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سرمقاله

ای سرو بوستان ايستادگی!
ای زيباترين گل باغ حسين (ع)!
ای جوان رعنا و رشيد حسين (ع)!
ای علی (ع) را يادگار!
ای علی اکبر!

تو که در صورت و سيرت شبيه ترين بودی به پيامبـر خير و برکت (ص)! ســـالم و درود بی پايان بر صورت و سيرت پيامبر گونه ات.
اعیاد پر خیر و برکت شعبانیه و 11شعبان سالروز والدت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا ،حضرت علی
اکبر(علیه السالم) و روز جوان خجسته باد.

سه نور آمد به عالم پر ز احساس
معطر هر سه از عطر گل یاس
سه نور تابناک آسمانی
حسین بن علی  ،سجاد و عباس
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گلستانی از زيباترين گل های فداکاری! و دريايی از آبی عطوفت را در دل خود ،جمع داشتی ،لوح عاشورا ،در انتظا ِر قلم
شمشير تو نشسته تا خاطره دلير مردی های بدر و حنين را بر آن نقش نمايی و تمثال قدم های رسول خدا (ص) را بر پهنه
ک ربال حک کنی.

3

»« بسم رب الشهداء و الصدیقین و ال تحسبن الذین قتلوا »«
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* تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در دانشگاه خوارزمی*
به گزارش سیمای خوارزمی ،همزمان با شهادت هفتمين امام شيعيان حضرت
امام موسی کاظم (ع) ،م راسم تشییع شهدای گمنام روز شنبه  91/3/27ساعت 8
صبح از میدان سپاه کرج بصورت پیاده آغاز شد و در جوار مسجد امی رالمومنين
(ع) دانشگاه آرمیدند .تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام از میدان سپاه کرج تا
دانشگاه خوارزمی با حضور پرشور مردم شهيد پرور استان البرز و مسئوالن عالی
رتبه استانی ،مسئوالن ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی برگزار شد .اين دو
شهيد  18و  20ساله ،م ربوط به عملیات والفجر  8منطقه فاو بودند .این حرکت
بزرگ و با ارزش مرهون پیگيری های مستمر دانشگاه خوارزمی ،ستاد دانشجویی
پیگیری تدفین شهدای گمنام(سلوک گمنامی) و ستاد پیگیری شهدای گمنام
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بوده است .رياست دانشگاه خوارزمی
ضمن خیرمقدم به حاضرين و تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) گفت:

دو دانشجو به ليست دانشجويان دانشگاه خوارزمی
اضافه شدند.
شنید کشورش می لرزد
حس کرد تمام پیکرش می لرزد
پس یک تنه سمت عشق رفت و حس کرد
دنیا همه در ب رابرش می لرزد
در بدرقه گالب و آب و آیینه
در کاسه چشم مادرش می لرزد

ایشان در ادامه افزود :تقدس یافته است خاک اين دانشگاه با ت ربت رهپویان راه حسين(ع)
که منزلگاه شهدای دفاع مقدس شده است .رفته گانی که جان در کف اخالص نهادند
و با نیروی ایمان و اسالم تقدس به جنگ دشمنان دين و آرمانهای انقالب اسالمی
رفتند و با خون خويش وضوی عشق ساختند و به نماز و راز و نياز با معبود پرداختند.
ما را به خانه زه رای بی نشان ببرید
به خاک بوسی بانوی هر دو جهان ببرید
اگر تمام کوچه های مدینه را بلدید
کبوتر دل ما را به آشیان ببرید
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نماز میت با حضور بیش از  5000نفر به امامت حجت االسالم و المسلمين
حاج صادق رزاقی مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
خوارزمی و مسئوالن استان البرز و حضور پرشور مردم اقامه گردید.

امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت
نیس ت.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
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فرهن��گ ایث��ار و مقاومت ازآن رو اهمیت دارد ک��ه ایثار مقدمه ش��جاعت و ت�لاش و ش��هامت را م��ی طلب��د و
تروی��جای��نفرهن��گیعن��یتروی��جعل��م،صنع��تع��زتوق��درت
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*مراس�م هفتم دو ش�هید گمنام در دانش�گاه خوارزمی *
مراس��م هفتمین روز تدفين دو شهید گمنام با حضور
اس��تاندار اس��تان الب��رز و نماين��دگان مجلس ش��ورای
اس�لامی و مس��ئوالن ،دانش��جویان و کارکنان دانشگاه
در مس��جد امیرالمومنين دانش��گاه خوارزمی برگزار شد.

وی گف��ت :ش��هدا در هداي��ت جامع��ه و رف��ع موانع
اجتم��اع موثرن��د .خوبس��ت ک��ه وصي��ت نامه ش��هدا را
مطالع��ه کني��م  .در مطالعه بي��ش از  4000وصيت نامه
ش��هدای استان البرز به طور مش��ترک چند محور اصلی
در تمام��ی وصيتنام��ه های ش��هدا ديده می ش��ود .که
عبارتن��د از  -1زن��ده نگه داش��تن عاش��ورا  -2نماز و
بخص��وص برپايي نماز جماع��ت  -3حجاب ،عفاف و حیا
 -4حماي��ت از والي��ت فقي��ه ،رهب��ری و روحاني��ت.
این مراس��م با مداحی ذاکر اهل بي��ت و اقامه نماز ظهر
و عص��ر پای��ان یاف��ت.
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همزم��ان ب��ا والدت امام حس��ين (ع) مراس��م هفتمین
روز تدفي��ن دو ش��هید گمن��ام با حضور آق��ای مهندس
فرهادی اس��تاندار اس��تان الب��رز و آقای دکت��ر کوليوند
و آق��ای مهن��دس اکبري��ان نماين��دگان م��ردم کرج در
مجل��س ش��ورای اس�لامی ،مس��ئوالن ،دانش��جویان و
کارکنان دانش��گاه خوارزمی س��اعت  11/30روز ش��نبه
 91/4/3در مس��جد امیرالمومني��ن دانش��گاه خوارزم��ی
برگزار ش��د.
حج��ت االس�لام والمس��لمين ح��اج ص��ادق رزاق��ی
مس��ئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه
خوارزمی س��خنران اين مراس��م بودند.
وی ضم��ن تبري��ک اعیاد ش��عبانيه خاطرنش��ان کردکه
خدايي که پاس��دار خون شهداست تقويم را مديريت می
کن��د تا جایی ک��ه روز تدفين اين دو ش��هيد مصادف با
وفات حضرت امام موس��ی کاظم (ع) و مراس��م هفتمين
روز تدفين اين عزيزان روز والدت امام حس��ين(ع) برگ
زري��ن ديگ��ری درکتاب کربال گرايي اس��ت و ش��هيدان
برگهای��ي از اين کتاب هس��تند .دو س��رمايه بزرگی که
خدا نصیب دانش��گاه کرد 2 ،اس��تاد بزرگوار که اس��تاد

درس��های کرام��ت ،بزرگ��ی ،آزادگی ،ش��رافت و ديانت
هس��تن .د
ایش��ان در م��ورد جایگاه ش��هيدان در فرهنگ حس��ينی
(ع)گف��ت :وقتی ک��ه پیامبر در ش��ب معراج ،آن ش��ب
پررم��ز و راز بعد از طی کردن هفت آس��مان و کرس��ی
اله��ی در مس��یر عرش الهی ق��رار گرفت اين نوش��ته را
ديد« :حس�ین چ�راغ هدايت اس�ت» .یعن��ی همان
نقط��ه ای ک��ه ش��هيدان با حضرت اب��ا عبدا ..الحس��ين
(ع) س��هيم و شريکند و هر ش��هيد به اندازه خودش در
هدایت ديگران س��هيم اس��ت.
مس��ئول نه��اد نمايندگ��ی مق��ام معظ��م رهب��ری در
دانش��گاه گفت :دو گريه ارزش��مند اس��ت یک��ی گريه از
خ��وف خ��دا و ديگ��ری گريه بر ش��هدا .ش��هدا عالوه بر
اينکه س��فينه النجات هس��تند مصباح الهدی نیز هستند.

*تشکر وقدر دانی ریاست دانشگاه از دانشگاهیان*
مصداق حديث رسول اکرم (ص) :من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق
بدينوسيله از اساتيد ،کارکنان و دانشجويان محترم که در م راسم معنوي و روحاني
تشييع و تدفين دو شهيد گمنام حضور يافته و در برگزاري هرچه با شکوه تر
آن ياري و کمک رسانده اند ،تشکر و قدرداني مي نمايم ،اجر همگان را از خداوند
سبحان مسئلت داريم .ان ا ..اليضيع اجر المحسنين
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*م راسم گ رامیداشت آزادسازی خرمشهر در دانشگاه*
سالروز آزادسازی خرمشهر روز چهارشنبه 91/3/3در سالن اجتماعات
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی ،برگزار شد.
به گزارش سیمای خوارزمی ،م راسم گ رامی داشت آزادسازی خرمشهر با حضور
سردار حاج محمد میرجانی معاون بازرسی حوزه مرکزی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و مسئولين دانشگاه ،ساعت  10صبح روز چهارشنبه  91/3/3در سالن
اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار گرديد.
در اين م راسم حجت االسالم و المسلمين حاج صادق رزاقی مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن خیرمقدم به حضار ،تبريک والدت باسعادت
امام محمدباقر (ع) ،حدیثی از حضرت امام محمدباقر به شرح ذيل عنوان کرد:
سه خصلت است که امکان ندارد صاحب این خصلت ها از دنیا برود مگر اینکه
کیفرش را خواهد ديد.
یکی از اين خصلت ها بيع به معنی ظلم است طلب کردن چيزی که از آن شما
نيست .هر ظلمی که می کنيد بايد منتظر تاوانش باشيد.
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چون به دقت بنگری هر روز روز محشر است
دومین خصلت:قطع رحم است .ارتباط با فامیل را از دست دادن .سومين خصلت :سوگند
دروغ است سر هم کاله گذاشتن و خدا را وجه مصالحه ق رار دادن می باشد.
در ادامه سردارحاج محمد میرجانی معاون بارزسی حوزه مرکزی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با تب ریک میالد امام محمدباقر(ع) ،سی امين سالگرد آزادسازی خرمشه ر ،کلیاتی
از عملیات بيت المقدس را عنوان کرد و گفت :در  31شه ریور سال  59دشمن بعثی با
حمایت آم ریکا از زمين ،ه وا و دريا حمله ور شد و  22000کیلومتر م ربع از خاک ای ران را با
هدف اشغال خوزستان ،اشغال کرد .عملیات های ط ریق القدس ،ثامن االئمه ،فتح المبين
که درست یک ماه بعد از عملیات فتح المبين ،عملیات بيت المقدس آغاز شد و با آزادسازی
خرمشهر شی رازه دشمن بهم خورد و تلخی سقوط خرمشهر را به شی رينی شکست
حصر آبادان و آزاد سازی خرمشهر تبديل کرد .و این نتیجه میسر نبود جز به پایداری،
استقامت و توکل به خدای رزمندگان و رهبری معمار کبیر انقالب حضرت امام خمينی(ره)
روح امام و شهدای هشت سال دفاع مقدس ق رين رحمت الهی باد.
با فتح خرمشهر اراده دشمن هم فتح شد
پس از آن آقای بيات فرمانده پایگاه شهيد بهشتی گزارشی از عملکرد بسیج کارکنان
دانشگاه (شامل برگزاری اردوی راهیان نور  ،برگزاری اردوی زیارتی و بصی رتی در مشهد و قم ،
کالسهای بصی رتی ـ اخالقی ،برگزاری زیارت عاشورا در محرم و صف ر ،تقدیر از خانواده شهدا و
جانبازان در دهه فجر  ،حضور در همایش ها و  )...ارائه نمود.
در ادامه دکتر علی شماعی معاون دانشجویی دانشگاه ،رزمنده حاضر در عملیات بیت
المقدس و جانباز جنگ تحمیلی ،با ق رائت سوره« فیل» و بیان بخشی از تفسیر آن ،فتح
خرمشهررامشابه لشکرکشیسپاهابرههبهخانهخدادانستواشارهکردکسانیکهمخلصانه
از دین خدا حمایت کنند خداوند آنها را یاری میرساند و این یک سنت الهی است.
وی در ادامه گفت :سوم خرداد جنگ استکبار جهانی در مقابل انقالب اسالمی بود که ملت
با ایمان و مخلص را با یکدیگر متحد ساخت و انقالب ما را بیمه کرد .
ایشان در پایان به ذکر خاطره ای از دوران دفاع مقدس بویژه عملیات بیت المقدس و آزادی
خرمشهرپرداخت.
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*اختتاميه مسابقه دوستی با قرآن در دانشگاه خوارزمي*
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اختتامی��ه مس��ابقه دوس��تی ب��ا
ق��رآن روز ش��نبه  91/3/6در
س��الن ش��ماره ی��ک دانش��کده
ادبیات س��اعت  17ال��ی  20برگزار
گردید .برنامه ب��ا قرائت آیاتی چند
از کالم اهلل مجی��د ب��ا صدای قاری
برجس��ته کش��ور جناب آقای دکتر
س��عید طوسی شروع ش��د .پس از
آن دکتر ش��فیعی مع��اون فرهنگی
دانش��گاه ضمن قدردانی و تشکر از
همکاری نه��اد نمایندگی رهبری و
کارشناس��ان و مدیران در برگزاری
مس��ابقه با بیان حدیثی از حضرت
علی(ع) ک�ه فرمودند«:در عمل
کردن به قرآن دیگران از ش�ما
سبقت نگیرند» اینگونه ادامه داد:
پیش��رفت و موفقیت با پناه بردن به
قرآن میس��ر است و جوانان باید در
برابر مش��کالت به ق��رآن پناه ببرند
در پایان اب��راز امی��دواری کرد که
بتوانند جلس��ات تفسیر قرآن را در
خوابگاهه��اراهان��دازیکنن��د.
بع��د از اج��رای گ��روه تواش��یح
مطلع ال ّنور ،از جناب آقای مهندس
امیدیان(معاونت فرهنگی ،اجتماعی
شهرداری کرج) دعوت به سخنرانی
شد .ایش��ان بعد از قدرانی و تشکر
از بانیان مسابقه گفت برای داشتن
آرمان ش��هر اسالمی خیلی جاهالنه
اس��ت اگر فکر کنیم م��ی توانیم از
اب��زار مهندس��ی اتوپیای��ی غرب��ی

اس��تفاده کنیم .حلقه گمش��ده ای
بین مباح��ث علمی و اجرایی وجود
دارد انق�لاب ما فرصت این را ندارد
که عده ای را مس��ئول پرداختن به
مباح��ث علمی و ع��ده ای دیگر را
مسئول پرداختن به مباحث اجرایی
کن��د همه ما بای��د در هر دو عرصه
کار کنی��م ،درادام��ه گف��ت :انتطار
م��ن از جامعه مذهب��ی بردن قرآن
در بط��ن زندگ��ی و تربیت فرزندان
بر اس��اس آموزه های قرآنی است،
شیوه ای باید پیاده کرد که اجتماع
را به س��وی قرآنی شدن سوق دهد
ما باید نگاهی جامعه س��از به قرآن
داش��ته باشیم .مراس��م قرعه کشی
مسابقه بزرگ دوس��تی با قرآن که
در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار
شده بود ،طی دو بخش انجام ش��د.
در ادام��ه آق��ای دکتر دارا(مدیر
کل فرهنگ��ی وزارت عل��وم،
تحقیقات و فناوری) ضمن تش��کراز
برگزارکنندگان مسابقه خاطرنشان
ک��رد که تفاوت دانش��گاه اس�لامی
ب��ا غیر اس�لامی در تربی��ت نیروی
انس��انی منطب��ق با مفاهی��م دینی
واسالمی است وازمس��ئولین توجه
بیش��تر به قرآن را خواس��تار ش��د.
درپای��ان با اش��اره به کرس��ی های
آزاداندیش��ی گف��ت کرس��ی های
آزاداندیش��ی از جمل��ه دغدغه های
ب��ه زمی��ن مان��ده رهبری اس��ت و

