
قّوت و ضعف بهتر شناخته شده و سرمایه گذاری ها صحیح تر و 
مؤثرتر انجام می گیرد و به توسعه شتاب بیشتری می دهد. گفتنی 
است که سرمایه گذاری حوزه دین در صورتی منجر به توسعه 
ICT خواهد شد که ازدو شرط اساسی مقرون به صرفه بودن و 
ICT استمرار برخوردار باشد. از آنجا که هدف در سرمایه گذاری

تجهیزات  کیفیت  ارتقاء  و  بهره وری  هزینه  های  کاهش 
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و خدمات رسانی ICT است تا در نهایت بتواند ما را به همگانی 
شدن ICT در جامعه دینی سوق دهد، باید توجه داشت که 
با پرهیز از سرمایه گذاری های نادرست است که ازعواقب غیر 
مطلوب مصونیت می یابیم. در غیر این صورت، از فواید بسیاری 
همچون سرعت و ارزانی محروم می مانیم و پس از مدتی به 
خاطر تحمیل شدن هزینه  های گزاف، پیامدهای غیر قابل 

جبرانی پیش آمد خواهد کرد. 
ویژگی دیگری که قابل توجه است و بسیار ضروری می نماید، 
استمرار و دائمی بودن سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری های 
مقطعی و ناچیز، چهره ای ناهماهنگ درست می کند که در 
نتیجه، فقط بخش های خاصی نسبت به ICTمجهز می شوند و 
یا در بسیاری از موارد، خدمات عرضه شده ناقص ارائه می شوند. 
ایجاد  اینترنت  روی  بر  پایگاهی  میخواهد  مؤسسه ای  مثاًل 
کند، با سرمایه اندک چیزی جز صفحه ای ناقص و ضعیف که 
لینك های آن محتوایی در پی نخواهد داشت، ارائه نمیگردد؛ 
ولی با سرمایه کافی می تواند صفحه index کاملی طراحی کند 
تا کاربران با نگاه اّول جذب پایگاه شوند و از مشتریان دائمی 

آن باشند.
 بجاست که جهت تعیین میدان توسعه فّناوری در حوزه دین 
 ICT مقدار و درصد سرمایه گذاریهای ساالنه در بخش توسعه
تعیین شود تا شاهد سیر صعودی این صنعت و موفقیت مدیران 

تصمیم گیر باشیم. 

3. فرهنگ سازی
اگر گروه ها و بخش های مهم جامعه چون: فرهیختگان، علماء 
 ICT کاربران  تصمیم گیران؛  و  تصمیم سازان  دانشمندان؛  و 
آن  گسترش  و  توسعه  در  زیادی  بسیار  باشند، سرعت  آشنا 
ایجاد می شود. هم اکنون، در حوزه دین در این راستا تالش های 
مستمری انجام می گردد و از طریق: مجالت، خبرنامه ها، برقراری 
همایش های داخلی، شرکت در همایش های تخّصصی، فیلم های 
مستند و ایجاد واحد درسی به تدریج به این امر مهم نایل میآید 
تا به صورت هماهنگ بسترسازی های توسعه ICT ایجاد، و 

یك قدم دیگر به سمت نهادینه سازی آن برداشته شود. 

 ICT 4. گسترش ابزاری
 ICT چگونگی وضعیت ،ICT از شاخص های توسعه یکی 
دارای  دوردست  نقاط  هرچه  می باشد.  مرکز  از  دور  نقاط  در 
امکانات قوی تر و از شبکه ای کارآمدتر برخوردار باشند، مرکز 
آن توانمندتر بوده و ICT توسعه بیشتری یافته  است.مسئوالن 
و تصمیم گیران حوزه دین می توانند به واسطه فعالیت هایی 
علمیه،  حوزه های  بین  اینترنتی  شبکه های  ایجاد  همچون: 
ایجاد پایگاه های اینترنتی قوی، ارتباطات درون سازمانی و بین 
سازمانی به وسیله ICT و تأمین ابزارهای مورد نیاز، در عمل 
ICT را در نقاط دوردست توسعه دهند و در همگانی کردن آن 

نقش مؤثری ایفا نمایند. 

پانوشت ها

1. Ssinformation and communications technlogy
2. Informatic
3. Information and communication society

4. جزوه دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی )تکفا(. 
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یکی از بزرگترین معجزات

پدیده بی نظیری که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمي شود. هر یك از عناصر قرآن دارای ترکیبی است 
ریاضی: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم های الهی، طرز نوشتن بعضی لغات، عدم 
وجود یا تغییر عمدی بعضی حروف در بعضی لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن به غیر از محتویاتش، همگی دارای ترکیبی خاص 
هستند. سیستم ریاضی قرآن دو جنبه مهم دارد: )1( انشاء ریاضی، و)2( ساختمان ریاضی قرآن که شامل شماره سوره ها و آیات است. 

بخاطر این کد ریاضی جامع، کوچکترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبی قرآن، بالفاصله آشکار مي شود. 

=
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برای اولین بار در تاریخ، ما کتابی داریم با اثبات نویسندگی 
الهی_ ترکیب ریاضی ماوراء انسانی. بسادگی قابل درک، 

غیر قابل تقلید .
خوانندگان این کتاب به آسانی مي توانند معجزه ریاضی قرآن را 
بررسی کنند. کلمه خدا )اهلل( در سراسر قرآن با حروف بزرگ 
و پر رنگ نوشته شده است. در گوشه سمت چپ پایین هر 
صفحه مجموع تعداد دفعاتی که کلمه »خدا« از ابتدای قرآن 
تا آن صفحه تکرار شده است، نوشته شده. شماره نوشته شده در 
گوشه سمت راست پایین صفحه، مجموع شماره آیاتی است که 
کلمه »خدا« در آنها تکرار شده است. آخرین صفحه کتاب، یعنی 
صفحه 604 جمع کل تعدد تکرار کلمه »خدا« را در قرآن نشان 
مي دهد که 2698 مرتبه است، یا 14219. مجموع شماره آیاتی 
که داری کلمه »خدا« است، مي شود 118123، این عدد هم بر 

19 قابل قسمت است: )118123=196217(. 
عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سیتم ریاضی قرآن است. 

این پدیده به تنهایی اثبات غیر قابل تقلیدی است که نشان 
مي دهد قرآن پیغام خدا است به دنیا. هیچ بشری نمي توانسته 
حساب 2698 تکرار کلمه »خدا« و تعداد شماره آیاتی را که کلمه 
»خدا« در آنها تکرار شده است، داشته باشد. این پدیده خصوصًا 
غیر ممکن است وقتیکه در نظر داشته باشیم )1( که قرآن در 
زمان جهالت و نادانی آشکار شد، و )2( سوره ها و آیات وحی 
شده ازنظر زمان و مکان وحی با هم فاصله بسیاری داشتند. 
ترتیبی که سوره ها و آیات در ابتدا فرستاده شد، بکلی با آخرین 
ترتیب قرار گرفتن شان فرق داشت. اما، سیستم ریاضی قرآن 
تنها به کلمه »خدا« محدود نیست؛ بلکه بسیار گستره ،  بسیار 

پیچیده و کامال جامع است.

حقایق ساده

مانند خود قرآن، کد ریاضی قرآن از بسـیار ساده تا بسیار مشکل 
بدون هیچ  است که  تغییر مي کند. حقایق ساده مشاهداتی 
وسایلی مي توان آنها را بررسی کرد. حقایق پیچیده به کمك 
ماشین حساب یا کامپیوتر قابل رویت است. بررسی حقایق 
زیر به هیچ وسیله ای احتیاح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر 

داشته باشید که همه این ها به متن عربی اصلی اشاره دارد:
1. اولین آیه )1:1(، معروف به ''بسم اهلل، شامل...................... 

19 حرف است. 
2. قرآن دارای 114 سوره است که مي شود..............................

 .196 ..
3. مجموع آیات در قرآن 6346 است که مي شود...................... 

 .19234
]6234 آیه شماره گذاری شده است و 112 آیه )بسم اهلل( شماره 

گذاری نشده است که مي شود 6234 =112+6234[ توجه کنید 
که 6+4+3+6 مي شود........... 19. 

4. بسم اهلل 114 مرتبه تکرار شده است، با وجود غیبت مرموز 
آن در سوره 9 )درسوره 27 دو بار تکرار شده است ( و 114 =...

 .196 ...............................
5. از غیبت بسم اهلل در سوره 9 تا بسم اهلل اضافی در سوره 27، 

دقیقا.......... 19 سوره است. 
 ......+26+27(  27 تا   9 از  سوره ها  شماره  مجموع   .6

+12+11+10+9( = 342 یا............ 1918. 
7. این مجموع )342( همچنین مساوی است با مجموع کلمات 
بین دو بسم اهلل سوره 27، و 342 =................................. 1918. 
8. اولین آیات معروفی که اول وحی شد )5-1:96( شامل........... 

19 کلمه است. 
9. این اولین وحی 10 کلمه ای، دارای 76 حرف است.................. 

 .4 19
سوره است،  اولین  زمانی  ترتیب  نظر  از  که   96 سوره   .10

دارای.......... 19 آیه است. 
11. این اولین سوره ازنظر ترتیب زمانی، از آخر قرآن............... 

19 همین است. 
 304 و  است،  عربی  حرف   304 شامل   96 سوره   .12

مي شود............ 1916. 
13. آخرین سوره فرستاده شده)سوره 110( شامل................ 19 

کلمه است. 
14. اولین آیه ازآخرین سوره وحی شده )1:110( شامل........ 

19 حرف است. 
15. 14 حرف مختلف عربی، 14 ''پاراف قرآنی'' مختلف )مانند 
ا. ل. م، از 2:1( را تشکیل میدهند که در ابتدای 29 سوره قرار 

دارند. مجموع این اعداد مي شود 14+14+29=57 یا 193. 
16. مجموع 29 سوره ای که ''پارافهای قرآن'' در آنها آمده است 

مي شود:
مجموعه   14(  14+822 و   ،2+3+7+  ..........+50+68=822

پارافها( مي شود 836، یا 1944. 
17. بین اولین سوره پاراف دار)2( و آخرین سوره پاراف دار )68(، 

38 سوره بدون پاراف وجود دارد......................... 1938. 
دار................... 19  پاراف  اولین و آخرین سوره های  بین   .18

مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد. 
شده است:  تکرار  قرآن  در  مختلف  عدد   30  .19
 ،19،20،30،40،50،60،70،80  ،1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12
 ،99،100،200،300،1000،2000،3000،5000،50000
100000، مجموع این اعداد مي شود 162146، که مي شود...... 

 .198534
www. dostan. net ماخذ
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1.ارزیابی شخصیت براساس روان شناسی:
در داستان حضرت سلیمان می خوانیم:

ا َجاَء  » َوإِنِّی ُمْرِسلٌَة إِلَْیِهم بَِهِدیٍَّة َفَناِظَرٌة بَِم َیْرِجُع الُْمْرَسُلوَن َفلَمَّ
ا آتَاُکْم بَْل أَنُتم  ُ َخْیٌر ِممَّ ونَِن بَِماٍل َفَما آتَانی اهللَّ ُسلَْیَماَن َقاَل أَُتِمدُّ

بَِهِدیَّتُِکْم تَْفَرُحوَن«2

» و در واقع من هدیه ای به سوی آنان می فرستم، پس بنگرم 
که فرستادگان با چه چیزی باز می گردند.«

36. و هنگامی که )فرستاده ملکه( نزد سلیمان آمد، )سلیمان( 
گفت:»آیا ]مرا[ با مال امداد می رسانید؟! پس آنچه خدا ]به من [ 
داده، بهتر است از آنچه به شما داده است؛ بلکه شما فقط به هدیه 

خود شادمان می شوید.«

2. شخصیت:
در سوره ی اسراء آیه ی 84 می فرماید:

أَْهَدی   ُهَو  بَِمْن  أَْعلَُم  َفَربُُّکْم  َشاِکلَتِِه  َعلَی   َیْعَمُل  ُکلٌّ  »ُقْل 
َسبِیالً«

عمل  خویش  خوی(  و  ُخلق  و  )روش  طبق  بر  همه  بگو:» 
می کنند؛ و پروردگارتان داناتر است، به کسی که او ره یافته تر 

است.«
کردن  »مهار  معنای  به  »شکل«  ماده  از  توضیح:»شاکله« 

حیوان« است.3 به خود مهار »شکال« گفته می شود و از آنجا 
که روحیات و سجایا و عادت های هر انسانی او را به رویه ای 

خاص مقید می کند به آن »شاکله« گویند.4
3. واکنش های روانی، افشاگر راز درون:

خداوند متعال در این باره می فرماید:

» َوإِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرٌة نََظَر بَْعُضُهْم إِلَی  بَْعٍض َهْل َیَراُکم ِمْن أََحٍد 
ُثمَّ انَصَرُفوا َصَرَف اهللُّ ُقُلوبَُهْم بِأَنَُّهْم َقْوٌم اَلَیْفَقُهوَن«5

» و هنگامی که سوره ای فرو فرستاده شود، برخی آن )منافق(
ان به برخی )دیگر( نگاه می کنند )در حالی که می گویند:( آیا 
هیچ کس شما را می بیند؟ سپس منصرف می شوند )و بیرون 
می روند(؛ خدا دل هایشان را )از رحمت( منصرف ساخته؛ بخاطر 

آنکه آنان گروهی هستند که فهم عمیق نمی کنند.«
رفتار           که  شده است  داده  نشان  خوبی  به  نیز  آیه  این  در 
منافقان در هنگام نزول قرآن به گونه ای بود که ازاحساس خطر 
آنها حکایت می کرد؛ به عبارت دیگر با نزول قرآن واکنش های 
غیرارادی همراه با ترس که ازنفاق آنها نشأت گرفته بود از 
آنها بروز می کرد. این واکنش ها بیان گر درون ملتهب و نگران 

منافقان بود.6

4. تقسیم شخصیت براساس عقیده:
از جمله مباحث روان شناسی شخصیت، تقسیم موضوع براساس 

معیارهای گوناگون جهت بررسی دقیق تر آن می باشد. 

قرآن کریم کتابی است که برای هدایت انسان از جانب خداوند متعال نازل شده است. 
در این مجموعه ی انسان ساز بیاناتی آمده است که با توجه به این که موضوع آنها انسان و تربیت اوست، می توان آن آیات را در 

بردارنده ی موضوعی از موضوعات روان شناسی دانست. 
در مورد آیات روان شناسی باید گفت: به علت گستردگی موضوع روان شناسی، شمارش آیات در این مورد سخت و دشوار است. 

ولی برخی با طرح موضوعات مختلف روان شناسی و بیان آیات مربوط به آن موضوعات؛ حدود هفتصد آیه1 را در این موضوع 
بر شمرده اند؛ که البته این رقم و موضوعات ذیل آیات آن، جای تأمل دارد، ما در اینجا تعدادی از مهم ترین آیات مطرح شده در 

مجموعه های مختلف را با ذکر موضوع آیه بیان خواهیم کرد:

ت
 آیا

 در
نی

 روا
ای

ی ه
گفت

ش

Psychology Club
کانون روانشناسی

مهناز شریفی
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در قرآن کریم با توجه به اهمیت این موضوع، شخصیت به 
سه دسته »مؤمن«، »کافر« و »منافق« تقسیم شده است و 
در موقعیت های گوناگون، ویژگی های هر کدام به خوبی بیان 
شده است. این تقسیم در اول سوره ی بقره آیات اول تا بیستم 

بیان شده است. 

5. روان شناسی رنگ ها:
از جمله مباحث روان شناسی که در سال های اخیر به آن توجه 
در  این موضوع  است.  روان شناسی رنگ  بیشتری شده است 

آیاتی از قرآن از جمله آیه ی:

» َقالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُیَبیِّْن لََنا َما لَْونَُها َقاَل 
إِنَُّه َیُقوُل إِنََّها بََقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع لَْونَُها 

تَُسرُّ النَّاِظِریَن«7

گفتند:»برای ما از پروردگارت بخواه تا 
برای ما روشن بیان کند که رنگ آن 
)موسی( گفت  است؟«  )گاو( چگونه 
که او می گوید:»در حقیقت آن گاوی 
زرد است که رنگش یکدست است  

که بینندگان را شاد سازد.«
در این آیه سخن ازگاو زرد رنگی است 
که هر بیننده، با دیدن آن شادی درونی 

پیدا می کند. 
خوشحالی  معنای  به  »تسّر«  کلمه 
حقیقی و درونی می باشد. 8 چرا که 
»پنهان«  معنای  به  »سّر«  ازماده 
ممکن  شادی  این  شده است.  گرفته 
است آشکار نشود. لذا از ماده »فرح« 
استفاده نکرده است. ذکر این نکته الزم 

است که نقیض »سر«، »حزن« است و نقیض »فرح«، »غم« 
و اندوه است. 

از طرفی با بررسی های انجام گرفته »رنگ زرد« باعث آرامش 
و سرور باطنی انسان می شود لذا معمواًل در خوابگاه های روان 

درمانی، از رنگ زرد برای لباس های بیماران استفاده می شود. 9

6. روان شناسی رشد:

6ـ  1. رشد در کودك و مراحل آن. 10

َهاتُِکْم اَل تَْعلَُموَن َشْیئاً َوَجَعَل لَُکُم  ُ أَْخَرَجُکم مِّن بُُطوِن أُمَّ »َواهللَّ
ْمَع َوالَأْبَْصاَر َوالَأْْفئَِدَة لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن«11 السَّ

»خداوند شما را از رحم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ 
نمی دانستید، و به شما گوش و چشم ها و قلب عطا فرمود تا 

اینکه شکر به جا آورید.«

6ـ  2. رشد زبان:

»خلق االنسان علّمه البیان«12

»انسان را خلق کرد، به او گفتار را تعلیم داد.«
توضیح: مرحوم عالمه طباطبایی)ره( در این مورد می نویسند:

»زبان تنها عامل ایجاد آوا توسط سیستم آوایی بدن، و یا چند 
گونگی صوت در انسان نیست بلکه 
خدای  ازسوی  که  الهامی  با  انسان 
بزرگ به او شده توانایی یافته که با 
کاربرد حروف و ترکیب آنها واژه ای 
بسازد که رساننده معنایی خاص باشد 
و بدان وسیله آن چه را حس و ادراک 
مجسم  نمی رسد  آن  به  مخاطب 

سازد...«13
6ـ  3. عوامل موثر در رشد زبان:

عوامل  سلسله  یك  زبان  رشد  در 
مادی که قابل اثبات در آزمایشگاه ها 
از  برخی  که  دارد.  دخالت  می باشد 
این عوامل عبارتند از: تلویزیون، رشد 
محیط  هوش،  بدن،  سالمت  بدنی، 

خانواده و... 14
علت  که  جا  آن  از  قرآن  در  ولی 
علت  نمی داند  ماده  در  منحصر  را 
»غیرمادی« را برای رشد زبان برخی 

و  می داند  ثابت  می فرماید:افراد 

الِِحیَن«15 و آیه »َکْیَف  »َوُیَکلُِّم النَّاَس ِفی الَْمْهِد َوَکْهاًل َوِمَن الصَّ
نَُکلُِّم َمن َکاَن ِفی الَْمْهِد َصبِّیاً«16

با مردم سخن خواهد گفت.«  » و در گهواره و میان سالی 
»چگونه با کودکی که در گهواره است سخن گوییم...«

به صورت  این »علت غیرمادی«، »اراده خداوند« است که 
اعجاز در حضرت عیسی)ع( تجلی کرده است. 

