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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

  عثمان طهعثمان طه
كاتب سر شناس و پر آوازه قرآن در جهان  عثمان طه

اهل سوريه است، وي در شهر مدينه منوره  -اسالم 
زندگي مي كند. فارسي را هم تقريباً خوب بلد است. گروه 

طي مسافرتي زيارتي به  سرود و تواشيح قرآني ثقلين
عربستان، ديداري هم با اين خوشنويس قرآني داشتند و در 

 يك فضاي صميمي با او به پرسش و پاسخ پرداخته اند. 
گزارش كوتاهي از اين ديدار، به نقل از مجله بصائر      

 چاپ ايران تقديم مي گردد. 
فرماييد فارسي را كجا جناب استاد ممكن است ب         

 ؟ گرفتيد ياد
من به خط نستعليق فارسي عالقه زيادي دارم و         

هنگام تمرين بر نوشته هاي فارسي الزم مي شود كه 
معناي كلمات را بفهمم و االّ هيچ لذتي نمي برم. ديگر 
اينكه استاد اميرخاني دوست بنده است و من از ايشان و 
 بعضي از دوستان، ضرب المثل هاي فارسي زيادي را ياد

 گرفته ام. 
حتماً از گسترش فعاليت هاي قرآني و جايگاه خط        

حضرتعالي در ايران مطلع هستيد و اينكه قبالً برادر شما 

(علي طه)به ايران آمده بود و مصحفي با خط خود به 

ون رهبر انقالب هديه كرده بودند؛ آيا نيامدن شما تا كن

 ؟ به ايران دليل خاصي داشته است
ان كنم عالقه من به ايران و ايرانيان و زبان گم        

فارسي، نيازي به توضيح نداشته باشد، فارسي سخن گفتنم 
دليل واضحي است. من غير از زبان عربي با دو زبان 
فارسي و تا حدودي تركي آشنا هستم و دليل آن زيبايي 
خط اين دو است. لفظ، لفظ عرب است، لفظ فارسي شكر 

           است.تركي هنر   است، لفظ

من حدود بيست سال است كه مقيم مدينه منوره         
هستم و در چاپ خانه بزرگ قرآن كريم در مدينه مشغول 
به كار مي باشم و تعهدات شغلي من به گونه اي است كه 
اوالً در طول سال فقط يك ماه مرخصي دارم كه در آن 
وقت محدود فقط فرصت مي كنم وطنم (سوريه) را 

رت كنم و به بستگانم سري بزنم، ثانياً از جمله تعهدات زيا
شغلي من اين است كه به هيچ كشوري سفر نكنم. و من 
قول مي دهم پس از پايان تعهد كاريم حتي بدون دعوت 

    هم به ايران خواهم آمد.
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

مدت زيادي است كه نام شما مالزم قرآن بوده،         

      نموديد؟شما از چه سني شروع به كتابت قران 
بله، مي دانم كه خيلي از مردم فكر مي كنند عثمان         

طه چندين سال است كه مرده است و در اين خصوص 
خاطره اي به ذهنم رسيد و آن اين است كه روزي يك 
نفر در فرودگاه مرا ديد و مشتاقانه احوالپرسي كرد؛ سپس 

عرفي يكي از دوستانش را ديد و او را صدا كرد و گفت: م
مي كنم، ايشان استاد عثمان طه نگارنده قرآن است. 

شوخي نكن، عثمان طه دويست سال   دوستش گفت:
   است كه مرده است !!

من اولين قرآن را در سن سي سالگي نوشتم و         
انگيزه اي جز عالقه و خدمت به ساحت قران نداشتم و 
اصالً پيش بيني نمي كردم كه چنين استقبالي از آن بشود و 

مرحوم حافظ اسد   چنين جايگاهي پيدا كند. مدتي بعد،
مرا طلبيد و از من قدرداني كرد؛ من هم يك قرآن نوشتم و 

   يه نمودم.به ايشان هد
 آيا شما براي نوشتن قرآن الگوي خاصي داشتيد ؟        
بله، من رسم الخط عثماني را از روي يك قران قديم        

مصري كه در زمان ملك فاروق نوشته شده بود، نوشتم. اما 
اينكه آخر آيه در آخر صفحه نوشته مي شود، اين را از 

 يك قرآن تركي ياد گرفتم. 
كريم كه هم اكنون در  هاي قرآن نسخه       

وجود دارد با خط معروف و متداول   (ص)مسجدالنبي

 شما كمي فرق دارد، اين قرآن، جديد است ؟ 
بله، اين قرآن را اخيراً تمام كردم و به چاپ رسيد و        