کس��انی که در عرصه قرآن فعالیت
می کنند وظیفه دارند به این مورد
توج��هکنن��دوب��هآنبپردازن��د.
دکت��ر دارا گف��ت :افزايش تعداد
س��راهاي قرآن تاثيرات مطلوبي در
راستاي آشنايي با آموزه هاي قرآني
فراه��م می کند که اين امر ،اهميت
فراوان��يدارد.
مدي��رکل فرهنگ��ي وزارت عل��وم،
تحقيقات و فناوري ادامه داد :وزارت
علوم در سال جاري ،اقدامات مورد
نياز ب��راي افزايش تعداد س��راهاي
ق��رآن را انجام مي ده��د و اين امر
ب��ا همکاري بخش ه��اي ذيربط و
دانش��گاه ها صورت مي گيرد.
وي گفت :آش��نايي با قرآن موجب
افزاي��ش آرامش در زم��ان تحصيل
علم مي ش��ود که اين امر ،ضرورت
فعاليت هاي قرآني در دانشگاه هاي
کش��ور را بيش از پيش آش��کار مي
کن��د
.
دارا ادامه داد :الزم اس��ت شرايطي
فراهم شود که امثال "ابن سينا" ها
و "رازي"ها ب��ه جامعه تحويل داده
شود که اين امر ،اهميت و ضرورت
فراوان��يدارد.
مس��ابقه "دوس��تي با قرآن " در
دو بخش حفظ شفاهي  ٢٠سوره از
قرآن و بخش کتب��ي محتواي جزء
سي ام قرآن کريم ويژه دانشجويان
برگزار ش��د .پس از قرعه کشي به

 300نفر از برترينها ،جوايزي شامل
س��فر مکه ،کربال ،لپ تاپ و ...اهدا
ش��د
.
ای��ن مراس��م ب��ا حض��ور آقایان
عالیانی(مع��اون فرهنگ��ی و
ام��ور اجتماع��ی اس��تان الب��رز)،
عاش��ری(رئیس اداره اوقات کرج)،
دکت��ر دارا(مدی��ر کل فرهنگ��ی
وزرات علوم،تحقیق��ات و فناوری)،
مهندس امیدیان(مع��اون فرهنگی،
اجتماع��ی ش��هرداری ک��رج)،
ش��فق(رییس حراست ش��هرداری
ک��رج) ،ج��واد حاجی پ��ور (معاون
دفت��ر نه��اد نمایندگ��ی رهب��ری)،
بهیارمقدم(رئی��س ادراره ارتباطات
فرهنگ��ی وزارت عل��وم) ،کری��م
سلیمانی(کارش��ناس فرهنگی نهاد
رهب��ری) ،س��یفی(معاون فرهنگی
مطبوعات فرهنگ و ارش��اد اس��تان
الب��رز) عالیانی(مع��اون فرهنگ��ی
و ام��ور اجتماع��ی اداره کل بنی��اد
ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران البرز)،
رضوانی(رئی��س اداره آموزش اداره
کل بنی��اد ش��هید) ،نصیری(رئیس
اداره فرهنگ��ی و هن��ری بنی��اد
ش��هید) ،حاج آقا س��رزعیم(معاون
فرهنگ��ی اداره اوق��اف) ،مهن��دس
افتخاری(مدی��ر ام��ور عموم��ی) و
ریاس��ت دانشگاه و س��ایر مسئولین
دانش��گاه برگزار گردید.

9

ماهنامه سیمای خوارزمی.سال یازدهم.شماره .208خردادماه 1391

*بيس�ت و س�ومين س�الگرد ارتحال ملکوتی معمار کبير انقالب در دانش�گاه خوارزمی*
ب��ه گزارش س��یمای خوارزمی ،مراس��م گراميداش��ت بيس��ت
و س��ومين س��الگرد ارتحال ملکوت��ی حضرت ام��ام خمينی(ره) با
حض��ور حجت االس�لام و المس��لمين حاج آقا رضاي��ی امام جمعه
مهرش��هر کرج ،رياست دانشگاه ،مس��ئولين و کارکنان ساعت 13
روز دوش��نبه  91/3/8در س��الن اجتماعات دانشکده ابيات و علوم
انس��انی پرديس کرج دانش��گاه خوارزمی برگزار ش��د.
در این مراس��م دکتر حس��ين ش��فيعی مع��اون فرهنگی دانش��گاه
ش��خصيت امام خمينی(ره) س��خن گفت:
در خص��وص دو ويژگی
ّ
اولي��ن خصوصيت ام��ام اين که ،بع��د از غيبت کبری تنها کس��ی
بودند که تش��کيل حکومت اس�لام داد و س��يدی از اهل بيت (ع)
بس��تر س��از حکومت امام زمان (عج) ش��د .خصوصي��ت دوم امام
خمينی(ره) ،مش��روعيت عجيب و بی نظير ايش��ان اس��ت .معمو الً
ش��خصيت های سياس��ی بعد از مدتی ا ُفول می کنند اما در انقالب
اس�لامی امام خمينی (ره )بعد از گذش��ت چند ده��ه ،هنوز الهام
بخش جنبش های اس�لامی مردمی منطقه اس��ت .حجت االس�لام
و المس��لمين ح��اج آقا رضايي ام��ام جمعه مهرش��هر در خصوص
ش��خصيت امام خمينی(ره)س��خنانی را ايراد فرمود :کسی که می
خواه��د از ام��ام س��خن بگويد بايد اش��راف کامل به ش��خصيت و
زندگ��ی امام خمينی (ره) داش��ته باش��د امام تمثي��ل همه خوبي
های عالم اس��ت ،ل��ذا می توان ادعا کرد که اين ش��خصيت بزرگ
ب��ه جهت برخ��ورداری از کماالت ش��خصيتی در ابع��اد و زوايای

مختل��ف ،انس��انی نادر و در مقايس��ه با غي��ر معصومين ب��ی نظير
بودن��د .امام خمينی(ره) ،رهبری رفيع درجه اس��ت که دوس��ت و
دش��من به وااليي شخصيت ايش��ان اذعان دارند .مدعيان امروز به
جهت عظمت ش��خصيت امام راحل ،از ايش��ان با خضوع و خش��وع
ي��اد م��ی کنند .اين س��وال ب��رای فرهيختگان مطرح اس��ت که با
توج��ه ب��ه اينکه امام يک فرد ع��ادی بودند چطور ب��ه اين درجه
رس��يدند؟ يک ويژگ��ی خاص امام اين بود که ايش��ان ب��ا عنايت
اله��ی پله های ترقی را ط��ی کرد رمز موفقيت ام��ام ،ايمان امام
بود که قلب امام ،باطن ام��ام ،ضميرامام مملو از ايمان به خداوند
بود .اس��تاد مطهری که  12س��ال افتخار ش��اگردی امام راحل را
داش��ت در مورد ام��ام می گوي��د :او را مجموع��ه ای از ايمان ها
يافت��م او کس��ی ب��ود ک��ه ايمان ب��ه راه و هدفش داش��ت صبر و
ثب��ات قدم امام ،توکل به خداوند ،ش��جاعت و بصيرت امام س��عه
ص��در ،روحيه ش��هادت طلبی ،احس��اس تکلي��ف در انجام وظايف
امام س��تودنی ب��ود .امام ترجمان تقوای الهی بود .روحش ش��اد و
راه��شپ��رره��روب��اد.

*پی�ام معم�ار کبی�ر انقلاب*
ش�هادت ش�هيد بهش�تي در برابر مظلوميت او ناچيز اس�ت .مگر ش��هادت ارثي نيس��ت كه از مواليان
م��ا ك��ه حيات را عقيده و جهاد ميدانس��تند و در راه مكتب پرافتخار اس�لام با خون خود وجوانان عزي��ز خ��ود از آن
پاس��داري ميكردند ،به ملت ش��هيد پرور ما
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*برنام�ه های س�تاد ارتح�ال ام�ام خمین�ی(ره)*
 1ـ س��خنراني در خصوص ش��خصيت حضرت امام خميني(ره) از  91/3/6الي 91/3/10بين نماز ظهر و عصر در مس��جد دانش��گاه در تهران و کرج
 - 2مراس��م گراميداش��ت و بيع��ت دانش��گاهيان با حض��رت امام خمينی(ره) روز دوش��نبه مورخ  91/3/8س��اعت  30/13لغايت  30/15در س��الن
همايش دانش��کده ادبيات و علوم انس��انی پرديس کرج دانش��گاه
 - 3توزيع آش صلواتي در تهران و کرج روز س��ه ش��نبه مورخ 91/3/9
 - 4ش��رکت مديران و کارکنان در مراس��م حس��ينيه جماران و بهش��ت زهرا بر اس��اس برنامه وزارت علوم در روز چهار ش��نبه مورخ 91/3/10
 - 5برگ��زاري نمايش��گاه آث��ار حض��رت ام��ام خمين��ي (ره) و كتابخان��ه تخصص��ي در کلي��ه دانش��کده ه��ا
 - 6مس��ابقه كتابخوان��ي از كت��اب خودباختگ��ي و خودب��اوري از دي��دگاه ام��ام خمين��ي (ره)
 - 7برپايي ايس��تگاه صلواتي در ميدان دانش��گاه  91/3/9س��اعت 15
 - 8انتش��ار وي��ژه نام��ه تخصص��ي

پیروزی انقالب مرهون فداکاری های دالورانه ملت ،خصوصآ ش��هیدان
ت
اس�� .
این نعمت بزرگ الهی(انقالب اس�لامی) را ارزان از دس��ت ندهید.

انتصاب�ات:

آقای دکتر محمدحس��ین عبداللهی :رییس دانش��کده روان شناس��ی و علوم تربیتی
خانم دکتر ش��هربانو عریان :رییس دانش��کده علوم زیس��تی
خانم دکتر ش��هال باقری میاب :مدیر گروه جامعه شناس��ی

تقدیر و تش�کر:

آقای دکترمحمداس��ماعیل عظیم عراقی در مدت تصدی س��مت مدیر پژوهش��ی
آقای دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم در مدت تصدی ریاس��ت دانش��کده روان شناس��ی و علوم تربیتی
خان��م دکت��ر فاطم��ه جواه��ری :در م��دت تص��دی میری��ت گ��روه جامع��ه شناس��ی
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ام��ام خمین��ی(ره)

»«ان�ا هلل و ان�ا الی�ه راجع�ون»«
با نهايت تأس��ف و تأثر با خبر ش��ديم اس��تاد ارجمند عبدالمجید یعقوب پور اس��تادگروه زمین شناسی و ریاست
پژوهش��کده عل��وم دع��وت حق را لبيک گفت .اي��ن ضايعه را به همکاران و بازماندگان محترم ايش��ان تس��ليت عرض
نم��وده از درگاه خداون��د من��ان برای آن مرحوم رحمت واس��عه الهی و برای خانواده معزز ايش��ان صبر و ش��کيبايي
مس��الت داريم.
به همین مناس��بت روز س��ه ش��نبه  91/3/30س��اعت  11:30در محل نمازخانه دانش��گاه در تهران مراس��م ختمی
برگزار ش��د.
در این مراس��م دکتر صدر الدین امینی از اعضای هئیت علمی گروه زمین شناس��ی طی س��خنانی اظهار داش��ت:
40س��ال همکاری و ارتباط نزدیک با ایش��ان داشتم.دکتر یعقوب پور بس��یار صبور و دارای تواضع بسیار بود و بعداز
بازنشس��تگی همچن��ان هم��کاری علم��ی خود را با دانش��گاه ادامه داد .وی در رش��ته خود بی نظیر ب��ود و ما فقدان
چنان ش��خصیتی را در دانش��گاه بس��یار تاس��ف بار می دانیم.
در این مراس��م حجت االس�لام والمس��لمین محمد هاش��می معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز
در مورد جایگاه اس��تاد در دین اس�لام و اجتماع امروز در جهت اعتالی علم س��خنرانی کرد.
*یاد و خاطره آقای دکتر ابراهیم امیر س�بحانی اس�تاد از دس�ت رفته گروه زمین شناس�ی را گرامی میداریم.دانش�گاه  9س�ال
پیش از نعمت حضور ارزش�مند ایش�ان محروم ش�د *