6ـ  4. خانواده:
خانواده ازعوامل مؤثر در رشد انسان است. قرآن کریم با تأکید 
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بر ایجاد خانواده ی سالم و آرام، بر این نکته تاکید کرده است و 
می فرماید:17

َِّتْسُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعَل  »َوِمْن آَیاتِِه أَْن َخلََق لَُکم ِمْن أَنُفِسُکْم أَْزَواجاً ل
ُروَن« ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِفی ذلَِك َلَیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ بَْیَنُکم َمَودَّ

18

»و از نشانه های او این است که همسرانی از )جنس( خودتان 
برای شما آفرید، تا بدان ها آرامش یابید، و در بین شما دوستی 
و رحمت قرارداد؛ قطعاً در آن هانشانه هایی است برای گروهی 

که تفّکر می کنند.«

6ـ 5. رشد شخصیت:
تأکید قرآن بر این نکته که محرومیت جنسی لزوماً موجب 
آسیب نیست. این نظریه بر خالف نظریه ی »فروید« است ولی 

با نظر »مزلو« قابل تفسیر است. 19

ِمن   ُ اهللَّ ُیْغنَِیُهُم  َحتَّی   نَِکاحاً  َیِجُدوَن  اَل  الَِّذیَن  »َولَْیْسَتْعِفِف 
َفْضلِِه«20

»و کسانی که )وسایل( ازدواج نمی یابند، باید خویشتنداری کنند 
تا خدا از بخشش خود آنان را توانگر سازد. و از میان آنچه 
)قرارداد  خواستار  که  کسانی  شده اید،  مالك  بردگان(  )از 
آزادی =( ُمکاتبه  هستند، پس با آنان )قرارداد( ُمکاتبه ببندید  
اگر در )آزادی( ایشان نیکی می دانید؛ و از مال خدا که به شما 
داده، به آنان بدهید. و کنیزان جوانسال خود را اگر پاکدامنی را 
می خواهند، بر تجاوزکاری )= زنا( به اکراه واَمدارید، تا )کاالی( 

ناپایدار زندگی پست )دنیا( را بجویید؛ و هر کس آنان را )بر این 
کار( به اکراه وادار کند )و پشیمان شود،( پس بعد از اکراه آنان خدا 

بسیار آمرزنده ]و[ مهرورز است.«
قابل ذکر است که اسالم در مورد تنظیم مسائل جنسی در 
جامعه، اهمیت زیادی قایل است21 ولی همان طورکه گفته شد 

لزوماً محرومیت جنسی را موجب آسیب نمی داند.
 

6ـ  6. کفایت اجتماعی:
کفایت اجتماعی عبارت است از:»قابلیتی که کودک می تواند 
به وسیله ی آن از منابع محیطی بهره جوید و نتیجه ی رشدی 

خوبی به دست آورد.«22
از قرآن کریم نیز ویژگی نیاز به پیشرفت را در آدمی می توان 

استنباط کرد:

»َیاأَیَُّها اْلِنَساُن إِنََّك َکاِدٌح إِلَی  َربَِّك َکْدحاً َفُماَلِقیِه«23

ای انسان! در حقیقت تو به سوی پروردگارت کاماًل تالش 
می کنی )و رنج می کشی( و او را مالقات می کنی. 

جمع بندی
گفته شد قرآن کتابی است که برای تربیت انسان نازل شد 
طبیعت  در  موجود  علمی  ازاسرار  پرده  ضرورت  مواقع  در  و 
در  که  است  آیاتی  شده  اشاره  موارد  جمله  از  برداشته است. 
موضوع روان شناسی نازل شده است. در متن مواردی را برای 
نمونه آورده ایم هر چند از نظر موضوع و از لحاظ آیات منحصر 

به موارد مذکور نیست. 

معرفی کتاب

منابع پیشنهادی در مورد موضوع روان شناسی و قرآن عبارتند از:
1. قرآن  و روان شناسی، محمد عثمان نجاتی، ترجمه عباس عرب، بنیاد 

پژوهش های اسالمی، 1369. 
2. روان شناسی اسالمی، عالمه محمدتقی جعفری، انتشارات پیام آزادی، 

 .1378

3. رؤیا از نظر دین و روان شناسی، محمدرضا رضوان طلب، انتشارات شفق، 
 .1379

4. روان شناسی در قرآن کریم، امان اهلل خلجی موحد، مرکز نشر علوم و 
معارف قرآن کریم، 1383. 

5. روان شناسی رشد، جمعی از نویسندگان )حوزه و دانشگاه(، نشر حوزه و 
دانشگاه، 1375. 

پانوشت

1. این عدد با توجه به شمارش آیات ارائه شده د رکتاب »قرآن و روان شناسی« 
نوشته دکتر »محمد عثمان نجاتی« می باشد. 

2. نمل / 35 و 36. 
3. مصباح المنیر، فیومی، ص 321، نشر دارالهجره، 1405 هـ. 

4. تفسیر نمونه، ج 12، ص 247. نشر دارالکتب االسالمیه، چاپ 14، سال 
 .1376

5. توبه / 127. 
6. نمونه، ج 8، ص 204، چ 18. 

7. بقره / 69. 
8. معجم الفروق اللغویه، ابی هالل عسکری و سید نور الدین جزایری، ص 

277، نشر موسسه نشر اسالمی، سال 1412. 
9. روان شناسی رنگ ها، ماکس لوشر، ص 87، نشر حسام. 

10. روان شناسی رشد )2( با نگرش به منابع اسالمی، جمعی از نویسندگان، ج 

2، ص 636، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. 
11. نحل / 78. 

12. الرحمن / 4 و 3. 
13. المیزان، عالمه طباطبایی، ج 19، ص 95 و 96. 

14. همان، ص 717. 
15. آل عمران / 46. 

16. مریم / 29. 
17 موارد دیگر: لقمان / 12 تا 17 و نساء / 34 و 35. 

18. روم / 21. 
19. همان / 978. 

20. نور / 33. 
21. انفال / 73. 

22. همان، ص 965. 
23. انشقاق / 6. 
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راز ماندگاری قرآن در طول زمان

در جست وجوی راز جاودانگی قرآن در مسیر تاریخ، سخن نهایی 
همه ي پویندگان عرصه ي وحی و مفسران حقیقی قرآن آن 
است که خصوصیات خود این کتاب آسمانی به آن ضمانت بقا 
بخشیده و در فراز و فرودهای فرسایشی زمان، آن را از کهنگی 
نجات داده است1؛ گرچه عوامل دیگری مانند اهتمام مسلمانان به 
حفظ قرآن نیز در این امر بی اثر نبوده است. نخستین و مهم ترین 
نکته در بیان راز جاودانگی قرآن آن است که این متن از خدا 
است نه ساخته و پرداخته عقل بشر، این کتاب از سوی کسی 
است که به تمام زمان ها، مکان ها، پرسش ها و نیازهای انسان 
و مخلوقات احاطه دارد و می تواند تا قیام قیامت پاسخگوی 
تمام احتیاجات و سؤاالت بشر باشد. بهترین دلیل درستی این 
سخن، وجود آیات تحدی در قرآن و ناتوانی بشر در آوردن 
مثل آن است. در واقع این اعجاز، از سوی خدا بودن قرآن 
را اثبات می کند. در تبیین راز جاودانگی قرآن، خصوصیات و 
صفات این کتاب آسمانی از دو منظر درونی و بیرونی قابل 

بررسی می نماید. 

صفات درونی قرآن
قرآن   درونی  صفات  تمام  بررسی  و  استخراج  که  آن جا  از 
مقوله ای مفصل است و تحقیقی ویژه می طلبد، به ذکر چند 

مورد بسنده می شود:

اعجاز در بعد لفظ قرآن 
بخشی از جاودانگی قرآن مرهون زیبایی و رسایی وصف ناپذیر 
کلماتی است که ساختمان بدیع و بی سابقه این کتاب آسمانی 
را به وجود آورده و تمام ادیبان و سخن سرایان زبردست تاریخ 
را به ستایش و شگفتی واداشته است. در این گستره می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 

الف( ژرفایی و حکمت آموزی واژگان: 
گزینش و چینش واژه ها در قرآن کریم در پرتو حکمت و دقت 
صورت پذیرفته است2; مانند کلمه های صراط و سبل. قرآن 
کریم وقتی در مقام بیان تنها راه مستقیم هدایت است، کلمه 
صراط را به کار می برد و هر جا سخن از راه های انحرافی است 

از کلمه سبل استفاده می کند; چرا که راه هدایت یکی است و 
جمع بسته نمی شود; در حالی که راه های ضاللت و گمراهی 

متعدد است و به صورت جمع می آید.
 

ب( نوگرایی سبک، خوش آوایی ترکیب: 
سبك قرآن نثر متعارف و نیز نظم و شعر نیست; ولی ویژگی های 
مثبت هر دو را دارد و هر آیه ای از موضوعات مختلف سخن 
می گوید. این سبك تازگی و طراوتی ویژه و انحصاری پدید 
می آورد3; همانند »و الطور × و کتاب مسطور × فی رق منشور × 

و البیت المعمور × و السقف المرفوع × و البحر المسجور«4 . 

ج( لطافت گرایی خردمندانه و اخالقی در بیان واقعیت ها: 
این نص گرانسنگ در شرح و تبیین حقیقت از باالترین قواعد 
زیباسازی کالم و مفاهیم بهره می برد. قرآن کریم از زیباترین و 
گیراترین تشبیهات، کنایات، استعارات و تمثیل ها آکنده است; اما 
در عین حال همواره معیارهای اساسی حقیقت گویی، خردمحوری، 
ارزش های انسانی و اخالقی را نیز رعایت می کند; مانند آیه »هن 
لباس لکم و انتم لباس لهن «5 که در آن هر یك از زوجین به 
لباس تشبیه شده اند. لباس باعث زینت و زیبایی، حیا و عفت، 

صیانت از تعرض و دستبرد بیگانگان است.6  

د( بیان مطالب و مسائل مختلف در قالب الفاظ کوتاه و موجز: 
نظیر بیان هدایت تکوینی به سوی خوبی ها و مساله حب و 
بغض در راه خدا که اساس ایمان است، در کوتاه ترین عبارت: 
»و لکن اهلل حبب الیکم االیمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم 

الکفر و الفسوق و العصیان« 7 

پی نوشت ها
1 . التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب، محمد هادی معرفت، ج 2، ص 

 .101
2و 3. علوم قرآن، محمد باقر سعیدی روشن، ص 105 و 106. 

4 . طور )52(: 106. 
5 . بقره )2(: 187. 

6 .  علوم قرآن، سعیدی روشن، ص 107، 109. 
7 . التفسیر و المفسرون....، محمد هادی معرفت. 

عذرا طباطبایی
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Social Science Club
کانون علوم اجتماعی

اساتید  از  و  قرآن  مسابقات  بین المللی  داور  یاریگل،  بهروز 
علوم قرآنی به نقش مهم جوانان در موفقیت جامعه ی قرآنی 
اشاره می کند و می گوید: اگر ما بتوانیم نیروی جوان که دارای 
ریشه های عمیق فرهنگی ومذهبی هم نیستند و تا به حال در 
محافل قرآنی شرکت نکرده اند را جذب کنیم، موفق می شویم. 
جوانان  کشور  در  را  ما  قرآنی  جامعه  از  توجهی  قابل  تعداد 
تشکیل می دهند که بسیار هم در رشته های مختلف فعالند و 
موفقیت های بسیاری کسب کرده اند، اما زمانی ما می توانیم خود 
را موفق بدانیم که جوانانی را که ریشه های مذهبی ندارند، جذب 
فعالیت های قرآنی کرده باشیم .وی در ادامه تصریح می کند: 
جوانان در عرصه  فعالیت های قرآنی دو دسته اند؛ دسته اول که 
در خانواده های مذهبی بزرگ شده اند و از همان ابتدا با قرآن 
مأنوس شده اند، اما دسته دوم خانواده  مذهبی نداشته؛ و هیچ 
تشویقی برای انجام فعالیت های قرآنی نشده اند. ایجاد بستر 
مناسب برای فراگیری و آشنایی با قرآن برای این دسته از 
جوانان که ممکن هم هست در میان آنها افراد بسیار مستعدی 
برای فراگیری قرآن وجود داشته باشند، ضروری است .. عباس 
هاشمی، قاری کشوری و مربی قرآن کریم استان بوشهر در 
مقابل این سخن یاریگل، می گوید: متأسفانه جوانان درجامعه 
قرآنی نه تنها از جایگاهی برخوردار نیستند، بلکه مسئوالن نیز 
به آنها بهایی نمی دهند. جوانان درجامعه قرآنی و درعرصه های 
قرآنی نقش وجایگاهی ندارند وتنها فعالیت آنها محدود به قرائت 
فعال  قرآنی  درامور  قرآنی که  قرآن کریم می شود. مسئوالن 
هستند، تخصصی دراین زمینه و آگاهی الزم درباره اهمیت، 
جایگاه ونقش قرآن درجامعه ندارند تا با دیدی روشن وتدبیری 
اساسی در این باره به فعالیت بپردازند. هاشمی در ادامه می گوید: 

جامعه قرآنی دارای متولی مشخص و معینی نیست و هنوز هم 
جامعه قرآنی ساماندهی نشده؛ و اغلب افراد درزمینه برنامه های 
قرآنی فقط در حد شعار به امور قرآنی می پردازند وحد اکثر مواقع 
باموازیکاری فعالیت های یکدیگر را خنثی کرده؛ و پشتیبان 
یکدیگر نیستند و این نشان ازعدم تخصص آنها در این گونه 
فعالیت ها است. مشکل اصلی جوانان قرآنی بها ندادن مسئوالن 
ازلحاظ معنوی به جوانان جامعه قرآنی است ومسئوالن این 
جوانان را ازهیچ نظر تشویق نمی کنند  درحالی که قرآن دستور و 
فرامین صحیح و اصلی زندگی انسان ها را بیان کرده  است، ولی 
متاسفانه درجامعه کنونی ما قرآن جزء فرعیات زندگی محسوب 

می شود . 
است؛  معتقد  کشورمان،  ممتاز  قاری  صیاف      زاده،  مهدی   
فعالیت های قرآنی جوانان هراندازه که باشد، باید زیر نظر اساتید 
قرآن انجام شود. وی می گوید: در سال های اخیر شاهد جوانانی 
هستیم که بدون آموزش دست به فعالیت هایی ازقبیل برپایی 
دارالقرآن و مدارس قرآنی می زنند و سپس درآنجا بدون فکر و 
دوراندیشی مشغول کار می  شوند. این جوانان کار را با برگزاری 
شبی با قرآن و یا چند جلسه شرکت در مجالس بعضی اساتید 
بنام شروع می کنند، ولی بعد از مدتی آنها را در حال تدریس 
قرآن مشاهده می کنیم. انسان طبعاً به دنبال نام و نان است 
یعنی پول و شهرت، که البته این وضع در جوانان، به علت 
به  دارد. صیاف زاده می افزاید:  بیشتری  نمود  ظرفیت هایشان 
عنوان مثال عده ای از جوانان گرد هم جمع شده و هیئتی را 
تشکیل می دهند، ولی بعد از مدتی می بینیم بین آنها مخاصمه 
و اختالف سلیقه پیش آمده؛ و هر یك هیئت مستقلی برپا 
می کنند و به مداحی عالقه مند می شوند، این در حالیست که در  نی

قرآ
عه 

جام
در 

ن 
وانا

ج

گفتگویی با استادان و قاریان قرآن کریم 
ـ به یکی از مهمترین  ـ با توجه به این نکته که ایران از بافت جمعیتی بسیار جوانی برخوردار استـ  در کشور ما، توجه به نسل جوانـ 
دغدغه های مسئولین کشور تبدیل شده است. از آنجائیکه باالترین تربیت از نگاه اسالم، تربیت قرآنی است، خبرگزاری قرآنی ایران 
)ایکنا( در گفت وگو با جمعی از چهره های قرآنی، جایگاه جوانان در جامعه ی قرآنی را مورد بررسی قرار داده است که در زیر می آید. 
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حوزه های علمیه هرگز شاهد این قبیل مشکالت نیستیم. تنها 
راه حل این است که جوانان همچون حوزه ها و مدارس، تحت 

نظر اساتید ومعلمان به فعالیت بپردازند. 
امین پویا، از جوانان قرآنی کشورمان که در بیست وهشتمین 
دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف سال 85 عنوان مقام سوم 
رشته ی قرائت را کسب کرده است در این باره می گوید: باید با 
تبلیغات و حمایت همه جانبه از مجامع و جلسات قرآنی، زمینه 
جذب بیشتر جوانان به قرآْن را فراهم و آنان را از خطر انحراف 
بیمه کنیم. جامعه ی ما جامعه ی جوانی است و گرایش به قرآن 
این زمینه  تبلیغات الزم در  اما  آنان زیاد است،  نیز در میان 
وجودندارد. باید با حمایت همه جانبه از قاریان وحافظان جوان 
و به ویژه دانشگاهی زمینه استمرار و تداوم کار قرآنی این افراد 
را فراهم کنیم. وی می افزاید: بعضی از قاریان و حافظان دانشجو 
را سراغ دارم که به علت مشکالت مالی و نداشتن فضای 
الزم برای تمرین، حتی بعد از حفظ چندین جزء، نسبت به 
تداوم این کار دل سرد شده اند. مسئوالن دانشگاه ها باید قاریان 
و حافظان جوان را شناسایی کنند و باحل مشکالت شهریه 
آنان و ... موجب تشویق سایر دانشجویان برای پرداختن به امور 
قرآنی نیز شوند. باید به قاریان و حافظان جوان کمك کرد، چرا 
که بیش از 80 درصد قاریان و حافظان قرآن کشور را جوانان 
تشکیل می دهند. از سویی دیگر حسین دهقانی زاده، از قاریان 
برگزیده نیرو های مسلح، خواستار عهده دار شدن اداره ی جلسات 
قرآنی توسط جوانان است. وی می گوید: در عرصه قرآن به 
جوانان بها و میدان خوبی داده شده است، اما هنوز نقش آنان در 

اداره جلسات قرآنی کمرنگ  است. هم اکنون میدان خوبی به 
جوانان داده شده است؛ هرجا برنامه قرآنی هست در صدا و سیما 
و جاهای دیگر از جوانان استفاده می شود، اما متاسفانه هنوز اداره 
جلسات قرآنی در اختیار آنان نیست. اگر اختیار جلسات قرآنی 
جلسات  این  بیش تری جذب  جوانان  سپرده شود،  جوانان  به 
خواهند شد. نفر اول مسابقات قرآن نیرو های مسلح در رشته قرائت 
در ادامه می گوید: نهاد های قرآنی کشور، بیش تر روی چهره ها 
کار می کنند و از وجود آنان بیش تر بهره مندمی شوند، در صورتی 
که اگر به سایر حافظان و قاریان کشور نیز بهاء دهند و فرصتی 
هم به آنان داده شود، آنها هم بیش تر تشویق و جذب خواهند شد. 
مسئوالن سازمان هایی همچون؛ دارالقرآن، سازمان تبلیغات 
اسالمی و اوقاف وامور خیریه به طور مثال برای تشویق قاریان  
یك تعداد خاصی را هر سال مکه نبرند و به بقیه هم میدان 
بدهند، همانند گذشته که مسابقه می گذاشتند، مسابقه بگذارند 
و هر کس که برنده شد آن را ببرند در این صورت اعتماد  
جوانان هم بیشتر می شود. همچنین دکتر علی مسیبی، قاری 
و داور مسابقات قرآن با تاکید بر لزوم معرفی جوانان قرآنی به 
عنوان الگو می گوید: جوانان ما امروز نیازمند معرفی الگوهای 
قرآنی هستند و این وظیفه ماست که افراد موفق این حوزه را به 
آنها بشناسانیم. جوانان بسیاری در حوزه قرآنی فعالیت دارند، اما 
متاسفانه این چهره ها را در جامعه جز افراد معدودی نمی شناسند. 
هنرمندان و یا ورزشکاران بیشتر مورد توجه جوانان قرار گرفته اند 
و دلیل اصلی آن این است که جوانان موفق در عرصه قرآنی 

کمتر معرفی شده؛ و مورد توجه قرار نمی گیرند. 
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جامعه مجموعه اي از افراد انساني است که جهت مشترکي آنها 
را به هم پیوند دهد. در قرآن مجید از آن به امت تعبیر شده است و 
این اشتراک مي تواند در دین یا آئین، زمان و عصر واحد یا مکان 

معین باشد یا هر چیز دیگر. 
امت از نظر قرآن همان جامعه مطلوبي است که مسلمانان به 
دنبال آن هستند. و در پي تحقق این جامعه  است که مدینة 
فاضله براي انساني که قصد رشد در این جهان را دارد ظهور 
مي یابد این جامعه که صفت واحد براي آن ذکر شده در پناه 
یك پروردگار یگانه و هدف مشخص شکل مي گیرد که داراي 

برنامه اي دقیق و حساب شده است 
به وضوح مي توان دریافت که جامعة مطلوب در قرآن جامعه اي 
شده است؛که  نهاده  بنا  اسالم  احکام  اساس  بر  که  است 
خصوصیات و ویژگي هایي دارد و هدف از نوشتن این مقاله 

قسمتي از این ویژگي ها در حد اشاره  است. 

