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در آینه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

اى اهل كتاب! پيامبر ما ،كه بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان مىكرديد روشن مىسازد ،به
سوى شما آمد؛ و از بسيارى از آن( ،كه فعال افشاى آن مصلحت نيست )،صرف نظر مىنمايد(.آرى )،از طرف
خدا ،نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد)15(.خداوند به بركت آن ،كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند،
به راههاى سالمت ،هدايت مىكند؛ و به فرمان خود ،از تاريكيها به سوى روشنايى مىبرد؛ و آنها را به سوى
راه راست ،رهبرى مىنمايد)16(.آنها كه گفتند« :خدا ،همان مسيح بن مريم است» ،به طور مسلم كافر شدند؛
بگو« :اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را كه روى زمين هستند هالك كند ،چه كسى
مىتواند جلوگيرى كند؟ (آرى )،حكومت آسمانها و زمين ،و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هرچه
بخواهد ،مىآفريند؛ (حتى انسانى بدون پدر ،مانند مسيح؛) و او ،بر هر چيزى تواناست)17(».
سوره مائذه


سیره بزرگان

-1حضرت امام حسن عليه السالم و امام حسين عليه السالم و عبدا...بن
جعفر به راه حج مىرفتند ،توشه آنان گم شد ،گرسنه و تشنه به خيمهاى
رس��يدند كه پيرزنى در آن زندگى مىكرد.از او آب خواستند كه در جواب
گفت :اين گوسپند را بدوشيد و شيرش را با آب بياميزيد و بياشاميد.چنين
كردند ،سپس از او غذا خواستند كه گفت :همين گوسپند را داريم ،بكشيد
و بخوريد.يكى از آنان گوس��پند را ذبح و از گوشتش مقدارى بريان كرد،
همه خوردند و سپس همانجا به خواب رفتند.هنگام رفتن به پيرزن گفتند:
ما از قريش��يم و به حج مىرويم ،اگر باز گش��تيم نزد ما بيا ،با تو به نيكى
رفتار خواهيم كرد و رفتند.شوهر زن كه آمد و از جريان خبر يافت ،گفت:
واى بر تو! گوس��پند مرا براى مردمى ناشناس مىكشى آنگاه مىگويى از
قريش بودند؟!روزگارى گذش��ت و كار بر پيرزن س��خت شد ،از آن محل
كوچ كرده ،عبورش به مدينه افتاد ،حضرت امام حس��ن عليه السالم او را
حکایت

عطاى كم نظير

ديد و ش��ناخت.پيش رفت و گفت :مرا مىشناسى؟ گفت :نه ،فرمود :من
همانم كه در فالن روز مهمان تو شدم و دستور داد تا هزار گوسپند و هزار
دينار زر به او دادند ،آنگاه او را نزد برادرش حسين عليه السالم فرستاد ،آن
حضرت نيز به همان اندازه به او بخشيد و او را نزد عبدا...بن جعفر فرستاد
و او نيز عطايى همانند آنان به او داد!
-2روزى غ�لام س��ياهى را ديد كه گرده نانى در پي��ش نهاده يك لقمه
مىخورد و يك لقمه به س��گى مىدهد ،از او پرسيد :چه چيز تو را به اين
كار وا مىدارد؟ گفت :شرم مىكنم كه خود بخورم و به او ندهم ،حضرت
امام حسن عليه السالم فرمود :از اينجا حركت نكن تا من برگردم.خود نزد
صاح��ب آن غالم رفت ،او را خريد ،باغى را هم كه در آن زندگى مىكرد
خريد ،غالم را آزاد كرد و باغ را بدو بخشيد.
-3عربى به محضر امام حسن عليه السالم آمد.فرمود :هرچه ذخيره داريم

مناجات
به او بدهيد ،بيس��ت هزار درهم بود ،همه را به عرب دادند ،گفت :موالى
م��ن! اجازه ندادى كه حاجت��م را بگويم و مديحهاى در ش��أنت بخوانم،
حضرت در پاسخ اشعارى انشا كرد به اين مضمون :بيم فروختن آبروى آن
كس كه از ما چيزى مىخواهد موجب مىش��ود كه ما پيش از درخواست
او بدو ببخشيم.
-4فروتنى حضرت امام حسن عليه السالم و تواضع آن انسان الهى چنان
بود كه :روزى بر گروهى تهيدس��ت مىگذشت و آنان پارههاى نان را بر
زمين نهاده ،روى زمين نشس��ته بودن��د و مىخوردند ،چون حضرت امام
حسن عليه السالم را ديدند گفتند :اى پسر رسول خدا! بيا و با ما هم غذا
ش��و! به ش��تاب از مركب به زير آمد و گفت :خدا متكبران را دوست ندارد
و با آنان به خوردن غذا مش��غول شد.سپس همه آنان را به ميهمانى خود
دعوت فرمود ،هم به آنان غذا داد و هم لباس.
اثر :محمدعلی رجبی-فارس