11

*اولين فارغ التحصيل دکتری رشته تاريخ ايران اسالمی در دانشگاه*
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خان�م مري�م محمدي دانش��جوي مقط��ع دکترا به عن��وان اولين
دانش��جوي دکت��راي رش��ته تاري��خ اي��ران اس�لامي دانش��گاه ش��نبه
 91/2/16از پاي��ان نامه خود دفاع کرد .به گزارش س��یمای خوارزمی،
خان��م مري��م محمدي عنوان پاي��ان نامه خود را « تحوالت سياس��ي
قفق��از جنوب��ي در دوره ي مغوالن و ايلخانان» اع�لام کرد آقاي دکتر
صال��ح پرگاري و آقاي دکتر محمدحس��ين رازنهان اعضاي هيات علمي
دانش��گاه خوارزم��ي اس��تاد راهنما و دکت��ر جواد عباس��ي عضو هيات
علمي دانش��گاه فردوسي مش��هد به عنوان استاد مشاور ،وي را در اين
دفاع ياري کردند .ایش��ان کارشناسي خود را در دانش��گاه تربيت معلم
سبزوار و کارشناسي ارش��د را در دانشگاه فردوسي مشهد گذراند .وي
 3مقال��ه علم��ي ـ پژوهش��ي و  2مقاله علمي تخصص��ي را در کارنامه
علم��ي خ��ود دارد.
ضم�ن تبريک اين موفقيت به خانم محمدي و جامعه دانش�گاهي
آرزوي موفقي�ت روزاف�زون هم�ه جوان�ان اين مرزو ب�وم را از
درگاه حضرت حق مس�ألت داریم.
ش��رح حال علمی ایش��ان در زیر می آید:
س�وابقآموزش�ی:
تدری��س دروس زی��ر به مدت 3ترم از مهر  1385ت��ا بهمن  1386در
دانش��گاه پیام نور :
-1تاری��ختم��دنمل��لمش��رقزمی��ن
-2تاریخ اروپا در قرون وس��طی
-3روش تحقی��ق در تاری��خ
-4تاری��خ اروپ��ا در ق��رون جدی��د
-5تاری��خ تح��والت اب��ران در دوره مغ��والن و ایلخان��ان
-6تاریخن��گاری در ای��ران
تدری��س دروس زی��ر به مدت 2ت��رم از مهر  1388ت��ا مهر  1389در
دانش��گاهتربی��تمعل��مته��ران:
-1اندیش��ه های سیاس��ی در اس�لام و ایران
-2مبان��ی تاری��خ اجتماع��ی ای��ران.
س�وابقپژوهش�ی:
-1چاپ مقاله ای با نام اس�لام در اردوی زرین در سال چهارم /شماره
پانزده��م /پاییز  1387فصلنامه علم��ی – تخصصی نامه تاریخ پژوهان.
-2چ��اپ مقاله ای با نام عوامل موثر در روابط ایران و اردوی زرین در
دوره زمامداری هالگو و اباقا خان در ش��ماره  /4پاییز  1385پژوهش
نامه تخصصی گروه تاریخ دانش��گاه ازاد اس�لامي واحد بجنورد.
-3چ��اپ مقاله ای با نام تحوالت سیاس��ی گرجس��تان از حمله مغوالن
تا تاس��يس حكوم��ت ايلخانان در مجله علمی -پژوهش��ی پژوهش نامه
تاريخ اس�لام.
-4چ��اپ مقاله ای با نام تاثير دول ثالث بر روابط ايران و اردوي زرين
در مجله علمی -پژوهش��ی تاریخ اس�لام.
-5پذي��رش مقال��ه اي ب��ا نام نق��ش خاندان های اش��رافی در تحوالت
ارمنس��تان در عصر حمالت مغول و حکومت ایلخانی ( بررس��ی موردی
خان��دان ل��رد مخار گرس��لي) در مجله علمي –پژوهش��ي گ��روه تاريخ
دانش��گاه شهيدبهش��تي كه در تيرماه 1391به چاپ خواهد رس��يد.
-6پذي��رش مقاله اي با عنوان نقش دين در مناس��بات ايلخانان و آلتن
اردو در مجله علمي – پژوهش��ي تاريخ و تمدن اس�لامي.
-7انجام پژوهش��ی با عنوان جغرافیای تاریخ��ی بجنورد و تاریخ کردها
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در ش��مال خراسان به سفارش صدا و س��یمای استانی خراسان شمالی.
-8انج��ام پژوهش��ی با عنوان بررس��ی تح��والت سیاس��ی ،اجتماعی و
فرهنگی خراس��ان ش��مالی در دوره س��ردار معزز بجنوردی به سفرش
صدا و س��یمای اس��تانی خراس��ان ش��مالی.
-9نگارش تحقیقی با عنوان مردم شناس��ی بجنورد به س��فارش سازمان
میراث فرهنگی و گردش��گری خراس��ان ش��مالی.
-10انجام پژوهش��ی با نام تاریخ خاندان آل معزز به س��فارش سازمان
میراث فرهنگی و گردش��گری خراس��ان ش��مالی.
-11کارش��ناس رادیوی��ی چن��د برنام��ه تاریخی برای صدا و س��یمای
مرکز خراس��ان ش��مالی.
مه�ارته�ایعلم�ی:
-1رتب��ه  1آزمون دکت��ری گروه تاریخ س��ال  1386دانش��گاه تربیت
معل��مته��ران.
-2ش��اگرد اول دوره دکتری تاری��خ ورودی بهمن  1386و مهر1388
گ��روهتاري��خدانش��گاهتربي��تمعل��مته��ران.
-3تس��لط به ترجمه متون عربی .الزم به ذکر است اینجانب کارشناسی
رش��ته زبان و ادبیات عرب را دارا می باش��م.
-4تس��لط به ترجمه متون تخصصی انگلیس��ی.
ایش��ان از س��ال  1387به عنوان مش��اور س��ازمان س��نجش در بخش
هفته نامه پیک س��نجش نیز مش��غول بکار اس��ت.
در ادام��ه خالص��ه مقال��ه ای��ن دانش��جوی پرت�لاش را م��ی آوری��م:

ن�ام مقال�ه :تح�والت سیاس�ی گرجس�تان از حمل�ه
مغ�والن تا روی کار آم�دن دولت ایلخان�ان .پذیرش
ش�ده در نش�ریه علمی-پژوهشی پژوهش�نامه تاریخ
اسلام.
مقال��ه تح��والت سیاس��ی گرجس��تان از حمل��ه مغ��والن ت��ا روی کار
آم��دن دول��ت ایلخانان قس��متی از بخ��ش دوم پایان نام��ه اینجانب با
ن��ام تحوالت سیاس��ی قفقاز جنوب��ی در دوره مغ��والن و ایلخانان می
باش��د .قفقاز جنوبي از جمله مناطقي اس��ت که به علت اهميت س��وق
الجيش��ي ،جغرافياي��ي و اقتص��ادي ،هميش��ه ،مورد توج��ه مهاجمان
و دول��ت ه��اي مختلف بوده اس��ت .گرجس��تان هم به عن��وان يکي از
مه��م ترين س��رزمین های اي��ن منطقه ،همواره ،م��ورد توجه و تاخت
و ت��از اق��وام خارجي قرار مي گرفته اس��ت .با قدرت ياب��ي چنگيزخان
و آغ��از کشورگش��ايي مغ��والن ،توس��عه امپراطوري در غ��رب ،نيز به
عن��وان يکي از برنامه هاي آنان مورد توج��ه قرار گرفت .توجه مغوالن
ب��ه گرجس��تان که تقريب��ا هم زمان با لشکرکش��ي هاي ج�لال الدين
خوارزمش��اه به اين کشور صورت گرفت پادش��اهي قدرتمند باگراتيدي
گرجس��تان را در وضعي��ت پيچي��ده و دش��واري قرار داد و باعث ش��د
تا س��اخت سياس��ي و اوضاع داخلي اين س��رزمين به طور مس��تقيمي
از اي��ن تح��والت تاثير پذيرد .درواق��ع ،حمله مغوالن به گرجس��تان و
اس��تيالي آنه��ا به اين ناحيه ،آغاز دوره جديدي از س��لطه قدرت هاي
خارجي بر اين س��رزمين ب��ود که فصلي مهم از تاريخ این س��رزمین و
ني��ز بخش��ي از تاري��خ امپراط��وري مغ��ول را رق��م زد.

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت مقاله
دیگرایش��ان ب��ا ن��ام :تأثي��ر
قدر ته��اي ثالث بر مناس��بات
زر ين .چاپ
ايلخان��ان و اردوي ّ
ش��ده در فصلنام��ه علم��ی-
پژوهش��ی مطالع��ات تاری��خ
اس�لام.
تش��کيل امپرت��وری مغ��ول
در ح��د فاصل چی��ن تا اروپای
ش��رقی و حکوم��ت ايلخان��ان
مغ��ول در اي��ران ب��ه عن��وان
بخش��ی از آن ،موجب تحوالت

*دانش�جوی دانش�گاه
خوارزم�ی برن�ده
مدال نقره مس�ابقات
دانش�جویی کش�ور*
تی��م پن��ج نف��ره گروه ریاض��ی دانش��کده عل��وم ریاض��ی و کامپیوتر
دانش��گاه به سرپرس��تی آق��ای دکتر طاهر قاس��می هنری ،در س��ی
و شمش��ین مس��ابقات دانش��جویی کش��ور ،که زیر نظر انجمن ریاضی
ای��ران در تاری��خ  26ت��ا  29اردیبهش��ت م��اه  1391در دانش��گاه
تحصی�لات تکمیل��ی عل��وم پایه زنجان برگزار ش��د ،ش��رکت نمود و
رتبه دهم را بین  41تیم از دانش��گاه های کش��ور کس��ب نمود.
آقای��ان دکتر صنعت پور و دکتر س��االریان و خانم آذین گلبهاران در
آماده س��ازی این تیم همکاری داش��ته اند.
آرم�ان آش�تاب دانش��جوی کارشناس��ی رش��ته رياضی دانش��گاه
خوارزمی برنده مدال نقره س��ی و ششمين مس��ابقه دانشجویی کشور
در رش��ته رياضی ش��د.

نکت�ه
*می�زان فاصل�ه قل�ب آدمه�ا و تٌ�ن ص�دا*
اس��تادی از ش��اگردانش پرس��ید :چرا ما وقتی عصبانی هس��تیم داد
م��ی زنیم؟ چرا م��ردم هنگامی که خش��مگین هس��تند صدایش��ان را
بلن��د می کنند و س��ر هم داد می کش��ند؟ ش��اگردان فکری کردند و
یک��ی از آن ها گفت :چ��ون در آن لحظه ،آرامش و خونس��ردیمان را
از دس��ت می دهیم .استاد پرس��ید :این که آرامشمان را از دست می
دهیم درس��ت اس��ت اما چرا ب��ا وجودی که طرف مقاب��ل در کنارمان
ق��رار دارد داد می زنیم؟ آیا نمی توان با ص��دای مالیم صحبت کرد؟
چرا هنگامی که خش��مگین هس��تیم داد می زنیم؟ شاگردان هر کدام
ج��واب هایی دادند اما پاس��خ ه��ای هیچ کدام اس��تاد را راضی نکرد.
س��رانجام او چنین توضی��ح داد :هنگامی که دو نفر از دس��ت یکدیگر
عصبان��ی هس��تند ،قل��ب هایش��ان از یکدیگر فاصله م��ی گیرد .آن ها
ب��رای اینک��ه فاصله را جبران کنن��د مجبورند که داد ب��ز نند .هر چه
میزان عصبانیت و خش��م بیش��تر باش��د ،این فاصله بیشتر است و آنها
باید صدایش��ان را بلندتر کنند .س��پس استاد پرس��ید؟ هنگامی که دو
نفر عاش��ق همدیگر باش��ند چ��ه اتفاقی می افتد؟ آن ها س��ر هم داد
نم��ی زنند بلکه خیل��ی به آرامی با هم صحبت م��ی کنند .چرا؟ چون
قلب هایش��ان خیلی به هم نزدیک اس��ت .فاصله قلب هایش��ان بس��یار
کم اس��ت .اس��تاد ادامه داد :هنگامی که عشقش��ان به یکدیگر بیش��تر
ش��د .چ��ه اتفاقی م��ی افتد؟ آن ه��ا حتی ح��رف معمولی ه��م با هم
نم��ی زنند و فقط در گ��وش هم نجوا می کنند و عشقش��ان باز هم به
یکدیگر بیش��تر می ش��ود .س��رانجام ،حتی از نجوا ک��ردن هم بی نیاز
می ش��وند و فقط ب��ه یکدیگر نگاه م��ی کنند .این هنگامی اس��ت که
دیگ��ر فاصل��ه ای بین قلب ه��ای آن ها باقی نمانده این همان عش��ق
خدا به انس��ان وانسان به خداس��ت که خدا حرف نمی زند اما همیشه
صدای��ش را در همه وجودت می توانی حس کنی اینجا بین انس��ان و
خ��دا هیچ فاصله ای نیس��ت می توانی در اوج همه ش��لوغی ها بدون
اینک��هل��بب��هس��خنب��ازکن��یب��ااوح��رفبزن��ی.
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ب��ا وج��ود اهمي��ت قابل
مالحظ��ه تاري��خ اي��ن دوره
گرجس��تان و ب��ا اينک��ه اي��ن
س��رزمين ،بخشي از امپراطوري
مغوالن به ش��مار م��ي رفت به
تح��والت و وقايع سياس��ي اين
ناحيه ب��ه عنوان يکي از مناطق
تاب��ع مغ��والن در مقايس��ه ب��ا
س��اير بخش ه��اي امپراطوري
حت��ی در میان محققان خارجی
نی��ز توجه بس��يار کمي صورت
گرفت��ه اس��ت و ناگفت��ه هاي
زیادی در زمينه تاريخ سياس��ي
گرجس��تان در دوره مغ��والن
وج��ود دارد .همي��ن عام��ل،
اين س��وال مه��م را تداعي مي
کندک��ه رون��د اس��تيال و نحوه
حکوم��ت مغوالن بر گرجس��تان
و وقاي��ع سياس��ي حاص��ل از
اي��ن تغيير و تح��والت در اين
س��رزمين ت��ا روي کارآم��دن
ايلخان��ان چگون��ه بوده اس��ت؟
درواق��ع با ط��رح اين س��ئوال
س��عي ش��ده اس��ت تا نادانسته
ه��اي و ناگفت��ه ه��اي تاري��خ
سياس��ي گرجس��تان در دوره
مغ��والن تاح��د ام��کان در این
مقاله روش��ن گردد.
ای��ن مقاله از آن جه��ت ،حايز
اهميت اس��ت که نه تنها درباره
تاري��خ سياس��ي گرجس��تان در
دوره مغ��والن ،تحقيق جامع و
کاملي وجود ندارد ،بلکه س��هم
گرجس��تان از تحقيق��ات دوره
مغول نيز بس��يار ناچيز اس��ت و
از اش��اره هاي کوتاه و پراکنده
در مناب��ع فراتر نم��ي رود .در
اين مقاله س��عي ش��ده است تا
اوض��اع داخل��ي گرجس��تان در
آس��تانه حمل��ه مغ��والن ،عل��ل
حمل��ه و رون��د تس��لط مغوالن
ب��ر اي��ن س��زرمين ،تح��والت
سياس��ي اي��ن کش��ور در دوره
اس��تيالي مغوالن و نحوه اداره
گرجس��تان در دوره و تاثی��ر
حاکمی��ت مغ��والن ب��ر رک��ود
سیاس��ی و اقتصادی و اجتماعی
این س��رزمین م��ورد بحث قرار
گی��رد.

