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زبانی دیگر

آشنایی با قرآن

قرص آرام بخش برای آقای شوهر

نسیم آزادی

()17
Rotten apple injures its neighbors
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم
شد (کبوتر با کبوتر باز با باز)
Ace a test
عالی امتحان دادن
Absent minded
بیهوش و حواس
According to my lights
تا آنجا که عقلم قد میدهد
Accusing the times is buy
excusing our selves
از ماست که بر ماست
Adversity often leads to prosperity
پایان شب سیه سفید است
)Adopt a reconciliatory attitude (to
از در آشتی درآمدن
Add to my distress
غم و غصه خودم کم بود که این هم بر آن اضافه شد
Achilles heel
نقطه ضعف
Acid test
سنگ محک
Across the board
همه جانبه
Act of God
مشیت الهی
Add fuel to the fire
کار را بدتر کردن
All cloud brings not rain
هر گردی گردو نیست
After a fashion
بگی نگی
After you
اول شما بفرمایید
After sorrow comes joy
از پس هر گریه آخر خندهای است
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متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

تفسیر سوره تین

مهمتریــن عامل در ایجــاد رابطه مثبت در
زندگی زناشویی شــناخت درست همسر است.
این شــناخت هم از طریق صحبــت و گفتگو
حاصل می شود.
شــما هم از رفتار و ســکنات همســر و هم
از خودابــرازی هایــی که همســرتان می کند،
می توانید از او شــناخت بیشــتری پیــدا کنید.
مثال وقتی همســر شــما از آرزوها و رویاهای
کودکی خود صحبت می کنــد و یا اطرافیانش
در مورد کارها و خاطراتی که از او دارند صحبت

می کنند این خود راهی برای کســب شــناخت
اوســت ،ضمن اینکه خود شــما هــم باید در
زمینه مهارتهای زندگی زناشــویی زیاد مطالعه
کنید .قطع ًا در یک رابطه زناشــویی تعامل جزء
الینفک یک زندگی مشــترک است .شما باید
حرف هایتان را با همســرتان در میان بگذارید و
از او هم بخواهید چنین کاری را انجام دهد ،اما
گفتگوی بین همسران کار چندان راحتی نیست.
بهتراســت برای اینکه تعامل تان با مشکل
رو به رو نشود:

«زمان و مکان خوبی را انتخاب کنید.
با لحنی دلنشــین و جذاب از طرف خودتان
صحبت کنید.
به عالیق همسرتان بپیوندید و خواسته هایی
را به نفع او مطرح کنید.
بی میلی و پاســخ های ســرد همسرتان را
تصدیق کنید.
همسرتان را به حرف زدن دعوت کنید.
حق انتخاب را به حداکثر برسانید.
مراقب باشــید که مرزها را زیــر پا نگذارید،

یعنی مطلبی را به طرز نامناسب مطرح نکنید.
با لحن مطالبه آمیز ،شــکوه گرانه ،دو پهلو و
آزاردهنده حرف هایتان را بیان نکنید.
توقع نداشــته باشــید هر چه مــی خواهید
به دست آورید».
اگــر مــی خواهید بــه همســرتان آرامش
بدهید ،باید از او شــناخت پیدا کنید  ،تعریف او
از خوشــبختی را پیدا کرده و از دید خودتان به
موضوعات نگاه نکنید و در خانه بجای من و تو
به ما فکر کنید.