ترامپ و پس لرزههای شکار پهپاد
عامله یهودی

خواهر روحانی در کالس مدرسه مقابل دانش آموزان نوجوان،
ایس��تاده بود.او در حالی که یک س��که ی��ک دالری نقره در
دستش بود گفت« :به دختر یا پسری که بتواند نام بزرگترین
مردی را که در این دنیا زیسته است بگوید ،این یک دالری را
جایزه می دهم».یک پسر خردسال ایتالیایی گفت« :منظورتان
میکل آنژ نیست؟»خواهر روحانی جواب داد« :خیر ،میکل آنژ
یک هنرمند برجسته به حساب می آید ،لکن بزرگترین مردی
که دنیا به خود دیده نیست».یک دختر خردسال یونانی گفت:
«آیا ارسطو بود؟»خواهر روحانی جواب داد« :خیر ،ارسطو یک
متفک��ر بزرگ و پدر علم منطق ب��ود اما بزرگترین مردی که
در دنیا زندگی می کرده ،نیس��ت».باالخره یک پسر خردسال
یهودی گفت« :می دانم چه کس��ی اس��ت ،او عیسی مسیح
اس��ت».خواهر روحانی جواب داد صحیح است و یک دالری
را به او داد.خواهر روحانی که از جواب پسربچه یهودی قدری
ش��گفت زده ش��ده بود در زنگ تفریح او را در زمین ورزش
یافت و از او پرس��ید« :آیا واقعا اعتقاد داری که عیسی مسیح
بزرگترین مردی اس��ت که دنیا به خود دیده؟پسربچه جواب
داد« :البته نه ،هرکسی می داند که بزرگترین مرد موسی بود.
اما معامله شوخی بردار نیست».