گس��ترد های در عرص��ه رواب��ط
بینالمل��ل و از جمل��ه رواب��ط
خارج��ی ایران ش��د .طر فهای
رابط��ۀ جدی��دی ه��م چ��ون
اولو سهای مغول��ی و ممالیک
ب��رای ایران ب��ه صحنه آمدند و
نوع تعامل و مناس��بات آنها نیز
تاحد زی��ادی متفاوت از دوران
پی��ش از حمل��ه مغول ش��د .از
میان همس��ایگان ایران در عهد
ایلخان��ی اردوی زرین یا اولوس
جوچ��ی م��رز ش��مالی قلم��رو
ایلخان��ی از قفق��از ت��ا خوارزم
را در اختیار داش��تند .روش��ن
نبودن ح��دود این دو قلمرو در
تقس��یمبندی میراث چنگیزخان
و تح��والت بعدی در امپراتوری
مغ��ول موج��ب ش��کلگیری
رش��تهای از اختالف��ات ارض��ی
میان آنها گردی��د که با افزوده
ش��دن اختالفات مذهبی درپی
مسلمان ش��دن خوانین اردوی
زری��ن تش��دید ش��د .در نتیجه
اردوی زری��ن تبدی��ل ب��ه یکی
از طر فهای مهم در مناس��بات
خارجی برای ایلخان��ان گردید.
ب��ا مطالع��ۀ س��یر مناس��بات
آنها روش��ن میش��ود ک��ه یکی
از مس��ائل تعیینکنن��ده در
مناس��بات ای��ن دو قلم��رو
مغولی ،تأثیری اس��ت که سایر
قدر ته��ای زمان��ه از چی��ن تا
مصر بر این مناس��بات داشتند.
آ نچنا نکه ای��ن تأثیرگذار یها
تبدی��ل به عاملی مهم در روابط
دو ط��رف ش��د .حکومته��ای
خ��ان ب��زرگ مغ��ول در چین،
خا ننش��ین جغتای��ی در
شما لش��رقی ایران ،ممالک در
مصروش��ام ،امپراتوری بیزانس
و س��لجوقیان روم در آناتول��ی
و حکوم��ت محل��ی گرجس��تان
در جن��وب قفق��از که در اینجا
از آنه��ا ب��ا عنوان«حکومتهای
ثال��ث» ی��اد میش��ود ،ه��ر
ک��دام تأثی��ری قاب��ل توجه در
مناس��بات ایلخان��ان و اردوی
زرین داش��تند.
در این مقاله س��عی شده است
تا ب��ه ن��وع رواب��ط و چگونگی
تاثی��ر هر یک از ای��ن حکومت
ه��ا ب��ر مناس��بات دو دول��ت
ایلخان��ان و اردوی زری��ن و
نقش قفق��از جنوبی ب��ه عنوان
ی��ک منطقه حایل اس��تراتژیکی
و ژئوپلوتیک��ی که مورد ادعای
اردوی زری��ن و در تابعی��ت
حکوم��ت ایلخانان بود ،اش��اره
ش��ود.
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دس��تگاه ش��بیه س��از باران توس��ط آقای دکتر خلیل رضایی عضو
هی��أت علم��ی گ��روه زمین شناس��ی و  2ت��ن از دانش��جویان طراحی،
س��اخت و بهره برداری شد.به همین مناس��بت مصاحبه کوتاهی با دکتر
رضای��یانج��امدادی��مک��هدرزی��رم��یآی��د:
آق��ای خلی��ل رضای��ی مقطع لیس��انس و ف��وق لیس��انس خود را در
دانش��گاه خوارزمی طی کرده و دکتری را در گرایش رس��وب شناس��ی
ب��ا مع��دل  19/75به پای��ان رس��اند .وی در دوران تحصیل خود دو بار
دانش��جوی نمونه رشته زمین شناسی در سال های  74و  ،75رتبه اول
کنکور ارش��د س��ال  77در دو گرایش رسوب شناسی و فس��یل شناسی
ش��دهاس��ت.
ایش��ان  32مقال��ه در کنفرانس های داخل��ی و خارجی 4 ،مقاله ISI
 5 ،تألی��ف و ترجمه کتاب ،اس��تاد راهنما در  7پایان نامه کارشناس��ی
ارش��د در خارج از دانشگاه و  11اس��تاد مش��اور پایان نامه کارشناسی
ارش��د در خارج از دانش��گاه را در س��ابقه کاری خود دارد.
• آق��ای دکت��ر رضایی لطفاً جزییات این طرح را برای م��ا توضیح دهید.
دس��تگاه ش��بیه س��از فرس��ایش و ب��اران ( Soil Erosion and
 ) Rain Fall Simulatorب��ا هدف اس��تفاده در امور آموزش��ی و
پژوهش��ی طراحی و س��اخته ش��ده که در نوع خود در کش��ور بی نظیر
اس��ت ،از دو س��طح بارش متغیر با حدود  400نازل تشکیل شده که در
ارتفاع  250س��انتی متری از س��طح زمین قرار گرفته است .این دستگاه
توانای��ی تولید قطراتی ب��ا قطر حداکثر حدود  3میلیمتر با ش��دت های
متغی��ر ( از  20تا  400میلی متر در س��اعت ) را دارد آب تحت فش��ار
کنت��رل ش��ده ب��ه صفحات بارش وارد ش��ده و به واس��طه ن��ازل ها به
ص��ورت قطراتی در آمده و به ص��ورت بارانی مصنوعی بط��ور یکنواخت
بر س��طح خاک مس��طح یا ش��یب دار تحت آزمایش برخورد می نماید.
با بکارگیری این دس��تگاه و تولید ب��اران مصنوعی می توان رفتار خاک
را از نظ��ر نگهداش��ت و نفوذ آب و تولید جریان س��طحی و فرسایش��ی
مورد بررس��ی قرارداد.
• تف��اوت این دس��تگاه با نمونه هایی که قب ً
ال در کش��ور س��اخته ش��ده
چیس��ت؟
این دس��تگاه بدلیل قابلیت س��نجش  8پارامتر (1ـ ش��دت و میزان
ب��ارش  2ـ دان��ه بن��دی خ��اک  3ـ کیفی��ت آب ب��اران
 4ـ ش��یب س��طح زمی��ن  5ـ وجود و یا ع��دم وجود زهکش��ی و نفوذ
پذی��ری  6ـ وج��ود ی��ا ع��دم وج��ود ب��اد و جه��ت آن
 7ـ وجود یا عدم وجود و میزان پوش��ش الش��برگ  -8زمان ) و فرموله

کردن آنها در کش��ور در نوع خود بی نظیر اس��ت و با نمونه های مشابه
اخت�لاف قاب��ل مالحظ��ه ای دارد.
• اهمیت و ضرورت س��اخت این دس��تگاه چه بوده اس��ت؟
فرس��ایش خ��اک پدیده بس��یار مهم و مضر اس��ت و م��ا از این نظر
رتبه س��وم در جهان و اول در خاور میانه را داریم .هر س��اله میلیون ها
ت��ن خاک بدلیل فرآیندهای فرس��ایش به هدر می رود و رس��وب تولید
ش��ده در رودخانه ها ،پش��ت س��دهای ذخیره آب یا دریاهای حاش��یه
کش��ور جمع ش��ده و موجب صرف هزین��ه های الیروبی مخازن س��دها
و رودخان��ه ه��ا می ش��ود و از طرفی باع��ث کاهش عمر مفید س��دها و
نی��روگاه های برقاب��ی می گردد .از این رو هر گون��ه مطالعه در مقیاس
میدان��ی و آزمایش��گاهی در رابطه با فرس��ایش خاک در کش��ور اهمیت
بس��زایی دارد .از طرفی این دس��تگاه در انجام پایان نام��ه های مختلف
دانش��جویی نیز کاربرد دارد .
• آی��ا دانش��جویان هم��کار را ،خ��ود انتخ��اب کردی��د؟
دلی��ل این امر ،اس��تفاده از دانش��جویان و نیروهای جوان ،پر انرژی
و عالقمن��د و ایج��اد انگیزه در ایش��ان می باش��د و آقای��ان امین بهروز
و حمی��د امیدی دانش��جویان کارشناس��ی زمین شناس��ی در این زمینه
زحمت فراوان کش��یده اند.
• این طرح چه کاربردهایی در صنعت می تواند داش��ته باش��د؟
ب��ا توج��ه به فعالی��ت معاونت آبخیز داری وزارت جهاد کش��اورزی و
مدیری��ت منابع آب در وزارت نیرو در زمینه فرس��ایش خاک و رس��وب
زایی ،می توان با ارائه طرح های حوزه آبخیز کش��ور را مطالعه ،بررسی
و اولوی��ت بن��دی جهت اقدامات حفاظتی ق��رارداد .از دیگر مواردی که
م��ی ت��وان در ارتباط با دس��تگاه مذک��ور مدنظر قرارداد ب��ه موارد زیر
اش��اره می کنیم :امکان س��فارش س��اخت دس��تگاه از س��وی نهادهای
مربوط��ه ،اس��تفاده از آن در اج��رای طرح ه��ای ملی درب��اره مدیریت
ح��وزه ه��ای آبخیز ،ارتباط با پ��روژه های بین الملل��ی ،امکان صادرات
خدمات فنی و مهندس��ی در این رابطه ،امکان مش��اوره بی��ن الملل��ی .
در پای�ان س�یمای خوارزم�ی برای آق�ای دکتر خلی�ل رضایی و
دانش�جویان آقای�ان به�روز و امی�دی آرزوی موفقی�ت بی�ش از
پی�شداری�م.

مقال�ه ب�ه مناس�بت مبع�ث

*پیامب�ر اعظ�م در ق�رآن کری�م*
مقد مه :

با تفحص و بررسي در آيات قرآن كريم و
تفكر و تدبر اين حقيقت را درمي يابيم كه
قرآن مجيد ،كتاب هدايت براي تمام انسان
ها و تنها كتاب زنده در عصر حاضر است
كه بشريت را با ماوراء الطبيعه ارتباط داده
و آواي دلنشين وحي را كه از زمان نزولش
چهارده قرن مي گذرد و هم اكنون نيز طنين
انداز مي باشد ،به گوش آدميان رسانده
است .در طول تاريخ ،انسانها از اين نعمت
عظيم و مائده آسماني در هر زمان برخوردار
بوده و هستند و در نتيجه اين كتاب گرانقدر،
معجزة باقية رسول اكرم(ص) است كه تا روز
رستاخيز خواهد ماند.

مطلبي كه در قرآن كريم ،فوق العاده قابل
توجه مي باشد ،مسائلي است كه در رابطه
با پيامبر اعظم(ص) مطرح گرديده است و
بايد اذعان نمود كه در اقيانوس بي كران
قرآن و در اعماق اين كتاب چند بعدي ،همه
جا از شخصيت آن رهبري كه خود مبلغ
آن مي باشد ،سخنان بسيار گفته شده و
حقائق ارزنده اي در معرض داوري عقول و
افكار انسان هاي انديشمند و خردمند قرار
گرفته است.
نام حضرت محمد(ص) در قرآن مجيد
اين نام بزرگ چهار بار در قرآن عزيز مصرح
است (اعالم قرآن) و نيز سوره اي از قرآن به
اين نام مبارك خوانده مي شود:
"-1و ما محمد اال رسول قد خلت من
قبله الرسل" (سورة مباركةآل عمران،آية
شريفة" ،)144و محمد نيست جز پيامبري
از جانب خدا كه پيش از او پيامبران بودند".
"-2ما كان محمد ابآ احد من رجالكم و
لكن رسول اهلل و خاتم النبيين" (سورة
مباركةاحزاب،آية شريفة " ،)40محمد پدر
هيچيك از مردان شما نيست ولي فرستاده
خدا و خاتم پيامبران است".
"-3و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا
بما نزل علي محمد و هوالحق من ربهم كفر
عنهم سيئاتهم و اصلح بالهم" (سورة مباركة
محمد ،آية شريفة" ،)2و آنان كه به خدا
گرويدند و كردار نيك پيشه كردند  ،به
قرآني كه بر محمد نازل شده  -محمدي
كه به حق است و از جانب خداست -ايمان
آوردند ،خداوند از گناهانشان درگذرد
وكارشان را اصالح نمايد".
"-4محمد رسول اهلل و الذين معه اشداء علي
الكفار رحماء بينهم"(سورة مباركة فتح،

*اوصاف ،القاب و ويژگي هاي خاص
پيامبر اعظم(ص)در قرآن مجيد*
 -1طرز برخورد با پيامبر اكرم(ص):
بدون ترديد يكي از دستورات عالية اسالم،
معاشرت خوب با افراد و جامعه است و اين
مساله در كتب روايي ما جايگاهي خاص
دارد .مسلمان بايد داراي حسن خلق باشد،
سايرين را احترام كند ،رحيم و عطوف و
خوش برخورد باشد؛ اما در رابطه با شخص
پيامبر اعظم(ص)مساله به گونه اي خاص
مطرح گرديده است.به عنوان مثال در
رابطه با كيفيت برخورد با پيامبر گرامي
اسالم(ص) ،نگاه كردن به رسول خدا(ص) و
سخن گفتن با پيامبراعظم(ص) آياتي آمده
است كه ذي ً
ال ذكر مي گردد:
الف"-و ال تجعلوا دعا ء الرسول بينكم كدعا
ء بعضكم بعضا" (سورة مباركة نور،آية شريفة
(" ،)63اي مؤمنان) دعاي رسول و نداكردن
او را مانند نداي بين يكديگر(بدون حفظ
ادب مقام رسالت) قرار ندهيد (يا دعاي خود
را مانند دعاي او مستجاب مپنداريد".).
ب"-يا ايها الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم
فوق صوت النبي و ال تجهروا له بالقول
كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم"
(سورة مباركة حجرات ،آية شريفة " ،)2اي
كساني كه ايمان آورده ايد صداي خود را
فوق صداي پيامبر بلند نكنيد و با پيامبر
به صورت جهر ،مثل سخن گفتن بعضي با
بعضي ديگر سخن نگوييد كه اعمالتان را
حبط خواهيد كرد".
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چون خداوند تبارك و تعالي ،انبياء سلف را براي
هدايت بشر فرستاده ،خصوصا" رسل اوالعزم،
حضرت نوح(ع) ،حضرت ابراهيم(ع) ،حضرت
موسي(ع) ،حضرت عيسي(ع) و نبي خاتم(ص)
را بيشتر مورد توجه قرار داده و ابعاد مختلف و
ويژگي هاي خاص آنها را بيان نموده است.

آية شريفة" ،)29محمد فرستاده خداست و
كساني كه با او هستند در برابر كفار سخت
گير و در ميان خود بسيار مهربانند".
اين نام مقدس هر روز بر زبان ميليونها
نفر به قدس و عظمت و ايقان به رسالت
رانده مي شود واز فراز ماذنه هاي بلند در
همه سوي جهان با جالل و ابهتي روحاني
پس از گذشت چهارده قرن همچنان طنين
مي افكند و براي هميشه بر طبق وعدة
حق خداوند باري تعالي ،گوشهاي فضيلت
خواهان و يكتا پرستان را نوازش خواهد داد
كه فرمود:
"و رفعنا لك ذكرك" (سورة مباركة انشراح،
آية شريفة " ،)4و نام نيكوي تو را باال برديم".
خداوند بزرگ نامهاي ديگري نيز بر
مصطفاي خويش در قرآن كريم نهاده كه ده
نام از آنها بدين گونه ممتاز است" :احمد،
عبداهلل ،طه ،يس ،طس ،ن ،المزمل ،المدثر،
الذكر و محمد(ص)" و با توجه به خطابات
قرآن نسبت به حضرت محمد(ص) برمي آيد
كه مي توان اين نامها و القاب را تا حدود
چهارصد مورد احصا كرد ،همچون":عالم،
حاكم ،عابد ،حبيب ،مؤمن ،مبعوث ،مصدق،
مبشر ،منذر ،متهجد ،مؤيد ،مطاع ،نجم،
شمس ،بدر ،مصباح ،سراج ،صاحب ،مجتبي،
مقتدي و ( "...بحاراالنوار).
گوستاولبون ( )1841-1931مورخ فرانسوي
مي گويد"در بين مسلمانان كمتر خانه اي
است كه فرزندي به نام محمد در آن زيست
نكند و اين اشتياق به پيشوايي بزرگ ابراز
مي شود كه پس از دوازده قرن از ميان قبر
خويش بر ميليونها مسلمان حكومت معنوي
دارد".
آري ،خداي بزرگ ،مجتباي خويش را عزيز
مي دارد و اطاعت فرمانش را در زمرة اوامر
يزداني واجب مي شمارد و اين حقيقت در
سور مباركه "آل عمران ،نساء ،مائده ،انفال،
توبه ،نور ،احزاب ،زخرف ،فتح ،حجرات،
مجادله ،حشر ،تغابن" بيان گرديده است و
حصول كاميابي دو جهان با پذيزش فرمان
آسماني اش همراه و هم آهنگ است.
چه پايگاهي از اين باالتر كه ذات يگانة
كبريايي و فرشتگان آستان قدس ملكوت،
بر جان پاكيزه اش درود مي فرستندو خداي
بزرگ ،همگان را به ابراز تعظيم در برابراين
عنصر عالي آسماني فرمان مي دهد و مي
فر ما يد:
"ان اهلل و مالئكته يصلون علي النبي يا ايها
الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما"
(سورة مباركة احزاب ،آية شريفة" ،)56خدا
و فرشتگانش بر پيامبر درود مي فرستند،
)شما نيز) اي كساني كه ايمان آورده ايد
بر وي درود بفرستيد و تسليم دستورهايش
باشيد".