از نظر من نسبت به قرآن قديم، از دقت بااليي برخوردار 
ز حيث قواعد خط، است و به نظرم حرفه اي تر است و ا

اندكي فرق دارد. البته بعد از انتشار اين قرآن، اعتراضات 
حفاظ قرآن بر انگيخته شد مبني بر اينكه اين خط با قبلي 

فرق دارد و ما را به اشتباه مي اندازد. من هم گفتم قرآن 
قبلي براي شما است و حفّاظ جديد از قرآن جديد حفظ 

 مي كنند. 
آيا شما بر تذهيب دور صفحات، رنگ زمينه قران،        

    دور شماره آيات و... نظارت داريد؟
خوشبختانه تمام اين هنر زيبا را پسرم احمد با       

مشورت خودم انجام مي دهد. ايشان ليسانس هنر هاي 
 زيبا و گرافيك است و در كارش بسيار وارد است. 

 آيا با ديگر خطاطان معروف ارتباطي داريد ؟        
نزد  1973بله، اغلب، دوستان من هستند. من در سال       

خطاط بزرگ تركيه استاد حامد االمدي امتحان دادم و 
ايشان با خط خودشان گواهينامه ام را نوشتند. من استاد 
امير خاني، خطاط ايراني را مي شناسم و با ايشان ارتباط 

چنين استاد هاشم البغدادي خطاط مشهور عراق، دارم؛ هم
دوست بنده است. اتفاقاً روزي هاشم قرآني نوشت و آن 
را جهت چاپ به آلمان برد. در آلمان به ذهنش آمد كه 
الفاظ جالله (اهللا) با رنگ قرمز چاپ شود و چون آلمانها 
از فرق بين حركات كوتاه اگاهي نداشتند، يك كلمه را از 

الگو و نمونه گرفتند كه مفتوح بود به اين  الفاظ جالله
ترتيب كليه اسماء جالله در قران هاشم، مفتوح شد و 

با چندين كارتون قران بر گشت و   هاشم خوشحال همراه
خوشبختانه هنگام بر گشت، نزد بنده آمد و يك نسخه 
چاپي از قرآنش را به بنده هديه كرد و گفت اولين هديه را 

همان جا متوجه اشكال آن شدم و گفتم به تو مي دهم. در 
اگر به اين شكل توزيع مي شد هيچكس چاپخانه را مقصر 

 نمي دانست و براي تو مشكل بزرگي ايجاد مي شد. 
شما بجز خط نسخ و ثلث با خط ديگري هم        

   آشنايي داريد ؟
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

من با همه خطها آشنايي دارم و همه آنها را مي نويسم،     
رم هر خطاطي، خطي را بهتر از سايرخطوط ولي اعتقاد دا

مي نويسد و تخصص من بيشتر خط نسخ است و امير 
خاني در نستعليق ماهر است؛ البته يك نكته اي درباره 
عدم رعايت نكاتي در خط ايراني عرض كنم و آن در 

اللهم صل «شتننوشتن بعضي از كلمات است ؛ مثالً نو
؛ روي هم باشد» صلعلي«نبايد » علي محمد و آل محمد

چرا كه كامالً غلط است و هيچ توجيهي ندارد و صحيح 
 است. » صلّ علي«آن 
 اگر خاطراتي داريد بفرماييد ؟        

بزرگترين خط من از حيث حجم كاري، زماني بود        
كه دولت لبنان از من خواست بر روي ديوارهاي داخلي و 

ن را خارجي مسجد الحريري در بيروت آياتي از قرآ
متر با خط ثلث آيات  800بنويسم ، من در آنجا به متراژ 

   قران را نوشتم و از كارهاي ماندگار بنده است.
يك خاطره ديگر اينكه در نمايشگاه قران كريم كه        

چند سال پيش در تهران برگزار شده بود و خط بنده هم 
به نمايش گذاشته شده بود، مسئول غرفه كه اهل سوريه 
بود، برايم تعريف مي كرد كه مردم ايران خيلي شما را 
دوست دارند . چون خيلي از مردم مرا به جاي شما اشتباه 

صور كردند كه عثمان طه من هستم و مرا مي گرفتند و ت
 بوسيدند و عكس مي گرفتند. 

