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ویژه نامه هفتگی سبک زندگی 
 و خانواده روزنامه جوان

در احواالت پروفسور محمود حسابي
نماد نبوغ و پشتكار ايراني

ناسزا نگو! من مخلوق خدا هستم

دكتر محمود حسابي از چهره  هايي اس��ت كه ايرانيان به واسطه او 
مي توانند به هوش، نبوغ و پشتكار خود افتخار كنند. عالمه ذوالفنون، 
پدر علم نوين در ايران، همكار و شاگرد آلبرت آينشتين، بزرگ ترين 
فيزيكدان ايراني، صاحب نظريه  اي بديع در فيزيك ذرات و... اينها 
چند نمونه از القاب براي تعريف شخصيت و جايگاه دكتر محمود 
حسابي است. در تهران و در خانواده اي با اصالت تفرشي زاده شد. 
پدرش عباس خان معزالسلطنه از رجال خوشنام دوره قاجار بود و 
مادرش، گوهرشاد حسابي از بانوان متديني بود كه به تحصيالت 
روزآمد فرزندش اهتمام فراواني داشت. محمود حسابي در منزل و نزد 
مادرش قرآن را آموخت. همزمان با آموزش ادبيات فارسي به فراگيري 
موسيقي پرداخت و حتي توانست مدرك نجات غريق هم دريافت 
كند. بعدها و به مرور با تكيه بر توانمندي موسيقيايي خود، به ويژه در 
نواختن ويولن و سه تار، نخستين انجمن موسيقي ايران را بنيانگذاري 
كرد. به علت تعليم  هايي كه مادرش ب��ه او داده بود، از همان دوران 
كودكي با علم ادبيات آشنا بود. دكتر حسابي عالقه و انس عجيبي با 
شاعران ايراني به خصوص سعدي و حافظ داشت. نتيجه اين عالقه 
بسيار به علم ادبيات تأليف و تدوين ديوان حافظ به تصحيح دكتر 
حسابي است. وي همچنين به چهار زبان مسلط و گلستان  سعدي را 

حفظ بود و مي توانست خط فارسي ميانه و اوستايي را بخواند. حضور 
فعال در جريان بيرون راندن بريتانيايي  ها از مناطق نفتي ايران، يكي 
از مهم ترين بخش  هاي زندگي اجتماعي و سياسي پروفسور حسابي 
به ش��مار مي رود كه كمتر به آن توجه شده  است. وی رويكردهاي 
ضداستعماري داشت و در زمره مخالفان قرارداد كنسرسيوم بود. 
پروفسور حسابي نخستين مديرعامل شركت ملي نفت ايران و رئيس 
هيئت مديره اين شركت بود. زماني كه دولت حسنعلي منصور به 
دنبال تصويب اليحه ننگين كاپيتوالسيون در مجلس شوراي ملي 
بود، پروفسور محمود حسابي از منتقدان جدي آن به حساب مي آمد 

و آشكارا به مخالفت با اين اليحه استعماري پرداخت. 
پروفسور حسابي تمام عمر خويش مشغول كسب علم و انتقال آن به 
ديگران بود و اين يكي از مهم ترين داليل موفقيت چشم گير و ماندگار 
اوست. در سن ۱۷ سالگي توانست ليسانس ادبيات بگيرد و در سن 
۱۹ سالگي هم ليسانس بيولوژي را دريافت كرد. اين روند ادامه يافت 
و پرفسور حسابي مدام به دنبال كسب علوم جديد بود و به عبارتي 

مي توان گفت كه زندگي خودش را وقف كسب علم كرد. 
حس��ابي پس از تحصيل در زمينه مهندس��ي راه و ساختمان در 
بيروت به پاريس رفت و در آنجا مشغول تحصيل در زمينه مهندسي 

الكترونيك شد. مدتي بعد به فيزيك عالقه پيدا و براي تحصيل در اين 
رشته با فيزيكداني غربي مشورت كرد. او به دكتر حسابي مي گويد 
كه سن و سالش براي خواندن فيزيك بيش از حد باالست؛ اما او نهايتاً 
مدرك خود را در زمينه فيزيك نظري زيرنظر فيزيكداني نه چندان 

مشهور كسب مي كند و به ايران بازمي گردد. 
دكتر حس��ابي بهترين امكان��ات و موقعيت هاي پيش��رفته  ترين 
كشورهاي دنيا را به قصد س��ربلندي ايران رها كرد و با وجود عدم 
اس��تقبال و همراهي مس��ئوالن وقت در دوران پهلوي، با تحمل 
دش��واري هاي بس��يار در ايجاد مراكز علمي، صنعتي، فرهنگي و 
پژوهشي، توفيقات بي مانندي را به دست آورد. مروري به آنچه در 
مورد پروفسور حسابي نقل مي شود، بر بزرگ بودن منش و شخصيت 
ايشان، عشق و عالقه شان به علم و دانش، يادگيري همراه با عمل و نيز 
تالش پيوسته در راستاي بهتر شدن اوضاع مردم اين مرز و بوم تأييد 
مي كند. ختم كالم اينكه نمي  توان فردي را پيدا كرد كه بزرگي دكتر 

حسابي و اقداماتش را انكار كند. 