شگفتا كه جانش را آنقدر گرامي ميدارد كه
به آن سوگند مي خورد و مي فرمايد":لعمرك
انهم لفي سكرتهم يعمهون" (سورة مباركة
حجر،آية شريفة" ،)72اي محمد به جان
تو سوگند كه اين مردم دنيا همواره مست
شهوات بوده،در غفلت و گمراهي به سر مي
برند".
"عسي ان يبعثك ربك مقاماً محمودا" (سورة
مباركة اسراء ،آية شريفة " ،)76و پاره اي
از شب را به نماز و نيايش بپرداز ،باشد كه
خدايت تو را به مقام ستوده برانگيزد".
"سبحان اهلل الذي اسري بعبده لي ً
ال من
المسجد الحرام الي المسجد االقصي الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هوالسميع
البصير"(سورة مباركة اسراء ،آية شريفة ،)1
"منزه است خدايي كه در مبارك شبي بنده
خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد
االقصي،كه پيرامونش را مبارك ساخته ،برد
تا آيات خود را به او نشان دهد و خدا بينا
و دانا است".
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مطلبي كه قابل توجه مي باش��د ،مسالة "احباط"
اس��ت كه س��خن گفتن با پيامبر به صورت جهر،
و رف��ع صوت ،باعث حبط عمل مي ش��ود كه در
ق��رآن كري��م تنها چن��د گناه مثل كف��ر و بعضي
امور س��بب حبط عمل مي گردد ك��ه ذكر حبط
عم��ل در اين آي��ه نش��ان از مقام رفيع رس��ول
اهلل(ص) دارد.
ج"-ان الذي��ن يغض��ون اصواتهم عند رس��ول اهلل
اولئك الذين امتحن اهلل قلوبهم للتقوي" (س��ورة
مبارك��ة حجرات ،آية‘ ش��ريفة " ،)3آنان كه نزد
رس��ول خدا(ص) (براي احت��رام به او) به صداي
آرام و آهس��ته س��خن مي گويند ،آنها هستند كه
در حقيق��ت ،خدا دلهايش��ان راب��راي مقام رفيع
تقوا آزموده اس��ت".
د"-ان الذي��ن ينادون��ك م��ن وراء الحج��رات
اكثره��م ال يعقلون"(س��ورة مباركة حجرات ،آية‘
ش��ريفة " ،)4ب��ه حقيق��ت ،افرادي ك��ه (حرمت
مقام رس��الت نگ��ه نمي دارند) و تو را از پش��ت
حج��ره ات به ص��داي بلند م��ي خوانند (و فرياد
يا محمد(ص) برمي كش��ند) اكثرش��ان مردم بي
عقل و ش��عوري هس��تند".
اساس��اً آيات نخستين س��ورة مباركة حجرات در
رابط��ه با طرز برخورد با رس��ول خ��دا(ص) مي
باش��د.
 -2مالقات با رس�ول خدا(ص):
از ديگ��ر مواردي ك��ه قرآن كريم مط��رح نموده
اس��ت ،مس��الة مالق��ات ب��ا رس��ول خداس��ت.
مس��لمانان در مدينه زياد ش��ده بودن��د و بالطبع
ه��ر ك��س خواه��ان مالق��ات خصوص��ي ب��ا نبي
اك��رم(ص) مي بود ك��ه قاعدتا" اين ام��ر امكان
پذي��ر نبود و چه بس��ا برخي افراد بدون داش��تن
كاري الزم ،تصمي��م ب��ر مالق��ات پيامب��ر گرامي
اس�لام(ص) مي گرفتند و كساني كه الزم بود با
رس��ول خدا(ص) مالقات داشته باش��ند ،محروم
م��ي ماندند؛ ل��ذا خداوند براي مالقات ب��ا پيامبر
مكرم اس�لام در قرآن شرطي را گذارد و فرمود:
"يا ايه��ا الذين آمنوا اذا ناجيتم الرس��ول فقدموا
بي��ن ي��دي نجويك��م صدق��ة" (س��ورة مبارك��ة
مجادل��ه ،آي��ة ش��ريفة " ،)12اي اه��ل ايم��ان،
هرگاه بخواهيد كه با رس��ول سخن سري بگوييد
(يا س��ؤالي كني��د) پيش از اي��ن كار بايد صدقه
دهي��د".
س��پس ادامه مي دهد كه "فان لم تجدوا فان اهلل
غفور رحيم" (س��ورة مباركة مجادله ،آية ش��ريفة
" ،)12و اگر از فق��ر چيزي براي صدقه نيابيد در
اين صورت ،خدا البته آمرزنده و مهربان اس��ت".
 -3زوجات رس�ول خدا(ص):
در رابط��ه با همس��ران پيامبر اعظ��م(ص) ،قابل
ذكر مي باش��د كه ق��رآن كريم ،زوج��ات پيامبر
را امه��ات مومنين قرار داده و در س��ورة مباركة
اح��زابم��يفرماي��د:
"و ازواجه��ه امهاتهم"" ،كه زن��ان پيامبر ،مادران
مؤمنان هس��تند"
بعض��ي آي��ه مذك��ور را اينگونه تفس��ير كرده اند
كه در اطاع��ت و عطوفت و حرمت نكاح ،مادران
مؤمنانن��د و چ��ون اين ش��بهه ممكن اس��ت در
ذه��ن بياي��د ك��ه اين صرف��اً يك تنذيز اس��ت و
تش��ريفاتي مي باش��د يعني فقط به جهت انتساب
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به رس��ول خدا و به سبب زوجيت به وي نازل شده
اس��ت؛ اما اين تنزي��ل به احكام اموم��ت و مادري كه
نكاح آن حرام مي باش��د ،ناظر نيس��ت ؛ لذا به دنبال
آن خداون��د متع��ال م��ي فرماي��د:
"و م��ا كان لك��م ان ت��ؤذوا رس��ول اهلل و ال ان تنكحوا
ازواج��ه من بع��ده ابد ا ً" (س��ورة مباركة اح��زاب ،آية
ش��ريفة " )53نباي��د هرگ��ز رس��ول خ��دا را آزرده و
نباي��د پس از وفاتش ،هيچ��گاه زنانش را به نكاح خود
درآوري��د".

 -4ام�ي ب�ودن پيامبراعظ�م(ص):

از مس��ائل ديگ��ر مطروحه در قرآن عزيز ،مس��اله امي
بودن پيامبر(ص) اس��ت؛ البته در كتب تفسير راجع به
اينكه منظور از اين جمله چيس��ت ،نظره��اي مختلفي
وج��ود دارد كه به ط��ور اجمالي ذكر مي گردد ،برخي
معتقدن��د "امي" به معناي كس��ي اس��ت كه مدرس��ه
نرفته و درس نخوانده و خواندن و نوش��تن نمي داند،
مي باش��د وعده اي بر اين باورند كه منظور از "امي"،
منس��وب بودن پيامبر(ص) به ام الق��ري (مكه مكرمه)
مي باش��د و به معناي زادة در ش��هر معظم مكه و اهل
آن مي باش��د.در س��ورة مباركة عنكبوت ،آية ش��ريفة
 48م��ي فرماي��د:
"و م��ا كن��ت تتل��وا م��ن قبل��ه م��ن كت��اب و التخطه
بيمين��ك اذا" الرت��اب المبطل��ون"" ،ت��و پيش از اين
(قب��ل از نبوت) ،كتاب و نوش��ته اي نمي خواندي و با
دس��ت خود خطي نمي نوشتي كه در غير اين صورت،
مبط�لان (كس��اني ك��ه مردم را ب��ه س��وي باطل مي
كش��ند) ،ايجاد شبهه و ش��ك مي نمودند و مي گفتند
كه آنچه را بر ما مي خواند از كتاب ها و نوش��ته هاي
پيش��ينيان گرد آورده اس��ت".
س��يد مرتضي قدس اهلل روحه  ،فرموده كه آيه مذكور
دالل��ت دارد ب��ر اين ك��ه آن حض��رت قب��ل از نبوت
كتاب��ت را بل��د نبوده و اما بعد از نب��وت به اعتقاد وي
احتم��ال دارد كه عالم به كتابت بوده باش��د و احتمال
دارد كه نباش��د ،بدون اين كه ب��ه يكي از دو احتمال
قطع داش��ته باش��يم و ظاهر آيه اين اس��ت كه علم به
كتاب��ت از ماقب��ل نبوت نفي ش��ده ،نه از م��ا بعد آن،
و علت��ي ك��ه در آيه ذكر ش��ده اين اس��ت ك��ه اقتضا
م��ي كند كه نفي مرب��وط به ماقبل نبوت باش��د؛ زيرا
ايجاد ش��ك و ري��ب از ناحيه مبطلي��ن در صورتي مي
باش��د كه قبل از نبوت آش��نا به كتابت باش��د ولي اگر
پ��س از نبوت عالم به كتابت باش��د ،ج��اي هيچ ريب
و تهم��ت نيس��ت ،زيرا امكان دارد ك��ه بعد از نبوت از
جبرئيل عليه الس�لام آموخته باش��د ".و اما آيه مربوط
ب��ه ام��ي بودن پيامب��ر در آيات ش��ريفة  157و 158
س��ورة مباركة اعراف اس��ت كه در آية ش��ريفة ،158
چنين آمده اس��ت:
"فآمنوا باهلل و رس��وله النبي االم��ي"" ،به خدا و پيامبر
ام��ي اش ايم��ان بياوري��د.
"

 -5رابط��ة خمس و پيامبر گرام��ي اس�لام(ص):
ا ز ديگر موارد ،مس��الة خمس اس��ت كه در قرآن
ذكر ش��ده و خمس را كه از اموال و غنائم است،
از آن خ��دا و پيامبر او مي داند و م��ي فرماي��د:
"و اعلم��وا انما غنمتم من ش��يء فان هلل خمس��ه
و للرس��ول و لذي القربي و اليتامي و المس��اكين
و ابن السبيل"(س��ورة مباركة انفال ،آية ش��ريفة
" ،)41بداني��د كه هرچه به ش��ما غنيمت و فايده
رس��د ،خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان
او و يتيم��ان و فقيران و در ره ماندگان اس��ت".
 -6مس�الة علم غيب رس�ول اهلل:
عل��م غي��ب ،باالصال��ه از آن خداون��د اس��ت و
اگ��ر مش��يت ذات باري تعال��ي تعل��ق گرفت ،به
هركس��ي اراده نمايد ،عطا مي فرمايد و در قرآن

كريم چنين آمده اس��ت كه:
"عال��م الغيب ف�لا يظهر علي غيب��ه احد ا ً ،اال من
ارتض��ي م��ن رسول"(س��ورة مباركة ج��ن ،آيات
ش��ريفة  26و " ،)27او داناي غيب عالم اس��ت و
هي��چ كس ب��ر عالم غيب او آگاه نيس��ت ،جز آن
كه از رس��والن خود برگزيده اس��ت ".
و در ج��اي ديگ��ر م��ي فرماي��د:
"ذل��ك م��ن انب��اء الغي��ب نوحيه اليك" (س��ورة
مباركة يوس��ف ،آية ش��ريفة " ،)102اين حكايت
از اخب��ار غيب بود كه ما بر تو وحي رس��انديم".
بنابراي��ن پيامب��ر اعظم(ص) علم غيب داش��ته و
ق��رآن در اين آيات و آياتي ديگر ب��ه اين مطلب
تصريح نموده اس��ت.
-7پيامبر اسلام(ص) و اعطاي كوثر:
ق��رآن كريم به مس��اله اعطاي كوثر اش��اره كرده
اس��ت و مي فرمايد:
"انا اعطين��اك الكوثر" (س��ورة مباركة كوثر ،آية
ش��ريفة " ،)1همانا ما به تو كوثر عط��ا نموديم".
البت��ه در اين م��ورد كه مراد از "كوثر" چيس��ت
اخت�لاف اس��ت .برخي كوث��ر را "خي��ر كثير" و
بعض��ي "كثرت ذري��ه" بيان نموده ان��د و برخي
گفته ان��د منظور ،حضرت زهرا(س) اس��ت و هر
چه باش��د از ويژگي هاي پيامبر اعظم(ص) است.
الق��اب و اوص��اف پيامبر اعظ��م (ص) در قرآنكري��م:
قرآن كريم ،ب��راي پيامبر اكرم(ص) القابي را در
آيات متعددي بيان داش��ته اس��ت كه به تعدادي
اش��اره مي گردد:
"الرس��ول ،النبي ،االم��ي ،رئوف ،رحيم ،ش��اهد،
مبش��ر ،نذي��ر ،داعياً الي اهلل ،س��راج منير ،رحمة
للعالمي��ن ،ه��ادي ،احم��د ،منذر ،خل��ق عظيم،
عزي��ز عليه م��ا عنتم ،حري��ص عليك��م ،يجدونه
مكتوب��ا" ف��ي الت��وراة و االنجي��ل ،يح��ل له��م
الطيب��ات و يح��رم عليه��م الخبائث ،يض��ع عنهم
امره��مالت��يكان��تعليه��م"
 -9پيامب�ر اعظ�م(ص) ،مرج�ع منازع�ات:
در ق��رآن كريم ،خداون��د متع��ال ،پيامبر گرامي
اس�لام(ص) را مرجع منازعات ذكر كرده و مردم
را در اختالف��ات و منازعات فرم��ان مي دهد كه
به خ��دا و پيامب��ر مراجع��ه نماين��دو چنين مي
فرماي��د:
"فان تنازعتم في ش��يء فردوه الي اهلل و الرسول
ان كنت��م تؤمنون باهلل و اليوم االخر ذلك خير و
احس��ن تاوي ً
ال " (سورة مباركة نس��اء ،آية شريفة
" ،)59و چون در امري كارت��ان به گفتگو و نزاع
كش��د به حكم خدا و رسول بازگرديد ،اگر ايمان
ب��ه خدا و روز قيامت داريد ،اين كار براي ش��ما
بهت��روخ��وشعاقب��تت��رخواه��دب��ود".
 پيامبر مكرم اس�لام(ص) و كتب آس��ماني:بش��ارت بعث��ت پيامب��ر و ظه��ور آن بزرگ��واردر
صح��ف گذش��تگان و خصوصا"عهدين (عهد عتيق
و عه��د جدي��د) آمده بود و ق��رآن كريم ،در اين
رابط��هچني��نم��يفرماي��د:
"الذي يجدون�ه مكتوب ًا عندهم في التوراة
و االنجي�ل" (س�ورة مباركة اع�راف ،آية
ش�ريفة "، )157پيامب�ري ك�ه در تورات
و انجيل�ي ك�ه در دس�ت آنهاس�ت نام و
نش�اني و اوصافش را نگاش�ته مي يابند"

و از زب��ان حضرت عيس��ي عليه الس�لام مي
فرماي��د:
"و اذ قال عيس��ي بن مريم يا بني اس��راييل
ان��ي رس��ول اهلل اليكم مصدقاً لم��ا بين يدي
من التوراة و مبش��ر ا ً برسول من بعدي اسمه
احمد كلم��ا جائهم بالبينات قالوا هذا س��حر
مبين" (س��ورة مباركة صف ،آية ش��ريفة ،)6
و"هنگام��ي كه عيس��ي پس��ر مريم ب��ه بني
اس��راييل گف��ت من رس��ول خدا هس��تم به
س��وي ش��ما كه به حقانيت تورات كه مقابل
من اس��ت تصدي��ق مي كنم و ش��ما را مژده
مي دهم كه پيامبري كه نامش احمد اس��ت
و چون آن رس��ول به آيات و معجزاتش آمد
گفتند اين س��حري آش��كار اس��ت".