استاد عثمان طه، كپي پنج لوحه ، از خط خودشان را  

زير آنها  1427تاريخ   كرد. لوحه هايي كه  به ما هديه

درج گرديده است، به گفته وي، در همان روزي كه 

خدمت ايشان رسيديم و لحظاتي قبل از ورودمان نوشته 

 .بود
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

  تاثير نماز بر احساس امنيت روانيتاثير نماز بر احساس امنيت رواني
 

 
 :82وره مباركه انعام ـ آيه شريفه س

پس كداميك از دو دسته مردم سزاوار به امنيت اند 
(بگوييد) اگر مي دانيد! (بگو): كساني كه ايمان آورده اند و 

 ايمان خود را به ستم نياميخته اند.
و زيست شناسي امروزي،  هر چند كه در پزشكي

واژه استرس به معاني متفاوتي به كار مي رود، اما بر اساس 
(روانشناس مشهور) استرس در  "هانس سليه"تعريف 

پزشكي و روانپزشكي معموال اشاره به موقعيت هاي رواني 
و اجتماعي متنوعي دارد كه قادر به ايجاد بيماري هاي 

 ي است. جسمي و رواني و ساير اختالالت رفتار
برجسته استرس) نشان   (محقق "هاروي برنر"مطالعات 

بيماري هاي جسمي،   مي دهد كه آمار مرگ و مير،
خودكشي و ديگركشي، پذيرش به بيمارستان هاي رواني و 

زندان ها و ... در ميان افرادي كه در معرض استرس هاي 
 گوناگون بوده اند، به مراتب بيشتر از افراد عادي است. 

از آنجا كه زندگي انسان ها در عصر حاضر، با 
استرس هاي بسيار متعدد و گوناگوني همراه شده است و 
با توجه به اين كه الزمه زيستن و تداوم زندگي، سازش 
پذيري و مقاومت در برابر استرس هاست، لزوم 

او را در برخورداري انسان از وسايلي كه درجه مقاومت 
مقابل استرس ها افزايش بخشند و احساس آرامش و 

فرما سازند، به وضوح  امنيت رواني را در وجود او حكم
 احساس مي شود. 

چنانچه با دقت كافي و استناد به شواهد آماري به 
مكان هايي كه استرس هاي متعدد زندگي، افراد را به آنجا 

ارستان هاي مي كشاند (مكان هايي مثل مطب پزشكان، بيم
) ..و ها مرگ ها!؟ زندان جوان  قبرستان  جسمي و رواني،
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

سري بزنيم متوجه مي شويم كه تعداد مذهبي ها، در 
مقايسه با غير مذهبي هاي حاضر در اين قبيل جاها بسيار 

 متفاوت است. 
درصد محكومان زندان ها  90در كشور خودمان 

مي دهند. يا مثال آمار بيماران  را افراد بي نماز تشكيل
بستري در بيمارستان ها كه با نماز بيگانه اند، به طرز 

   باورنكردني، بيش از اشخاص مقيد به نماز است.
اين موضوع نه فقط در كشورهاي مسلمان، بلكه 
در سرتاسر جهان عموميت دارد. به عنوان مثال: بررسي 

ز آن بود كه در آمريكاي شمالي حاكي ا " هوتري"جوامع 
بروز اختالل رواني در آنها كمتر از ساير افراد جامعه است. 
جوامع هوتري نسبتا پايدار و منزوي هستند و در شرايط 

 آرام كشاورزي و با عقايد ديني استوار زندگي مي كنند. 
به عنوان برجسته ترين چهره  "نماز"با اين اوصاف 

ايمان، نقش بزرگي در ايجاد امنيت رواني و توانايي مقابله 
با استرس ها در انسان ايفا مي كند و اگر به ياد آوريم كه 

درصد مراجعه كنندگان به بيمارستان هاي  60بيش از 
عمومي، در واقع از يك مشكل رواني رنج مي برند و 

هاي(روان تني) در طب نوين روز به روز جايگاه بيماري 
مهم تري پيدا مي كند، مي توانيم از دريچه تازه اي درباره 

 ي نقش نماز در بيماري هاي جسمي سخن بگوييم.
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  دو ركعت نماز براي خدادو ركعت نماز براي خدا
روزي دو شتر بزرگ و چاق براي رسول خدا (صلي اهللا 

به اصحاب خود فرمود: آيا  عليه و آله) هديه آوردند.حضرت
كسي هست در ميان شما كه دو ركعت نماز بخواند و در 
قيام و ركوع و سجود و وضو و خشوع اهتمام به امور دنيا 
نداشته و در قلب او فكر دنيا نبوده باشد تا من يكي از اين 
دو شتر را به او بدهم؟ كسي جواب نگفت. سه مرتبه اين 

و را ند اد مگر علي بن جمله را فرمود. كسي جواب ا
طالب (عليه السالم) برخاست و عرض كرد يا رسول اهللا  ابي

خوانم و از اول نماز تا آخر چيزي از دنيا به خاطرم  من مي
 كنم.  راه نداده فكر دنيا را نمي

رسول خدا: بخوان. علي نماز را خوانده و تمام كرد. 
از دو شتر  جبرئيل نازل شد و عرض كرد يا رسول اهللا يكي

 را به علي بده. 
رسول خدا: من با علي شرط كرده بودم چيزي از دنيا به 
قلبش راه ندهد ولي علي در سالم نماز به خاطرش آورد من 
 كدام يكي را بگيرم بزرگش را يا چاقش را. 