حتما شنيده ايد كه در رابطه با اخالق  نيره ساري 
خوب از حس��ن خلق حرف مي زنند. 
نقطه مقابل حس��ن خلق س��وء خلق 
است؛ سوء خلق ابعاد گسترده اي دارد 
كه يكي از آنه��ا بدزباني اس��ت. حاال 
همين زبان چند سانتيمتري تقريباً 30 مصداق دارد كه مي تواند 

با آنها ديگران را آزار بدهدكه يكي از آنها فحاشي است. 
ش��ايد در طول روز همه ما حداقل ناخواس��ته يك بار شنونده 
فحش باشيم؛ فحاشي هايي كه ممكن است به دليل تكرار عادي 
هم شده باشد و از كنار آن ساده عبور كنيم. شايد براي همه ما 
پيش آمده باشد كه به يك نفر بگوييم »چرا فحش ميدي؟« و 
او در جواب بگويد فالن لغت كه فحش نيست! با اين وصف بايد 

پرسيد پس چه كلماتي فحش به حساب مي آيد؟!
از يك منظر هر حرفي كه عق��الی آن را مذمت كنند و بگويند 
نبايد آن را گفت فحش به حس��اب مي آيد. برخي معتقدند به 
كاربردن سخن زش��ت و دور از شأن انس��ان فحش محسوب 
مي شود. بدين معني كه فقط الفاظ خاص فحش نيست، بلكه 

هر سخن زشتي را مي توان در دايره ناسزا تعريف كرد. 
اما چرا فحاش��ي؟! خب اگ��ر حرفي داري��م با منط��ق بزنيم. 
ناسزاگويي باعث مي ش��ود حتي حرف منطقي هم ديده نشود 
و نتيجه اين خواهد ش��د كه بقيه فرد فح��اش را اليق احترام 

نمي بينند، به همين سادگي. 
افراد به سه انگيزه فحش مي دهند. عده اي هستند كه وقتي فحش 
مي دهند، قصد جدي دارند. اين اتفاق در شرايط غيرعادي اتفاق 

مي افتد، مانند درگيري و دعوا كه يكي مي گويد و دو تا مي شنود. 
عده اي ديگر قصد جدي يا دعوا ندارند و با خنده و شوخي، آبا و اجداد 
طرف مقابل را ياد مي كنند. يك عده هم هستند كه به فحش دادن 

عادت كرده اند و بدون آن واژه ها، گويي روز آنها شروع نمي شود. 
اما چرا فحاش��ي را يك مذمت اخالقي مي دانيم؟! جدا از اينكه 
ناس��زاگويي فرد را بي احترام مي كند و منطق او را به حاش��يه 
مي برد، دين اسالم به شدت فحاشي را منع كرده است. اهميت 
اين موضوع در احاديث و روايات تا جايي اس��ت كه فحاشي به 
مخلوقات خدا باعث مي شود بركت از زندگي برود. حتي ناسزا 
و فحش به كفار هم منع شده اس��ت. يكي از عواملي كه باعث 

مي شود دعا مستجاب نشود، همين فحاشي و بدزباني است. 
نقل از امام صادق )ع( است كه در بني اسرائيل مردي بود كه سه 
سال دعا مي كرد و مستجاب نمي شد. گفت: خدايا! من از تو دور 
هستم كه صدايم را نمي شنوي؟ يا اينكه تو به من نزديك نيستي 

ولي جوابم را نمي دهي؟ مردي در عالم رؤيا به او گفت: تو خدا را 
با بد زباني و قلبي ناپاك و آلوده و نيت غير صادق خواندي. دست 
از بد زباني بردار و قلبت را با تقواي الهي پاك و نيتت را نيكو كن 

تا دعايت مستجاب شود. 
مرد دست از بدزباني برداشت و دعايش مستجاب شد. 