 -12پيامبر اسلام(ص) و حس�ن خلقش
در ق�رآن عزي�ز:
بدون ترديد ،حس��ن خلق يكي از نشانه هاي
انس��انيت آدمي اس��ت و قرآن كريم ،فلسفة
بعثت رس��ل و انبياء را تزكيه و تعليم معرفي
م��ي نمايد و حس��ن خلق ،يك��ي از بارزترين
آثار تزكية نفس اس��ت ،آن چنان كه رس��ول
خدا(ص) م��ي فرمايد" :بعث��ت التمم مكارم
االخ�لاق"" ،قلس��فة بعثت من تم��ام كردن
مكارم اخالق اس��ت ".ق��رآن مجيد در رابطه
با حس��ن خل��ق پيامب��ر(ص) م��ي فرماي��د:
"و ان��ك لعلي خل��ق عظيم" (س��ورة مباركة
ن��ون ،آي��ة ش��ريفة " ،)4و در حقيقت تو به
نيك��و خلق��ي عظي��م آراس��ته اي".
و در ج��اي ديگرم��ي فرماي��د:
" و ل��و كن��ت فظ��ا" غلي��ظ القل��ب النفضوا
م��ن حول��ك" (س��ورة مبارك��ة آل عمران،
آية ش��ريفة " ،)159اگر ف��ردي تندخوي و
س��خت دل بودي مردم از گرد ت��و پراكنده
مي ش��دند".

 -14پيامب�ر اك�رم(ص) و آي�ة ش�ريفة
تطهي� :ر
آي��ة مبارك��ة تطهير ،يك��ي ديگر از آيات در
رابطه با رس��ول خدا(ص) مي باشد كه طبق
نقل در كتب حديث ،رس��ول خدا رداي خود
را روي حض��رت علي عليه الس�لام و حضرت
فاطم��ه س�لام اهلل عليها و امام حس��ن عليه
الس�لام و امام حس��ين عليه السالم و وجود
مبارك خودش��ان انداخته و فرمودند" :اللهم
ه��ؤالء اهلي" "خدايا اين��ان خانواده من مي
باش��ند ".و خداوند تب��ارك و تعالي اين آيه
را ن��ازل فرم��ود:
"انم��ا يري��د اهلل ليذهب عنك��م الرجس اهل
البي��ت و يطهرك��م تطهيرا" (س��ورة مباركة
اح��زاب ،آية ش��ريفة " ،)33خ��دا چنين مي
خواهد كه رجس هر آاليش از ش��ما خانواده
نبوت ببرد و ش��ما را از هر عيب پاك و منزه
گردان��د".
 -15س�خنان پيامب�ر اعظ�م (ص) در
ق�رآنعزي�ز:
قرآن كريم  ،گفت��ار پيامبر را وحي مي داند
و مه��م آنكه زبانش را لس��ان علم و مش��يت
و س��خنگوي س��ازمان الهام ح��ق مي داند و
آنچ��ه را م��ي گويد،به قلم ق��درت امضا مي
كن��د
:
"و النج��م اذا ه��وي م��ا ض��ل صاحبكم و ما
غ��وي و ما ينطق ع��ن الهوي ان هو اال وحي
يوح��ي" (س��ورة مباركة نجم ،آي��ات  1الي
" ،)4س��وگند به س��تاره ثريا كه صاحب شما
(محم��د) هيچگاه در لغزش و گمراهي نبوده
و هرگ��ز از روي هوي و هوس س��خن نگفته
بلكه س��خن او جز وحي چيزي نيس��ت".
 -16پيامبر اسلام(ص) و وعدة حفظ او
در ق�رآن كري�م:
خداوند بزرگ در س��ورة مبارك��ة مائده ،آية
ش��ريفة  ،67خطاب به پيامبر اكرم(ص) مي
فرماي��د:
"يا ايها الرس��ول بلغ ما انزل اليك من ربك و
ان لم تفعل فما بلغت رس��الته و اهلل يعصمك
م��ن الن��اس"" ،اي پيامب��ر آنچ��ه از خدا بر
تو نازل ش��ده اس��ت به مردم برسان كه اگر

 -17پيامبر و ش�رح صدر:
در قرآن مجيد به مس��اله ش��رح صدر پيامبر
گرامي اس�لام(ص) كه از ملزومات نبوت مي
باشد،اش��اره ش��ده و فرموده اس��ت:
"الم نش��رح ل��ك ص��درك" (س��ورة مباركة
انش��راح ،آية ش��ريفة " ،)1آيا ما تو را شرح
ص��درعط��انكردي��م".
 -18حفظ ق�رآن در س�ينة پيامبرمكرم
اسلام(ص):
خداون��د وعدة نگهداري ق��رآن را به حضرت
محم��د مصطف��ي(ص) داده اس��ت و فرموده
ك��ه او قرآن را پس از وحي فراموش نخواهد
ك��رد .در اي��ن رابط��ه م��ي فرماي��د:
"ال تح��رك به لس��انك لتعجل ب��ه ،ان علينا
جمع��ه و قرآن��ه ،فاذا قران��اه فاتب��ع قرآنه"
(س��ورة مباركة قيامت ،آيات شريفة  16الي
" ،)18با عجله زبان به قرائت قرآن مگش��اي
(بلكه تا خاتم��ة وحي صبر كن) ،كه ما خود
ق��رآن را مجم��وع و محفوظ داش��ته و بر تو
فراخواني��م ،آنگاه ك��ه برخواندي��م ،تو پيرو
ق��رآنب��اش(وب��هتعلي��مام��تك��وش)"
س��یمین امینی زارع
کارش��ناس مدیریت بودجه و تش��کیالت
"مناب��ع"
 -1ق��رآن كري��م .ترجم��ة اله��ي قمش��ه اي.
 -2نه��ج البالغ��ه.
-3بهش��تي ،ال��ف .1366 .پيامب��ر اك��رم(ص)
از دي��دگاه ق��رآن .انتش��ارات دانش��گاه رس��ول
اك��رم(ص).
 -4مدرس صادقي ،ج .1375 .س��يرت رسول اهلل.
نش��ر مركز.
 -5خرم ش��اهي ،ب .1372 .قرآن پژوهي (هفتاد
بح��ث و تحقي��ق قرآن��ي) .مرك��ز نش��ر فرهنگي
مش��رق
-6صاحب الزماني ،م،ع .1366 .رس��ول اكرم(ص)
از دي��دگاه ق��رآن .انتش��ارات دانش��گاه رس��ول
اك��رم(ص).
-7نظ��ري ف��رد ،ع .1366 .پيامب��ر و والي��ت در
قرآن .انتش��ارات دانش��گاه رس��ول اكرم(ص).
 -8ابن الدي��ن ،ع ،.رافعي ،م ،ص .1360 .اعجاز
قرآن و بالغت محم��د .انتش��ارات بني��اد ق��رآن.
-9حجازي ،ف .1353 .پژوهش��ي درباره قرآن و
پيامبر .انتش��ارات مش��عل آزادي.
-10س��اواري ،م .1349 .محمد ،ستاره اي كه در
مكه درخش��يد .انتش��ارات فرخي.
 -11منتظرالقائ��م ،ال��ف .1373 .تاري��خ ص��در
اس�لام .انتش��ارات دانش��گاه اصفهان.
 -12حمي��د اهلل ،م .1374 .نامه ه��ا و پيمانهاي
سياس��ي حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسالم.
انتش��اراتس��روش.
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 -11پيامب�ر اك�رم(ص) و آي�ة ش�ريفة
مباهل�ه:
يك��ي ديگ��ر از مس��ايل مطروح��ه در قرآن
مجي��د ،داس��تان مباهل��ه با نص��اري نجران
اس��ت ك��ه مقرر گردي��د در ي��ك روز معين
مباهل��ه كنن��د و پيامب��ر در آن روز موع��د
حضرت عل��ي عليه الس�لام و حضرت فاطمه
س�لام اهلل عليها و حس��نين عليهما الس�لام
را جه��ت مباهله ب��ا آنان آورد ولي ايش��ان
حاض��ر به مباهله نش��دند و ق��رآن كريم در
اي��نرابط��هم��يفرماي��د:
"فم��ن حآج��ك فيه م��ن بع��د ماجائك من
العل��م فقل تعال��وا ن��دع انبائن��ا و انبائكم و
نس��ائنا و نس��ائكم و انفس��نا و انفس��كم ث��م
نبته��ل فنجع��ل لعن��ت اهلل عل��ي الكاذبين"
(س��ورة مباركة آل عمران ،آية شريفة ،)61
"پ��س هر كس ب��ا تو در مق��ام مجادله برآيد
در باره عيس��ي پ��س از آنكه به وحي خدا بر
احوال او آگاه ش��دي بگو كه بياييد ما ش��ما
و فرزن��دان و زن��ان خود ب��ا هم ب��ه مباهله
برخيزي��م (در حق يكديگ��ر نفرين كرده تا)
دروغگ��و و كاف��ران را به لع��ن و عذاب خدا
گرفتار س��ازيم".

 -13پيامب�ر اعظ�م (ص) و ايذائ�ش در
ق�رآنكري�م:
ب��ه طور كلي ،هي��چ فردي نباي��د ديگري را
م��ورد آزار و اذي��ت قرار ده��د و فرقي بين
آزاره��اي جس��مي و روح��ي نم��ي باش��د و
در خص��وص پيامب��ر مكرم اس�لام(ص) مي
فرماي��د:
"ان الذي��ن ي��ؤذون اهلل و رس��وله لعنه��م
اهلل ف��ي الدنيا و االخ��رة و اعد له��م عذابا"
مهين��ا" (س��ورة مباركة احزاب ،آية ش��ريفة
" ،)57آنانكه خدا و رس��ول را ب��ه عصيان و
مخالف��ت ،آزار و اديت مي كنند ،خدا آنها را
در دني��ا و آخرت لعن كرده و بر آنان عذابي
با ذلت و خواري مهيا س��اخته اس��ت".

نرس��اني تبليغ رس��الت نك��ردي و خدا تو را
حف��ظخواه��دك��رد".
و اي��ن چنين اس��ت ك��ه خداون��د متعال به
خات��مالنبيي��ن،وع��دةحف��ظم��يده��د.