كرد  فرمايد كه علي فكر مي جبرئيل: يا محمد خداوند مي
كنم و در راه خدا  را گرفته قرباني بزرگ را بگيرم يا چاق

صدقه بدهم و اين فكر علي در سالم نماز براي خدا بود، نه 
(عليه ا يك شتر از آن دو شتر را به عليبراي دنيا. رسول خد

 السالم) داد.
           

 .302ص 1مناقب، ج                                                
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

  قرآن ودرمان افسردگيقرآن ودرمان افسردگي
 

براي فرد همواره مشكالت فراواني را  بيماري هاي رواني 
و جامعه ايجاد نموده است . افسردگي نيز يكي از اين 
بيماريهاي رواني است و در واقع مسئله شماره يك 
سالمتي در دنيا مي باشد و از اينرو سرماخوردگي 
روانپزشكي لقب گرفته است. هرساله چهار صد هزار نفر 

انزده درصد آنها در پي درمان افسردگي برمي آيند و پ

درصد افراد افسرده هستند 18خودكشي مي كنند، حداقل 
آنها دچار افسردگي متوسط يا شديد هستند و   3/1و 

 بايستي درصدد پيشگيري از اين مشكل برآمد .
از طرفي بايد توجه داشت كه يكي از اتفاقات مهم     

بزرگسالي ورود به دانشگاه مي باشد كه دگرگوني هاي 
ا وارد زندگي فرد مي كند و با استرس همراه است. زيادي ر

آشنا بودن بسياري از دانشجويان با محيط دانشگاه، جدايي و 
دوري از خانواده، عدم عالقه به رشته تحصيل، كافي نبودن 
امكانات ، سازگاري با شرايط جديد و ... مي تواند فشار 

 رواني قابل توجهي بر دانشجويان وارد كند. 
معموالً از لحاظ هوش بر ديگر همساالن خود  دانشجويان

برتري دارند و اغلب از لحاظ موقعيت اجتماعي و 
اقتصادي از ديگر جوانان برتري دارند روي اين اصل 
معموالً اختالل رفتاري و بيماري هاي رواني در اشكال 
شديدتر كمتر يافت مي شود اما افسردگي و عدم سازگاري 

يان است و بيماري افسردگي از مهم ترين مسائل دانشجو
در سنين جواني متاسفانه با افت شديد عملكرد اجتماعي و 

 شغلي بين دانشجويان افت عملكرد تحصيلي همراه است.

اختالل افسردگي اساس  به نظر مي رسد در اتيولوژي
نگرشهاي جهان بيني انسان و احساسات و رفتارهاي 
نشات گرفته از آن نقش مهمي داشته باشد . همچنين با 

تحقيقات متعددي كه اين زمينه انجام گرفته است,  مطالعه
 ( افسردگي )  مشكالت روانياين به نظر مي رسد , حل 

و  ض دينييفراو انجام  و قراني  در پرتو اعتقادات مذهبي

نسبت به راهكارهاي ديگر موثرتر  دستورات قران كريم 
زيرا به علت واثرات معنوي بسياري كه دارند افراد و  باشد

رواني  -جامعه اسالمي را در برابر بيماري هاي روحي 
 حفظ مي كنند . 

 قرآناز طرفي بايستي به اين نكته مهم توجه داشت كه     

و  است و معجزه الهي مسلمانانما  آسماني تابك
و  ميگيرد بر در را انسان حيات ابعاد دستورات آن تمام

 تواند مياز جمله افسردگي نيز  ها بيماري درمان طبيعتاً

ر آيد بطوريكه حتي در گذشته نيز بشما آنابعاد از بعدي
 استفاده الهي آيات از بيماران درمان در مسلمان حكيمان

 بر مسلمانان اعتقادي و مذهبي متون در ومي كردند 

 شده تأكيدتالوت قرآن بر بالين بيماران  درماني تأثيرات

 . است
 خداوند كريم در قرآن مي فرمايد:همچنين 

قُلُوبهم بِذكْرِاللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئنُّ  الَّذينَ آمنُواْ و تَطْمئنُّ«
28رعد: ) :ترجمه» الْقُلُوب.( 