حجت االسالم والمس��لمين علوي تهراني از اساتيد اخالق در 
نكوهش فحاشي مي گويد:»به مردگانتان فحش ندهيد« و در 
توضيح آن به حديثي از حضرت رسول)ص( اشاره مي كند مبني 
بر اينكه »به درگذش��تگانتان فحش ندهيد. نگوييد خدا از سر 

تقصيرات او نگذرد. با اين كار زندگان را مي آزاريد.«
استاد علوي تهران معتقد است:»به مخلوقات خداوند هم نبايد 
فحش داد« و مجدداً به حديث پيامبر)ص( اشاره مي كند مبني 

بر اينكه »هيچ يك از مخلوقات خدا را دشنام نده.«
اس��تاد عل��وي در اظه��ارات خود ب��ه نق��ل از پيامب��ر ادامه 

مي دهد:»روزگار را فحش ندهيد. خالق روزگار، خداست.«
پيامبر)ص( فرموده اند: به بادها فحش ندهيد كه اين ها مأموران 
الهي هس��تند. به حاالت مختلف هم فحش ندهيد. به كوه ها و 
ساعت ها و روز و شب فحش ندهيد. اگر چنين كرديد گنهكار 

هستيد و اين فحاشي به خود شما برمي گردد. 
همچنين پروردگار عالم در سوره انعام آيه ۱0۸ مي فرمايد: »)به 
معبود( كساني كه غير خدا را مي خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها 

)نيز( از روي ظلم وجهل، خدا را دشنام دهند!«
دوست عزيز تمرين كن تا دايره لغاتت را از فحش خالي كني، 

چراكه همه چيز مخلوق خداست!
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آن غريبي خانه مي جست از شتاب
دوستي بردش سوي خانه خراب

گفت او اين را اگر سقفي بُدي
پهلوي من، مر تو را مسكن شدي

هم عيال تو بيا سودي اگر
در ميانه داشتي حجره دگر

گفت آري پهلوي ياران بهست
ليك  اي جان در »اگر« نتوان نشست

دقايق عمر ما اغلب صرف اين مي ش��ود در جايي كه نمي شود ايستاد 
بايستيم، در جايي كه نمي شود اس��تراحت كرد استراحت كنيم، در 

جايي كه نمي ش��ود نفس كشيد نفس بكشيم. 
به عبارت ديگر ما دنبال اين هستيم كه در »اما 
و اگرها« جايي براي نشستن و پناه گرفتن پيدا 
كنيم، در صورتي كه توج��ه نمي كنيم در اما و 
اگر اندك فضايي براي زندگي و نفس كشيدن 
در اختيار ما قرار نمي گيرد و اصاًل علت اينكه ما 
در زندگي احس��اس خفگي مي كنيم به خاطر 
اصرار اش��تباه مان در س��كني گزيدن در اما و 
اگرها � طغي��ان دايمي حس��رت ها و آرزوها و 

تصويرسازي هاي ذهني است. 
حكايت كوتاه و بسيار معنادار موالنا از اين قرار 

است: غريبي در جايي با شتاب دنبال پيداكردن خانه اي است. فردي 
كه ادعاي دوستي هم مي كند او را به خانه خرابي مي برد كه در جوار 
خانه اش قرار دارد و مي گويد اگر اين خانه سقفي داشت تو مي توانستي 
در كنار من در آن سكني بگزيني و همسرت را هم به اين خانه بياوري. 
پاسخي كه آن غريب به اين نسيه بازي هاي ش��به مهربانانه مي دهد 
صريح اس��ت: گفت آري پهلوي ياران بهست/ ليك  اي جان در »اگر« 
نتوان نشست. خاستگاه بسياري از دردهايي كه ما در زندگي مي كشيم 
در اصرار غير منطقي اي است كه در آن مي خواهيم از اما و اگرها براي 
خود، منزل و سكونتگاه بسازيم. اگر به جريان افكار خود در طول روز 

نگاه كنيم مي بينيم اين اتفاق به طور مرتب براي ما هم مي افتد. 
در واقع فرد مدعي دوستي در اين حكايت، قواعد،  اسلوب ها و الگوهاي 

غلط ذهني خود ماست. آيا جز اين است كه من براي آسودن و رسيدن 
به آرامش دست به دامان الگوهاي ناكارآمدي مي شوم، اما آن الگوها 
مثل مرد مدعي دوستي اين حكايت مرا دس��ت به سر مي كنند و در 

نهايت فضايي در اختيار من فرار نمي دهند؟
مسئله ما در زندگي اين است كه ما مثل آن فرد غريب، دنبال فضايي 
براي آرامش دروني مي گرديم، اما مراجعه ما به الگوهاي اشتباه است. 
در واقع من به نگراني ها مراجعه مي كنم و از نگراني ها مي خواهم فضايي 
امن در اختيار من قرار دهد، در صورتي كه فضاي امني در چنته نگراني 
وجود ندارد، مثل اين اس��ت كه من به آتش مراجعه كرده باشم و از او 