17

مقال��ه علمی
*زیت�ون*
زیتون (ن�ام علم�ی )Olea europaea :و (به انگلیس�ی)Olive:
ش�امل تقریب� ًا  ۲۰گون�ه درخت�ان کوچک از خان�واده Oleaceae
ب�وده و در جهان که�ن از حوزه دری�ای مدیترانه ،ش�مال آفریقا،
جنوب ش�رقی آس�یا ،ش�مال تا جن�وب چین ،اس�کاتلند و ش�رق
اس�ترالیا پراکندگی گس�ترد های داش�تهاند .آنها همیشه سبز بوده
و دارای برگهای�ی کوچ�ک و یکپارچه هس�تند که روبروی هم قرار
گرفتهان�د.
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منطقهای بومی و مس��لم در س��وریه و قس��متهای س��احلی آس��یای
میان��ه ،فراوان��ی آن دریون��ان ومجم��ع الجزایر آن و کنای��ات فراوانی که
توس��ط ش��عرای قدیمی در مورد آن ب��کار رفته نش��ان میدهد که زیتون
بومی این نواحی بود هاس��ت اما در نواحی دورافتاده از مشرق زمین زیتون
کش��ت نش��ده و کم و بیش به ش��کل نوع ابتدایی خود بازگشتهاست .این
مس��ئله نش��ان دهنده مزیتی ویژه برای خاکهای آهکی و تمایل به نس��یم
دریایی اس��ت ،درحالیکه ش��کوه و ج�لال خاصی بر روی سراش��یبیهای
آهکی و پرتگاههایی که بیش��تر س��واحل ش��به جزیره یونان و جزایر کنار
آن را تش��کیل میدهند ایجاد شد هاس��ت.
درخ��ت زیت��ون از راههای مختلفی تکثیر میش��ود ام��ا معمو الً روش
قلم��ه زدن یا خوابانیدن ش��اخه ارجح میباش��ند؛ این درخت در خاکهای
مس��اعد به آس��انی درخت بید ریش��ه میکن��د و زمانیکه قطع میش��وند
مکند هه��ا رااز ریش��ه ج��دا میکن��د .ش��اخههای مختلف ای��ن درخت را
ب��ه انداز هه��ای چند اینچ��ی برش میدهن��د و بصورت نس��بتاً عمیقی در
زمینهای کود داده ش��ده میکارن��د؛ قطعات کوچکتررا گاهی اوقات بطور
افقی داخل ش��یارهای کم عمقی ق��رار میدهند که اگر با چند اینچ خاک
پوش��یده ش��وند به س��رعت جوانه هایی روی آنها ظاهر میش��ود.
زمانیکه این میوه میرس��د پرورش دهندگان دقیق ،آن را با دس��ت چیده
و جه��ت انتق��ال به کارخان��ه درون پارچه یا س��بدهایی میگذارند اما در
بس��یاری از نواح��ی اس��پانیا و یون��ان و بخصوص در آس��یا زیتو نها را با
اس��تفاده از اشیاء بلند یا با تکان دادن ش��اخهها میچینند یا حتی اجازه
میدهن��د تا آنه��ا بط��ور طبیعی روی زمی��ن بیفتن��د تا وقتیک��ه مالکان
ب��ه راحتی اج��ازه جمع آوری آنه��ا را بدهند؛ بیش��ترین عل��ت نامرغوبی
روغ��ن زیتون مربوط به بی دقتی مالکان درختها میباش��د .برداش��ت این
محصول در جنوب اروپا در ماههای زمس��تان انجام ش��ده و تا چند هفته
ادام��ه مییابد؛ اما این زمان درهرکش��ورو نیز با هر فصل و نوع برداش��ت
متفاوت میش��ود.
مقدار روغن موجود در زیتون بیش��تربه نوع میوه بس��تگی دارد؛ معمو الً
پیراب��ر گی��اه از  ۶۰ت��ا  ۷۰درص��د محص��ول میدهد .دردوران باس��تان
پرورش دهن��دگان زیتون معتقد بودند اگر ای��ن گیاه را به فاصله بیش از
چن��د لیگ از دریا بکارند ،گی��اه موفقی نخواهد بود(تئوفراس��توس طولی
حداق��ل حدود  ۵۵۵۰۰مت��ر را معین میکن��د) اما تجربی��ات جدید این
نظ��ر را تایی��د نمیکند و اگرچه س��احل مزیتی دارد ام��ا زیتون مدتهای
طوالنی در نواحی بس��یار دوری داخل کش��ورها کاش��ته شد هاست .ظاهر ا ً
خاکهای دارای کلس��یم اگرچه خش��ک و ضعیف باش��د برای رشد سالمت
این گیاه بس��یار مناس��ب اس��ت اگرچه این گیاه درصورت زهکشی خوب
در هرن��وع خاک س��بک و حت��ی در خاکهای رس��ی پ��رورش مییابد اما
همانگون��ه ک��ه پلینی اظه��ار میکند این گی��اه در خاکهای غنی بیش��تر
مس��تعد بیماری اس��ت.
در دنی��ای هومر همانگونه که در ایلیاد مش��خص اس��ت ،روغن زیتون
فق��ط بهعنوان ی��ک ماده برای ثروتمندان – محصول خارجی – ش��ناخته
ش��ده و بیش��تر ب��ه س��بب ارزش آن برای آرای��ش پهلوانان م��ورد توجه
بود هاس��ت؛ جنگجوی��ان بع��د از اس��تحمام ب��ه خودش��ان روغ��ن زیتون
میزدن��د و ب��دن پاتریکلوس ه��م عیناً با روغن زیتون پوش��یده میش��د
اما نه اش��ار های به کش��ت این گیاه ش��ده و نه بر روی تاکستانی که روی
س��پر آش��یل نقش ش��ده ،جود دارد .اما اگرچه در ایلیاد هیچ اش��ار های
ب��ه کش��ت زیتون نش��ده ،وجود آن در باغ الس��ینوس و دیگ��ر کنایههای
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آش��نا نش��ان دهنده این حقیقت اس��ت که زیتون در زمان نگارش ادیسه
ش��ناختهشدهاس��ت.
در زمان س��ولن حقوقدان یونانی زیتون به قدری گس��ترده ش��ده بود
ک��ه او وضع قوانینی را برای کش��ت منظم این درخ��ت در آتیکا ضروری
دانس��ت ای��ن منطقهای بود ک��ه احتمال زیتون ازآنجا ب��ه تدریج در تمام
نواح��ی ه��م پیمان یونان و کش��ورهای انش��عابی از آن انتش��ار یافت .در
س��احل آس��یای صغیر که در آنجا مقدار فراوان��ی از این درخت در زمان
Thaleها وجود داش��ت ،این درخت ممکن اس��ت در س��الهایی پیشتر از
آن توس��ط کش��تیهای فینیقی آورده شده باش��د ،برخی از جزایر دریای
اژه نی��ز ممکن اس��ت آن را از همین منبع بدس��ت آورده باش��ند؛ زیتون
جزیره رودز و جزیره کرت نیز ش��اید ریش��های مانند اینها داش��ته باشند.
اگر از لقب اس��کیلس اس��تفاده کنیم ،جزیره س��اموس باید س��الها زیادی
قب��ل از جنگه��ای ای��ران دارای درخت��ان زیت��ون می��وه دار باش��ند.
در عص��ر حاضر ای��ن میوه گس��تردگی فراوانی در جهان پیدا کرد هاس��ت
و اگ��ر چه ناحیه مدیترانه که خاس��تگاه آن اس��ت همچن��ان تولید کننده
عم��ده زیتون میباش��د ،این درخت اکن��ون در نواحی بس��یار زیادی که
برای توزیع کنندگان اولیه آن ناشناختهاس��ت با موفقیت کش��ت میگردد.
یک درخ��ت زیتون که با دیوارهای آجری بلند محافظت میش��ود در باغ
فیزیک چلس��ی ،لندن نگهداری میش��ود .مدت زمان کمی پس از کش��ف
قاره آمریکا توس��ط س��اکنین اس��پانیایی به آنجا انتقال یافت.
کش��ت زیتون در ایران
«ناصرخسرو»درس��فرنامه خودازوج��ود زیت��ون درطارم رودبار س��خن
گفتهاس��ت و ه��م اکنون باغات زیتون فراوان��ی در این مناطق وجود دارد
ک��ه بیش��تر زیت��ون مصرفی در ای��ران را تامین م��ی کن��د .همچنین در
س��الهای اخیر کش��ت زیتون در مناطق دیگر کش��ور مثل استان فارس و
کرمان اغاز ش��ده اس��ت.

خ�واصدرمان�یزیت�ون

زیت��ون نقرس و رماتیس��م را درمان میکند ،برگ زیت��ون با اثر مقوی
درم��ان کننده فش��ار خ��ون و زخمهای عفونی اس��ت .ش��یرابهای قندی
تح��ت نام (مان زیتون) از س��اقه این درخت ترش��ح میش��ود که مصرف
خوراک��ی دارد .همچنی��ن برگ زیت��ون نیز حاوی گلوکزی��د ،مواد قندی،
م��واد تل��خ ،کلروفیل ،اس��ید گالی��ک ،تائن ،م��وم و مانیت اس��ت .روغن
زیتون ،س��وزش و درد ناش��ی ازسوختگی را تس��کین داده و از بروز تاول
جلوگی��ری میکند .کمپرس پوس��ت در موارد آفتاب زدگی ،س��رمازدگی،
گزش مار ،عقرب و حش��رات با روغن زیتون س��بب تسکین درد و سوزش
و التیام میش��ود .همچنین ماس��اژ پوس��ت با روغن زیتون ،تعریق زیاد را
کاه��ش داده ،مژه و ابرو را تقویت میکند .این درحالی اس��ت که ماس��اژ
پوس��ت س��ر با روغن زیتون س��بب تقویت پوس��ت و مو گشته و شوره سر
را برطرف میس��ازد و موهای س��پید ش��ده را س��یاه مینماید .چند قطره
روغ��ن زیتون س��ریعا خارش و س��وزش چش��م و پلک راتس��کین داده و
آبریزش چش��م را برط��رف س��اخته و ق��وه بینای��ی را تقوی��ت میکن��د.

زیرا در اثر حرارات خراب نمیش��ود.
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مخلوط مس��اوی روغن زیتون و گلیسیرین نیز نقش مفیدی در معالجه
پوس��ت پای ترک خورده ،درمان ش��وره س��ر و ریزش م��و ،جلوگیری از
س��فیدی مو دارد .پوست و برگ درخت زیتون دارای خواص تببر است.
اج��زای مغذی خ��اص در روغن زیت��ون و برخی غذاهای دیگ��ر میتواند
دلی��ل تأثی��ر مثبت رژیم غذایی مدیترانهای بر س�لامت قلب باش��د .این
ترکیب��ات که تح��ت عنوان “فنل” نامیده میش��وند اثر آنتی اکس��یدانی،
ض��د التهابی و جلوگیری از تش��کیل لخته در عروق دارند .در این مطالعه
تأثیر س��ودمند روغنهای زیتون سرش��ار از فنل ب��ر عملکرد عروق خونی
مش��خص شد هاس��ت .مصرف غذاه��ای غن��ی از ترکیبات فنل��ی میتواند
س�لامت قلبی عروقی را بهبود بخش��د و بر قلب نی��ز تأثیر حفاظت بخش
دارد.
تحقیق��ات نش��ان داده ک��ه مصرف روزانه دو قاش��ق غ��ذا خوری (۲۳
گ��رم) روغن زیتون ،خط��ر ابتال ب��ه بیماریهای قلب��ی را کاهش میدهد
که این امر ،به دلیل وجود چربیهای اش��باع نش��ده در این روغن اس��ت.
بنابرای��ن ب��رای جلوگیری از ابتال به این بیماری ،بهتر اس��ت که به جای
چربیهای اش��باع ش��ده از روغن زیتون اس��تفاده ش��ود ت��ا میزان مصرف
کال��ری روزانه از حد الزم بیش��تر نباش��د .همچنین روغن گردو و اس��ید
چرب امگا ۳که در گوش��ت ماهی و س��بزیجات وجود دارد همچون روغن
زیتون ،اس��یدهای چرب اشباع نش��ده دارند و بنابراین برای پیشگیری از
ابت�لاب��هبیماریه��ایقلب��یمفیدن��د.
.

زیت��ون ح��اوی میزان زی��ادی روغن غیراش��باع مونو و می��زان زیادی
آنتی اکس��یدان و حاوی مواد ش��یمیایی گیاهی اس��ت ک��ه باعث کاهش
کلس��ترول و خطرا ابتال به س��رطان میش��ود .دوام و مدت نگاهداری آن
نس��بت به روغنهای دیگر بیش��تر اس��ت و حتی میتوان آن را فریز کرد.
پژوهش��گران معتقدن��د مص��رف روغن زیتون خطر س��رطان س��ینه را در
زن��ان کاه��ش میدهد به گزارش س��رویس علمی پژوهش��ی ایس��کانیوز،
تحقی��ق روی س��لو لهای س��رطان س��ینه در زنان نش��ان داد که اس��ید
اولئیک روغن زیتون اثر ژن س��رطان زای این بیماری را کاهش میدهد.
پژوهش��گران ب��ه زنان توصیه میکنند ک��ه در رژیم غذایی خود از زیتون
و روغ��ن آن اس��تفاده کنن��د .همچنین روغن زیتون به ج��ز خاصیت ضد
س��رطانی فواید فراوانی دارد که از آن جمله ملین بودن آن و نرم کردن
عض�لات و آرامبخش��ی درد اس��تخوان اس��ت .همچنین روغ��ن زیتون به
موها نرمی و لطافت خاصی میبخش��د و باعث تقویت مو میش��ود .عصاره
زیتون برای چین و چروک پوس��ت بس��یار مفیداس��ت و باع��ث لطافت و
نرمی و ش��ادابی پوست صورت میش��ود .اخیرا دارویی بنام زیتونکس در
ایران تولید ش��ده اس��ت که از عصاره برگ زیتون تهیه شده است و برای
درمان تبخال از ان اس��تفاده می ش��ود.
گرچه فواید روغن زیتون بس��یار بیش��تر از مضرات آن اس��ت ،اما این
محص��ول ه��م ضررهای��ی دارد .با گرم ش��دن ،کمی از طع��م و بوی این
روغن از دست میرود .گرم ش��دن در دمای باال میتواند باعث بی ثباتی
و ناپای��داری روغن ش��ود ،که باع��ث ایجاد بیمار یه��ای قلبی در مصرف
کنندگان ش��ود.
زیت�ون درخت�ی پر ثمر و روغ�ن میوه آن ،غذا و داروی�ی مفید و
در درم�ان اختالالت گوارش�ی ،کب�دی ،کلیوی ،پوس�تی وعفونی
اس�ت .زیتون نقرس و رماتیس�م را درمان میکند و برگ زیتون با
اثر مقوی درمان کننده فش�ار خون و زخمهای عفونی اس�ت .این
درحالی اس�ت که مصرف زیاد میوه زیتون سبب الغری ،بیخوابی
واختالالت تنفس�ی میش�ود.
گ��رداوری:عظی��مضیای��یحلیم��هجان��ی
عضو هئیت علمی دانش��کده ش��یمی

روغن زیتون دفع کننده س��نگ کیس��ه صفرا اس��ت برای این منظور باید
آن��را با آبلیم��و مصرف کرد  .روغن زیتون برای رفع س��رفههای خش��ک
مفید اس��ت  .ب��رای رفع پیوره لثه ،روغ��ن زیتون را بر روی لث��ه بمالید
.ب��رای برطرف ک��ردن خراش و ترک پوس��ت جویدن ب��رگ زیتون برای
از بین ب��ردن زخمهای دهان مفید اس��ت وزیتون تقوی��ت کننده نیروی
جنس��ی اس��ت .مصرف روزانه زیتون از امراض قلبی وس��رطان جلوگیری
میکن��د و باالخره روغ��ن زیتون بهترین روغن برای پخت و پز میباش��د
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*اخبار داخلی دانشگاه*
* نه�اد مق�ام معظ�م رهب�ری *
*بازدی�د هیات میهمان دانش�گاه کاب�ل از دانش�گاه*

ماهنامه سیمای خوارزمی.سال یازدهم.شماره .208خردادماه 1391

هیاتی از دانش��گاه تعلیم و تربیت کابل(کش��ور افغانس��تان) بازدیدی از
دانش��گاه به عمل آوردند.این جلسه با حضور ریاس��ت دانشگاه خانم دکتر
حج��ازی زاده و خانم دکتر کدیور مع��اون پژوهش و فناوری  ،خانم دکتر
دبی��ران معاون آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی  ،خانم دکت��ر فاضلیان مدیر
گ��روه تکنولوژی و آقایان دکتر ش��جاع الدین مش��اور رییس و مدیر حوزه
ریاس��ت و روابط بین الملل ،دکت��ر احمد گلی مدیر گروه زبان انگلیس��ی
و میهمان��ان برگ��زار ش��د .هیات مذکور ش��امل آقایان ام�ان اهلل حمید
زی(ریاس�ت دانش�گاه تعلی�م و تربی�ت کابل) ،فض�ل الحق(معاون
دانش�جویی) ،جمش�ید رش�یدی(رییس دانش�کده ادبی�ات) و
عبدالرزاق دوس�ت(مدیر امور اس�تادان) بود.
آقای حمید زی با ارائه آمار تعداد دانش��جویان ،دانش��کده ها و تش��ریح
کام��ل وضعیت دانش��گاه در کش��ور افغانس��تان ،ب��ه بیان مشکالتش��ان از
قبیل کمبود نیروی متخصص جهت تدریس در مقاطع کارشناس��ی ارش��د
و دکت��ری و کمبود منابع درس��ی و تدوین س��ر فصل دروس پرداخت و
خواس��تار همیاری در زمینه های فوق ش��د.
هی��ات میهم��ان دیداری با آی��ت اهلل بجنوردی نیز داش��تند که ایش��ان
ضمن خوش آمدگویی اظهار داش��ت افغانس��تان کش��ور دوست و همسایه
اس��ت و امیدواریم ه��ر چه زودتر بیگانگان از این کش��ور خارج ش��وند و
صلح و آرامش در افغانس��تان حاکم ش��ود و از همکاری بین دو دانش��گاه
اس��تقبال نم��ود و در ادامه چند نس��خه از کت��ب تالیفی خ��ود را به این
هی��اتاه��داک��رد.
در دی��دار ب��ا اس��اتید دانش��کده عل��وم جغرافیای��ی و تش��ریح وضعی��ت
جغرافیای��ی دو کش��ور همس��ایه ونزدیک��ی م��رزی از دالی��ل مه��م برای
همکاری های بیش��تر اعالم ش��د.
بازدید از قس��مت های مختلف دانش��گاه از دیگر بخش های این سفر بود.
در ادامه ریاس��ت دانش��گاه بررس��ی درخواس��ت های این هیات را تا حد
ام��کان عن��وان کرد و در نهای��ت تفاهم نامه ای میان طرفین امضا ش��د
و هدایای��ی اه��دا گردی��د.