يكي از مهم در اينجا نيز بوضوح مشخص مي گردد كه    
دين اسالم توجه به در كتاب آسماني ما و ترين مسائل 
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است. بعضي از  بهداشت و سالمت جسماني و رواني

واجبات و محرّمات الهي براي تأمين سالمتي و پيش 
امراض روحي و رواني تشريع شده  گيري از ابتال به

 .است
ي از اثرات مثبت تالوت قران ، اعمال در ذيل نيز به برخ 

ران و دستورات آن اشاره شده رفتارهاي مذهبي در پرتو ق
 : است
  پاسخگوي همه نيازهاي مادي و معنوي، جسمي

 و رواني انسان هستند.
  به انسان در طول زندگي آرامش، اطمينان، اميد و

 نشاط و قدرت مي بخشد.

  انسان را از ركود، جمد و انحطاط فكري
 زداشته، در رشد و تكاملي ياري و مدد مي رساند.با

  به انسان ثبات شخصيت، ثبات قدم، تعادل در
فكر، عواطف و رفتار و در نتيجه سالمت روحي ورواني 
مي بخشد و بدين لحاظ فرد مومن و جامعه ايماني را از 
بسياري مشكالت عاطفي و رواني مثل افسردگي، بي 

وچي و بي ارزشي ، خودكشي، هدفي ، احساس پ
، اختالالت شخصيت همچون پرخاشگري ، بي اظطراب

كفايتي، بزهكاري و به طور كلي بيماري هاي نوروتيك و 
 سايكوتيكهاي غيرعضوي مصون و حفظ خواهد نمود. 

به نظر مي رسد كه افراد مذهبي و غيرمذهبي ميزان         
ليكن افراد مذهبي  رواني مشابهي را تجربه مي كنند.فشار 

ديني مانند : تالوت قران، عبادت، (از طريق انجام فرايض 
، شركت در مراسم هاي مذهبي و آرامش حاصل از نماز

آن مي توانند با رويدادهاي منفي زندگي و فشارهاي 
رواني مقابله مي كنند . زيرا واكنش آنها به فشار رواني 

ي بخاطر نقشي تحت تاثير مذهب براي مقابله با فشار روان
 است كه در فرايند ارزشيابي دارد. 

  

 فهيمه زائري اصفهاني

 دانشجوي كارشناشي علوم تربيتي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
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به واسطه  (ص)در كنار معجزات كالمي قرآن، كه محمد
 يك آن مشركان را به مبارزه طلبيد و از آن ها خواست كه

در آيه مانند آن بياورند و آن ها نتوانستند، قرآن كريم 
معجزات علمي زيادي است كه خداوند براي  برگيرنده

را بيش از هزار سال پيش آشكار كرد.اين  آنها محمد
معجزات امروزه كشف شده اند و 
باعث تقويت ايمان ايمان آورندگان 
شده است و اثباتي براي الهي بودن 

 Wadea نمقرآن كريم است. خا

Omrany  كشف جديدي علمي در
قرآن كرده است. ايشان مي گويند 

كشف 18كه ما در سوره نمل آيه 
جديد علمي كرده ايم. اين معجزه 
جديد چيزي است كه مورچه در آيه 

گفت و علم امروز نحوه ارتباط  18
مورچه ها با يكديگر را كشف كرد 

 خصوصا زماني كه يك خطر محل زندگي مورچه ها را
 .تهديد مي كند

ما تالش مي كنيم جمالتي كه مورچه در قرآن كريم به 
زبان آورد را توضيح دهيم و سعي مي كنيم آنچه را كه او 
گفت با كشفيات جديد علمي ربط دهيم و مدرك پيشي 

اين   گرفتن قرآن كريم به علم امروزي را رو مي كنيم كه
 .حقايق را بيش از هزار سال پيش بيان كرد

مورچه ها از ارتباط شيميايي در موقعيت هاي اخطار و 
دفاعي و همچنين زماني كه تبادل سريع اطالعات نياز 
باشد و نيز زماني كه با خطري مواجه باشند استفاده مي 

 .كنند

  :مي فرمايد 18سوره نمل آيه خداوند در 

علَى واد النَّملِ قَالَت نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا حتَّى إِذَا أَتَوا 
 "مساكنَكُم لَا يحطمنَّكُم سلَيمانُ وجنُوده وهم لَا يشْعرُونَ 

تا چون به دره مورچه ها رسيدند، مورچه اي گفت: اي 
، مبادا سليمان و  مورچه ها به النه هايتان وارد شويد