افقی:
-1مرکز فرانسه -اعتقادی سیاسی مبنی بر
اتحاد ملل یونانی
-2از ســورههای قرآنــی -دوم -صــدای
موسیقایی
-3گیاهی از تیره گندمیان و شــبیه ارزن-
قطعه پشت دستی -از کشورهای آمریکای
جنوبی
-4مادر ترکی -کوچکتر از مولکول -کشــف
آن را به ایرانیان نسبت میدهند -ضربه در
مشتزنی
-5سالح ممال شده -قلم خارجی -دریا
-6نامی پسرانه -تشکر
-7جانشین سم در برخی حیوانات -پیغمبری
در شکم ماهی -از علوم زیستی
-8طایفه -نیکی -خشکی -جنگ
-9خانهی کوچک -به گیاه کوتاه قد هم گفته
میشود -واسطه بین دهان و معده
-10خیاط -سالست -صدای درد
-11درخت زبان گنجشــک -مــن و تو-
عالمت جمع در فارسی -مظهر کمقدری و
سبکی
-12زیرک -صیاد میگستراند -راه روشن-
کتابی مقدس در هند
-13واحــد نظامی -فرعیتــر از مذهب-
انس گرفته
-14نصــف -پرحــرف -عالمــت مفعول
بیواسطه
-15کارشناس هوا -از توابع فارس
عمودی:
-1فنجان -نوعی شیر میکروب زدایی شده
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-2ضمیر اشاره به دور -بیگانه -عار
-3از سبزیجات خوردنی -مأمور اجرای فرمان مرگ -آگاه
-4آســانی -نخود نصف شده -پوست گاو و گوسفند -مار
میزند
-5ســویای آشفته -از نقاشــان عهد صفوی -ضمیر اول
شخص مفرد
-6نوشتن -خاموش
-7پیام آشفته -شما به زبان بیگانه -زن برادر شوهر
-8سلسله کوهی در آمریکا -از زنان افسانهای در یونان-
مبتال به فتق
-9خیرین -درون -در بهمن ماه میکارند
-10پسوند مصدرساز در فارسی -دستاویز -مکان
-11حرف نفی ابد در عربی -ساز بیدارباش -جام معروف
-12دهان پرنده -گزنده خزنده -وتد -رود مرزی
-13سخن بیهوده -جادوگر -نوعی موسیقی
-14سرزمین -نام دیگر خوشه پروین -مادر ورزشها
-15گودال -جمع کتاب -از استانهای سه بخشی
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یک سودوکوی معمولی دارای
ردیف 8
عمــودی4و 1 9
ســتون 6
3 59 1 1
افقی اســت که توسط خطوط
92
در 6 3
جعبه 7 3
9گتر1بــه3 92
پررن
است2 5 9 .
شده 8
تقسیم 7
4
65
تعــدادی از خانههــا در این
47
هســتند 4
جــدول9دارای 5عدد6 7
3

1

2 2 4 6 9 57 73 3 81 1
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و وظیفه شــما این اســت که
2 8 4 6 7
خانههای خالی را پر کنید طوری
ســتون9 ،
عددی1در یک3 5
که8هیچ 2
ردیف و جعبه تکرار نشود.
ردیف و 5
هــر 4
اعــدادی که3در 1
8 2
عدد 7 1
ســتون5قرار م9یگیرد 6از 8
1
تا  9را شــامل میشود و نباید
باشند3 9 2 7.
تکراری 4
6