تضرع و فروتنى»
«دعا در ّ

خداوندا تو را مىستایم  -و تو سزاوار سپاسى  -در برابر احسانت به من ،و فراوانى نعمتهایت بر من ،و عطاى
بزرگ��ت به نزد م��ن ،و بر رحمتى که مرا به آن فضیلت دادى ،و نعمتى که بر م��ن فراوان فرمودى ،زیرا که
آنقدر به من عنایت کردى که ش��کر من  -از آن قاصر اس��ت ،و اگر احسان و لطف تو نسبت به من ،و کمال
نعمتت بر من در میان نبود ،هرگز در به دست آوردن بهرهام ،و اصالح خویش موفق نمىشدم ،این تو بودى
که احسان را نسبت به من آغاز فرمودى ،و کفایت در تمام کارهایم را روزى من نمودى ،و رنج و زحمت بال
را از من گرداندى ،و قضاى دهش��تزا را از من منع کردى.خداوندا چه بس��ا بالى جانکاه که از من گرداندى!
و چه بسا نعمت فراوانى که دیدهام را به آن روشن ساختى! و چه بسا خوبی هاى ارجمندى که به من ارزانى
داشتى! تویى که به وقت اضطرار دعایم را اجابت کردى ،و به وقت درافتادن از لغزشم گذشتى ،و حق مرا از
دش��منان گرفتى.خداوندا وقتى به درگاهت به گدایى برخاس��تم تو را بخیل نیافتم ،و چون قصد تو کردم تو را
گرفته ندیدم ،بلکه تو را شنونده دعایم ،و عطا کننده خواستههایم دیدم ،و نعمتهاى تو را بر خود کامل دیدم در
هر حالى از حاالتم ،و هر زمانى از زمانهایم ،تو نزد من ستودهاى ،و احسانت در نظرم پسندیده است ،جان و
زبان و خرد من تورا مىستایند ،چنان ستایشى که به کمال و کنه شکر رسد ،ستایشى که در نهایت خشنودى
تو از من باشد ،پس مرا از خشم خود رهایى ده.اى پناه من به وقتى که راه ها مرا خسته کند ،و اى درگذرنده
لغزشهایم ،اگر عیبپوشى تو بر من نبود از رسوایان بودم ،و اى دستگیر من از سر نصرت و یارى ،اگر یارى تو
نبود از شکست خوردگان بودم ،و اى آن که سالطین در پیشگاهت یوغ خوارى و ذلّت بر گردنهایشان نهادهاند،
و از سطوت حضرتت در خوف و وحشتند ،اى آن که سزاوارى که از تو پروا گیرند ،اى آنکه نامهاى نیکو از
آن توس��ت ،از تو خواهش دارم که از من بگذرى ،و مرا مورد مغفرت قرار دهى ،چون از گناه پاک نیس��تم تا
معذور باشم ،و نیرومند نیستم تا پیروز شوم ،و گریزگاهى ندارم که بگریزم ،از تو مىخواهم که لغزشم را نادیده
بگیرى ،و از گناهانم که مرا دچار ساخته ،و سراپایم را فرا گرفته و سبب هالکتم شده پوزش مىطلبم ،من از
گناهانم در حال توبه بهجانب تو گریختهام پس توبهام را بپذیر ،بهتو پناهنده شدهام پس پناهم بده ،از تو  -زنهار
مىطلبم پس دس��ت از یاریم مکش ،س��ائل درگاهت هستم پس محرومم مگردان ،دست به دامان توام پس
رهایم مکن ،دعاکنندهام پس نومیدم مساز.خداى من ،تو را در حالى که مسکین ،مستکین ،ترسنده ،هراسناک،
بیمناک ،فقیر و بیچاره درگاهت هس��تم خواندم ،خداوندا ،از ضعف نفس��م که نمىتوانم در آنچه دوستانت را
وعده دادهاى پیش��ى گیرم ،و از آنچه دش��منانت را برحذر داشتهاى دورى کنم ،و از اندوه زیاد ،و وسوسههاى
نفس خود به حضرتت شکایت آوردهام.خداوندا ،مرا به نیت سوئم رسوا ننمودى ،و به گناهم هالک نساختى،
تو را مىخوانم و تو مرا پاسخ مىگویى گرچه هنگامىکه تو مرا مىخوانى در پاسخ تو کند هستم ،و هر حاجتى
که دارم از تو مىطلبم ،و هر کجا که باش��م رازم را پیش تو مىس��پارم ،پس غیر تو کسى را نمىخوانم ،و به
غیر حضرتت به احدى امید ندارمّ ،لبیکّ ،لبیک ،تو شکایت شاکى به درگاهت را مىشنوى ،و به کسىکه به
تو اعتماد کند رو مىآورى ،و هرکه را به دامان رحمتت درآویزد رهایى مىدهى ،و هرکه به تو پناهنده ش��ود
غمش را مىزدایى ،خداوندا پس مرا به خاطر کمى شکرم از خیر دنیا و آخرت محروم مکن ،و گناهانى را که
از من خبردارى ببخش ،اگر مرا عذاب کنى من آنم که بر خود ستم روا داشتم و از ح ّد و مرز خود پاى نهادم
و فرمان��ت را چنانک��ه باید مواظبت نکردم و از نصیب خویش از جان��ب تو غفلت ورزیدم ،و چنانچه مرا مورد
آمرزش قرار دهى پس تو مهربانترین مهربانانى.
صحیفه سجادیه