 رهبر و جامعه 
یکي از لوازم الینفك جامعه وجود رهبر براي آن است. قبول 
زندگي جمعي در حیات انسان ها نمي تواند از مسألة رهبري 
جدا باشد چرا که براي مشخص کردن خط اصلي یك جمعیت 
همیشه نیاز به رهبر و پیشوائي است. اصواًل پیمودن راه تکامل 
بدون استفاده از وجود رهبر ممکن نیست و سّر ارسال پیامبران 
و انتخاب اوصیاء براي مردم همین است. در علم عقائد و کالم 
نیز با استفاده ازقاعده لطف و توجه به نقش رهبر در نظم جامعه 
و جلوگیري از انحرافات بعثت انبیاء و لزوم وجود امام در هر زمان 
اثبات شده است. اما به همان اندازه که یك رهبر الهي و عالم و 
صالح راه وصول انسان را به هدف نهایی آسان و سریع مي کند 
تن دادن به رهبري ائمه ي کفر و ضالل، او را به پرتگاه 
بدبختي و شقاوت مي افکند. بنابراین در یك جامعة مطلوب 
هیچ چیز به اندازه ي  والیت و رهبري اهمیت ندارد چرا که 
اجراي اصول دیگر در سایه آن میسر خواهد بود. » انّي جاِعُلَك 
للّناِس اماما2ً« البته خداوند براي هر عصر و زماني رهبري براي 
نجات و هدایت انسانها قرار داده است چرا که حکمت او ایجاب 
مي کند فرمان سعادت بدون ضامن اجرا نباشد اما مهم این است 
که مردم رهبرشان را بشناسند و در دام رهبران گمراه و فاسد 

گرفتار نشوند که نجات از چنگالشان دشوار است. 

 ویژگي هاي رهبر 
والیت و رهبري در قرآن و اسالم مقام خالفت الهي است و 
رهبر به عنوان خلیفه اهلل باید بر اساس احکام الهي و بنابر مصالح 

جامعة اسالمي عمل کند در اینجا به خصوصیات اصلي رهبر 
جامعة اسالمي با توجه به قرآن و با اختصار اشاره مي کنیم: 

» ُقل هِذِه َسبیلي اَدُعوا الي اهللِ علي بَصیرٍة اَنا و َمِن اتََّبعني3 « 
رهبر جامعة اسالمي باید در درجة اول از بینشي وسیع و آگاهي 
کافي نسبت به اسالم برخوردار باشد؛ رهبر باید امین بر جان و 
مال مردم بوده و مجري احکام الهي باشد. همچنین بتواند عدالت 
اسالمي را در بین افراد پیاده کند که الزمة این امر آن است 
که او خود از آلودگي به گناه و ستم به دور بوده  انسان وارسته و 
منزهي باشد. از خصوصیات دیگر او این است که باید مدیریت 
و تدبّر الزم براي اداره جامعه را داشته باشد داراي شجاعت بوده 

هیچ گونه ترس و واهمه اي از دشمن نداشته باشد. 
او باید با صراحت، برنامه ها و اهداف خود را اعالم کند تا هم 
خود و هم افراد جامعه  از آن برنامه ي روشن پیروي کنند نه 
اینکه هاله اي از ابهام هدف وروش آنها را فرا گرفته  باشد و هر 
کدام به سویي بروند. از دیگر صفات رهبر جامعه اسالمي این 
است که همیشه فردي شناخته شده به نیکیها باشد که اگر غیر 
این باشد بهانه اي به دست منافقان مي افتد که دعوت شناخته 
شدة اسالم را به خاطر ناشناخته بودن رهبر نادیده بگیرند و 

انکار کنند. 
مردم  هوسهاي  تسلیم  خود  مسیر  در  هرگز  او  اینکه  دیگر 
نمي شود و بر تمایالت عمومي به طور مطلق صحه نمي گذارد؛ 
او در ترویج مکتب حق اصرار مي ورزد هر چند ناخوش آیند گروه 

کثیري باشد. 

اصالت دادن به حق در جامعه نه به  اکثریت 
فطرت و شهوت به عنوان دو عامل ذاتي و غیراکتسابي در 
تمام انسانها وجود دارد با توجه به اینکه حاکمیت فطرت تنها با 
انجام تکلیف و دستورات الهي امکان پذیر است اغلب مردم در 
این مورد توفیق پیدا نمي کنند، قرآن مجید و سایر آموزش هاي 
اسالمي سعي دارند این واقعیت را بازگو نمایند و از اینکه انسانها 
تطابق با اکثریت را به عنوان معیار زندگي عادي بپذیرند هشدار 

دهند. 
در قرآن مجید آمده  است » اکثریت هم یجهلون: اکثرت در 
جهل هستند4«  ، » ما یتبع اکثرهم ااِّلظنا: جز ازگمان خود پیروي 
نمي کنند5«، » اکثرهم الیعقلون : اکثریت تعقل نمي کنند6«، 
اکثرهم   « مي باشند7«  دروغگو  اکثریت  کاذبون :    »  اکثرهم 
الیعلمون : اکثریت علم و آگاهي ندارند8«، » اکثرهم الیؤمنون : 

اکثریت ایمان ندارند9« و ... 
این برداشت مي تواند به عنوان نوعي واکسیناسیون تلقي شود 

مهسا نظری

ویژگی های جامعه مطلوب اسالمی
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که پیشاپیش افراد جامعه نسبت به این واقعیت نامیمون هشدار 
داده شوند تا زمام فکر خود را بدون کنترل به دست اکثریت 
نسپارند بلکه به تعقل خویش اتّکا نمایند و در صورتي که در این 
منجالب غوطه ورند خود را از آن خارج نمایند و در قرآن مجید 
هشدار داده شده است که چنانچه انسان از اکثریت پیروي نماید 
آنها او را از راه خدا منحرف مي سازند و ضمن آنکه در شرایط 
و  استقالل  بروز  اشاعة فساد مي شود، مانع  اختصاصي موجب 
خالقیت نیز مي گردد بنابراین فرد ضمن انجام وظیفه در محیط 
اجتماعي براي اصالح جامعه اقدام کند نه اینکه به رأي اکثریت 

قانع باشد. 

 برنامه ریزي و ثبات در اجراي آن
یکي از مواردي که در تشکیل و تثبیت جامعة مطلوب و اسالمي 
نقش اساسي دارد؛ لزوم برنامه ریزي براي هر گونه انقالب 
فرهنگي، فکري، اجتماعي و تربیتي براي آن است. چرا که اگر 
چنین برنامه اي تنظیم نگردد و در مواقع مختلف هر کدام به 
موقع خود پیاده نشود شکست فرهنگي جامعه قطعي است و نیز 
نباید انتظار داشت که مخصوصاً در مرحلة سازندگي یك جامعه  
از نظر فکري، فرهنگي یا اقتصادي و سیاسي یك شبه همه چیز 

اصالح گردد. 
از نظر اجتماعي پیشرفت هر برنامة مؤثري تنها در سایه ثبات 
امکان پذیر است و به همین دلیل تمام کوشش تخریب کنندگان 

جامعة اسالمي براي از میان بردن ثبات به کار مي رود. 
» ُیَثبُِّت اهللُ الّذیَن اَمُنوا بِالَقوِل الّثابِِت10« 

 الگوهاي برتر براي جامعه ي مطلوب
قرآن مجید و سایر آموزش هاي اسالمي الگوهاي نمونه اي را 
به جوامع بشري ارائه نموده و از پیروان خود مي خواهند که آنها 
را سرمشق خود قرار داده و از آنها پیروي نمایند. پیروي از این 
افراد از آن جهت که هم فرد و هم جامعه را به رشد مي رساند به 
کرات مورد تأکید قرار گرفته است و در هر قسمت قرآن که ازاین 
حکایت دیده مي شود صریحاً ذکر گردیده است که منظور از ذکر 
آنها تقویت نیروهاي فکري و آمادگي بیشتر براي زندگي و تفکر 
در حال اقوام گذشته و عبرت گرفتن مي باشد و جز خردمندان از 

این حکایات عبرت نخواهند گرفت. 
این امر بدیهي است که هر فرد و جامعه اي خود مسئول اعمال 
خویش مي باشند و منظور از ذکر حکایات اقوام پیشین تأکید بر 
جنبه هاي مثبت و آموزنده و نشان دادن جنبه هاي انحرافي و 

علل آنها مي باشد. 
در قرآن مجید روش کلي پیامبر اکرم )ص( همچنین سبك و 
روش زندگي حضرت ابراهیم )ع( به عنوان الگوي شایسته و 

سرمشق جامعة اسالمي صریحاً مورد تاکید قرار گرفته است. 
» َقْد کانت لُکم اُْسَوٌة َحَسَنٌه في ابراهیَم و الَّذیَن َمَعُه11« 

در قرآن مجید صریحاً تأکید شده است که جوامع بشري موظفند 
دقیقاً روش پیامبر اسالم را دنبال نمایند و حق ندارند از آن 
تخطي کنند و به خیال خود از دستورات الهي جلو بیفتند بلکه 
باید همواره دنباله رو پیامبران باشند و آنها را سرمشق خویش 
متابعت هاي  در  که  پیشین  آنطرف  از  را  )اسالم  دهند.  قرار 
آنرا  از پدران خود مي نمودند مي داند و  نادرستي بدون دلیل 
محکوم مي نماید و جامعه بشر را از پیروي بدون استدالل از 
افرادي در مسیر توحید نیستند و عماًل تعقل نمي کنند و هدایت 

نیافته اند باز مي دارد(. 

موا بَْیَن َیَدِي اهللِ و رسوله12«  » یا ایَُّها الذین امنوا الُتَقدِّ
به وسیلة امر به همانند سازي با الگوهاي نمونه و آموزش هاي 
بسیار گسترده ي اخالقي این مکتب از هر یك از پیروان خود 
متوقع است که برترین افراد جامعه باشند. وقتي هر یك از افراد 
جامعه سعي نمایند که بهترین فرد باشند در نتیجه جامعه به 
صورت یك میدان مسابقة همگاني در راه بهترین شدن در 
مي آید. این آموزش حقاً به عنوان یك محرک قوي مي تواند 
در رشد و تکامل افراد وارد عمل شده و جامعه را به حد اعلي 

برساند. 

تکامل انسان در جامعه ي اسالمي
برخي از موجودات جهان به سوي تکامل مي روند، و در مورد 
انسان نوع تکاملش در دل اجتماع صورت مي گیرد به همین 
دلیل ذاتاً اجتماعي آفریده شده است از طرفي اجتماع در صورتي 
مي تواند پرورش و تکامل انسان را تضمین کند که داراي احکام 
و قوانین منطقي باشد و افراد مجتمع در پرتو احترام به آن قوانین 
امور خود را سامان دهند و از تضاد ها پیشگیري کنند، حدود و 
مسئولیت ها را مشخص نمایند و به تعبیر دیگر اگر جامعة انساني 
صالح گردد افراد مي تواند به هدف نهایي خویش در آن برسند و 

اگر فاسد شود افراد از این تکامل باز مي مانند. 
این احکام و قوانین اعم از قوانین اجتماعي و یا عبادي در 
صورتي مؤثر خواهد بود که ازطریق نبوت و وحي آسماني گرفته 
شود. بنابراین تا جامعة انساني برپاست و زندگي او در این جهان 
ادامه دارد تکالیف الهي هم ادامه خواهد داشت و برچیده شدن 
بساط تکلیف از انسان، مفهومش فراموش کردن احکام و قوانین 

و نتیجه اش فساد مجتمع انساني است. 
اگر انسان دست از انجام تکالیف خود بردارد فوراً جامعه رو به 
فساد خواهد گذاشت و در چنین جامعه اي چگونه یك فرد کامل 

مي تواند زندگي کند. 
جامعة بزرگي که انسان در آن زندگي مي کند از یك نظر همچون 
خانة اوست و حریم آن همچون حریم خانة  او محسوب مي شود 
پاکي جامعه به پاکي او کمك مي کند و آلودگي آن به آلودگیش. 
لذا فرد براي رسیدن به سعادت به جامعه اي نیاز دارد که ازهر 
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جهت او را در این هدف به موفقیت برساند. 

 خصوصیات افراد در جامعة مطلوب 
بر اساس ضوابط قطعي فرهنگ اسالمي رفتار انسان براي خود 
و دیگران نباید مضر باشد و حتي فکري را که سالمت خود و 
جامعه را مختل نماید نباید به خود راه دهد. به این ترتیب از تمام 
گناهاني که به صورت تجاوز به حقوق خود و حقوق دیگران در 
آموزش هاي اسالمي تحت عنوان ظلم به نفس و حق الناس 

مطرح شده اند باید خودداري شود. 
لزوم خودداري از ظلم به نفس و تجاوز به حقوق اجتماعي 
صرفاً جنبه پیشنهاد ندارد بلکه در صورت عدم مراعات این 
و  حدود  انجام  صورت  به  قانوني  مجازات هاي  دستورالعمل 
قصاص در مورد فرد پیاده مي شود و عالوه بر آن مجازات هاي 

اخروي نیز در انتظار فرد مي باشد. 
اصواًل انسان باید در رابطه با دیگران خود را معیار قرار دهد و هر 
کار که مورد عالقه اش است درمورد دیگري آن را انجام دهد 
به تعبیر دیگر، هر چه براي خود مي پسندد براي دیگران هم 
بپسندد. اگر چنین برخوردي در فرد مشاهده شود قضاوت هاي 
او مورد پذیرش دیگران قرار مي گیرد وجود این جنبه، وجدان 
مشترک را در کلیه افراد جامعه به وجود مي آورد و در حسن روابط 

فردي وایجاد تفاهم و امنیت در جامعه نهایت اهمیت را دارد. 

 امنیت و آرامش جامعه 
یکي دیگر از ویژگي هاي جامعه ي مطلوب وجود امنیت براي 
آن است. در داستان حضرت یوسف مي خوانیم حضرت یوسف 
به پدر و برادرانش گفت :» به سرزمین مصر درآیید که ان شاء 

اهلل بعد از این ایمن خواهید بود13« 
امنیت، ریشه ي همه نعمت هاست و حقًا چنین است زیرا 
هر گاه  امنیت از میان برود سایر مسائل رفاهي و مواهب مادي و 
معنوي نیز به خطر خواهد افتاد. در یك محیط نا امن نه  اطاعت 
خداوند مقدور است نه زندگي توأم با سربلندي و آسودگي خاطر 

و نه تالش و کوشش و جهاد براي پیشبرد اهداف اجتماعي. 
باید توجه داشت که براي داشتن جامعه اي خالي از کشمکش 
و دغدغه  ابتدا باید آرامش افراد آن تأمین شود. یك دستور کلي 
وسازنده که واقعاً با به کار بستن آن افراد به آرامش مي رسند یاد 
خداوند است.» اال بذکر اهلل تطمئن القلوب « که  این ذکر هم 

نوع قولي و هم نوع قلبي را شامل مي شود. 
مسلماً با داشتن افرادي مطمئن و آرام که در کارها به خداوند 
تکیه و اعتماد مي کنند جامعه هر روز بیش از پیش استوارتر 

مي گردد. 
ـ » تعیین سرنوشت جامعه «ـ  

» انَّ اهللَ الیغیُِّر ما بَِقوٍم َحتَّي یغیِّروا مابِاَنُْفِسِهْم 14« 
یکي از پایه هاي اساسي جهان بیني و جامعه شناسي در اسالم 

است و اعالم مي دارد مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس 
دست خود شماست و هر گونه تغییر و دگرگوني در خوشبختي و 

بدبختي اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت مي کند. 
آنچه اساس و پایه است این است که ملتي خود بخواهد سربلند، 
سرافراز و پیروز باشد یا به عکس خودش تن به ذلت و زبوني 
دهد. حتي لطف خداوند یا مجازات او بي مقدمه دامان هیچ ملتي 
را نخواهد گرفت بلکه این اراده و خواست ملت ها و تغییرات 
دروني آنهاست که آنان را مستحق لطف یا مستوجب عذاب 

خداوند مي سازد. 
اجتماعي  برنامه هاي  از مهمترین  این اصل قرآني که یکي 
اسالم را بیان مي کند به ما مي گوید هر گونه تغییرات بروني 
متکي به تغییرات دروني ملت ها و اقوام است و هر گونه پیروزي 
وشکستي که به گروهي رسید از همین جا سرچشمه مي گیرد 
بنابراین آنها که همیشه براي تبرئه ي خویش به دنبال عوامل 
بروني مي گردند و قدرت هاي سلطه گر را همواره عامل بدبختي 
خود مي شمارند سخت در اشتباهند چرا که اگر این قدرت هاي 
جهنمي پایگاهي در درون یك جامعه نداشته باشند کاري از آنان 

ساخته نیست. 
مهم آن است که پایگاه هاي سلطه گران و استعمارکنندگان و 
جباران در درون جامعه در هم کوبیده شود تا آنها هیچ گونه 
راه نفوذي نداشته باشند. آنها به منزلة شیطانند و شیطان تنها 
بر کساني چیره مي شود که پایگاهي در درون وجود خود براي 
شیطان ساخته اند این اصل قرآني مي گوید براي پایان دادن 
به بدبختي ها و ناکامي هاباید دست به انقالبي از درون زد یك 
و  اخالقي  و  ایماني  انقالب  فرهنگي یك  و  فکري  انقالب 
به هنگام گرفتاري در چنگال بدبختي ها باید فوراً به جستجوي 
نقاط ضعف خویش پرداخت و آنها را با آب توبه و بازگشت به 
سوي حق از دامان روح و جان جامعه شست. تولدي تازه پیدا 
کرد و نور و حرکتي جدید تا در پرتو آن ناکامي ها و شکست ها 

را به پیروزي مبدل ساخت. 

پی نوشت
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]3[ آیه 108 سوره یوسف 

]4[ آیه 111 سوره انعام 
]5[ آیه 36 سوره یونس 
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]14[ آیه 11 سوره رعد



پیش شماره اول  آبان و آذر 87

23

علی صحفی

خوارج نهروان بزرگترین ضربه را بر انسجام و اتحاد سپاه علي )ع( وارد ساخته  بودند و حتي باعث جنگ داخلي شدند و سرانجام 
علي )ع( آنها را در جنگ نهروان سرکوب کرد،  شعار این مقدس مآبان گمراه، ظاهري زیبا و فریبنده داشت، و آنها  زیر ماسك این 
شعار مي خواستند امام علي ) ع(  و یارانش را کنار بزنند  و خود به صحنه آیند . امام علي )ع( روزي براي مسلمانان عراق، سخنراني 

کرد، و در ضمن فرمود: 
والزموا السواد  االعظم فان یداهلل مع  الجماعه و ایاکم و الفرقه :

» به جمعیت بسیار بپیوندید، که دست خدا با جمعیت است  و از پراکندگي پرهیز کنید، و از آنجا  که شعار »الحکم اال هلل« ) حکومت 
مخصوص  خداست (،  در عین زیبایي، دستاویز خوارج  شده بود و ضربه به اتحاد مسلمین  مي زد .

امام علي )ع ( پس از سخن فوق ) درباره اتحاد( فرمود:
اال من دعا الي هذا  الشعار فاقتلوه و لو کان تحت عما متي هذه 

» آگاه باشید کسي که به این شعار ) اغوا گر و تفرقه انداز (  دعوت  کند، او را بکشید گرچه زیر این عّمامه  من باشد«
روزي یکي از شعراي خوارج بنام »برج بن مسهر طائي « با صداي بلند بطوري که امام علي بشنود، همین شعار را داد و 

گفت :  ال حکم اال هلل  )  حکومت مخصوص خداست  نه تو (
امام به او فرمود: خاموش باش، زشت باد روي تو، اي دندان شکسته ،  سوگند به خدا حق آشکار گشت،  ) و آن هنگام که الزم بود 
سخن بگویي (  صدایت در سینه ات خفه شده بود و عجز و ناتواني،  سراسر وجود تو را گرفته بود ولي اینك صداي ناهنجار خود را 
جسورانه بلند کرده اي  و همچون شاخهاي  بز  آشکار گشته اي  و صداي باطل و اغوا گر خود را از حلقومت خود  بلند  مي سازي. 

1. خطبه 127  نهج البالغه 
2. خطبه  184  نهج البالغه – منها ج البراعه  ج  10  ص  412.