 ".گرش پايمالتان كنند و خود آگاه نباشندلش

الوقوعي كه در كمين در آيه باال مورچه خطر قريب 
 مورچه ها است را در طي چهار مرحله

 :متوالي به شرح زير مي گويد

اين اولين اعالم  "اي مورچه ها" -1
خطري است كه توسط مورچه داده مي 
شود تا توجه ديگر مورچه ها را به 

مورچه هاي ديگر سرعت جلب كند. 
با گرفتن اين پيام صبر مي كنند تا ديگر 
پيام ها را توسط همان مورچه دريافت 

 .كنند

در اين  " وارد شويد به النه هايتان"  2
جا گوينده پيام، جمالتش را با ديگر 
پيام ها ادامه مي دهد و به مورچه هاي ديگر مي گويد كه 

وسط علم امروزي چه كار بايد بكنند. ما اين رابطه را كه ت
كشف شده در قسمت دوم اين نوشته مي بينيم  كه در 

 .ارتباطات بين مورچه ها است
در اين جمله  "مبادا سليمان و لشگرش پايمالتان كنند "-3

مورچه دليل اين خطر را به مخاطب خود مي گويد و اين 
آن چيزي است كه ما امروزه توسط بررسي علمي اثبات 

  .مي كنيم

مورچه ها، به عنوان عكس  "و خود آگاه نباشند"  -4
العملي در مقابل خطر قبلي، يك نوع دفاع مشخصي از 
خود بروز مي دهند. در اين چند جمله آخري، مورچه به 

 "اعجاز قرآن" ����م �ود د��ی �ور�
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زيرا  مخاطبان خود مي گويد كه به منبع خطر حمله نكنيد
زيرا سليمان و  خطر از يك دشمن واقعي نيست

ها در سر راه خود خبر  همراهانش از وجود النه مورچه
ندارند و قصد حمله به آن را نيز ندارند بنابراين مورچه ها 

 .آنها را خطر واقعي نمي دانند

در كلمات آخر، مورچه پيام رسان، همراهانش را از 
رسيدن سليمان با خبر كرد و اين چيزي است كه ما به 
صورت علمي و از طريق بررسي رمز هاي شيميايي 

 .ها توضيح مي دهيم ارتباطي مورچه

ما ترتيب دستورات مورچه ها را كه به چهار مرحله تقسيم 
 -چهار مرحله شامل عبارات ها و عالمت ها -مي شد

مورچه ها از ارتباط شيميايي در موقعيت هاي  نشان داديم.
اخطار و دفاعي و همچنين زماني كه تبادل سريع اطالعات 

جه باشند استفاده نياز باشد و نيز زماني كه با خطري موا
اين اخطار معموال توسط صدور عالمت هاي  .مي كنند

شيميايي دفاعي مشخص مي شود. غده هاي دفاعي مسئول 
ايفاي نقش اخطار و دفاع هستند. به عنوان مثال مورچه -

استراليايي رادر نظر بگيريد. وقتي اين مورچه ها با خطر 
خود  مواجه مي شوند، قطرات كوچكي را از غده دفاعي

اين يك فرمان براي ديگر مورچه ها  –ترشح مي كنند 
است تا فرار كنند و با شاخك هاي خود ارتعاشي ايجاد 

 .كنند كه به معناي قرار گيري در موقعيت خطر است

 اولين ماده كه توسط مورچه ها شناسايي مي شود

aldehyde  hexanal  است و باعث جلب توجه و
ه شاخك هاي خود را تكان مي شود. در نتيج عالقه آنها

  .مي دهند و باال مي برند تا ديگر بوها را نيز بگيرند

اولين پيغام به شكل الكل بود) را ( hexanol وقتي كه آنها
دريافت مي كنند موقعيت خطر به خود مي گيرند و در 
تمامي جهت ها مي دوند تا منبع مشكل را پيدا كنند. 

، مورچه ها را به دريافت كنند undécanone زماني كه
سمت منبع خطر مي برد و آنها را تحريك مي كند تا تمام 
اشيا خارجي را گاز بگيرند. سپس در نهايت وقتي كه به 

تشخيص  را  butyloctenal    هدف نزديك تر مي شوند 
مي دهند كه پرخاشگري و آمادگي آنها را براي قرباني 

  .كردن خود افزايش مي دهد

د كه ارتباط شيميايي مهم ترين روش اين مقاله مي گوي
ارتباط در زمان خطر و گزارش دادن اين خطر است. در 
اين فرايند مورچه ها انواع مختلف اين مواد كه هر كدام 
رمز تفاوتي دارد و بيانگر نوع خاصي از صحبت كردن 
است را استفاده مي كنند. اگر انتشار موادي كه توسط 