1

احتمال دیگر در مــورد مقصود از «تین» و
«زیتون»
قبــل از بیان آن مطلب ،مطلبــی را عرض میکنیم.
مفســرین در مورد تین و زیتون -که مــا گفتیم نام دو
میوهاند -احتمال دیگری هــم دادهاند که احتمال بدی
نیست و آن این است :در همان سرزمین پیامبران ،یعنی
فلســطین ،دو کوه دیگر هست که یکی به نام «تین» یا
«تینا » معروف است و دیگری به نام «زیتون» یا «زیتا»
و در اینجا مقصود از تین و زیتون ،آن دو کوه است.
در یــک حدیث از ابن عباس نقل شــده که در اینجا
مقصود همان انجیر و زیتون معمولی اســت و در حدیث
دیگری آمده که مقصود دو کوه است که به اعتبار اینکه
در یکــی از ایــن دو کوه درخت انجیر زیاد اســت و در
دیگری درخت زیتون ،این دو کوه به نام انجیر و زیتون
نامیده شدهاند.
اگر ما احتمال دوم را بگیریم پس هر چهار قسم ،قسم
به محل است ،منتها چهار محل مقدس؛ چون کوه تین
و کوه زیتون هم به انبیا تعلق داشــته است .بنابراین دو
ســوگند به دو محل خورده شده به اعتبار اینکه سرزمین
انبیا بــوده بدون اینکه اختصاص به نبی خاص داشــته
باشــد ،و دو سوگند دیگر به دو سرزمینی خورده شده که
به دو نبی خاص تعلق دارد ،یعنی طور سینین و بلد امین.
ولی بیشتر مفسرین گفتهاند «مقصود از تین و زیتون
همان دو میوه معروف است» و این ،وجه خاصی دارد که
عرض خواهم کرد.
خلقت انسان در نیکوترین قوامهاست
حال این سوگندها برای چه چیزی خورده شده؟ یک
مرتبه بحث میآید روی خلقت انسان :لقد خلقنا االنسان
فی احسن تقویم« .الم» برای قسم است که افاده تأکید
میکند و «قد» هم اصطالح ًا «قد» تحقیق است که باز
مفهوم تأکید دارد .معنی آیه چنین میشود :البته و محقق ًا
که ما انســان را در نیکوترین قــوام دادنها ،نیکوترین
پایهها و رکنها آفریدهایم.
معنی تقویم الهی
اینجا دو مقدمه عرض کنم .مقدمه اول :فرق اســت
میــان صنع الهی و صنع بشــری .صنــع الهی خلقت و
آفرینندگی و ایجاد است ،ولی صنع بشری خلقت و ایجاد
نیســت ،بلکه مربوط کردن و پیوند زدن میان مخلوقات
است .یک مهندس یا معمار یا بنا که خانهای میسازد ،یا
یک نجار که میزی میسازد ،یا یک فرشباف که فرشی
میبافد ،یا یک ســازنده اتومبیل که اتومبیلی میسازد،
هیــچ کدام از اینهــا آفریننده چیزی نیســتند ،بلکه در
آفریدههــا تغییراتی ایجاد میکننــد و آنها را به یکدیگر
ربط میدهند.
چوب را نجار خلق نکرده ،بلکه چوب وجود دارد ،ابزار
نجاری را هم نجار خلق نکرده ،ولی هنر [نجار در برقرار
کردن پیوندی خاص بین قطعات چوب به وســیله ابزار
است که نهایت ًا میزی میسازد ].در مورد بنا و فرشباف و
سازنده اتومبیل هم مطلب از همین قرار است.
وقتی انســانی چیزی (مث ً
ال ســاختمانی) میســازد،
کارش قوامها و پایههایی دارد (مثل زیرساختهای یک
ســاختمان) که همان ارکان این کار اســت ،و همچنین
اجزاء دیگری دارد که جزء اجزاء اساســی نیســت (مثل
گچکاری و رنگ کردن یک ساختمان).
اما در مورد خداونــد وقتی میگوییم «خدا به خلقتی
قوام داده» به این معنا نیست که مثل بشر اشیاء مختلفی
را از جاهای مختلف آورده و میان آنها پیوند برقرار کرده.
خدا آفریننده اســت .معنای «تقویم الهی» این اســت
که خدا موجــودی را که خلق میکند ،با یک سلســله
استعدادها و امکانات میآفریند.
انسان ،کاملترین مخلوقات
مقدمه دوم :قرآن در مواردی تصریح کرده اســت که
انسان کاملترین مخلوقات است .یکی از آن موارد همین
آیه سوریه تین است.
لقد خلقنا االنســان فی احســن تقویم ما انسان را در
نیکوترین قوامها و پایهها و ارکان آفریدهایم .در ســوره
«قد افلح المومنون» هم وقتی مراحل خلقت انســان را
بیان میکند ،در آخر میفرماید :ثم انشاناه خلقا آخر یعنی
بعد او را چیز دیگری کردیم.
اول مراحل جســمانی خلقت را ذکــر میکند و بعد
میگوید «بعد او را چیز دیگری کردیم» ،کأنه میخواهد
286
بگوید [این مرحله ]،دیگر برای شما قابل تعریف نیست.
به اینجا که میرســد میفرماید :فتبارک اهلل احسن
فرمــوده :آفرین بر خــدا1اینچنین2
7 2
9
نیکو
الخالقین .کأنه
آفرینندهای که چنین مخلوقی آفریده است!
آفریند به 5
انســان را که می 3
 5متعال4
خودش
8کأنه خدای
آفرین میگوید؛ یعنی دیگر موجودی باالتر از این از نظر
امکان ندارد9 4 .
استعدادها1 ،
تقویم و 6
3
باز هم ،چه در اشارات آیات قرآنی و چه در لسان اخبار
خاصی
و2روایــات1،این مطلب8که خلقت انســان9خلقت 8
است ،وارد شده است.
مورد
از
باالتر خلقت3آدم اول اســت که7خدا در3
 5همه 9
او میفرمایــد :و نفخت فیه من روحــی...؛ یعنی من از
 1به
فرشــتگان گفتم
 4او دمیدم،
7خــود در
روح
 6بعد به همه 6
او سجده کنید.
6که
دیگــر میفرمایــد2:آن روحی
بعضــی آیات 9
6در 7
ما دمیدیــم اختصاص به آدم اول نــدارد ،بلکه به همه
انسانها از آن
الهی دمیده شده است7 8.
 3روح 2
4
پس این خود مسئلهای است مربوط به خلقت انسان
که قرآن انسان را از نظر امکانات و استعدادهای نهانی،
کاملترین و8عالیترین و5نیکوترین موجودات5میداند4.
1
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