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ویژه نامه هفتگی سبک زندگی 
 و خانواده روزنامه جوان

قلب شما چقدر حافظ اسرار ديگران است؟

هرچه گفتيم و شنيديم همين جا دفن شود!

حاج حسين ملك را بيشتر بشناسيم

كامالً واقف بود كه چرا وقف مي كند

تا به حال اسم ملك به گوش تان خورده است؟ موزه ملك يا كتابخانه ملك؟! 
حاج حسين ملك چطور؟! اگر دومي را نشناسيد قطعاً با اولي آشنايي داريد. 
حاال اين مطلب را بخوانيد تا بدانيد اسم ملك از كجا آمده است. آقامهدي 
ملك التجار اصالتاً تبريزي و مجتهدزاده بود ام��ا برخالف پدربزرگ خود، 
مالآقا بابامجتهد تبريزي، به كسوت روحانيت درنيامد و راه تجارت در پيش 
گرفت. او با اينكه در جنگ هاي ايران و روس، خدمات بسزايي انجام داد، بعد 

از شكس��ت ايران از روس ها، از خدمت دولت كناره گرفت و به كار تجارت 
مشغول شد. چندي بعد آقامهدي در زمان محمدشاه قاجار در سال۱۲۵۳ 
قمري، نشان سرخ را از ش��اه دريافت كرد و به سمت ملك التجاري ممالك 
محروسه منصوب شد و از همان زمان به بعد، لقب »َملِك« روي اين خاندان 
ماند اما آن كه توانست نام اين خاندان را پس از حاج كاظم ملك التجار)پسر 
آقامهدي ملك التجار( با وقف هاي بي ش��مارش به شهرت برساند، پسرش 
»حسين آقا ملك« بود. مؤس��س مكاني كه ذكر آن رفت فردي به نام حاج 
حسين ملك است. فردي كه موزه و خانه و همه زمين هاي اطراف را وقف 
مي كند. تاجر اما اهل كتاب و كتابخانه، هنر و فرهنگ كه همين عالقه باعث 

مي شود كتابخانه را با كتاب و نسخه خطي، عام المنفعه كند. 
كتابخانه ملك يكي از ديدني هاي ايران است. اين مجموعه، شامل هزاران 
نسخه نفيس خطي و چاپ سنگي، آثاري چون فرش ها، مبلمان، تابلوهاي 
نقاشي، تمبر، سكه، آثار الكي )روغني(، خوشنويسي و نگارگري است.  اين 
كتابخانه با داشتن بيش از ۱۹هزار عنوان نسخه نفيس خطي، يكي از شش 
مجموعه بزرگ نسخه هاي خطي در ايران در كنار كتابخانه هاي ملي، آستان 
قدس رضوي، مجلس شوراي اس��المي، آيت اهلل مرعشي نجفي و دانشگاه 
تهران به شمار مي آيد. ويژگي و امتياز كتابخانه ملي ملك در اين ميانه به 
ارزش هنري و محتوايي نسخه ها و كتاب هاست كه حاج حسين آقا ملك با 

حساسيت و تيزبيني ويژه برگزيده و گلچين كرده است. 
عمده شهرت حسين ملك در كنار ثروت، امالك و واقف بودن، جمع آوري 
نسخ خطي نفيس است، نسخي كه تعدادشان به بيش از ۲۰ هزار مي رسد و 

اين نسخ و رساله هاي خطي را در موضوع هاي گوناگون در گستره فرهنگ و 
تمدن اسالمي- ايراني در كتابخانه ملي ملك گرد هم آورد. در نهايت هم اين 
كتابخانه عظيم را وقف كرد تا همه از آن بهره ببرند.  حاج حسين ملك خانه اي 
در مشهد و يك خانه در تهران داشت كه هر دو وقف شده اند. وي خانه پدري 
خود در بازار بين الحرمين تهران را به همراه تمام اثاثيه و كتاب هاي موجود در 
آن وقف آستان امام رضا )ع( كرد تا شعبه اي از كتابخانه مقدسه رضويه باشد. 
آنچه وقف شد افزون بر هزاران نس��خه خطي نفيس يا چاپ سنگي شامل 
فرش ها، لوسترها، مبلمان و تابلوهاي نقاشي بود. همچنين مجموعه هاي 
تمبر، سكه، آثار الكي و تابلوهاي نقاشي ميانشان ديده مي شد. اين آثار ابتدا 
كنار كتابخانه به نمايش درآمدند و سپس هسته اوليه موزه ملك را شكل 
دادند. در واقع ش��هرت او به خاطر وقف هاي فرهنگي است كه منحصر به 
تهران و مشهد نيست. وقتي سال ۵۱ حاج حسين ملك فوت كرد، آن زمان 