به این ترتیب  امام علي)ع(  به  جهانیان آموخت  که مراقب باشند و فریب  نیرنگ بازاني  را که با شعار دین، به جنگ دین  مي آیند 
نخورند، آري  هرگاه زیباترین شعار ما، در خدمت افراد ظالم  و ستمکار و منافق  قرار بگیرد نه تنها خود شعار ارزشي  ندارد، بلکه  خون 

گوینده اش  نیز حرمتي  ندارد و باید آن گوینده را کشت ، چرا  که موجب  پراکندگي مسلمین و انحراف آنها  خواهد گردید .
و چنانکه در خطبه 40  نهج البالغه  آمده، اما م  علي ) ع ( فرمود:

این شعار سخن حقي است که از آن اراده باطل مي شود، آري ما هم مي گوییم  باید فرمان خدا، حاکم باشد .
* خداوند کدام جامعه را تقدیس  مي کند ؟!

جابربن عبداهلل انصاري، مي گوید: پس ازبازگشتن مهاجرین حبشه از این کشور، رسول خدا )ص(  از آنها پرسید: چه چیز بیش از همه 
نظر شمار را در سفر حبشه بخود جلب کرد وجالب ترین خاطره ي شما از این سفر چیست  ؟

»قیبه« که یکي از مهاجرین  حبشه بود گفت: یا رسول اهلل من خاطره اي دارم: روزي نشسته بودیم پیرزني از پیرزن هاي حبشه 
بر ما بگذشت و ظرف آبي بر سر داشت در مسیر خود به جواني از حبشي ها گذر کرد جوان  یکدست خود را در میان  دو شانه او 

گذاشته  به شدت به طرف جلو پرتش نمود .
بیچاره پیرزن بر رو افتاد و ظرف آبش شکست، پیرزن به سختي از جابلند شده و رو به آن جوان کرده گفت: روزي مي آید که تو 
نتیجه این کار را بر خود مي بیني روزي که خداوند به داوري مي نشیند و اولین و آخرین را محاکمه مي کند و دست ها و پاهاي  

انسان کارهاي خود را بازگو مي کنند !
زود باشد که مي داني در فرداي قیامت سرنوشت من و تو در پیشگاه خداوند چگونه خواهد بود ؟!  
»قیبه« مي گوید:  رسول خدا )ص ( پس از  شنید ن این خاطره فرمود: نمي گیرند و در مقابل تعرض 

اقویاء به ضعفا به دفاع  از ضعفا برنمي خیزند!
1-السمیر الواعظ ج  2  ص 233

برگي از نهج البالغه
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Religious Jurisprudence & Law Club
کانون فقه و حقوق

در زندگي هر کسي اتفاقاتي میفته، که ناگزیره از قانون و حقوق خودش اطالع داشته باشه . 
مسئله بازداشت  موقت، یکي از این مسائله، که شاید تو زندگي براي هر کسي، و به هر دلیلي پیش بیاد، البته من امید وارم، این اتفاق 

براي هیچ کدوم از شما ها که دارید، این مطلب رو مي خونید پیش نیاد. 
اگر بدونید هم بد نیست، چون ممکن یه آدم فضول مثل من ازتون بپرسه و مثل دوستاي من که تازه خیلي هاشون حقوق 
هم مي خونن بلد نباشید جواب بدید و به قول معروف ضایع بشید . حاال من سواالتي رو که از اونا پرسیدم براتون مي گم، شاید 

یه جایي به دردتون بخوره. 
جالبه بدونید که به سوال اول من کمتر از 40 درصد دانشجویان حقوق از چند تا دانشگاه مختلف جواب دادن و به قول معروف نشون 

دادن که چند مرده حالجند !!!

از قوانین کشور چه می دانید ؟
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آیا مي دانید فرق جرایم مشهود و غیر مشهود چیست ؟ و نحوه برخورد ضابطین با این جرایم چگونه است ! 
حاال خدایي خودتون مي دونید ! من به کسي نمي گم، براتون مي گم، شما بگید خودمون بلد بودیم . 

بر اساس ماده 21 آیین دادرسي کیفري جرم در موارد زیر مشهود است: 
1. جرمي که منظر ضابطین دادگستري واقع شده و یا بالفاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را 

بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند . 
2. در صورتي که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، و یا کسي که جرم او انجام شده پس از وقوع جرم شخص خاصي را 

معرفي کنند . 
3. بالفاصله پس از وقوع جرم عالیم و دادگستري نتیجه اقدامات خود را } در زمینه جرایم غیر مشهود { به اطالع مرجع قضایي 
صالح مي رسانند، درصورتي که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافي نیافت مي تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین 
مکلفند به دستور مقام قضایي تحقیقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمي توانند متهم را در بازداشت 
نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم براي تکمیل تحقیقات ضروري باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله 
کتباً به متهم ابالغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولین فرصت باید مراتب را 
جهت اتخاذ تصمیم قانوني به اطالع مقام قضایي برسانند، مقام قضایي در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادي متهم تعیین تکلیف 
مي نمایند . همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایي باشد 

هر چند اجراي تحقیقات به طور کلي از طرف مقام قضایي به ضابط ارجاع شده باشد . 

دوستان عزیز و خوانندگان گرامي این مطالبي رو که گفتیم، انشاا.. هیچ وقت بهشون احتیاج پیدا نکنید و اسیر دست قانون نشید. 
راستي یه سوالي که خیلي از دوستام ازم مي پرسن و براي خیلي از جوونها سواله، اینه که ضابطین کیا هستند ؟ و چه کساني 

حق بازداشت و اعمال قانون رو دارند ؟ 
جواب این سوال رو مي گم و همه شما رو به خداي بزرگ مي سپارم. 

1.نیروي انتظامي 
2.روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان 

3.مامورین نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمي که به موجب قوانین، آثار واضحه یا اسباب و دالیل جرم در اختیار 
متهم یافت شود و یا مشخص شود که اسباب جرم متعلق به مجرم است . 

4.در صورتي که متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوري پس از آن دستگیر شود. 
5.در مواردي که صاحب خانه بالفاصله پس از وقوع جرم  ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 

6.وقتي که متهم ولگرد باشد . 
اینایي که باال گفتم جرایم مشهود بود، هر جرمي که جزء جرایم مشهود نباشد، طبعاً و قانوناً غیر مشهود، خب، حاال رسیدیم قسمت 

حساس و پلیسي کار، یعني نحوه برخورد با این جرایم، خوب خوب بخونید که یادتون بمونه ! 
ماده 18 آیین دادرسي کیفري: ضابطین دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب 
تکلیف و اخذ دستور الزم به مقام ذي صالح قضایي اعالم مي کنند و رد خصوص جرایم مشهود تمامي اقدامات الزم را به منظور 
حفظ آالت و ادوات و آثار و عالیم و دالیل جرم و جلوگیري از فرار متهم و یا تباني، معمول و تحقیقات مقدماتي را انجام و بالفاصله 

به اطالع مقام قضایي مي رسانند. 

سوال دومي که ما پرسیدیم این بود که: آیا از حقوق خود در زمان بازداشت موقت اطالع دارید؟ 
ببخشید، روم به دیوار به این سوال کمتر از 60 درصد جواب دادن، باعث شرمندگي، چه کارش میشه کرد؟ دانشجویي دیگه !!!! 

جواب این سوال رو هم، مسلماً شما مي دونید !!! اما ما مي گیم براي اونایي که نمي دونن:
ماده 24 آیین دادرسي کیفري: ضابطین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. 

4. سایر نیروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنیت ملي تمام یا برخي از وظایف ضابط بودن نیروي انتظامي را به آنان 
محول کند. 

5. مقامات و ماموراني که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. 
اگه شما هم سوالي دارید بپرسید تا عمو قاضي جوابتون رو بده.

قانون را بدانید تا اسیر قانون نشوید.
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یکی از مسائل اصلی واساسی در دین مبین اسالم، مسأله ی فقه و فقاهت است. به 
دلیل اینکه دین اسالم از چند مذهب مختلف تشکیل شده، نا گزیریم که به مکاتب 
فقهی این مذاهب دقت نماییم. در این مقاله قصد داریم که چند مکتب فقهی را به 
صورت اجمالی مورد بررسی قرار دهیم؛ امید است که مورد قبول خوانندگان محترم 
واقع شود. در این شماره به بررسی فقه شیعه ومنابع آن می پردازیم,و در شماره های 

آینده فقه اهل سنت ومذهب ظاهریه را مورد تفحص قرار می دهیم. 

فقه شیعه
در مباحث مذهبی، مکتب شیعی نظرات خود را عموما از رهنمودهای بزرگان و ائمه 
و  اهل بیت پیامبر)ص( الهام گرفته است. اختالف اصلی دو مکتب فقهی سنی و 
شیعی در کیفیت تلقی سنت نبوی و منابع فقه است. اهل سنت، حدیث نبوی را از 
طریق صحابه پیامبر اخذ نموده اند در حالی که شیعه این حدیث را از طریق خاندان 
وی به دست آورده است. از سوی دیگر مذاهب فقهی اهل سنت دنباله رو نظرات 
فقهی چند تن از فقهاء مدینه و عراق اند لیکن مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات 
امامان و اهل بیت)ع( هستند که ازآن میان مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین 
نحله شیعی است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابو 
عبد اهلل جعفر بن محمد الصادق پیروی می کند و به همین جهت به »جعفری «نیز 

شهرت دارد. قرآن، حدیث، اجماع و عقل منابع فقه شیعه را تشکیل می دهند 1 : 
قرآن در همین شکل و مفاد ظاهری خود حجت و شکل دهنده روح حاکم بر فقه 

شیعی است. 
حدیث یعنی گفتار و کردار و تقریر پیامبر یا امام، باید با وسائط موثق و معتبر رسیده 
باشد که البته در این مورد وضع مذهبی راوی تأثیری ندارد. حدیثی که وسیله یك 
غیر شیعی راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است که 

حدیث شیعی راستگو. 
اجماع یعنی وحدت نظر همه دانشمندان شیعی در یك موضوع، به خودی خود 
راه  از  فقه  هست  اصول  کتابهای  در  تفصیلی که  به  گاه  لیکن  نیست  حجت 

آن »سنت « به  اثبات می رسد. 
مراد از عقل به عنوان یك منبع برای حقوق شیعی 2 حکم قطعی عقل مجرد انسانی 
است چنان که در خوبی عدالت و بدی ستم 3. در تعالیم اسالمی قاعده ای است که 
به مقتضای آن هر آنچه عقل بدان حکم کند شرع نیز برابر آن حکم خواهد نمود و 
از این رو، در این گونه موارد بر حکم این قاعده که »قاعده مالزمه «خوانده می شود 
حکم شرعی از حکم عقلی ناشی و استنتاج خواهد شد 4. تالزم میان وجوب چیزی 
با وجوب مقدمات آن، یا میان امر به چیزی با نهی از ضد آن، همچنین این که امر 
و نهی در یك مورد نمی تواند جمع شود )که همه ازمسائل علم اصول فقه و منشاء 

آثار و احکام فقهی است( همه ازقبیل همین احکام عقلی است. 
از این میان، منبع دوم یعنی احادیث وارده ازپیامبر و امامان اهل بیت که مهم ترین 
منبع فقهی شیعی است در مجامعی خاص گردآوری شده که مشهورترین آنها که 

گذری بر 
فقه اسالمی

حسین گودرزی
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مرجع فقهاء است عبارت است از: 
1( کتاب الکافی، از محمد بن یعقوب کلینی )م 329( 

2( کتاب من ال یحضره الفقیه، از محمد بن علی بن بابویه قمی، 
صدوق )م 381(.  

3( تهذیب االحکام، از محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه )م 
 .)460

4( االستبصار، از همو. 
5( الوافی، از محمد محسن فیض کاشانی )م 1090(. 

6( وسائل الشیعه، از محمد بن حسن حر عاملی )م 1104(. 
)م  مجلسی  تقی  محمد  بن  باقر  محمد  از  االنوار،  بحار   )7

 .)1110
)م.  نوری  تقی  محمد  بن  حسین  از  الوسائل،  مستدرک   )8

 .)1320
از این جمله، چهار کتاب نخست  به عنوان »کتب اربعه «شناخته 
شده و در فن حدیث شیعی از اهمیتی همانند»صحاح ستة « 
نسبت  به مجامیع حدیثی اهل سنت برخوردار است. متداول ترین 
کتاب از فهرست باال در مراجعات فقهی، کتاب وسائل الشیعه است 
که جامع احادیث چهار کتاب نخست )کتب اربعه( و بسیاری از 
کتابهای حدیث دیگر است و چون منحصر به روایاتی است 
که در مباحث فقهی رسیده است کتاب دستی برای مراجعه  هر 

فقیهی است. 
استناد به روایات این مجامع تابع وجود شرایط خاصی است 5. 
وثاقت و راستگویی همه راویان سلسله سندیت حدیث  باید به 

ثبوت رسیده باشد. دانشی خاص به نام علم رجال که درباره 
روایت حدیث و شرح حال آنان بحث می کند متکفل این کار 
است. احادیث از نظر مقدار اعتبار و سندیت بر اساس ضوابط 
مخصوصی که در علمی دیگر به نام علم درایه مورد بحث 
قرار گرفته است  به  انواع و رده های مختلفی تقسیم می شود و 
بر همین اساس، بسیاری از روایات متون ذکر شده ازنظر فقهاء 

ضعیف و غیر قابل استناد است. 

پی نوشت
1. منابع مشترک فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از: قرآن، سنت، 

اجماع و قیاس. 
2. پس از این خواهیم دید که عقل در حقوق شیعی همچنین به عنوان ابزار 
فکر، اساس کار و مورد استفاده است که البته مقصود از عقل در این مورد، 

استدالل عقلی و شیوه تحلیل منطقی است. 
3. ببینید محقق حلی، المعتبر:6/شهید اول، ذکری:5/همو، قواعد:25/مقداد، 
التنقیح الرائع: 2 پ - 3 و/صاحب مدارک، هدایة الطالبین:7 ر - 11 ر/قطیفی، 

کشف الفوائد:130. 
4. برخی دانشمندان متاخر شیعی معتقدند که عقل یك منبع بالقوه برای فقه 
شیعی است نه یك منبع بالفعل، به این معنی که اگر چه بر اساس ضوابط علم 
اصول فقه عقل به تنهایی می تواند حکمی فقهی را کشف کند و ما را به یکی 
از احکام و تکالیف مذهبی راهنمایی نماید لیکن این مطلب عمال در هیچ 
موردی اتفاق نیفتاده و تمامی احکام شرعی که بر اساس احکام قطعی عقل 
مجرد انسانی قابل کشف است در همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنمایی 
قرار گرفته و با دلیل شرعی )سمعی( بیان شده است )ببینید محمد باقر الصدر، 

الفتاوی الواضحه 1:98( 
5. ببنید شهید دوم، الدرایة:62 - 81/ابو القاسم بن حسن یزدی 1:44 - 61. 
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Managemant Club
کانون مدیریت

آثارو پیامدهای نماز درخانواده
 خواندن نماز درخانواده آثار و پیامدهای فراوانی دربردارد که به 

برخی از آنها اشاره می کنیم :
 1( ایجاد انسجام و همدلی 2( تامین بهداشت روانی خانواده 3( 
دست یافتن به تعالی و سعادت 4( توسعه و بسط فرهنگ دینی 

در خانواده  5( الگو پذیری فرزندان از والدین 

ایجاد انسجام و همدلی
1- از جمله عواملی که خانواده را پایدار ساخته و حیات آن 
؛ پس هر  است  آن  در  انسجام  وجود  استمرار می بخشد،  را 
اندازه همسویی درآن بیشتر باشد و همدلی در آن قوت گیرد، 
خانواده منسجم تر خواهد بود. برای تحقق انسجام، خوب است 
نماز به جماعت برگزار شود. نماز جماعت فاصله ها را در خانواده 
ازبین می برد و همه را در کنار یکدیگر قرار می دهد. پدر، مادر و 
فرزندان همه با هم رو به سوی قبله می نشینند که اولین خانه ای 
است که خداوند آن را برای مردم قرار داد. زمانی که صدای 
مؤذن بلند می شود و چون به نام رسول خدا )ص( می رسد همه 
برایشان و خانواده شریف وی درود می فرستند و چون به پایان 
می رسد، همه با هم قیام می کنند ویك صدا تکبیر می گویند 
وبه امام جماعت اقتدا می کنند و در این قامت و رکوع و سجده، 
هماهنگ و همدل و همسو عمل می کنند زیرا خداوند فرمود :  
» نمازرابرپای دارید.« » و با رکوع کنندگان رکوع کنید وازسجده 
گزاران باشید. « بدین ترتیب با رعایت ارکان نماز و توجه به 

مواالت آن و با بیان اذکار و اوراد آن، نماز را به پایان می رسانند 
وچون به راست وچپ می نگرند، جمال یکدیگر را هم درپی این 
عمل مستحبی می بینند و چون با یکدیگر مصافحه می کنند 
را لمس کرده و می گویند  گرمای دستان صمیمی یکدیگر 
می کنند  دعا  یکدیگر،  نماز  قبولی  برای  همه  »فتقبل اهلل«، 
وسپس به ذکرالهی پرداخته و تسبیح منسوب به حضرت زهرا 
)س( را که حاوی اذکار ارزشمند است، بیان می دارند و سپس 
برای شکرانه خدای سر بر سوی تربت حسین )ع( برده و پیشانی 
خود را بر آن قرار داده و آن را بوسه می زنند و نماز از این دست 
به آستانه قبولی می رسد و باال می رود. نمازی که به جماعت 
خوانده شود و مهر آن خاک کربال سرور آزادگان بوده و همه 

برای قبولی نماز دیگری به دعا برخاسته اند. 
اینك سؤال این است که آیا این همه  اذکارالهی و افعال معنوی 
همسو و منسجم موجب انسجام خانواده نمی شود؟ قطعا پاسخ 
مثبت است، چرا که آنها دست خدا را به همراه خود خواهند داشت 
و اجتماع آنها نیز حول محور حق است و نه تفرق درمسیر حق 
که علی )ع( آنان را مورد خطاب قرار داده و فرموده است : به خدا 
قسم که دل را می میراند و غم و اندوه را برمی انگیزد، اجتماع این 
قوم )سپاهان معاویه( بر باطلشان و تفرقه شما در حقتان. پس 
اجتماع حول محور حق که با نماز جماعت در خانواده متجلی 
می شود نشاط برانگیز است و رضایت خالق را نیز به همراه دارد. 
نتیجه آن که،  همه با هم به سوی یك قبله، با اذکاری واحد وبا 
افعالی مشابه حول محور حق و با همدلی و همراهی با یکدیگر  اده

انو
ت خ

یری
 مد

ز بر
ما

یر ن
تأث

 نماز در خانواده

یکی از ویژگی های بارز انسان مسلمان انجام عبادت و برگزاری فریضه است. پدر را وظیفه آن است که همسر و فرزندان خود را امر به 
نماز کند و قرآن می فرماید :»اهل خود را به برگزاری نمازامر کن« لقمان حکیم نیز فرزند خویش را به نماز امر کرده ومی فرماید :فرزندم 
نمازرا به پادار. سپس پدرکه متولی دعوت اعضای خانواده به دیانت در معنای وسیع است، باید وظیفه امربه معروف را عهده دار شود 
ونماز یکی از مصادیق بارز  امر نیك و معروف است.  پدر باید احساس وظیفه کرده و نسبت به وظیفه خطیر خویش واقف  باشد 
تا دیگران را نسبت به ایفای آن وظیفه تذکر دهد و دربیان نیز لحنی صمیمانه داشته باشد، چنان که این صمیمیت در لحن لقمان 
هویدا است. علی )ع(نیز درنامه 31 نهج البالغه، فرزند خویش امام حسن )ع( را به همین نحو وبا همین لحن مورد خطاب 
قرار داده و می فرماید :»یا بنی«. هنگام دعوت فرزندان خویش نیز پدران ازهمین لحن صمیمانه استفاده کرده و بگویند :              
» پسرم نماز را به پادار« و این لحن گرم و صمیمی است که آنان را به عبادت تشویق و ترغیب می کند. دعوت با لحن نیك و 
صمیمی تاثیر مضاعف دارد و آنجا که امرو دعوت با لحنی صمیمانه نباشد قطعا گرایش به انجام فریضه و استمرارآن نیزچندان قابل 

توجه نخواهدبود.  