مشاهیر

«كريستين ا ِْسنوك» که بود؟

((آگهي))
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ْ
سنوك هورگرونْژْ ،اسالمشناس
دكتر كريستين
و مستش��رق معروف هلندي در هش��تم فوريه
1857م در هلند به دنيا آمد.وي تحصيالت خود
را ت��ا اخذ مدرك دكترا از دانش��گاه ليدن هلند
ادامه داد و س��پس در مسائل و مباني اسالمي
نيز تا آنجا مطالعه كرد كه به عنوان مدرس فقه
اسالمي مش��غول تحصيل گرديد.دكتر ا ِْسنوك
مدتي نيز به عنوان مستشار رسمي امور اسالمي
و عربي حكومت جزاير هند ش��رقي در جنوب
شرقي آس��يا مشغول به كار شد و در عين حال
در دانشگاههاي هلند ،كلمبيا ،دمشق و قاهره ،به
تدريس و تحقيق پرداخت.وي بر اثر مطالعات و
تتبعات خود ،به حقانيت دين مبين اسالم پي برد
و اسالم را به عنوان دين خود اختيار نمود و با نام
عبدالغفار وارد مكه شد.ا ِْسنوك پنج ماه در مكه
اقام��ت گزيد و در اين مدت به فراگيري زبان و
لهجههاي قبايل بَ َدوي و ادبيات باديه پرداخت.
وي همچني��ن در آداب و رس��وم و عادات اهل
ّ
مكه به تحقيق و بررسي مشغول شد كه نتايج
اين پژوهشها را در كتابي نيز منتش��ر ساخت.
بااين حال كنسول فرانسه مقيم ج ّده نسبت به
ا ِْس��نوك حس��ادت ورزيد و بدگويى وي از اين
دانشمند نومسلمان نزد كاركنان دولت عثماني
باعث شد كه او را به بيرون آمدن از مكه ناگزير
سازند.از اين رو دكتر ا ِْسنوك پيش از فرارسيدن
موس��م حج س��ال 1886م به هلند بازگشت و
كارهاي علمي خود را ادامه داد.از ا ِْس��نوك آثار
الحاج الي
متعددي برجاي مانده ك��ه المهدي،
ّ
مكه ،فقه اسالمي ،زبان و ادبيات عربي و كتابي
درباره اس�لام در هفت جلد از آن جمله است و
اين آثار نش��انگر دامن��ه كاري و تعمق وي در
مسائل اسالمي ميباشد.ا ِْسنوك جايگاه ممتازي
در ميان خاورشناسان در زمينه تحقيقات مربوط
به اس�لام ب��ه عنوان دين و قان��ون و موقعيت
كنون��ي آن دارد.او داراي ق��درت علمي فراوان
در رش��ته اسالم شناس��ي و متخصص در فقه
اسالمي و زبان و ادبيات عربي بود و بسياري از
خاورشناسان هلند ،در مورد مباحث اسالمي ،به
وي كه در اين كار پيشقدم و مبتكر كم نظيري
بود ،مديونند.وي سالهاي طوالني از عمر خود
را به مطالعه در شرق گذراند و عالوه بر نگارش
كت��ب متعدد در اين زمين��ه ،به عضويت مراكز
علمي گوناگوني نائل آمد.تبحر علمي ا ِْس��نوك
در شرقشناس��ي تا آنجا بود كه از طرف برخي
از اسالمشناسان و خاورشناسان معروف غرب،
به شيخالمستش��رقين ش��هرت يافت.كريستين
ا ِْسنوك هورگرونْ ْژ سرانجام در  26ژوئن 1936م
در  79سالگي درگذشت.

رويدادهاي تاريخي امروز
امضاء منشور سازمان ملل متحد در سانفرانسيسكو (1945م)

از اواسط جنگ جهاني دوم ،دولتهاي قوي به فكر تأسيس سازماني بين المللي افتادند كه بتواند از وقوع
جنگها جلوگيري كرده و در مواقع بروز اختالف و جنگ ،در راه پايان آن تالش كند.از اين روز در س��ال
1941م ،سران دولتهاي آمريكا و انگليس ،منشوري مشتمل بر  8ماده امضا نمودند كه بعدها به مناسبت
محل امضاء در اقيانوس اطلس ،به منشور آتالنتيك اشتهار يافت.دولتهاي ديگر نيز با پذيرفتن متن منشور،
به صف امضاكنندگان آن پيوستند و بدين ترتيب ،مقدمات تأسيس سازمان ملل متحد به وجود آمد.در جريان
مباحثات مربوط به تنظيم اساسنامه سازمان ملل متحد ،قسمت اعظم اختيارات اجرايى سازمان ،به شوراي
امنيت سازمان ارجاع شد كه پنج كشور بزرگ آمريكا ،شوروي سابق ،انگلستان ،فرانسه و چين عضو دائمي
آن محسوب ميشدند.با اصرار و پافشاري دولت شوروي ،براي هر يك از پنج عضو دائمي شوراي امنيت،
حق وتو منظور شد ،بدين معني كه هر يك از اين پنج كشور ميتوانستند تصميمات اتخاذ شده از طرف
اكثريت اعضاي ش��وراي امنيت را باطل و بياعتبار سازند.سرانجام پس از تبادل نظرها و مطالعات نهايى،
اين منشور در  26ژوئن 1945م به تصويب نمايندگان كشورها رسيد و مقدمه تشكيل سازمان ملل متحد
در اكتبر همان سال به وجود آمد.هرچند تدوينكنندگان منشور سازمان ملل قصد داشتند از بروز حوادث و
مسائلي كه منجر به جنگ ميشود پيشگيري كنند ،اما متأسفانه اين سازمان توفيق چنداني در نيل به اهداف
اصلي خود نداشته است.همچنين وجود حق وتو براي پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت ،تصميمات اين
شورا را در صورتي كه مغاير با منافع آنان باشد ،بياثر كرده است.عالوه بر آن مجمع عمومي سازمان ملل
متحد از قدرت اجرايي براي اجراي مصوبات خود برخوردار نيست.
روز استقالل كشور آفريقايي "سومالي" از استعمار انگلستان (1960م)