گفتند يك ميليارد از دارايي خود را وقف كرده است. 
او زمين وقف كرد و هديه داد، باغ هاي شخصي خويش را براي بهره گيري 
مردم اهدا كرد، به تجديد بناي شيرخوارگاه كمك رساند، شهريه و مستمري 
ساالنه به مستمندان آبرومند و كارمندان از كارافتاده كهنسال اختصاص داد، 
كفالت نوباوگان را برعهده گرفت، دبستان و دبيرستان، بيمارستان، مسجد 
و حمام س��اخت و قنات و چاه وقف كرد تا مردمان سرزمينش از ثروتي كه 
پدر برايش به يادگار گذارده بود، بهره بگيرند. او يك واقف بزرگ بود كه به 
نتايج ارزنده كار خير خود كامالً واقف بود.  منزل ابدي حاج حسين ملك در 

حرم امام رضا)ع(  است. 

»ببين ميخوام بهت يه چيزي بگم بين خودمون  نيره 
بمونه!«، »بيا يه رازي بهت بگم«، »اينكه ميخوام ساري 

به تو بگمو به هيچ كس نگفتم«، »دهنت چفت و 
بست داره كه يه ماجرايي رو بگم«، »هر چي گفتم 
و شنيدم همين جا دفن بشه«! و... جمالتي شبيه 
اين را همه ما شنيده  ايم و شايد خيلي از ما خواسته يا ناخواسته راز كسي را 
بر مال كرده ايم، در حالي كه مي دانستيم هر جا حرفي زده مي شود براي 
همانجاس��ت و بايد همانجا دفن ش��ود. حتي نيازي به تأكيد نيست كه 
موضوعات جلسه جايي بيان نشود. بيان راز هر فردي در جايي ديگر فتنه 
انگيز است. چه از ما بخواهند و چه نخواهند آنچه در يك مجلس، جلسه، 
دورهمي، مكالمه تلفني يا مكالمه فضاي مج��ازي و... بگذرد محدود به 

همانجاست. 
بازگو كردن مسائل يك جمع نزد افراد ديگر از مظاهر افشاي راز و در واقع 
يك ضعف اخالقي اس��ت. در مقابل، رازداري يك نوع امانتداري است و 
امانتداري يكي از برترين و مهم ترين صفات نيكو براي يك مسلمان است. 
گاهي رازداري در حفظ آن چيزي است كه يك شخص به ما مي گويد و 

گاهي ما از ديگران متوجه موضوعي مي شويم، اما درهر حالتي بايد رازدار 
باشيم، چراكه اسرار شخصي ديگران نزد ما امانت و در واقع يك امتحان 

است براي اينكه ببينيم قلب ما چه ميزان ظرفيت شنيدن دارد! 
كنجكاوي و عطش دانس��تن رازهاي ديگران نش��ان دهن��ده يك نوع 
خودپسندي است. حواسمان باشد ما حق س��ؤال كردن درباره رازهاي 
ديگران را نداريم و عالقه و كنجكاوي به اس��رار ديگران درس��ت نيست. 
اينگونه نباشيم كه براي پنهان كردن عقده هاي درون خود دست به افشاي 

اسرار ديگران بزنيم. 
گاهي وقت ها ما از راز ديگران با خبر مي شويم به اين دليل كه شخصي درد 
دلي با ما يا مشكالت خود را مطرح مي كند. اينجا شايد ما در مقام مشورت 
قرار بگيريم. گاهي حتي والدين به صورت جدا از هم در معرض راز فرزندان 
قرار مي گيرند كه حتي در اين شرايط هم ضرورتي به بر مال شدن راز براي 
ديگري وجود ندارد. تنها در شرايطي كه احساس خطر و شكست را متوجه 
شويم، بايد به فرد كمك كنيم و حتي در اين شرايط هم حق نداريم زبان به 

برمال كردن راز ديگران باز كنيم. 
اگر كسي مستقيم حرفي را مي زند و مي گويد بين خودمان بماند و راز است؛ 

تحت هيچ شرايطي نبايد آن را بازگو كنيم. شايد ما ندانيم كه بيان مسائل 
ساده و پيش پا افتاده در نظر ما، در نگاه بقيه تا چه حد مهم است. 