*بس�یج کارکنان دانش�گاه *
آذین بندی ،فضاس��ازی و نصب تصاویر ش��هداء در محوطه
و قس��مت های مختلف دانش��گاه به مناسبت س��وم خرداد
برگ��زاری مس��ابقه عقیدتی و سیاس��ی به مناس��بت هفته
عقیدتی و سیاس��ی
برپایی ایس��تگاه صلواتی به همین مناس��بت
20و 91/2/21برگ��زاری اردوی فرهنگ��ی ،تفریح��ی
گالبگی��ری کاش��ان وی��ژه خواه��ران ب��ه مناس��بت میالد
حضرت زهرا(س) و س��وم خرداد
برگ��زاری همای��ش س��وم خ��رداد و دع��وت از عم��وم
دانش��گاهیانب��ااج��رایبرنام��هه��ایمتن��وع
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برگزاری مراس��م معنوی اعتکاف در مسجد دانشگاه با شرکت
حدود  200نفر از دانش��جویان
برگزاری مس��ابقه اس�لام ناب از دی��دگاه حضرت روح اهلل در
ایام س��الگرد رحلت حضرت امام
برگزاری نشست شورای راهبردی اس��اتید نهادهای نمایندگی
مق��ام معظ��م رهبری اس��تانی با حضور مس��ئولین اس��تانی و
ش��رکت حدود 300نفر از اس��اتید
برگزاری مراس��م جش��ن به مناس��بت اعیاد ش��عبانیه به همت
هیئ��تدانش��جوییمحب��اناه��لبی��ت
نشس��ت مدیران گروه های معارف دانش��گاه های اس��تان در
دفت��رنه��اد
برگ��زاری نشس��ت بس��یج اس��اتید دانش��گاه در طالق��ان و
س��خنرانی مس��ئول نهاد در ان
ش��روع ثبت نام طرح ضیافت اندیش��ه
همکاری در مراس��م تدفین و تش��ییع ش��هدای گمنام

* کان�ون ه�ای فرهنگ�ی و هن�ری *
 91/3/1اج��رای نمای��ش " قهوه قجری " از طرف کانون تئات��ر
 91/3/2آزمون پیش��رفته هالل احمر
 91/3/2س��مینار کابالیس��م( ریش��ه شناس��ی فرقه ها و عرفان
ه��ای نوظه��ور ) از ط��رف کان��ون نه��ج البالغ��ه
 91/3/2جلس��ه نقد ش��عر توس��ط آقای علی سر افراز از طرف
کانون ش��عر و ادب
 91/3/3همای��ش اه��دا عضو احی��ای زندگی از ط��رف کانون
ه�لالاحم��ر
 91/3/6اختتامیه مس��ابقه دوس��تی با قرآن و برنامه چشم انداز
کان��ون ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری
 7ال��ی  9خرداد ماه اجرای آژی��ر چهارگوش از طرف کانون تئاتر
 91/3/15اردوی تئاتر س��مفونی واژه ه��ا از طرف کانون تئاتر

* نهمین جش�نواره ورزش�ی بهاره *

مس��ابقات ویژه دانش��جویان پس��ر با ش��رکت 2220نفر در بخش
های(تکواندو(پومس��ه) ـ پ��رش ب��ا گون��ی ـ ش��نا ـ طناب زنی ـ
ش��طرنج ـ فوتبال چمنی ـ دارت ـ تیران��دازی ـ تنیس روی میز
ـ والیب��ال ـ والیبال س��احلی ـ دوومیدان��ی ـ رزمی آزاد ـ طناب
کش��ی ـ فوتب��ال دس��تی ـ فوتس��ال ـ بس��کتبال ـ دو همگانی ـ
پرس س��ینه ـ کش��تی آزاد)برگزار گردید.
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پانزدهمی��ن دوره مس��ابقات ورزش��ی درون دانش��گاهی ویژه
جش��نواره بهاره س��ا ل 91با ش��عار تولی��د ملی ،حمای��ت از کار
و س��رمایی ایران��ی ب��ه مناس��بت هفت��ه خوابگاهه��ا ب��ا حض��ور
2940دانش��جوی دختر و پس��ر برگزار ش��د .این مسابقات در 17
رش��ته ویژه دانشجویان دختر ش��امل (تکواندو(پومسه) ـ پرش با
گون��ی ـ دوچرخه س��واری ـ طناب زن��ی ـ ش��طرنج ـ بدمینتون
ـ دارت ـ تیران��دازی ـ تنی��س روی می��زـ والیب��ال ـ کارات��ه ـ
دوومیدانی ـ هفت س��نگ ـ طناب کش��ی ـ وس��طی ـ فوتس��ال ـ
بس��کتبال) با اس��تقبال بی نظیر  720نفر روبرو ش��د.
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* اختتامی�ه دومي�ن جش�نواره دانش�جویی حرک�ت *
جلس��ه اختتامي��ه دومين جش��نواره دانش��گاهي حرکت ش��نبه  91/3/6با حضور دکتر جلي��ل دارا مديرکل فرهنگي وزارت عل��وم تحقيقات
و فن��اوري در محوط��ه مرک��زي پردي��س ک��رج دانش��گاه خوارزم��ي برگ��زار گردي��د و از انجم��ن ه��اي زی��ر تقدي��ر ش��د.
دکت��ر جلي��ل دارا مدي��رکل فرهنگي وزارت عل��وم ،تحقيقات و فناوري گفت :تقويت انجمن هاي علمي دانش��جويي در دانش��گاه هاي کش��ور
منجر به توس��عه جريان علمي مي ش��ود و اين امري بس��يار مهم و ضروري اس��ت.
مدي��رکل فرهنگ��ی وزارت عل��وم ،در اختتاميه دومين جش��نواره دانش��گاهي حرکت در دانش��گاه خوارزمي کرج افزود :تع��داد قابل توجهي
انجم��ن علم��ي در کش��ور وج��ود دارد ک��ه باي��د زمين��ه ه��اي تقوي��ت آنه��ا از جنب��ه ه��اي مختل��ف را فراه��م کني��م.
وي گف��ت :فعالي��ت انجم��ن هاي علمي به توس��عه علمي کش��ور کمک مي کند که اين امر ،ض��رورت تقويت اين انجمن ه��ا را بيش از پيش
آش��کار و محس��وس م��ي کن��د .عل��م باي��د زمين��ه ه��اي تقوي��ت معنوي��ت را ني��ز فراه��م کن��د.
دکتر دارا در بخش ديگری از س��خنانش به اين موضوع اش��اره کرد :بس��ياري از پيش��رفت هاي تحقيقاتي در نتيجه وجود پارک هاي علمي
فناوري حاصل مي ش��ود.

تقدیرانجم�ن ه�ای برگزی�ده:
انجمن علمي دانش��جويي علوم تربيتي ( پيش دبس��تاني و دبس��تاني )  – 1 :انجمن علمي قابل تقدير دانش��كده روان شناس��ي و علوم
تربيت��ي  - 2انجم��ن علم��ي قاب��ل تقدير در بخ��ش ترويج��ي  – 3دبي��ر انجم��ن علم��ي پي��ش دبس��تاني و دبس��تاني _ دبي��ر برگزي��ده
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انجم�ن علم�ي دانش�جويي زب�ان انگليس�ي – 1 :انجمن علم��ي قابل تقدير دانش��كده ادبيات  - 2انجمن علم��ي قابل تقدير در
بخ��ش آموزش��ي  – 3انجم��ن علم��ي قاب��ل تقدي��ر در مس��ابقه علم��ي
انجمن علمي دانشجويي تاريخ :انجمن علمي برگزيده در نشريه علمي
انجمن علمي دانشجويي علوم سياسي – 1 :انجمن علمي قابل تقدير در بخش ترويجي  - 2انجمن علمي برگزيده در بخش ترجمه و تأليف
كتاب  – 3دبير انجمن علمي علوم سياسي _ دبير قابل تقدير
انجمن علمي دانشجويي مشاوره :انجمن علمي قابل تقدير دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي ـ انجمن علمي قابل تقدير در بخش آموزشي
انجمن علمي دانشجويي شيمي :انجمن علمي قابل تقدير در بخش آموزشي
انجمن علمي دانشجويي رباتيك 1 :ـ انجمن علمي برگزيده دانشكده فني و مهندسي  2ـ انجمن علمي برگزيده در بخش اختراع  3ـ انجمن
علمي قابل تقدير در افتخار آفريني
انجمن علمي دانشجويي ادبيات عربي :انجمن علمي برگزيده دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ انجمن علمي قابل تقدير در بخش آموزشي
انجمن علمي دانش�جويي علوم تربيتي زمين شناس�ي – 1 :انجمن علمي قابل تقدير دانش��كده علوم  - 2انجمن علمي برگزيده در بخش
پژوهشي  – 3انجمن علمي قابل تقدير در بخش آموزشي  4ـ دبير انجمن علمي زمين شناسي ـ دبير قابل تقدير
ا نجمن علمي دانشجويي  :acmانجمن علمي قابل تقدير دانشكده فني و مهندسي ـ انجمن علمي برگزيده در مسابقه علمي
انجمن علمي دانشجويي زيست شناسي 1 :ـ انجمن علمي برگزيده دانشكده علوم  2ـ انجمن علمي قابل تقدير در بخش نشريه
انجمن علمي دانشجويي جغرافياي انساني :انجمن علمي قابل تقدير دانشكده ادبيات و علوم انساني
انجمن علمي دانش�جويي تربيت بدني  1 :ـ انجمن علمي برگزيده دانش��كده هاي ش��يمي ،تربيت بدني و رياضي 2ـ دبير انجمن علمي تربيت
بدني ـ دبير برگزيده
انجمن علمي دانشجويي علوم تربيتي ( كودكان استثنايي ) :انجمن علمي قابل تقدير در مسابقه علمي
انجمن علمي دانشجويي روان شناسي 1 :ـ انجمن علمي برگزيده دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي  2ـ انجمن علمي برگزيده در بخش
افتخار آفريني 3ـ انجمن علمي برگزيده در بخش ترويجي 4ـ دبير انجمن علمي روان شناسي ـ دبير برگزيده
ا نجمن علمي دانشجويي تكنولوژي آموزشي :انجمن علمي قابل تقدير دانشكده در بخش ترويجي ـ انجمن علمي قابل تقدير در بخش نشريه
							
ا نجمن علمي دانشجويي كتابداري و اطالع رساني :انجمن علمي قابل تقدير در بخش ترويجي

22
							

ول�يپ�در...
يک خودکارایس�تاده و زيباس�ت که در ظاهر ابهتش را هميش�ه حفظ ميکند،
خم به ابرو نمياورد و خيلي س�خت تر از اين حرفهاس�ت
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هميش�ه مادر را به مداد تش�بيه ميکردیم
که با هر بار تراش�يده ش�دن ،کوچک و کوچک تر ميش�ود

بياييد قدردان باش�يم ...

الصالح�ات
باقی�ات ّ
��د َرب ّ ِ َ
��ر أَ َم�لا»
الصال َِح ُ
«َ ...وال ْ َباق َِی ُ
��ر ِع ْن َ
��ات َّ
��ک ثَ َواب��اً َو خَ ْی ٌ
��ات خَ ْی ٌ
« ...اعمال صالح که تا قیامت باقی اس��ت ،نزد پروردگار بس��ی بهتر و عاقبت آن نیکوتر اس��ت».
انس��ان در ط��ول زندگ��ی خود به کارهای خوب و بد اقدام می کند و به این ترتیب سرنوش��ت خ��ود را تعیی��ن م��ی کن��د .خداون��د در ق��رآن از
الصالحات» ذکر ک��رده ان��د؛ از
مفس��ران مصادیق مختلف��ی برای«باقیات ّ
کاره��ای نیک��و و ماندگار افراد به«باقیات ّ
الصالحات» تعبیر کرده اس��تّ .
ّ
مس��لماً مفهوم این تعبیر وس��یع تر بوده و هر فکر و ای��ده و
جمل��ه :ذکر«س��بحان اهلل»« ،الحم��داهلل»« ،الاله االاهلل»« ،اهلل اکبر» و امثال آن .ولی
گفت��ار و ک��ردار صال��ح و شایس��ته را که باقی بماند و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار بگیرد ،ش��امل می ش��ود .حتّ��ی در بعض��ی از
روایات به نماز ش��ب و یا مو ّد ت اهل بیت(ع) :تفس��یر ش��ده که البتّه منظور بیان مصداق های روش��ن اس��ت نه منحصر س��اختن مفهوم در این
الصالح��ات» اس��ت.
مورد.درحدیث��ی از پیامب��ر می خوانیم که ایش��ان فرمودن��د« :از گفتن«تس��بیهات اربع��ه» مضایق��ه نکنی��د ،ک��ه از«باقی��ات ّ
الصالح��ات»
رنگ«باقی��ات
حتّ��ی اگ��ر هم��ان اموال ناپایدار و فرزندانی که گاهی مایه آزمایش هس��تند در مس��یر الهی ق��رار بگیرند ،آنها هم ب��ه
ّ
در م��ی آین��د؛ چ��را ک��ه ذات پ��اک خداون��د جاوی��د اس��ت».
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َ َ
ِنی�ن(ع):
ِی�ر ال ْ ُمؤم
َ
ق�ال أم ُ
َ�ن ا ُ
هلل َر ُج ً
�م تَ ْمیِی َز
ِن ُو لْدي(فی آخِ ِر ال َّز
ِ
َو ل َ َی ْب َعث َّ
لا م ْ
م�ان ) یُطا ل ُ
ِب بِدِ ما ئ ِن�ا َو ل َ َیغِی َب َّن َع ْن ُه ْ
األَ ْه ِ�ل َّ
الضالل َ ِ
�ه.
أمی��ر المؤمنی��ن(ع) فرمود :و الب ّته خدا بر م��ی انگیزد مردی از فرزندان مرا(در آخرال ّز مان) که
خ��ون های ما را طلب کند واز م��ردم غائب می گردد برای آنکه گمراه��ان تمییز داده ش��وند.
َم�ا ا َ ْکثَ� َر اَل ِع َب� َر َو ا َ َق َّ
�ل اَال ْع ِت َب�ا َر.
پنده��ا چ��ه ف��راوان و پن��د گرفت��ن چ��ه ان��دک اس��ت.
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َم�ا َع َ
�نا ِ ْق َت َص�دَ.
�ال َم ِ
کس��ی که میانه روی پیش��ه س��ازد فقیر نگردد.
الص َد َقةِ .
ا ِْس� َتن َز لوا ال ِّر ْز قَ ب ِ َّ
روزی را ب��ا صدق��ه دادن ف��رود آوری��د.

* تس�لیت *
در غم از دس��ت دادن عزیزان به س��وگ نشستن صبری میخواهد عظیم  ،برای ش��ما و خانواده محترمتان صبر
و ش��کیبایی و برای آن عزیز در گذش��ته غفران و رحمت واس��عه الهی را خواس��تاریم.
آق��ای عزی��زاهلل تاجی��ک اس��ماعیلی

آقای ابراهیم مس��گر مقدم
آقای مهدی گود اس��یایی
آق��ای عل��ی عب��دی
خان��م مری��م قربان��ی جاوی��د
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عض��و محت��رم هئی��ت علم��ی دانش��کده روانشناس��ی و عل��وم تربیت��ی

همکار محترم دانش��کده تربیت بدنی و علوم ورزش��ی
همکار محترم مدیریت حراس��ت
هم��کار محت��رم ام��ور عموم��ی
هم��کار محت��رم دفت��ر نظ��ارت و ارزش��یابی آموزش��ی
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