كش��ور سومالي در قرون گذشته كمتر مستقل بوده است.در س��ال 1884م انگليس قسمتي از سومالي را
تحتالحمايه خود كرد و  5سال بعد ،ايتاليا نيز قسمتهاي ديگري از آن را به مستعمره خود تبديل نمود.در
هَّ
عبدالل حسان بر ضد انگليسيها كه از سال  1901تا 1920م طول كشيد به جايى
اين ميان قيا ِم محمدبن
نرسيد.سازمان ملل متحد در سال 1950م از ايتاليا درخواست كرد.زمينه استقالل سومالي را فراهم كند.در
 26ژوئن س��ال  ،1960س��ومالي استقالل خود را از انگلستان ،و در اول ژوئيه 1960م از ايتاليا اعالم نمود.
سومالي دو روز ملي دارد يكي روز اول ژوئيه كه روز اتحاد نام گرفت و در اين روز كشور سومالي تشكيل شد
و ديگري  21اكتبر است.سومالي در شرق قاره افريقا و كناره اقيانوس هند و خليج عدن قرار دارد.اين كشور با
بيش از  637هزار كيلومتر مربع مساحت ،با كشورهاي كنيا ،اتيوپي و جيبوتي همسايه است.
روز ملي و استقالل "ماداگاسكار" از استعمار فرانسه (1960م)

كش��ور جزيرهاي جمهوري دموكراتيك ماداگاسكار يا ماالگاس��ي با  587041كيلومتر مربع وسعت ،در
جنوب ش��رق قاره افريقا و در شرق تنگه موزامبيك واقع شده است.بيش از نيمي از مردم ،پيرو مذاهب
بومي و بيش از  40درصد مسيحي و درصدي نيز مسلمان ميباشند.پايتخت ماداگاسكار شهر آنتاناناريوو
و ش��هرهاي مهم آن عبارتند از :تواماس��ينا ،ماهاجارگا و توليارا.واحد پول ماداگاسكار ،فرانك ماالگاسي
است و زبان رسمي مردم ماداگاسكار ،ماالگاسي و فرانسوي است.از اواسط قرن هجدهم ميالدي ،رقابت
اس��تعمارگران انگليس و فرانس��ه براي تسلط بر كشور آفريقايى ماداگاسكار آغاز شد و اين جزيره ،بارها
بين اين دو كش��ور استعمارگر دست به دست گرديد ،تا اين كه در اواخر قرن نوزدهم ،به تصرف قطعي
فرانسه درآمد.اما مردم اين سرزمين در برابر فرانسويان دست به قيامهاي متعددي زدند ،هرچند در اين
ميان ،افراد زيادي نيز به خاك و خون كش��يده ش��دند.ازجمله در قيام 1947م حدود هش��تاد هزار تن از
مردم ماداگاسكار كشته شدند.اين قيامها سرانجام به اعطاي خودمختاري در  1958و استقالل كامل اين
كشور در  26ژوئن 1960م انجاميد.
اختراع سينماي ناطق توسط "جان سابتيل" امريكايي (1927م)

از ابتداي كار سينما ،كوششهاي بسياري صورت گرفت تا فيلمهاي ناطق ساخته شود.تا قبل از اختراع
س��ينماي ناطق ،فيلمهايى كه در س��ينماهاي محدود و معدود آن زمان نمايش داده ميشد ،صامت بود
يعني سخن و صدايى از بازيگران شنيده نميشد و بيننده به نيروي خيال بايد مقصود هنرپيشه را درك
ميكرد.در س��ال 1926م ،صداهاي مختلف و موس��يقيهاي متنوع با موفقيت در فيلمهاي سينمايي به
كار گرفته ش��د و يك س��ال بعد ،در بيست و ششم ژوئن 1927م ،يكي از دست اندركاران امور سينما و
متخصص فني آمريكا به نام جان سابتيل موفق شد صداي گفتگوي بازيگران را نيز در بين ديگر صداها
وارد كند.اولين فيلم ناطق جهان "خواننده جاز" نام داشت.