كرد تعقيب كنيم مي بينيم  مورچه اي كه آن خطر را اعالم
سوره  18كه كاري مي باشد كه مورچه مورد اشاره در آيه 

 .نمل آن را انجام داده

موادي كه مورچه در موقعيت هايي مثل اين از بدن خود 
ترشح مي كند به چهار دسته تقسيم مي شوند كه هر كدام 

 .زبان و عالمت مخصوص به خود را دارند
 

 :العمل مورچه هامراحل پي در پي عكس 

aldéhyde  hexanal  ماده شيميايي است كه  اولين
مورچه در صورت احساس خطر از خود ترشح مي كند. و 
آن را مي توان به عنوان آژير خطر دانست. مورچه ها با 
دريافت اين ماده شروع به جمع شدن در يك نقطه مي 
كنند و منتظر رسيدن بقيه عالمت ها مي شوند و اين شبيه 

 اي مورچه"كه توسط مورچه در جمله اولين مرحله است 
 .گفته شد "ها

را ترشح مي   hexanolسپس مورچه دومين ماده شييايي 
با دريافت اين ماده مورچه ها شروع به دويدن در  .كند

تمامي جهت ها مي كنند تا منبع اين ماده را پيدا كنند. 
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  آغازانسانآغازانسان
  سيب  يك  فقط  اش دارايي  آمد،  بيرون  كه  ز بهشت

   بود.و مكافات  را چيده  آن  وسوسه  به  كه  بود. سيبي

  بهشت  ها گفتند: تو بي بود.فرشته  هبوط  وسوسه  اين
و   است  ظلم  همه  زمين .تو نيست  جاي  . زمينميري مي

 ...ام كرده   ظلم  خودم  به  گفت: اما من  فساد. و انسان

خواهد،  مي  است. اگر خدا چنين  من  ظلم  تاوان  زمين
  بهتر است.خدا گفت: برو و بدان  از بهشت  زمين  پس

  رساند، از زمين مي  بهشت  به  تو را دوباره  كه  اي جاده
و از   از شر و خير، از حق  آكنده  گذرد، از زميني مي

  و صواب  باطل، از خطا و از صواب؛ و اگر خير و حق
 !!!.......وگرنه ......گشت  پيروز شد، تو بازخواهي

  نرفت. انسان  گريستند.اما انسان  ها هم و فرشته
  وامانده  بهشت  بر درگاه  انسان …دبرو  توانست نمي

  به  خدا چيزي  وقت  يد و مردد بود. و آنترس بود. مي
را   كرد و كائنات  را مبهوت  هستي  كه  داد. چيزي  انسان

  را گشود و خدا به  هايش دست  واداشت.انسان  غبطه  به
تو   كن. زيرا كه  انتخاب  داد.خدا گفت: حال» اختيار«او 

را   شدي. برو و بهترين  آفريده  كردن  انتخاب  براي
  و دل  توست.عقل  گزيدن  به  پاداش  بهشت  كه  نبرگزي

را   پيامبر نيز با تو خواهد آمد تا تو بهترين  و هزاران
و   كرد. رنج  برا انتخا  زمين  انسان  برگزيني.و آنگاه

 .بود  آغاز انسان  و اين را  نبرد و صبوري

 

بايد مسيري مورچه اي كه ماده شيميايي را ترشح مي كند 
و اين  را كه بقيه مورچه ها از آن كنار بروند معين كند

كاري است كه مورچه حضرت سليمان انجام داد و از بقيه 
مورچه ها خواست كه وارد النه هايشان بشوند و گفت: 

و اين دستوري از گوينده است " به النه هايتان وارد شويد"
روند. بنابراين و به بقيه مي گويد كه به طرف النه هايشان ب

بايد مسير را مشخص كرده باشد و اين شبيه هدايت 
 .مورچه ها مي باشد

 Undécanone   سومين ماده اي است كه مورچه ترشح
زي ماده نشان دهنده عامل خطر است و چيمي كند. اين 

مبادا سليمان و " كه مورچه در سومين عبارت گفت
مي بينيد كه چه قدر مطابقت و  "لشگرش پايمالتان كنند

سازگاري دارد؟ در اين مرحله مورچه ها آماده مواجه با 
 خطر مي شوند. 