خنكي بخواهم. 
به حكايت رجوع دوباره داشته باشيم. غريب 
اين حكايت تا چه زماني در آن خرابه خواهد 
ماند و فضاي واقعي آرامش، رش��د و تعالي را 
از دس��ت خواهد داد؟ تا زماني كه آگاه شود 
جايي كه در آن ايستاده جاي سكونت نيست. 
مي بينيم او بالفاصله نسبت به اين موضوع آگاه 
مي شود و مي گويد: »گفت آري پهلوي ياران 

بهست/ليك  اي جان در اگر نتوان نشست.«
حال س��ؤال اين اس��ت: ما تا چ��ه زماني در 
الگوهاي غلط ذهني خ��ود متوقف خواهيم 
شد؟ تا زماني كه آگاه شويم جايي كه در آن 
ايستاده ايم جاي ماندن نيست. پس ما چرا اصرار داريم در جاي اشتباه 
بايستيم؟ به خاطر اين است كه تصور مي كنيم مي توانيم نادرستي را با 
توسل به نادرستي تعمير كنيم و از آن درستي بيرون بكشيم. انگار من 

اميد دارم باالخره با آويخته شدن از نگراني مي توانم به امنيت برسم. 
به حرف موالنا در اين حكاي��ت برگرديم: اگر مي خواهي تغيير كني و 
فضاي واقعي تغيير را براي خود تدارك ببيني به جاي اينكه مشغول 
خيالبافي هاي شيرين شوي به واقعيت تلخ رو بياور، آواره شدن بهتر از 
سكونت در اما و اگرهاي زائد و خيالبافانه است. آدمي كه پذيرفته است 
آواره و بي قرار اس��ت مي تواند به آوارگي و بي قراري خود خاتمه دهد، 
اما كسي كه اگرهاي به ظاهر ش��يرين را حائل ميان خود و آوارگي و 

بي قراري خود قرار مي دهد هم چنان آواره و بي قرار خواهد ماند. 

 اصرار بيهوده 
 بر سكونت 
در اما و اگر

خاستگاه بسیاري از دردهایي كه 
ما در زندگي مي كشیم در اصرار 
غیر منطقي اي اس��ت ك��ه در آن 
مي خواهیم از ام��ا و اگرها براي 
خود، منزل و سكونتگاه بسازیم

اگ��ر حرف��ي داری��م ب��ا منط��ق بزنی��م. 
ناس��زاگویي باع��ث مي ش��ود حت��ي ح��رف 
منطق��ي ه��م دی��ده نش��ود و نتیج��ه این 
خواهد ش��د كه بقی��ه فرد فح��اش را الیق 
احت��رام نمي بینن��د، ب��ه همی��ن س��ادگي

مغلطه اي كه بينايي را از ما مي گيرد

 مراقب 
دام واگن بند باشيم

  »مغلطه« يعني آوردن دليل اش��تباه ي��ا غيرمجاز براي 
استدالل كالم يا رفتار. مغلطه انواع گوناگوني دارد كه يكي 
از آنها مغلطه واگنِ بند يا توسل به اكثريت است. واگنِ بند به 
ارابه هايي گفته مي شود كه يك گروه موسيقي را در كارناوال 
عمومي به پيش مي برد. معموالً مردم هم پشت سر اين ارابه ها 
حركت مي كنند. اتفاقي كه در جامعه به وفور رخ مي دهد و 
افراد بدون اينكه از درس��تي منطق يا خبري آگاه باشند، به 
پيروي از بقيه آن را دنبال مي كنند. در واقع گاهي خودمان را 
به يك جريان اشتباه كه اكثريت از آن پيروي مي كنند وصل 
مي كنيم، بي آنكه بدانيم كار اشتباه نتيجه اش اشتباه است، 

حتي اگر همه مردم آن را تجربه كرده باشند!

حسن 
فرامرزي

چگونه مثل فرزندان مان به كاربر حرفه اي فضاي مجازي تبديل شويم؟

 والدين  مبتدی 
ـاي حـــرفه اي و بچه هـ

حميد هنرجو، مؤلف و پژوهشگر 
حوزه ادبيات كودك و نوجوان 

مطرح كرد

 قحطي 
 كتاب خوب 
براي نسل 

نِت زده

 از سبزي شويان در سينك ظرفشويي 
تا قالي شويان در حياط و پشت بام 

 بحران سال هاي بي آبي 
و توجيهات آبكي ما

 حواست را جمع كن 
اما ارزان نفروش

درباره توجه و حواس پرتي در اين عصر پرهياهو

تماشاي چاه عروس را از دست ندهيد

عروسي در دل 
كوير ابوزيدآباد

مراقب كپي پيست هاي فرزندتان باشيد

  گوگل عزيز! 
يك تحقيق بده ببرم مدرسه