الهام نظیرزاده
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انسجام  موجب  امر  این  می پردازند.  یگانه  خالقی  عبادت  به 
معنوی خانواده، دوام و بقای آن را ضمانت می کند. 

زوجین، طالق را مبغوض ترین حالل ها دانسته و برای اندک 
نماز  برگزاری  الزمه  پس  نمی آورند.  جدایی  به  رو  اختالفی 
جماعت همکاری است و درتعریف همکاری گفته اند : وقتی 
مجموعه ای از افراد به صورتی هماهنگ برای دست یافتن به  
 هدفی واحد تالش می کنند به آن همکاری می گویند. همکاری 

نیز عامل ایجاد انسجام و پایداری خانواده است. 

تامین بهداشت روانی خانواده 
 از دیگر اموری که نماز در خانواده به تحقق آن کمك می کند، 
بهداشت جسمانی و روانی است اینك سؤال این است که نماز 
چه نقشی در تامین بهداشت جسمانی و روانی دارد و چگونه بعد 
جسمانی و روانی آدمی را سامان می بخشد؟ درپاسخ باید گفت 
که تقرب به خداوند موجب امنیت خاطر آدمی است و نماز عامل 
نزدیکی و تقرب به پروردگار عالمیان است. در روایتی از حضرت 
امام صادق )ع( از برترین چیزی که بندگان به واسطه آن به 
خدا تقرب می جویند  سؤال می کنند، حضرت می فرماید :» پس 
از شناسایی خداوند از این نماز مسأله برتری سراغ نداریم. آیا 
نمی بینی که بنده نیکوکار، عیسی بن مریم )ع( گفت که خداوند 
به من سفارش نماز را فرمود. « » علی )ع( هم، در دعای کمیل 
بن زیاد نخعی می فرماید :» نام و یاد خدا دوا و شفاست و برای 
هردو بعد جسمانی و روانی نیز صادق است.« پس سالمت 
روانی بر جسم آدمی تأثیرگذار است و سالمت جسمانی زمینه 
ساز سالمت روانی است و وقتی اعضای خانواده ای در هر دو 
بعد جسم و روان از سالمت برخوردار باشند، فضای خانواده نیز 
از سالمت برخوردار خواهد بود، چرا که نیازهای اساسی روانی 
همچون نیاز به  امنیت و محبت، نیاز به تعلق به جمع، عزت 
نفس و خودشکوفایی تامین می شود و درپرتو آنها فضای خانواده 
 از سالمت و امنیت عاطفی برخوردار می شود 
این امر خود جسم انسانها را به سالمت 
نگاه می دارد و نماز و عبادات به نحو 
مطلوب، منشا تأمین اینها خواهد 

بود.  

و  تعالی  به  یافتن  دست 
سعادت 

فضیلت  به  انسان  که  زمانی   «
وبه  یابد  می  دست  خدا  عبادت 
شهوات خویش غلبه می کند، سیر تعالی 
را طی کرده است و مهم تر از آن، این است که 
او در مقام سخن گفتن با ذاتی بی همتا قرار گرفته و خالق عالم 
به آدمی چنین اذن و اجازه ای داده است و عطای چنین اذنی 
به انسان موجب اعتالی اوست. آنکه بیشتر با خداسخن گفته 
 است و بخش بیشتری از عمر خود را با خدای تعالی سپری کرده 

و به ذکر او مشغول بوده است  از تعالی بیشتری برخوردار شده 
و به امکان بهتری برای دست یافتن به سعادت دسترسی پیدا 
کرده است. سپس اگر اعضای خانواده ای به چنین امکانی دست 

یافته باشند، می توان گفت آن خانواده اعتال یافته است.   

توسعه و بسط و فرهنگ دینی در خانواده  
نماز و برپا داشتن آن در فضای خانه، خانواده را دربسط وتوسعه  
فرهنگ دینی کمك می کند، زیرا نماز احکام خاص خود را 
دارد و نمازگزار باید برمقدمات، مقارنات، مواالت، ارکان، اوقاف 
ومستحبات نماز واقف شود، تا بتواند این فرضیه را به نحو احسن 
برگزار کند.سپس برای افزایش اطالعات درباره نماز سؤاالتی 
توسط فرزندان از والدین پرسیده می شود. ازسویی والدین نیز 
بررفتار عبادی فرزندان خویش نظارت می کنند تا آنان را برای 
فرزندان،  تشویق  لذا ضمن  یاری رسانند.  نماز  بهتر  برگزاری 
گاه خطا های آنان را نیز تذکر می دهند و فرزند را برای کسب 
شناخت بیشتر نسبت به کیفیت نماز و مطلوب برگزار شدن آن 
مدد می رسانند و بدین ترتیب فضای بحث و گفتگو درباره نماز 
ونیز مسائل دیگر دینی آغاز می شود. بچه ها سؤاالتی درباره 
والدین  واگر  مطرح کنند  آن  اقامه  ضرورت  و  نماز  فلسفه 
پاسخ های غنی و مناسبی بدهند، فرهنگ نماز و نماز خواندن را 

گسترش و بسط داده اند.
 

الگو پذیری فرزندان از والدین
 آنچه باید به آن عنایتی ویژه داشت، این است که والدین در 
خانواده در انجام عبادت نقشی الگویی دارند. اگر پدرو مادری در 
طریق حق گام بردارند و به عبادت خدا بپردازند، فرزندان نیز از 
والدین خویش الهام گرفته و آنان نیز معموال در همان طریق 
گام می نهند. سپس به این ترتیب روش انجام عبادت از سوی 
والدین در معرض دید فرزندان قرار می گیرد و یافته ها حکایت 
از آن دارد که در خانواده هایی که والدین نمازگزارند، فرزندان 
آنها بیشتر به عبادت و نماز روی می آورند و اگر نماز نخوانند و 
در انجام عبادت کاهل باشند فرزندان خویش را به کاهل بودن 
در نماز سوق می دهند. آنان باید از اسوه حسنه، یعنی پیامبر 
)ص( الهام بگیرند که در مسجد به نماز مي ایستادند و اهل 
بیت و دیگران به ایشان اقتدا مي کردند. در آنجا که مسجد 
نیست، برپا داشتن نماز جماعت در خانواده توصیه شده است. باید 
دانست که عبادت های کودکان نیز از مشروعیت برخوردار است. 
خداوند درباره کودکان هم تکالیف را به نحو الزام )واجب بودن 
حرام( نخواسته  است، پس برای آنان واجبات چون مستحبات 
خواهد بود و محرمات چون مکروهات. تکلیف احکام الهی 
درباره کودکان سه قسمت است : مستحبات شامل ) واجبات 
محرمات و مکروهات( و  )شامل  مکروهات  مستحبات(   و 
مباحات. پس اگر پدر و مادر الگویی از عبادت باشند و فرزندان 
به آن تأسی کنند، می توانند از کودکی اندوخته ای از مستحبات 

و معنویات را فراهم آورند. 
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قبل از این که بخواهید جزئیات مدیریت زمان را مشخص نمایید، مي بایست به یك چشم انداز  گسترده 
نگاه کنید. پایه و اساس کار داشتن یك شناخت صحیح از اهداف و اولویت هاست. سپس به جاي آشفتگي و تغییر 

مسیرهایي که باعث مي گردد از موضوع اصلي منحرف و در نتیجه ناامید شوید مي توانید فعالیت هاي روزانه را براي پیشبرد اهداف 
تنظیم کنید. وقتي اهداف را مشخص مي کنید ویژگي هاي زیر را در نظر داشته باشید:

 ـ اهداف باید مشخص، قابل اندازه گیري، دستیابي و زمان بندي شده باشند. 
 ـ اهدافي را مد نظر قرار دهید که شما را در حد اعالي انگیزه دهي قرار مي دهد و امکان بروز قابلیت هایتان را فراهم مي سازد. 

ضروري است که ازابتدا با حس دستیابي به موفقیت شروع به فعالیت کنید و این امر تنها با تعیین اهداف در حیطه منابع، بودجه، چارچوب زماني و 
محدودیت هاي سازماني امکان  پذیر است. هنگامي که اهداف کاري را مشخص کردید آنها را در مقوله هاي ذیل سازماندهي کنید:

 ـ اهداف بلند مدت )شش ماه تا یك سال( 
 ـ اهداف میان مدت )یك تا شش ماه( 

 ـ اهداف کوتاه مدت )روزانه، هفتگي، ماهانه( 
سه هدف اصلي را در هر مقوله به ترتیب اهمیت بنویسید. برگه  اهداف را در دسترس بگذارید و در آغاز و پایان هر روز کاري به آن مراجعه کنید. آیا وظایفي که به آنها معطوف 
شده اید در راستاي اهداف توضیح داده شده است؟ آیا کمك مي کنند که به اولویتها یتان برسید و آنها را کامل کنید؟ همیشه کارهاي اداري اضافي و غیرقابل پیش بیني که به طور 

خودکار سر مي رسند وجود دارند. اما قسمت عمده روز کاري )در حدود 80 درصد( باید به فعالیت هایي که مربوط به اهداف است، اختصاص پیدا کند. 
اگر مي بینید بخش عمده اي از وقتتان صرف کارهایي مي شود که در رسیدن به اولویت ها  کمك نمي کند یك ارزیابي مجدد و جدي ضروري است.  به عقب برگردید و عواملي را 
که باعث اتالف وقت مي شود شناسایي کنید. راه هایي را جستجو نمایید که این مزاحمت ها را از بین مي برد و تالش نمایید تا کارها را به صورت مناسب بین نیروهاي کاري تقسیم 
کنید. اغلب اوقات اتالف کننده هاي وقت، روز ما را به هم مي ریزند و مانع از این مي شوند که ما روي اهدافمان تمرکز کنیم. در حالي که با ناامیدي احساس مي نمایید در زمان 
گیر افتاده اید با یك یا چند تغییر ساده مي توانید عوامل اتالف وقت را از بین ببرید. براي مدتي درنگ نموده و آنچه را که مهم ترین استفاده ازوقت تان به حساب مي آید، بررسي 
کنید. سپس عامل ویژه اي را که ممکن است در این استفاده ترجیحي از وقت دخالت کند، مشخص سازید. بسیاري از اوقات اوراقي که دور و بر ماست مانع تمرکز بر روي 
اولویت ها مي شود. هیچ قاعده کلي براي این که چگونه اوراق را مدیریت کنیم، وجود ندارد. این موضوع بستگي به روش خود فرد دارد. بعضي از افراد اگر به وسیله مقدار 
زیادي از مواد خواندني محاصره شوند احساس راحتي مي کنند در حالي که افرادي هم هستند که تنها یك میز خلوت زمینه ساز افکار واضح آنها مي شود. مهم است 

که ازتمایل و سطح رضایت خود آگاه شوید و یك سیستم را براي سازماندهي اوراق توسعه دهید. 
البته اگر وقت ارزشمندي را در جستجوي اسناد هدر مي دهید و مجبورید بارها و بارها اوراق را تفحص کنید اتخاذ یك روش جدید مورد نیاز است. این رویه 

را امتحان کنید: اگر تعیین محل سند بیش از 30 ثانیه طول کشید  باید سیستم را تغییر دهید. به جاي آن که اجازه دهید کارهاي عقب افتاده  اداري 
باعث ترافیك روي میزتان شود، هر قطعه کاغذ را ارزیابي کنید و مشخص نمایید که آیا باید آن را کنار بگذارید، از آن استفاده نمایید و یا فوراً آن 

را بایگاني کنید. 
کم توجهي به سیستم بایگاني مدارک مي تواند شما را گرفتار سازد. اگرچه ممکن است شما براي بایگاني و دسترسي به مدارک 

به کارمندان اجرایي تکیه کنید، اما بهتر است یك سیستم مخصوص به خودتان داشته باشید. در این صورت اگر یکي 
از همکاران در دسترس نباشد خود را در پیدا کردن سندي که به آن نیاز فوري دارید ناکام نمي بینید. ضمنًا 

همکارانتان را هم تشویق کنید که ازیك رویه سیستماتیك براي تسهیل دسترسي و اجتناب 
از اتالف وقت در جستجو براي بایگاني استفاده نمایند. 

از زمان عقب نمانید

هنگامه علیمردانی
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ویژگی های مدیرکارآمد
ضرورت مدیریت 

خداوند متعال عالم را هدفدار خلق کرده و انسان هم که جزیی از کل هستی است از این قانون مستثنا نیست و خداوند متعال از او 
خواسته که کارش را با هدف انجام دهد و هدف اساسی در این جهت قرب خداست. 

تعریف مدیریت 

 مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت ، کنترل ، هماهنگی ورهبری فعالیت های  دسته جمعی برای 
بهره وری بهتر در جهت تعالی دادن جمع و فرد در بعد مادی و معنوی به سوی هدف مشترک. 

در اهمیت شرایط مدیر اسالمی می توان به شرایط عمومی اخالقی مدیران اسالمی اشاره کرد. که شامل : 
1 - نظم و انظباط ) مدیریت زمان (

2- کاردانی و آگاهی 
3– لیاقت
4- تعهد 

5 – پایداری و استقامت 
6 – تقوا و درستکاری 
وموارد دیگر مي شود. 

در این شماره به ویژگی نظم و انضباط، که شامل مدیریت زمان از دیدگاه سوره »والعصر« است می پردازیم. 
به نام خداوند بخشنده و مهربان

سوگند به عصر )1( که نوع بشر در زیان اند )2( مگر آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند)3( یکدیگر را به حق سفارش 
کردند و به صبر توصیه کردند )4(

واژه ی عصر در لغت به معنای فشردن و زمان  آمده است. 
در تفاسیر نیز آمده که اشاره به وقت نمازهای پنجگانه و امام زمان دارد. 

و در این سوره زیانکار بودن انسان برای صرف عمر در امور دنیا و نداشتن ایمان و عمل صالح ذکر شده است. 
بحث مدیریت زمان سال هاست که ذهن صاحب نظران گرایش های مختلف خصوصاً دانشمندان مدیریت را در رابطه با مدیریت 
زمان مشغول کرده است،  مفهومی است که در مدیریت زمان از دیدگاه سوره والعصر در قرآن مطرح است و همگان از آن غافل 
مانده اند این است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را،  زیرا در حقیقت زمان اداره ناشدنی است و در حال گذر است و این ما هستیم 
که باید از زمان به درستی استفاده کنیم  و از آن بهره ببریم. مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خویشتن است و مهارت هایی 

که یك فرد در اتالف زمان می داند مانع خسران است. و در سوره والعصر به این مطلب اشاره شده است.  

علی شریف
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تفکر سازماندهي ایده ها و پرورش آنها از زماني مطرح شد 
که مدیریت بر مبناي نظرات و پیشنهادات پایه گذاري گردید. 
در کشورهاي توسعه یافته مدیریت مشارکتي به سرعت جاي 
مدیریت کالسیك را در سازمان ها و نهادها پر نمود. به همین 
جهت با توجه به مطالب فوق و این موضوع که طرح هاي 
بزرگ همواره از فکرهاي کوچك و ایده هاي گمنام شروع 
شده اند نیاز به طراحي یك سیستم و روش دسته بندي و 
پرورش دیدگاه ها بیش از گذشته احساس مي گردد. در گذشته 
تحقیق و پژوهش بر روي یك فکر نیازمند این مسئله بوده که 
عده اي از متخصصان و صاحبان اندیشه در زمینه آن فکر و 
ایده در مکاني گرد هم آمده تا در زماني محدود برروي دیدگاه 
مزبور به بحث و گفتگو بپردازند. این خود باعث به وجود آمدن 
مشکالتي نظیردردسترس نبودن متخصصان  دسته بندي و 
گردآوري ایده ها و اطالعات، هزینه هاي کالن مکاني و زماني 
بود. اما امروزه دیگر وضع بدین صورت نیست؛ بلکه فناوري 
اطالعات در زندگي جاري امروز ارمغان هایي را به همراه دارد 
که باعث سریعتر شدن و کم هزینه تر شدن امر گردیده است 
مدیریت به صورت کلی از دشوارترین و ظریفترین کارهای 
انسانی است که برای خود ویژگی هایی دارد و فقدان یکی از 
این خصوصیات موجب نابسامانی اوضاع قلمرو مدیریت است؛ و 
تنها داشتن علم مدیریت کافی نیست بلکه مدیر شایسته و کار 
ساز روح ابتکار و نوآوری را در انسان زنده می کند؛ وعملکرد 
انسان در پرتو قرآن سفارش های بسیار شده تا قدر و منزلت 

آن در مسیر زندگی هدایت شود . خداوند متعال عالم 
را هدفدار خلق کرده است و انسان هم جزئی از کل 
هستی است از او خواسته شده ک ارش را با هدف 

انجام دهد و مدیریت درستی بر خویشتن و 
جامعه پیرامون خود  داشته باشد؛ و هدف 

اساسی دراین جهت قرب خداست که 
با مدیریت اسالمی می توان در این 

مسیر قرار گرفت . 
ی  مقوله  به  قرآن  نگرش  نوع 

ها  غربی  نگرش  با  مدیریت، 
که تئوری های موجود بیانگر 
متفاوت  مواردی  در  است،  آن 
است. نگرش قرآن بر این محور 

استوار است که انسان اشرف مخلوقات است و نباید به عنوان 
ابزاری منفعل در دست سیستم های منفعت محور باشد. بر 
مبنای مدیریت، هدایت انسان به راه رستگاری و اعطای بینش 

و آگاهی کامل در راستای مدیریت الهی باشد . 
دانشجویان  از  گروهی  از  متشکل  قرآن  و  مدیریت  کانون 
مدیریت عالقمند به قرآن می باشد که در زمینه ی تئوری های 
مدیریت معتقد است چرا همیشه نظریه پردازان ما در مدیریت 
تئوری پردازان غربی می باشند ؟ چرا کارشناسان مدیریت با 
توجه به منبع وحی الهی قرآن کریم ارائه دهنده نظریات جدید 
در زمینه ی مدیریت دربهبود و ساختار مدیریتی جامعه اسالمی 

و دیگر جوامع نگردند ؟ 

اهداف کلي کانون مدیریت
4-1 –  کشف و ارائه ارتباط موجود میان دانش مدیریت و 

قرآن کریم 
4-2- تالش براي پیاده سازي تعقل و تدبر در قرآن کریم و 

جاي ساختن مفاهیم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي 
پویاسازی  و  سازماندهی  جذب،  برای  4-3-تالش 
در  مدیریت  گرایش های مختلف  و  ها  رشته  کارشناسان 

زمینه پژوهش های قرآنی .
4-4- برنامه ریزی جهت مطالعه و پژوهش در گرایشهای 

تخصصی مدیریت .
4-5 – کاربردي کردن آیات مرتبط با رشته تخصصي کانون

تبصره 1:  منظور از کاربردي کردن ادامه مطالب در قالبهاي 
مختلف )مقاله، کتاب، نشریه، داستان، انیمیشن( در سطوح 

مختلف و براي سنین مختلف می باشد .
پژوهشگران  براي  انگیزه  ایجاد   -6-4
دانشجویان و عموم عالقمندان فعالیت در 

این زمینه 
4-7- ترویج علم و دیدگاه های علمی 
در  کریم  قرآن  آیات  در  تدبر   -8-4

زمینه ی علوم مدیریت
4-9- دادن طرح های پژوهشی 
و پیگیری آنها از سوی سازمان

4-10- شرکت در همایش ها 
و نشست های مربوطه 

کانون  تخصصی مدیریت و قرآن
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Astronomy Club
کانون نجوم

کبری آقایی

نیاء بِزینه الَکواِکب«  ماء الدُّ »انّا َزیَّنا السَّ
ما آسمان پائین را با ستارگان تزئین کردیم 

سوره صافات - آیه 6

در این آیه می گوید »آسمان پائین را با کواکب تزئین کردیم« در 
حالیکه فرضیه ای که در آن زمان بر افکار دانشمندان حاکم بود 
می گفت فقط آسمان باال آسمان ستارگان ثابت است )آسمان 
هشتم طبق فرضیه بطلیموس(ولی چنانکه می دانیم بطالن این 
فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قرآن از فرضیه نادرست مشهور 

آن زمان خود معجزه زنده ای از این کتاب آسمانی است. 
نکته جالب دیگر اینکه ازنظر علم امروز مسلم است که چشمك 
زدن زیبای ستارگان بخاطر قشر هوایی است که اطراف زمین 
را فرا گرفته و آنها را به این کار، وا می دارد و این، با تعبیر »السماء 
الدنیا« )آسمان پائین( بسیار مناسب است اما در بیرون جو زمین 

ستارگان خیره خیره نگاه می کنند و فاقد تأللو هستند…. 