در مرحله چهارم مورچه اخطار دهنده ماده شيميايي 
دارد. نام   butylocténalمي كند كه مخصوصي را ترشح 

توسط اين ماده گوينده دستور دفاع مي دهد و نوع دفاع را 
و خود  "تعيين مي كند. بنابر اين در عبارت آخر مي گويد

با اين كار مورچه از وارد شدن بقيه مورچه  "آگاه نباشند
ها به مرحله حمله جلوگيري مي كند كه مي توانست منجر 

 .به مرگ شود

در اين جا حضرت سليمان خنده اي از روي محبت و 
شكر مي كند گويي كه او اين مورچه ها را آرام كرده است 
و اين كه او گفته است به مورچه ها كه الزم نيست نگران 

آنها را ديده است و با آنها مهربان مي  باشند و آن حضرت
 .باشد و به آنها صدمه اي نمي رساند

مورچه ها با يكديگر را كشف كرد  علم امروز نحوه ارتباط
خصوصا زماني كه يك خطر محل زندگي مورچه ها را 

 .تهديد مي كند
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الملل: آرنود  گروه بين
فان دورن، عضو سابق 

و افراطي   جناح راست
هلند و يكي از » آزادي«

اندركاران ساخت فيلم  دست
آميز به پيامبر(ص) كه  اهانت

اسفندماه سال گذشته به دين 
الم مشرف شد، با سفر مبين اس

به سرزمين وحي، حكايت از كفر تا ايمان خود 
 را روايت كرد. 

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) به نقل 
 امارات، آرنود فان دورن كه» البيان«از روزنامه 

اسفندماه سال گذشته به دين مبين اسالم مشرف 
ماه، براي انجام  فروردين 30شد و از جمعه، 

مناسك عمره در عربستان حضور دارد، از 
مسجد پيامبر(ص) زيارت كرد و در مواجهه با 

هايش  النبي اشك مقبره پيامبر(ص) در مسجد
 جاري شد. 

آميز  وي كه از جمله عوامل توليد فيلم توهين
صيت پيامبر(ص) بود و با ساخت اين به شخ

فيلم موهن خشم شديد مسلمانان سراسر دنيا را برانگيخته 
بار عازم كشوري اسالمي آن هم به  بود، براي نخستين

 منظور زيارت حرمين شريفين شده است.  
گونه  هلندي درباره مسلمان شدنش اين مسلمان اين تازه

واكنش مسلمانان به ساخت فيلم ضداسالمي، «گويد:  مي
بسيار شديد بود، وقتي اين حجم گسترده اعتراضات و 
انتقادات درباره فيلم را ديدم، سواالت بسياري در ذهنم 
ايجاد شد كه چرا مسلمانان به اين ميزان به دين و پيامبر 

 مز اين عشق چيست؟ ورزند و ر خود عشق مي

كه جواب سؤاالتم را  براي اين
بيابم شروع به تحقيق درباره 
دين اسالم كردم؛ هرچه پيش 

شدم كه حزب  رفتم متوجه مي مي
سابقي كه عضو آن بودم چه جرم 
بزرگي مرتكب شده است. هرچه 

ام نسبت به اين دين بيشتر  آگاهي
ام نيز به آن افزايش  شد، عالقه مي

صميم گرفتم خود را به مسلمانان هلند نزديك يافت و ت مي
كنم تا بيشتر با تعاليم اين دين آشنا شوم. در نهايت به اين 

 ». نتيجه رسيدم كه اين دين حق است و مسلمان شدم
فان دورن با زيارت كوه احد، گفت: مطالب بسياري درباره 

ام و بسيار خوشحالم كه  اين مكان و جنگ آن خوانده
 ام.  مكان حضور يافتهامروز در اين 

مسلمان هلندي پس از ديدار با امام جماعت  ه اين تاز
مسجد نبوي، قرار است با امام جماعت مسجد قباء نيز 

  براي اداي مناسك عمره مفرده،  مالقات كند و پس از آن
 راهي مكه مكرمه خواهد شد. 

  آور است، وداع با مدينه برايم رنج«وي در سخنانش گفت: 
روم،  حالم كه براي اداي عمره مفرده به مكه مياما خوش

زودي دوباره به زيارت اين بقاع متبرك و مقدس خواهم  به
 ». آمد

، عضو سابق جناح راست »آرنود فان دورن«گفتني است، 
ستيز  ، نماينده اسالم»گيرت ويلدرز«افراطي هلند كه توسط 

، اسفندماه سال گذشته اسالم شود پارلمان هلند، رهبري مي
آورد. وي اين خبر را در پايگاه اجتماعي توئيتر تحت 

عنوان كرد و در ادامه نيز شهادتين » يك شروع تازه«عنوان 
 را در اين پايگاه به زبان عربي به نمايش گذاشت.
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  حكايت كفر تا ايمانحكايت كفر تا ايمان
 ستيز هلندي كه مسلمان شد به روايت اسالم 
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