استاد محمدش��جاعي از اس��اتيد اخالق دراين باره اش��اره به حديثي از 
پيامبر اكرم )ص( دارد مبني بر اينكه »مجلس ها امانتند و فاش كردن راز 
برادرت خيانت است.« به اعتقاد وي منظور از مجلس حتي گفت وگوي 
تلفني بين دو ش��خص اس��ت.  وي دراين باره مي گويد: »برمالكردن راز 
ديگران، سخن چيني است.« استاد شجاعی  با استناد به روايات و احاديث 
مي گويد:»متأسفانه يك سوم عذاب قبر براي سخن چيني است؛ بدين معنا 

كه انسان حرفي را بشنود و جاي ديگري بيان كند.«
حديثي در اين زمينه از امام صادق )ع( نقل ش��ده اس��ت مبني بر اينكه 
هركسي داستاني نقل كند و قصدش ظاهر ساختن بدي ها و ريختن آبروي 
مؤمني باشد و بخواهد او را از چشم مردم بيندازد خداوند متعال واليت خود 

را از او برمي دارد و واليت شيطان را جايگزين آن مي كند. 
رازداري نوعي امانتداري است. حتي شنونده راز كمك به فرد خائن است؛ 
در هيچ صورتي حقي براي اين خيانت وجود ندارد حتي اگر دشمن ما باشد 

يا خيانت كرده باشد. 
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خوشه چين

ما كمتر به مي�راث معرفتي و  حسن 
فكري خود به عنوان »نسخه فرامرزي

روان درماني« نگاه كرده ايم اما 
اگ�ر اندك�ي دقيق تر ب�ه اين 
گنجينه نگاه كنيم مي بينيم 
اشاره هاي بسيار كاربردي و امروزي در اين بوستان 
معرفتي وج�ود دارد كه س�ال ها مي ت�وان از آن 

خوشه چيني كرد. 

بر سِر آنم كه گر ز دست برآيد/ دس��ت به كاري زنم كه 
غصه سرآيد

در اين بيت، حافظ به ما وعده و بشارت مهمي مي دهد. انگار 
ما نزد او رفته  و از هجوم غصه ها گاليه كرده باشيم. تصور كن 
از او پرسيده باشيم:»من در هجوم غم ها چه كنم؟ به كجا 
بروم تا از ازدحام اين همه پريشاني در امان باشم؟« حافظ در 
اين بيت مي گويد: مي خواهم كاري كنم كه ريشه غصه ها از 

اعماق قلب من كنده شود. اما آن كار چيست؟
خلوِت دل نيس��ت جاي صحبت اَضداد/ ديو چو بيرون 

رود، فرشته درآيد
اگر بر اين باور هستيم كه واژه به واژه سخن اوليا از جمله 
حافظ، فوق العاده دقيق و حساب شده است � هم چنان كه 
او را به درستي »لسان غيب« لقب داده اند � در اينصورت 
از ارزش��مندي تك تك كلمات حافظ نبايد به سادگي 
گذشت. در بيت قبلي حافظ بشارت شاه كليد مهمي را به 
ما مي دهد، مژده نوشدارويي كه ما را از »هجوم دردها« 
مصون نگه دارد و روئين تن مان كند و حاال بايد گوش به 

زنگ اولين واژه اي باشيم كه از زبان او بيرون مي آيد. 
 اكسيري به نام خلوتي

اولين واژه اي��ن بيت، خلوت اس��ت. ما با خلوت ش��دن 
مي توانيم از هجوم غصه ه��ا و غم ها در امان باش��يم. به 
دور و برمان نگاه كنيم. آيا غير اين اس��ت كه علت قبض 
و گرفتگي رواني ما سلب خلوتي درون ماست؟ ما چون 
خلوت درون مان را از دس��ت داده ايم احس��اس فشار و 
آش��فتگي را تجربه مي كنيم. مثل اين است كه خانه اي، 
به هم ريخته و ش��لوغ و درهم برهم باشد، طبيعي است 
كه ساكنان حس راحتي را در آن خانه تجربه نكنند. چرا؟ 
چون نمي توانند جابه جا شوند و جوالن بدهند. ساكنان 

چنين خانه اي به محض اينكه مي خواهند تكاني بخورند 
دست و پايشان در انبوه وسايل و جنگل اشيا گير مي كند، 
مي خواهند نفس بكشند اما انبوه وسايل اجازه نمي دهند 

هوا به راحتي در قفسه سينه شان رفت و آمد كند. 
 صحبت اضداد، دوگانگي هاي درون ماست

حافظ مثل هم��ه ب��زرگان معرفت��ي ما، به ي��ك معنا 
روان درمان است و پيشنهاد او فوق العاده است: تا درون 
خود را خلوت نكنيد نمي توانيد از دام غصه ها بيرون بياييد. 
مي گويد به اين نگاه كن كه روان تو عزيزتر از آن است كه 
آن را به راحتي در اختيار صحبت اض��داد قرار دهي. اما 
صحبت اضداد چيس��ت؟ صحبت اضداد، دوگانگي هاي 
درون ماست. گفت وگوهاي ذهني مداوم و شبانه روزي 
ماس��ت كه اجازه نمي دهد خانه درون ما آن نوشداروي 