»والشمس و ضحها و الَقَمر اذا تلها« 
به خورشید و گسترش نور آن سوگند و به ماه در آن هنگام که 

بعد از آن در آید 
سوره شمس - آیه 1 و 2

»خورشید« مهم ترین و سازنده ترین نقش را در زندگی انسان 
و تمام موجودات زنده زمینی دارد. عالوه بر اینکه منبع نور و 
حرارت است و این دو از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار 
می روند، منابع دیگر حیاتی نیز از آن مایه می گیرند. وزش بادها 
نزول باران ها، پرورش گیاهان، حرکت رودخانه ها و آبشارها و 
حتی پدید آمدن منابع انرژی، همچون نفت و زغال سنگ در 
هرکدام اگر درست دقت کنیم، بصورتی با نور آفتاب ارتباط 
دارند؛ بطوریکه اگر روزی این چراغ حیاتبخش خاموش گردد 
تاریکی و سکوت و مرگ همه جا را فرا می گیرد. »ضحی« 
در اصل به معنی گسترش نور آفتاب است و هنگامي است که 
خورشید از افق باال بیاید و نور آن همه جا را فر گیرد. سپس به 

آن موقع از روز »ضحی« گفته می شود...

 تاریخ نجوم در اسالم 
یکی از مباحث مهم در دانش های اسالمی، دانش نجوم اسالمی 
است. این موضوع بدلیل مسائل عبادی مهمی است که در این 
دین وجود دارد. نخستین علومی که ساکنان بالد اسالمی به آن 
اهتمام ورزیدند علومی مانند طب، کیمیا و نجوم بود، که احکام 
این علوم را بر دیگر علوم ترجیح می دادند.  در خالل سال 
180میالدی تا قرن شانزدهم، اعراب در زمینه ی ستاره شناسی 
برتری یافتند. مرکز فرهنگی شان بغداد بود، جایی که در قرن 

هشتم کتاب المجسطی بطلمیوس به زبان عربی ترجمه شد. 
البتانی) 929-850 م ( میالدی پرآوازه ترین منجم عرب، تا 
حدود زیادی بر محتوایی این کتاب افزود. آنها ابزارهایی نظیر 
اسطرالب، که اختراع یونانیان باستان بود، را تکامل بخشیده و 
دقیقتر از یونانیان موقعیت ستارگان را رصد کردند؛ اسطرالب 
از آسمان شب است که در قرون وسطی  الگویی دو بعدی 
برای تعیین موقعیت خورشید  و ستارگان بکار می رفت. اولین 
انجام  شاکر  بنو  برادران  توسط  زمین  قطر  دقیق  محاسبات 

گرفت. 

به نجوم در دوران اسالمی تعیین  از دالیل توجه ویژه  یکی 
تقویم و اوقات شرعی است که مستلزم مشاهدات و محاسبات 
دقیق نجومی است. هندسه کروی که توسط ابوالوفای بوزجانی 

معرفی شد این محاسبات را بطور عمده تکمیل کرد...

نظرات علمی قرآن در مورد فضا ومسافرت به فضا
61(، گردش  5( و )فرقان/ تفاوت ستاره و سیاره )یونس/
خورشید، ماه، زمین وسیارگان در مدارهای مشخص)یس/40-
38(، )انبیاء/33( و )تکویر/16-15(، پیش بینی مسافرت به 
فضا و عبور از جو)رحمن/33(و)انعام/125(، سقوط سنگ های 
هوا  و  اکسیژن  فقدان  )رحمن/35(، شهاب ها)جن/8(،  آسمانی 
در ارتفاعات باالی جو)انعام/125(تسخیر کره ی ماه و احتمااًل 
ضاخورشید)ابراهیم/33(، مطالبی در مورد سیاره ی زهره )طارق/1-3(

ه ف
فر ب

س
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• شما درباره هنر نقاشي  و حوزه هایي که این هنر در آنها قابل تعریف هستند، چه تعریفي ارائه مي کنید ؟

چنانچه  پذیرفته شود که نقاشي، در مقام یك رسانه، مادر هنرهاي تجسمي به شمار مي رود، حوزه تصویر و نقاشي  دامنه وسیعي 
نظیر، کتابت، تصویر سازي، نقاشي دیواري و حتي گرافیك را در بر مي گیرد. این صحیح  است  که امروزه هر یك از فعالیت هاي 
تصویري فوق الذکر رشته تخصصي خاص و منحصر به فردي شده است؛ ولي در گذشته  نقاش هم کار کتابت مي کرد، هم 
براي کتاب هاي داستان تصویرسازي مي  نمود )بوتیچلي، دور، ویلیام بلیك و ...،( هم به کار نقاشي دیواري مشغول بود  
)جوتو،میکل آنژ،  لورنزتي، گویا( هم پوستر مي ساخت  ) تولوز بوترک، گوگن، و گاو...(این روزها هر کدام ازاین فعالیت ها شکل 
تخصص خاص خود را یافته و به صورت رشته هاي مستقل حرفه اي و دانشگاهي ادامه حیات، انتقال و انتشار یافته است . با تمام 

این اوصاف، طراحي و نقاشي اش و اساس هنرهاي تصویري را در بر مي گیرد.

• با توجه به این مسئله که آثار نقاشي و حجمي به دست آمده از دوران باستان که با مراسم  آییني و مذهبي 
مردمان  آن اعصار، ارتباط تنگاتنگي داشته است،به نظر شما آیا مي توان قدمت هنر  را مساوي با دین تلقي 

کرد؟

در این مورد باید عرض کنم که سه دیدگاه موجود است . نخست آن دسته از مورخین که دیدگاهي ماتریالیستي دارند نظیر: آرنولدهاوزر 
که معتقد است به طور مثال نقاشي هاي درون غارها بیشتر نیاز مادي انسان هاي عصر پارینه  سنگي را بر آورده مي ساخته است، به 
این صورت که صحنه شکار، تیر اندازي با نیزه و شکل و هیبت گاو میش، گوزن یا آهو فضاي الزم را براي ذهن شکارگر فراهم 
مي آورده است تا بهتر بتواند، در صحنه  کارزار، سرفراز از شکار گله هاي گوزن و گاو میش  به درآید . آرنولد هاورز معتقد است: 
شکار گر عصر پادینه  سنگي تصور مي کرد که مالك آن چیزي است که در تصویر وجود دارد، گمان مي برد که نیروي تفوق  به 
شيء را از طریق ترسیم کردن آن به دست آورده است . سپس  اشاره مي کند که تبیین هنر پارینه سنگي به هر گونه ي دیگر، 
مثاًل به عنوان اشکال تزئیني یا گویا قابل توجیه نیست . برخي دیگر مانند هربرت دید، براین اعتقادند که این نقاشي ها  و آفرینش 

متولد 1322 . کاشان 
کارشناسي ارشد نقاشي، دانشگاه هنر

عضو هیئت علمي دانشگاه
برگزاري نوزده نمایشگاه انفرادي و سي نمایشگاه گروهي و دو نمایشگاه دو نفره

تصویرگر و نویسنده کتاب حیوانات نانجیب و پرنده هاي یزد
تصویرگر کتاب زندگي یك لبخند از انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

تدریس در دانشکده هاي هنري و هنرستانهاي هنر
 فارغ التحصیل از هنرستان هنرهاي زیباي پسران تهران، رشته نقاشي 1341.

.1347  ).b.f.a(فارغ التحصیل از انستیتو هنر شیکاگو، رشته نقاشي و هنرهاي چاپي
.1349 ) m.f.a( ،فارغ التحصیل  از انستیتو پرات نیویورک، رشته نقاشي و هنرهاي چاپي

استاد دانشگاه وعضو هیات علمي دانشگاه هنر، به همراه تألیفات وترجمه هاي متعدد در حوزه هنر نقاشي، بخصوص نقاشي ایراني 
وي تا کنون نمایشگاه هاي گروهي و فردي متعددي، در داخل و خارج  کشور برگزار کرده است
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هنري روي جدار سفال ها و دیوار غارها  نیاز انسان نخستین  را 
به بیان اندیشه و دریافتش از محیط زندگي برآورده ساخته است 
. به این ترتیب خاستگاهي همچون نظریه ي » هنر به مثابه 
اندیشه « و یا » هنر براي هنر «  را براي این دسته از آفرینش 
هنري قایل است؛ و نهایتاً این که بعضي دیگر مانند جولین بل 
بر این باور هستند که این آثار ) به ویژه آثار درون  غارها (  جنبه 
آییني و نیایش داشته است .البته چون هیچ سند مکتوبي درآن 
دوران  ها در دست نیست ) خط، حداقل 12000 سال بعد از 
این آثار ابداع شد ( نمي توان اظهار نظر قاطعي ابراز داشت . تنها 
مي توان سه دیدگاه را مطرح کرد تا هر فرد، متناسب  با سلیقه 
و اعتقادات خود، برداشت الزم را از این سه دیدگاه متفاوت 

داشته باشد . 

• آیا شما به تفکیک هنر دیني و غیر دیني اعتقاد دارید یا 
اصوال  این تقسیم بندي را فاقد اعتبار مي دانید؟

به هر تقدیر، در طول تاریخ، دوره ها  و یا هنرمنداني بوده اند که 
چندان به امور دیني و یا استعداد در امر آفرینش تصویري اعتقاد 
نداشته و برعکس تعداد بسیاري نیز بوده اند که به امر آییني 
و دیني در بیان تجسمي معترف بوده اند . مثل هنر اسالمي 
مسیحي، بودایي و تائولیستي و ... ولي در دوران مدرنیته و 
پیدایش اندیشه هاي سکوالر،بسیاري از هنرمندان که در زمینه 
هنرهاي تصویري )  و یا اغلب نوشتاري ( فعال هستند، اعتقاد 
چنداني به امر دیني بودن هنر نداشته و در درجه نخست آزادي 
بیان و انتقال اندیشه هاي فردي و الئیك را مورد توجه قرار داده 

و در آفرینش  هنري به آن پرداخته اند.

و  ارائه  در  میزان  تا چه  نقاشي  هنر  اعتقاد شما  به   •
کدام  در  و  آسماني  کتب  هاي  آموزه  و  تعالیم  اشاعه 

بخش ها مي تواند تاثیر گذار باشد   ؟
به اعتقاد من هنر نقاشي مي تواند در بیان اندیشه هاي عرفاني و 
آموزه هاي کتب آسماني نقش بسیار حساس و تعیین کننده اي  
داشته باشد . به ویژه آن که دریافت تصویر و هنرهاي بصري 
نیاز به خواندن و نوشتن الفبایي نداشته و مي تواند از طریق  

تصویر  و فضا مفاهیم و پیام را به مخاطب انتقال دهد .
 به همین  علت است که در طول تاریخ و در فرهنگ تصویري 
کشور ما کتب مّصور مذهبي بسیاري در قالب:  سیرت النبي  
قصص االنبیا ء، انبیاء نامه، معراج نامه و حتي درکتب مشهوري 
چون » جامع التواریخ «  داستان ها و روایات مذهبي بسیاري به 
طرز زیبا و شگفت آوري مّصور شده و تا به امروز براي فرهنگ 

بشري به جامانده است .

• در کشور ما در این زمینه )  یعني درباره نقش نقاشي و 
هنر هاي بصري در ارائه و اشاعه تعالیم دیني (  به اعتقاد 
شما آیا کارهاي چشم گیر و قابل توجهي انجام شده یا 
مي شود ؟ اگر نشده چه ضعف ها و کمبودهایي در این 

راه مي بینید؟

چنانچه منظور ازا ین سوال گذشته تاریخي باشد باید عرض کنم 
که نمونه هاي درخشاني از این منظر در دوره هاي تاریخي و 
گذشته دور، به جا مانده است . نظیر آثار کمال الدین بهزاد براي 
بوستان  سعدي، ) مکتب تبریز ( و یا اثر بي نظیر معراج حضرت 
رسول اکرم )ص ( اثر سلطان محمد نقاش که شهرت جهاني 
دارد، ولي در دوره هاي معاصر چنین امري کمتر و یا اصال به 

چشم نمي خورد . 
تنها هنرمنداني که صمیمانه و با تأثیر گذاري بسیار در این زمینه 
آثار ماندگاري از خود به جا گذاشته اند،  نقاشاني چون: محمد 
مدبر، حسین قوللر آغاسي  و عباس بلوکي فر بوده اند که در این 

قالب و در سطحي متعالي پرده اي خلق و به جا گذاشته اند. 
آن هم به دلیل اعتقادات عمیق شان به امري که  براي آن 
نقش آفریني مي کردند، بدون هر گونه تعلقات مادي  یا 

سودجویي هایي متعارف.
نقل است که محمد مدبر به نگار اجراي پرده هاي مرتبط 
با وقایع کربال، پیوسته نوحه مي خواند، و اشك مي ریخته 
است . براي همین است که پرده ي » ظهر روز عاشورا « ي 
مدبر یکي از برجسته ترین پرده هاي مذهبي در دوره ي معاصر 
است که به اعتقاد من ارزشي همسنگ معراج حضرت رسول 

)ص ( سلطان محمد دارد .
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ترس بی ترس، بوم سفید
هشت سالی می شود که نقاشی را به صورت حرفه ای 
دنبال می کنم، اما هنوز هر وقت در برابر یك بوم سفید 
قرار می گیرم عرق سردی بر پیشانی ام می نشیند و 
ضربان قلبم باال می رود. اَه، لعنتی، سوت سکوت بوم 
سفید در مغزم به سان صدای ممتد ِدِر...ر...رکمد ساز 
سر کوچه مان می پیچد. یك آن به خود آمده متوجه 
می شوم که قلموی پهن و تخت را مملو از رنگ سیاه 
کرده و آن را چون شوالیه ای فاتح در برابر بوم گرفته ام. 
ای فراموش کار دوباره یادت رفت؛ خدای مهربان ؛ مرا از 
شر عجله ای که شیطان به دستانم می سپرد در امان بدار؛ 
قول می دهم دوباره تکرار نشود. من به رازی پی برده ام   

به یك مانترای سحر آمیز که هروقت قبل 
از شروع نقاشی کردن آن را تکرار می کنم 
معجزه ای در من حادث می شود؛ چشمانم 
را می بندم و آهسته زمزمه می کنم »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم اهلل ال اله اال هو الحی 
القیوم و...«. مانترای سحر آمیز من آیت 
ستر و امان است، آنچه که مرا از شر تمامی 

شروران عالم حفظ می کند. 
اســتادی داشتم به نام آقای دکتر مهدی حســینی  
می گفت : هر وقت می خواهم نقاشی کنم باید سکوت 
و آرامش برفضای کاری ام مستولی شود. چه خوب می 

گفت، من هم آرامشی پایدار مبتنی بر 
کلماتی سحر آمیز یافته ام. باور نمی کنید، 
نتیجه این می شود که در انتهای  کار با خود 
می گویم : ای متقلب این که کار تو نیست، 
این همان نور رحمتی است که در کالم 
آسمانی در تار و پود رنگ های شیمیایی 
تو می تند و تو را این گونه به وجود می آورد 
و رنگها و فرم ها، خط ها و نقطه ها را این 

گونه  به رقص  وا می دارد. 
حاال من و این بوم تازه سفید، کنار پنجره 
تمام  خورده  باران  خاک  بوی  می روم. 

سلول های مغزم را به عطسه می آورد. آری انگار دوباره 
بهار شده و من دیگریك بچه نیستم که از خرید لباس 
سال نو ذوق زده شوم. برمی گردم و دوباره به سه پایه 
و بوم تازه نگاه می کنم، با خود می گویم : عجب سوژه ي 

رمانتیکی،  بهار.... 
اصال چرا پروژه جدید را با این سوژه کار نکنم ؟ آری 
بهارتولد طبیعت، تولد خودم، اصال تولد دنیا ! این واژه ها را 
با خودتکرار می کنم وبه سمت بوم می روم. صدای رادیوی 
اتاق برادرم بلند می شود:» اعملو ان اهلل یحی االرض بعد 
بیَّنَّا لکم االیت لعلکم تعقلون » )حدید17(  موت ها قد 
»بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می گرداند، به 
راستی آیات را برای شما روشن گردانده ایم 
میخکوب  بیندیشید.« سرجایم  باشد که 
می شوم چه می کنی با من خدا ؟! تمام 
موهایم سیخ می شود و بهت زده به بوم 
سفید خیره می شوم. باصدای بم و زمخت 
برادرم از جا می پرم، »چیزی به اذان نمانده 
برسیم  به مسجد  وضو بگیر تا سروقت 
چهچه  محو  دوباره  ؟حتما  گفتم  چه  نشنیدی  مگه 
عبدالباسطی !!!« چرا چرا شنیدم. چند لحظه صبر کن آب 
دهانم را قورت دادم و در چند ثانیه تمام آنچه که برمن 
گذشته بود از ذهنم گذشت. فلش بکی که مرا با اصل 
وسوژه و ایده و هر آنچه که تمامی فیلسوفان 
عالم گمگشته آنند، بمباران کرد. خونی تازه به 
تمامی رگ ها ی منجمدم جاری شد و احساس 
روحم  و  قلب  بر  شکوفایی  حس  ارجمندی، 
مستولی شد. بهار را بهتر از همیشه و با تمامی 
وجود احساس کردم، به طرف سه پایه رفتم و 
بوم سفیدم را بوسیدم و با خود عهد بستم که 

دیگر از هیچ بوم سفیدی نترسم. 
»مانتر: ذکر ، واژه یا مجموعه ای از واژه ها که 
یوگی برای ورود به مدیتیشن یا تمرکز ذهنی 

آن را تکرار می کند.«

طیبه محمدی
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هنر خوشنویسی، هنر دقیق و ظریفی است که از یك سو، 
خرد  و  دانش  با  دمساز  دیگر  از سوی  و  ذوق  با  قدم  هم 
است هنرمند با این دو، راه فضیلت و کمال و درجات عالی 
انسانی را طی می کند. در باب شرافت و فضیلت خوشنویسی و 
خوشنویسان پیامبر اکرم )ص ( می فرمایند :»الخط الحسن یزید 
الحق وضحا « خط نیکو به روشن شدن حق  و حقیقت کمك 
می کند. در جای دیگر می فرماید : کسی که بسم اهلل... رانیکو 

وخوش بنویسد، به  بهشت درآید. 
امیرالمومین علی )ع( نیز فرموده اند : »علیکم  بالحسن الخط فانه 

من مفاتیح الرزق«
به نیکو نوشتن بپردازید که کلیدهای روزی است. 

نیز  گاندی  مهاتما  زبان  از  را  خوش  اهمیت خط  نیست  بد 
بخوانیم:

»نمی دانم از کجا این فکر به مغز من راه یافت که داشتن خط 
خوب قسمت مهم تحصیل من نیست وتا زمانی که به انگلستان 
نرفتم این تصور در من قوی بود. اما سال ها بعد در آفریقای 
جنوبی وقتی که خط قشنگ وکالی دادگستری و جوانانی را 
که در خود آفریقا متولد شده و درس خوانده اند، دیدم ؛ از خود 
خجالت کشیدم و برای چنین غفلتی توبه کردم. فهمیدم که خط 
بد را به عنوان تحصیالت وتعلیمات ناقص تلقی می کنند، بعد ها 

سعی کردم خطم را خوب کنم ولی دیگر دیر شده بود. 
هیچ وقت نتوانستم آن غفلت جوانی 

را جبران کنم. 
هر زن ومرد جوانی باید از این بالیی که به سر من آمد سرمشق 

بگیرد و بداندخط خوب قسمت مهم تحصیالت است. 
اکنون معتقدم که باید به کودکان اول نقاشی آموخت سپس 

فن تحریر. 
الفبا را چون سایر اشیاء مثل گل  بهتر است کودک حروف 
وپرندگان و غیره ازطریق مشاهده بیاموزد وزمانی که قادر به 
کشیدن اشیاء شد به او خط تعلیم داده شود؛ چرا که در این زمان 

است که می تواند خط خوش را بیاموزد. 
که  است  محسناتی  از  یکی  خوش،  خط  شد  چنانچه اشاره 

نبایستی از آن به آسانی گذشت. 
هرنوشته که خوش نگاشته شود، دوچیز را به ذهن خواننده  القا 

می کند :خوش ذوقی نویسنده، اهمیت مطلب نگاشته شده. 
قرآن کریم، وحی الهی و معجزه عظیم نبی اکرم، پیامبر یگانه 
اسالم است و همین نکته سبب شد که هنرمندان مسلمان، از 
همان قرون اولیه اسالمی با نهایت خوش ذوقی، بکوشند که 
با زیباترین و خواناترین صورت ممکنه که  آیات آسمانی را 

شایسته آن است بنگارند. 
 هنر خوشنویسی با ورود اسالم به کشورمان، به سبب منع 
تصویرپردازی و شبیه سازی، به همراه معماری، رشد فزاینده ای 

یافت و کارکردهای دیگری پیدا کرد. 
کتیبه های متعددی که عموما در بناهای مذهبی به کار گرفته 
می شوند حاوی خطوط بدیعی بودند که آیات و احادیث را به 

زیباترین صورت به نظاره کنندگان عرضه می کردند. 
به زودی خوشنویسی برروی ظروف سفالین، کاشی ها، سردر 
منابرومنازل جای گرفت و بدین سان با زندگی مردم عجین شد 
و میراث خوشنویسان بزرگ پیشین به آسانی در اختیار عالقه 

مندان قرار گرفت. 
عزیز  سرانگشتان  هنردوستان،  و  جوانان  ما   که  است  امید 
استادان قلم این مرزوبوم را ارج  نهیم وسینه به سینه، سطرسطر 
اوراق نگاشته شان را بسان خاطره ي قومی رستم و سهراب در 

لوح زرین اذهانمان حفظ کنیم. 

خوشنویسی
کانون هنر
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Literature Club
کانون ادبیات

به  چطور  جهان  این  ؟  کیست  خدا 
وجود آمد ؟ ما انسان ها چگونه بوجود 
آمدیم ؟ چرا به این جهان رانده شدیم ؟ 
چرا از این جهان مي رویم ؟ هدف از 
خلق ما و همه موجودات چیست و چه 
بوده ؟ شاید این پرسش ها ذهن هر 
کدام از ما را به خود معطوف و ساعت ها 
ما را درگیر خود کرده باشد اما واقعاً چه 
پاسخ هایي مي توان به این سوال هاي 

بنیادین داد؟ 
وقتي خسته از دنیاي بي رحم  بي پناه  بي 
تکیه گاه و نا امید از هر امیدي هستیم در 
درون خود با تمام بي چارگي ها به یك 
چیز مي رسیم، یك امید که مي دانیم 
ناامیدمان نمي کند، یك پناه که مي دانیم 
بي پناهمان نمي گذارد و یك تکیه گاه که 
هیچ گاه پشتمان را خالي نمي کند؛ آري 
چه دلگرمي  زیبائیست وقتي مي داني خدا 
هست، خدا وجود دارد . همان خدایي که 
بندگانش را دوست مي دارد، همان خدایي 
که مي خواهد هدایت یابیم به همین خاطر 
قرآن را که سرچشمه همه ي زیبایي ها، 
احکام و قوانیني است که عمل به آن 
قطعا ما را به سعادت هدایت مي کند .  
نا  انسان ها همیشه سرکش و  ما  اما 
با خطاهایمان زندگي  فرمانیم همیشه 
خود را تباه ساخته ایم.  چیزي که بشر 
درک  را  آن  احساسش  تمام  با  امروز 

مي کند چیست ؟ 
بــي عدالتي، بي ثــباتي، بي فرهنگي، 
شــدن  پایمال  و  ظالم  گرفتن  قوت 
حیواني،  اعمال  و  افکار  رواج  مظلوم، 
خورد شدن انسانیت، انگار بشر دوباره 
جاهلیتي  برگشته  جاهلیت  عصر  به 
پیشرفته، جاهلیتي مدرنیسم ،و جاهلیتي 

از  سوزتر  خانمان  و  تر  کثیف  بسیار 
جاهلیت گذشته ، حال براي رهایي از این 
گرداب چه باید کرد ؟ بشر امروز قانوني 
دارد فرهنگ و احکام و دستوري دارد که 
عمل به آن یعني رهایي از تمامي این 
مشکالت و رسیدن به دنیایي آرماني به 
دنیایي فارق از هر گونه مشکل، به مدینه 

فاضله اما ... 
خداوند قرآن را بر قلب رسولش نازل 
خلق  با  زباني  چه  با  باید  حال  کرد 
صحبت مي کرد و احکام سعادت بشر 

را به دستشان مي رساند ؟
که  شـد  نازل  ســرزمیني  در  قرآن 
بود  زمین  روي  در  نقطه  ترین  سیاه 
اوج  به  را  ناداني  و  جاهلیت  مردمش 
رسانده بودند و هیچ عمل قبیحي نمانده 
بود که از آنها سر نزده باشد . آیا مي شود 
کسي فرزند پاکي که خداوند به تازگي به 
او بخشیده ـ جگر گوشه و دخترش را 
زنده به گور کند این نهایت بي رحمي 

است ؟ 
قرآن از این سرزمین بر قلب زاده  این 
این  باید  حال  گردید،  نازل  سرزمین 
وحي آسماني به زباني باشد که پیامبر 
که  پیامبري  کند  درک  را  آن  بتواند 
نه خواندن مي داند و نه نوشتن، باید مي 
فهمید  تا بتواند سرزمین  جاهلترین مردم 
را پاک گرداند. هدایت باید از سرزمین 
پیامبر یعني عربستان  آغاز شود  پس 
زبان هم باید عرب باشد  زباني که این 
قابلیت را دارا بود تا ریزه کاریهاي سخن 
پروردگار را بازگو کند زباني که به دلیل 
وسعتش مي شد، از متداول ترین و ساده 
ترین واژه زیباترین و رساترین سخن 
را ساخت و به عبارتي عالیترین معارف 

اسالمي در قالب ساده ترین الفاظ . 
آنچه این زبان را نسبت به سایر زبان 
ها متمایز مي سازد رعایت برترین مرتبه 
ي فنون سخن در این زبان است  و 
این که مالک قرآن ادبیات عرب است 
و این مزیت در هیچ  زباني از زبان هاي 
دنیا نیست، این زبان  زبان، منتخب خدا 
براي وحي و کلید فهم حقایق اسالم 
در عهد  زبان عرب حجاز  و  باشد  مي 
رسول خدا )س(  و متناسب با فضاي 
که  زباني  جامعه  وعلمي  فرهــنگي 
تواند ترجمان لسان وحي باشد و  مي 
آن چه قرآن را سخني برتر ساخته این 
که  باشد  مي  خداوند  کالم  که  است 
زبان  ادبیات  قواعد  و  فنون  به  آگاه 

عرب است . 
آري تمام این ها دالیلي بر این است 
که چرا زبان عرب منتخب  خداوند براي 
سخن وحي است، حال باید براي  نجات 
انسان از گرداب مظلومیت به سرچشمه 
احکام خدا در قرآنش که تمام آن جز 
براي  رسیدن انسان به خوشبختي  نازل 
نشده رجوع  کرد و با الهام از آن زندگي  
خود را دگرگون کنیم و به سعادت دنیا  و 
آخرت نائل آییم زیرا این خداست که ما 
را آفریده واو بهتر از هر کسي  راه سعادت 
و خوشبختي ما را مي داند  پس بیایم 
با شناخت قرآن و عمل به آن تضمین 
کننده خوشبختي خود در دنیا  و آخرت 
باشیم که الزمه شناخت قرآن و احکام و 
فرهنگ آن  شناخت زبان آن یعني عربي  
است و چه زیباست سخن امام صادق که 
مي فرمایند: زبان عربي را یاد بگیرید که 
این زبان  سخن خداوند است که بوسیله 

آن با بندگانش صحبت مي کند . ده!
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همانگونه که مي دانیم قرآن مجید اصلي ترین  و بزرگترین معجزه خاتم االنبیا براي مردم مي باشد. مرور زمان و اشراف بشر به لحاظ 
علمي بر برخي از رازهاي خلقت طي سالیان مختلف، ابعاد مختلف اعجاز قرآن را برایش روشن کرده است. به گونه اي که بخش 
زیادي از ناشناخته ها و اسرار طبیعت که طي قرون اخیر به مدد پیشرفت علم و تکنولوژي براي انسان روشن و کشف شده است 14 
قرن قبل در قرآن مجید به آن اشاره و راز و اسرار عجایب خلقت گیاهان، جانوران، کوه ها، آب ها و اقیانوس ها سیارگان و ستارگان و 
فضا براي بشر بیان شده است، به همین دلیل است که همواره به بشر گفته شده  است که در زمین گردش کنند و بر آنچه در آن خلق 
شده است بنگرند و بیندیشند. دراین مطلب به بررسي بخش هایي از اعجاز قرآن در طبیعت شامل ترجمه آیات قرآن در باره  هر پدیده 

طبیعي به همراه توضیحات علم و یافته هاي علمي بشر در آن رابطه پرداخته مي شود. 

باران
سوره نور آیه43 : آیا ندیدي که خداوند ابرهایي را به آرامي مي راند، سپس میان آنها پیوند مي دهد، و بعد آن را متراکم مي سازد؟! در 
این حال، دانه هاي باران را مي بیني که از البه الي آن خارج مي شود؛ و از آسمان، از کوه هایي که در آن است )ابرهایي که همچون 
کوه ها انباشته شده اند( دانه هاي تگرگ نازل مي کند، و هر کس را بخواهد بوسیله آن زیان مي رساند، و از هر کس بخواهد این زیان 
را برطرف مي کند؛ نزدیك است درخشندگي برق آن )ابرها( چشم ها را ببرد! دانشمندان با مطالعه بر روي ابرها به این نتیجه رسیدند 
که چگونگي بارش باران از ابرها داراي سیستم و مرا حل خاصي مي باشد. هواشناسان در مورد تشکیل ابر کومولونیمبوس مطالعه 
کرده اند تا نحوه تولید و ایجاد باران، تگرگ، برق )نور( را بیابند. یافته ها نشان مي دهد که کومولونیمبوس طي مراحل زیر باران ایجاد 

مي کند.  
1-  ابتدا ابرها با نیروي باد به حرکت در مي آیند، قطعه هاي پراکنده و کوچك که کومولوس نام دارند با نیروي باد به یکدیگر فشرده 

شده و در یك منطقه تجمع مي یابند و ابرهاي کومولونیموس را مي سازند.  
2-  اتصال: ابرهاي کوچکتر به یکدیگر متصل و ابرهاي بزرگتر را تشکیل مي دهند.  

3-  تراکم و انبوه شدن: وقتي ابرهاي کوچکتر به هم مي پیوندند و ابرهاي بزرگتر را مي سازند در ابرهاي بزرگ حرکت و رشد عمودي 
به سمت باال صورت گرفته که این پدیده در مرکز ابرها بیشتر از لبه ها و کناره هاي آن رخ مي دهد و بعد از این رشد رو به باال 
موجب کشیده شدن توده  ابر به باال و رسیدن به ناحیه سردتر اتمسفر )جو( که محل تشکیل قطره هاي آب و تگرگ است مي شود. 
و قطره هاي آب و تگرگ، بزرگتر و سنگین تر شده و حرکت رو به باالي آنها متوقف مي شود و به صورت قطره هاي باران و تگرگ 
فرود مي آیند، به هم پیوستن تکه هاي کوچك و تشکیل ابرهاي بزرگ و شروع بارندگي مي باشد. در مورد برف ها نیزهمه ي  ابرها 
ذرات آب یا کریستال  یخ را با خود حمل مي کنند، اما این ذرات بسیار کوچکتر از آن هستند که به زمین ببارند. اگر ارتفاع ابرها بیشتر 
شود، هواي سردتر، باعث فشرده تر شدن بخارآب مي شود، و  این ممکن است براي شکل دادن باران، تگرگ یا برف مناسب باشد. 

تناسب باران 
سوره زخرف آیه 11 : همان کسي که از آسمان آبي فرستاد بمقدار معین، و بوسیله آن 

سرزمین مرده را حیات بخشیدیم؛ همین گونه )در قیامت از قبرها( شما را خارج 
مي سازند! )11(            

 بر اساس تحقیقاتي که دانشمندان بر روي تناسب قطرات باران انجام دادند به این 
نتیجه رسیدند که مقدار قطراتي که از زمین بخار مي شود در حدود 16 میلیون تن 

مي باشد و به همین میزان آب ازآسمان فرود مي آید. 

باد
سوره حجر آیه22 : ما بادها را براي بارور ساختن )ابرها و گیاهان( فرستادیم؛ و از آسمان آبي 

نازل کردیم، و شما را با آن سیراب ساختیم؛ در حالي که شما توانایي حفظ و نگهداري آن را نداشتید! 
)22( بادها با وزش 

آیینه تمام نمای خلقت درقرآن

عذرا طباطبایی
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خود روي اقیانوس ها باعث حرکت قطرات اب و بعد از مدتي به وجود امدن موج مي شوند. سپس این موج ها سبب پخش شدن 
ذرات اب در هوا مي شوند و باد آنها را به سمت باال انتقال مي دهد که از اولین مراحل بارش باران مي باشد. یکي دیگر از وظایف 

بادها انجام عمل لقاح مي باشد. 
 

آب ها و اقیانوس ها
 

دیوار مانع میان دو دریا
سوره نمل آیه61 : یا کسي که زمین را مستقر و آرام قرار داد، و میان آن نهرهایي روان ساخت، و براي آن کوه هاي ثابت و پابرجا 
ایجاد کرد، و میان دو دریا مانعي قرار داد )تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال( آیا معبودي با خداست؟! نه، بلکه بیشتر آنان نمي دانند 

)و جاهلند(! )61  (  
 موج هاي بزرگ و جریاني قوي در دریاي مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود دارد. مدیترانه از طریق جبل الطارق وارد اتالنتیس مي شود. 
میان این دو در اعماق چند صد متري دیوار وجود دارد. در طرفین این مانع هر کدام از دریاها دما و شوري و غلظت و شرایط زیستي 
خاص خود را دارد. مثال آب دریاي مدیترانه در مقایسه با اقیانوس اطلس: گرم، شور، و کم غلظت تر است. وقتي آب دریاي 
مدیترانه از باالي دیوار میان خود و اقیانوس اطلس، با گرما و شوري و غلظت کم و خصوصیات ویژه خود چند صد متر به 
اعماق مي رود، آب دریاي مدیترانه در آن عمق تعادل و توازان ایجاد مي کند، و از باال برمي گردد. این دو دریا در همین مرز با هم 

یکي مي شوند و فراتر از مرز خود نمي روند؛ که این امر به خاطر تغییر غلظت کشش سطحي از یکي شدن جلوگیري مي کند.  

قرمز شدن آبها 
سوره اعراف آیه 133 : سپس )بالها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم:( طوفان و ملخ و آفت گیاهي و قورباغه ها و خون را -که 

نشانه هایي از هم جدا بودند- بر آنها فرستادیم؛ )ولي باز بیدار نشدند( تکبر ورزیدند، و جمعیت گنهکاري بودند! )133  (
موجودات بسیار کوچك میکروسکوپي به نام دانیوفالژله )به معناي تاژکاران خوفناک( وجود دارند که این موجودات گاهي به سرعت 
تولید مثل نموده و در اثر ازدیاد جمعیت، مناطق وسیعي از سطح دریا را مي پوشانند؛ در این حالت آب را به رنگ قرمز در مي آورند. 
به این پدیده اصطالحا »Rebtibe«  گفته مي شود. این موجودات از رده Flagellate یا Masigophora هستند که داراي دیواره ثابت 
و داراي یك یا چند رشته طویل هستند که قابل تغییر شکل است و براي حرکت مورد استفاده قرار مي گیرد. علت قرمز بودن آب 
این است که این نوع از تاژکداران عالوه بر پیگمان سبز، داراي پیگمان هاي سرخ هستند و به این جهت رنگ آب را مانند خون 
مي سازند. بنابراین، این پیگمان ها در قرمز کردن آب موثر هستند. به همین دلیل به آنها گروه Pylrohopyta) گیاه داراي بدنه رنگي( 
مي گویند. حقیقت این است که درباره عامل مرگ ماهي ها هنگام پدیدار شدن کشنده هاي قرمز که تاکنون مشخص شده  است                 

وجود سه عامل قطعي به نظر مي رسد : 
1-  سم حاصله ازاین تاژکداران.  

2 - مسدود شدن مجاري تنفسي یا برانش )آبشش( ماهي به وسیله این موجودات و ایجاد خفقان.  
3-  کمبود شدید اکسیژن آب به علت مصرف آن در مرحله پوسیدگي آنها.  

مهمترین عامل»Rebtibe« ) قرمز شدن آب( مي تواند عامل طوفان باشد. طوفان و ایجاد موج هاي طوفاني، خود خسارات سنگین 
وارد کرده و باعث کشته شدن تعداد زیادي از مردم مي شود. از طرف دیگر طوفان با ایجاد و حمل مواد به داخل آب از یك طرف 
و از طرف دیگر جریانات Lougmri  باعث به هم ریختگي زون سطحي مي شود و باعث فراوني یك دفعه وdloom داینوفالژله ها 

مي شود.  
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کوه ها
سوره  انبیا آیه31 : و در زمین، کوه هاي ثابت و پابرجایي قرار دادیم، مبادا آنها را بلرزاند! و در آن، دره ها و راه هایي قرار دادیم تا هدایت 

شوند! )31  (   
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ریشه کوه ها برروي سطح زمین نمي باشد، بلکه در زیر زمین مي باشد مثال کوه اورست ارتفاع 
قله آن در حدود 9 کیلومتر از زمین مي باشد و ریشه  ان طولي در حدود 125 کیلومتر دارد. کوه ها بر اثر حرکت و تصادف تکه هاي 
بزرگ پوسته زمین به وجود مي آیند. و قتي دو الیه با هم برخورد مي کنند الیه قوي تر در زیر آن یکي قرار مي گیرد و از الیه باالي 

کوه شکل مي گیرد. 

زلزله و خروج مواد مذاب 
سوره زلزله آیه 1و2: هنگامي که زمین شدیدا به لرزه درآید، )1( و زمین بارهاي سنگینش را خارج سازد! )2  (  

فورانهاي آتشفشاني، معموال براساس شکل دهانه اي که از آن فوران صورت مي گیرد، محل قرارگیري دهانه در کوه آتشفشان 
شکل و نوع مخروط آتشفشان و باالخره خصوصیات عمومي فوران )آرام یا شدید - انفجاري یا غیر انفجاري( طبقه بندي مي شوند. 
گدازه هاي اسیدي به علت درصد Sio2 باال و درجه حرارت نسبتا پایین داراي )ویسکوزیته( باال و سیالیت پائین بوده و در نتیجه به 
صورت انفجاري همراه با مواد پرتابي مي باشد. اما در گدازه هاي باریك به علت درصد Sio2 پائین و درجه حرارت نسبتا باال، گرانروي 

پائین بوده و سیالیت افزایش مي یابد و در نتیجه مواد پرتابي با مقدار کم و فوران آرام انجام مي شود. 

سیاهچاله فضایي
سوره نجم آیه1:سوگند به ستاره وقتي که از باال به گودال فرو مي افتد )یا فرو مي ریزد()1(   

طبق اختر فیزیك، نظریه جدید، ممکن است سیاهچاله ها مرحله پایاني زندگي ستاره ها باشند. مادامي که یك منبع انرژي در ناحیه 
مرکزي ستاره فعالیت مي نماید، درجات حرارت باال باعث انبساط گاز و جدا شدن الیه هاي باالیي آن مي شود. در عین حال، نیروي 
گرانشي عظیم ستاره،  این الیه ها را بسوي مرکز مي کشاند. پس از آنکه سوخت تأمین کننده ي  واکنش هاي هسته ای به مصرف 
رسید درجه حرارت در ناحیه مرکزي ستاره به تدریج پایین مي آید؛ در این مرحله تعادل ستاره به هم مي خورد و ستاره تحت تاثیر 

نیروي گرانشي خود منقبض مي گردد، تکامل و تغییر بیشتر آن به جرمش بستگي دارد. 

ستاره
سوره طارق آیه7 : همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکي هاست! )3  ( 

ستارگان اجرامي هستند آسماني، که داراي منبع انرژي بوده )به سه صورت انرژي گرانش، حرارتي وهسته ای( و این انرژي را با تابش 
خود بصورت امواج الکترومغناطیس خرج مي کنند. 

پالسار
سوره طارق آیه 1 تا 3: سوگند به آسمان و کوبنده شب! )1( و تو نمي داني کوبنده شب چیست! )2( همان ستاره درخشان و شکافنده 

تاریکي هاست! )3  ( 
 اگر جرم ستاره اي بسیار بیشتر از خورشید باشد، فشار فرو ریزش مرحله کوتوله سفید را نیز پشت سر مي گزارد و متوقف نمي شود، آن 
قدر فرو ریزش ادامه مي یابد که قطر ستاره به حدود ده کیلومتر مي رسد. در این نقطه ستاره گلوله اي است چگال از ذرات هسته ای که 
آن را ستاره نوتروني مي نامند. برخي از ستارگان نوتروني به سرعت مي چرخند و در هر بار چرخش تابشهایي در طول موج رادیویي 

گسیل مي کنند، این گونه ستاره هاي نوتروني، تپ اختر )پولسار( نام دارد. 

ستونه اي منظومه شمسي 
سوره رعد آیه2 : خدا همان کسي است که آسمان ها را، بدون ستونه اي که براي شما دیدني باشد، برافراشت، سپس بر عرش، استیال 
یافت )و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت(؛ و خورشید و ماه را مسخر ساخت، که هر کدام تا زمان معیني حرکت دارند! کارها 

را او تدبیر مي کند؛ آیات را )براي شما( تشریح مي نماید؛ شاید به لقاي پروردگارتان یقین پیدا کنید! )2(
سیارات منظومه شمسي، نیروي جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونه اي از موج تصور مي کند و به شکل ستون آنرا رسم مي کند با 

هم نگهداشته شده اند.  
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 تعداد سیارات منظومه شمسي 
سوره یوسف آیه4 : )به خاطر بیاور( هنگامي را که یوسف به پدرش گفت:»پدرم! من در خواب دیدم که یازده ستاره، و خورشید و ماه 

در برابرم سجده مي کنند!« )4  (
بنابر یافته ستاره شناسان تعداد سیارات 11 مي باشد: سیاره ماه، سیاره عطارد، سیاره زهره، سیاره زمین، سیاره مریخ، سیاره مشتري 

سیاره زحل، سیاره اورانوس، سیاره نپتون، سیاره پلوتون، سیاره سدنا.  
  

 شب و روز 
سوره نور آیه44 : خداوند شب و روز را دگرگون مي سازد؛ در این عبرتي است براي صاحبان بصیرت! )44  (   

خورشید هر روز از مشرق طلوع مي کند و به آرامي باال مي اید. مسیر حرکت آن دراسمان به شکل یك نیم دایره است. پس از 
پیمودن این مسیر، درافق فرو مي رود. و شب آغاز مي شود. زندگي انسان، جانوران و گیاهان تحت تاثیر گردش شب و روز است. 
در زمانهاي قدیم، مردم عقیده داشتند که خورشید واقعا در آسمان حرکت مي کند و شب و روز را به وجود مي آورد. مثال مصریان 
بر این باور بودند که خداي خورشید به نام »رع« ارابه آتشین خود را هر روز در آسمان ها مي راند. امروزه مي دانیم که این خورشید 
نیست که حرکت مي کند بلکه سیاره ما زمین، از غرب به شرق مي چرخد. ما در اثر چرخش زمین تصور مي کنیم که خورشید در 

آسمان حرکت مي کند. 
 

زمین
 الیه  هاي زمین

سوره طالق آیه12 : خداوند همان کسي است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او در میان آنها پیوسته 
فرود مي آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد! )12  (   

این الیه ها 7 عدد مي باشند که عبارتند از: تروپوسفر پایینترین الیه اتمسفر است که خود از الیه هاي کوچکتري تشکیل شده است. 
الیه استراتوسفر بر روي الیه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود 23 کیلومتر است. مزوسفردر باالي الیه گرم ازن قرار 
دارد که دما در آن متناسب با افزایش ارتفاع با آهنگ 3/0 سانتیگراد به ازاي هر 100 متر کاهش مي یابد. یونسفر از بخش فوقاني 
مزوسفر تا ارتفاع تقریبي 1000 کیلومتري اتمسفر زمین قرار دارد. اگزوسفر شرایط موجود در یونسفر در این الیه نیز حاکم است. 
ماگنتسفر منطقه شبه تله اي که در آنجا خطوط نیرو روي زمین در طرف خورشید بسته مي شوند و خطوط نیرو در طرف شب بازند.  

پوشش هواي محافظ زمین 
سوره انبیا آیه32 : و آسمان را سقف محفوظي قرار دادیم؛ ولي آنها از آیات آن روي گردانند. )32  ( 

گرد زمین را پوشش هوایي ضخیمي فرا گرفته،که عمق آن به 350 کیلومتر مي رسد. هوا ازگازهاي »نیتروژن » به نسبت 03/78 
درصد« و اکسیژن » به نسبت99 20/ درصد« و اکسید کربن » به نسبت 04/0درصد« و بخار آب و گازهاي دیگر به » نسبت 

94/0 « درصد ترکیب یافته است.
 این پوشش هوایي با این حجم ضخیم و با این نسبت هاي گازي فراهم شده در آن، هم چون سپري آسیب ناپذیر زمین را دربر 
گرفته و آن را ازگزند سنگ هاي آسماني که به حد وفور به سوي زمین مي آیند و ازهمه اطراف، تهدیدي هولناک براي ساکنان زمین 

به شمار مي روند،حفظ کرده زندگي را بر ایشان امکان پذیر مي سازد. 

تغییر ابعاد زمین 
سوره رعد آیه41 :» آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ زمین مي آییم و از اطراف )و جوانب( آن کم مي کنیم؟! )و جامعه ها، 
تمدن ها، و دانشمندان تدریجا از میان مي روند. ( و خداوند حکومت مي کند؛ و هیچکس را یاراي جلوگیري یا رد احکام او نیست؛ 

و او سریع الحساب است! )41  (   
زمین در واقع چنان که قرآن مطرح کرده پیوسته در حال کم و کاسته شدن است. پیوسته گاز و گرما و انرژي از جو زمین خارج 
مي شود و به فضا مي رود، و رفته رفته ازحجم و اندازه آن کاسته مي شود. طوریکه تخمین زده مي شود، زمین در آغاز پیدایش خود 

حجمي تقریبا2000  بار بزرگ تر از حجم کنوني خود داشته است. 

کروي بودن زمین 
سوره اعراف آیه137 : و مشرق ها و مغرب هاي پر برکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده )زیر زنجیر ظلم و ستم(، واگذار 
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کردیم؛ و وعده نیك پروردگارت بر بني اسرائیل، بخاطر صبر و استقامتي که به خرج دادند، تحقق یافت؛ و آنچه فرعون و فرعونیان 
)ازکاخ هاي مجلل( مي ساختند، و آنچه از باغ هاي داربست دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبیدیم! )137  ( 

  این تعبیر تنها با کروي بودن زمین مي سازد، زیرا اگر فرض بگیریم که زمین مسطح است، در این صورت یك مشرق و یك مغرب 
بیشتر نخواهد داشت ؛ اما اگر زمین را کروي فرض نمائیم، هر نقطه اي از زمین براي نقاط شرقي آن، )غرب( خواهد بود و براي نقاط 
غربي آن، )شرق( خواهد بود.» ماژالن « درسال 1519 با چند کشتي که » شارل پنجم « پادشاه اسپانیا در اختیارش قرار داده بود، از 
اسپانیا حرکت و در جنگ با بومیان جزایر مالزي کشته شد؛ ولي همراهان او به طرف مغرب حرکت کردند و پس از عبور از جنوب 
آفریقا، اقیانوس اطلس رو به مغرب، و از جنوب آمریکا از تنگه اي به نام » اوست «گذشت و از اقیانوس آرام به جزایر فیلیپین رسید. 
خود را به اسپانیا رساندند و دوباره به همان نقطه اي که حرکت کرده بودند بازگشتند. این کار سبب شد تا از نظر علمي نیز کروي بودن 
زمین ثابت شود. عالوه بر این با دوربین هاي نجومي مشاهده شده است که سیاره هاي منظومه شمسي نیز همه کروي هستند. زمین 

نیز یکي از آن سیارات است که خالق آن در قرآن به کروي بودن آن با اشاره به مشارق و مغارب خبر داده است.  

حرکت انتقالي زمین    
سوره ملك آیه15 : او کسي است که زمین را براي شما رام کرد، بر شانه هاي آن راه بروید و از روزي هاي خداوند بخورید؛ و بازگشت 

و اجتماع همه به سوي اوست! )15(  
 زمین در طول سال یکبار به دور خورشید مي گردد. که این حرکت، حرکت انتقالي زمین نامیده مي شود و به کمك اثر دوپلر اثبات 

مي شود.  

همبستگي آسمان و زمین 
سوره انبیا آیه30 : آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده اي را از 

آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمي آورند؟! )30(  
ساختمان آفرینش از )گاز( تشکیل شده و سپس به )سدیم( تقسیم گردید و یکي از نتایج این تقسیم منظومه شمسي ما مي باشد. 
یکي از بهترین دالئلي که مي رساند این کرات همبستگي داشته اند، این است که در خورشید بیش از 67 عنصر وجود دارد که عین 
آن عناصر در زمین نیز دیده مي شود. همچنین، عناصر سنگ هاي آسماني که از آسمان داخل زمین مي شوند، همان عناصري است 

که ساختمان زمین را در بر گرفته است.  

خورشید
سوره شمس آیه1 : به خورشید و گسترش نور آن سوگند، )1(  

 خورشید ستاره اي است از ستارگان رشته اصلي، که 5 میلیارد سال از عمرش مي گذرد. این ستاره کروي شکل بوده و عمدتا ازگازهاي 
هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. وسعت این ستاره 4/1 میلیون کیلومتر )870000 مایل( است. جرم این ستاره 7 برابر جرم یك 

ستاره معمولي بوده و همچنین 750 برابر جرم تمام سیاراتي است که به دورش مي چرخند.

ماه
سوره قمر آیه1 : قیامت نزدیك شد و ماه ازهم شکافت! )1( 

کره ماه که تنها قمر طبیعي زمین است، پوشیده ازسنگ بوده و قطرش یك چهارم قطر زمین مي باشد. کره ماه پوشیده ازغبار بوده، 
آب و حیات در آن یافت نمي شوند. 

نور ماه 
سوره یونس آیه5 : او کسي است که خورشید را روشنایي، و ماه را نور قرار داد؛ و براي آن منزلگاه هایي مقدر کرد، تا عدد سال ها و 

حساب )کارها( را بدانید؛ خداوند این را جز بحق نیافریده؛ او آیات )خود را( براي گروهي که اهل دانشند، شرح مي دهد! )5(  
 ستاره شناسان به این نتیجه رسیدند که تابش خورشید از خود آن است ولي تابش ماه ازخود آن نیست بلکه بازتاب تابش 

خورشید است. 
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تعريف
كانونهاي تخصصي قرآن كريم: گروههاي عالقمند دانشجويي هستند كه در قالب ضوابط آيين نامه  در جهت 
كشف و ارائه ارتباط موجود بين رشته هاي دانشگاهي و قرآن كريم و كاربردي كردن آيات مرتبط، زير نظر 

متخصصين فن فعاليت مي نمايند.

کانون تخصصي فیزیک و نجومکانون تخصصي هنر کانون تخصصي زبان

کانون تخصصي فقه و حقوقکانون تخصصي روانشناسي و علوم تربیتيکانون تخصصي پزشکي

کانون تخصصي علوم اجتماعی کانون تخصصي تاریخکانون تخصصي ادیان و عرفان 

کانون تخصصي فلسفه کانون تخصصي زمین شناسي کانون تخصصي مدیریت

کانون تخصصي فني -مهندسيکانون تخصصي سینماکانون تخصصي جغرا فیا

کانون تخصصي علوم پایهکانون تخصصي جامعه شناسيکانون تخصصي رایانه

مقدمه  
قرآن كتاب رستگاري و قاعده استوار و پايدار سعادت دنيوي و اخروي بشريت است كه متأسفانه عده كثيري از انسانها 
به داليل مختلف از جمله جهل و غرور و تعصب و غفلت، از آن بي بهره و با آن بيگانه هستند. كالم الهي گنجينه اي 
تودرتو و داراي بطون و اعماق است، اما در عين حال حضرت حق آن را نازل و ساده گردانيده تا هر كس به قدر تشنگي 
از آن بهره گيرد. »ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر« ) سوره قمر - آيه 17 ( براستي كه محكم ترين منبع اسالم در قلمرو 
اقتصاد، سياست فرهنگ، ادب و انديشه و علوم مختلف از فقه گرفته تا كالم و نجوم، قرآن است و آيه هاي روشنگر آن. 
پژوهشهايي كه در گرداگرد اين خوان الهي سامان يافته طراوشهاي زيبا و ارزشمندي خواهد بود كه احياء و عرضه آنها 
نيازهاي دانشمندان و پژوهشگران و به ويژه جوانان مشتاق را مرتفع خواهد ساخت. طرح ايجاد و راه اندازي كانونهاي 
تخصصي قرآن كريم در راستاي ايجاد بينش عميق نسبت به آيات و مفاهيم الهي و كاربردي كردن آنها در تمامي علوم 
مختلف توسط سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان كشور ارائه گرديده و اميد است با اجراي آزمايشي و بررسي نقاط 

قوت و ضعف بتوان به راهكارهايي جهت ارائه هر چه بهتر اين طرح ارزشمند دست يافت . 

کانون هنر

دریچه ای بر کانون های تخصصی
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اهداف 
ایجاد بینش تخصصی نسبت به مفاهیم واالي قرآني

پرورش توان علمي و ارتقاي سطح دانش اجتماعي
شناخت و جذب افراد مستعد جهت انجام پژوژه های علمي – قرآني

ایجاد بستر مناسب براي انجام فعالیتهاي پژوهشي - قرآني در تمامي رشته هاي دانشگاهي
ایجاد و تقویت ساختارهاي پژوهشي در داخل دانشکده ها به منظور انجام تحقیقات هدفدار،دراز مدت، گروهي و میان رشته اي

حمایت از پژوهشهاي کاربردي و بنیادي از طریق ایحاد تسهیالت و فراهم نمودن امکانات
تقویت و گسترش پژوهشهاي قرآني در دانشگاه

برگزاري گردهمایي علمي در سطح ملي و بین المللي در دانشگاهها
تشویق و ترغیب اعضاء کانونهاي تخصصي به مشارکت در طرحهاي تحقیقاتي - کاربردي و استفاده از منابع مالي خارج از کانونها 

جهت انجام تحقیقات از طریق عقد قرارداد طرحهاي تحقیقاتي
شکوفائي استعدادهاي علمي - پژوهشي دانشجویان متعهد و متخصص در رشته هاي مختلف دانشگاهي

نشر و توسعه علوم اسالمي از طریق تحقیقات علمي و تدوین آثار، کتب، درسنامه ها و مقاالت جهت احیاي فرهنگ غني قرآني
شناسائي و هماهنگي با مراکز پژوهشي داخل و خارج از کشور و پژوهشگران مرتبط و همکاري با آن مراکز

حمایت و پشتیباني از طرحها و پروژه هاي نو
جذب و بکار گیري اساتید برجسته در رشته هاي مختلف دانشگاهي جهت کارشناسي،مشاوره و راهنمائي اعضاء کانونها در 

پروژه هاي تحقیقاتي
بستر سازي جهت تبیین و جلوه گري وجوه مختلف قرآن کریم و کاربرد آن در جامعه امروز
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تشکیل كانون هاي تخصصي قرآن كريم در واحدهاي جهاددانشگاهي سراسر كشور  
تعداد 9 واحد جهاددانشگاهي پس از مطالعه و بررسي هاي الزم پیشنهاد تشکیل کانون هاي تخصصي را به سازمان ارائه نمودند 
که جهاددانشگاهي واحد علوم پزشکي ایران کانون تخصصي پزشکي و قرآن کریم، جهاددانشگاهي واحد خواجه نصیرالدین طوسي 
کانون تخصصي سینما و قرآن کریم، جهاددانشگاهي واحد استان تهران کانون تخصصي جامعه شناسي و قرآن کریم و ... را تشکیل 

دادند.

راه اندازي سايت دومین دوره فضاسازي سوره هاي 
قرآن كريم 

 www.gallery.qclubs.ir کانون تخصصي هنرهاي تجسمي سایت
را با محوریت سوره مبارک فجر ایجاد و راه اندازي کرد در 
قبلي  آثار دوره  ارائه  اجراي هر سوره ضمن  با  این سایت 
سایت  روي  بر  جدیدي  دوره  اثار  و  فراخوان  آرشیو،  در 
قرار مي گیرد. این سایت همزمان با برگزاري دومین دوره 

فضاسازي آماده سازي گردید.

كانون تخصصي رايانه و قرآن كريم شروع به 
فعالیت كرد

با تأسیس این کانون، سایت»کانونهاي تخصصي قرآن کریم« 
نیز راه اندازی شد. ایجاد سایت کانونهاي تخصصي قرآن کریم 
با توجه به طرح پیشنهادي کانون تخصصي رایانه با هدف ایجاد 
پایگاه اطالع رساني کانونهاي تخصصي و ارتباط اعضاء به 
صـورت مجازي از خرداد ماه 86 آغاز گـردید. عالقه مـندان  
  www.qclubs.ir آدرس  به  بیشتر  آشنایی  برای  توانند  می 

مراجعه نمایند . 

از گوشه
 و کنار
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برگزاری سلسله كارگاه هاي پژوهشي ،آموزشي 
طب و دين

سلسله  به  شروع  کریم  قرآن  و  پزشکي  تخصصي  کانون 
گزارش  به  کرد.  دین  و  آموزشي طب  پژوهشي  کارگاههاي 
مشارکت  با  که  برنامه  این  در  تخصصي  کانونهاي  خبرنگار 
آبان ماه 86 به  از  ایران  جهاددانشگاهي واحد علوم پزشکي 
صورت کارگاههاي پژوهش آموزشي برگزار شد پس از پایان 
نفرات حاضر  به  ترم  پایان  امتحان  و  کارگاه  اول  ترم  یافتن 
گواهي گذراندن دوره اعطا شد. همچنین این کانون از مرکز 
طب الصادق )ع( در قم بازدید کرد. گفتني است ترم دوم این 
کارگاه با موضوع روش تحقیق در مطالعات اسالمي با حضور 

اساتید دانشگاه علوم پزشکي ایران برگزار می شود.

فراخوان مقاله

از دانشـجویان عالقه مند به فعالیت های میان رشته ای قرآن کریم جهت ارسـال مطالب به واحد نشـریه »عقـیق« دعـوت              
بعمل می آید . لطفا مطالب خود را به آدرس پستی : تهران - خیابان انقالب - خیابان قدس - خیابان بزرگمهر - پالک 97- مرکز 

فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور - طبقه دوم - واحد پژوهش   شماره تماس :66485663

      نام و نام خانوادگی : .................................................................... عنوان مطلب : ..............................................................................
      تالیف   گردآوری - منبع : ......................................................................................................................................................... 
     دانشگاه محل تحصیل :. .................................................................. مقطع تحصیلی: ......................................................................

   

به همت كانون مديريت و قرآن كريم برگزار 
مي شود

اولین طرح فراخوان دیدگاههاي مدیریتي با محوریت سوره 
والعصر-عالقه مندان براي شرکت در این طرح مي توانند آثار 
خود را تا پایان سال 87 به دبیرخانه طرح فراخوان دیدگاه هاي 
مدیریتي ارسال کنند و براي کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

اینترنتي www.qclubs.ir مراجعه کنند. 

برگزاری  سلسله نشست های تخصصي 
»مديريت و قرآن كريم«

با  كريم  قرآن  و  مديريت  كانون  های  نشست  سلسله 
اساتيد علوم  با حضور  همكاری دانشگاه های مديريت 
قرآنی و مديريت به صورت كارگاه پرسش و پاسخ  در 

سطح دانشگاه های مديريت  برگزار می شود . 
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گزارش تصویری
کارگاه های آموزشی
طرح فضاسازی سوره های قرآن