خلوتي را تجربه كند. 
  اگر وسايل عزيزند، خلوتي عزيزتر است

شايد اين مثال قدري موضوع را روشن تر كند. شما اگرچه 
در خانه  تان وسايل داريد اما فقط بخشي از خانه تان را در 
اختيار وسايل قرار مي دهيد. گاهي ممكن است ما حتي 
به خاطر اينكه فضاي كمي در اختيار داريم بس��ياري از 
وسايل را بيرون بگذاريم. اين به خاطر چيست؟ به خاطر 
آن است كه: اگر وسايل عزيزند خلوتي خانه عزيزتر است. 
اگر وسايل، كارآمدي دارند خلوتي كارآمدتر است چون 
اوالً اگر خلوتي نباشد وسايل جايي براي ظهور و بروز پيدا 
نمي كنند و درثاني اگر تعداد وسايل از يك حدي باالتر 
برود نه تنها نمي توانند گره گشا باش��ند بلكه به اشيايي 

دست و پاگير و مزاحم تبديل مي شوند. 
  چط�ور از كش�مكش صحب�ت اض�داد بيرون 

بياييم؟
در واقع توصيه حافظ اين است: حواست به اين باشد كه 
روان خود را پر از خيال هاي تاريك و به دردنخور، پندارها 
و گمان هاي باطل نكني، حواست باشد روان خود را مدام 
و بي وقفه در اختيار گذشته و آينده، در اختيار آرزوهاي 
دور و دراز، رويابافي هاي بي سروته، حسرت ها و اميدهاي 
كاذب قرار ندهي. در اين صورت اس��ت ك��ه تو خلوتي 
ذهن و ضمير و روان خود را بازخواهي يافت و به واسطه 
دس��ت يافتن به خلوتي دل، از كشمكش صحبت اضداد 

بيرون خواهي آمد و به آرامش و شادي خواهي رسيد.

نوشداروي خالصي از غم

مي خواه��م در مورد كاري با ش��ما صحب��ت كنم كه 
احتماالً امروز صبح انجام نداده ايد. در آينه نگاه كنيد و 
از خود بپرسيد من آدم نفهمي هستم؟ اين سؤال به نظر 
معقول و موجه اس��ت. احتماالً نفهم هاي اصيل و نابي 
در جهان وجود دارند و بسياري از آنها خود را از لحاظ 
اخالقي بسيار باال يا حداقل متوسط مي دانند. آنها از نظر 
خودشان نفهم نيستند، زيرا خودشناسي نفهم ها امري 

دشوار و سخت ياب است...

  شايد شما هم با شخصيت »گالم« در كارتون قديمي گاليور آشنا 
باشي؛ همان آدم كوچولويي كه هميش��ه مي گفت: »من مي دونم 
موفق نمي شيم.« گالم نماد بسياري از آدم هايي است كه دور و بر ما 
زندگي مي كنند.  بي ترديد تفسير ما از اين دنيا و واژه ها يي كه با آنها 
وقايع زندگي را توصيف مي كنيم، بر احساس ما و نحوه مواجهه با فشار 

عصبي و حتي الهام بخشيدن به ديگران تأثير زيادي دارد...

از كجا بدانيم آدم نفهمي هستيم؟!

اگر همه را 
نفهم مي دانيد

منميدونمدر فهم خودتان شك كنيد
موفقنميشیم!

فاطمه بنيادي پژوهشگر ارتباطات در گفت وگو با »جوان«:

 والدين جعبه ابزار رسانه اي خود را 
تجهيز  و به  روز كنند

   نسلي كه زندگي قبل از اينترنت را تجربه نكرده است، »ديجيتال 
برن« ناميده مي شود و بزرگ شده در فضايي است كه عالوه بر محيط 
واقعي، زندگي در فضاي مجازي را هم تجربه مي كند. كساني كه در 
فضاي عصر ديجيتال به دنيا نيامدند از جايي به بعد وارد اتمسفرهاي 
مختلف اينترنت می شوند و اين تجربه را كسب می كنند، اما نسل 
امروز تجربه زيست قبل از اينترنت را ندارند و همه آنچه در فضاي 
فناوري ارتباطات هست را جزو حيات خود تلقي مي كنند؛ به تعبيري 
اينترنت ادامه دس��ت و پاي او و فضاي مجازي ادامه حس بينايي، 

شنوايي و درك حواس وي است. 

 كوتاه بياييد
وصلت سر بگيرد

حجت االسالم علی هوشيار مشاور ازدواج:

 خانواده هاي با نشاط
  الگوهاي موفق تري 

براي ازدواج جوانان هستند

رضا اسماعيلي، كارشناس مسائل خانواده: 

 تجربيات منفي خود را در ازدواج
 به ديگران  منتقل نكنيم

حجت االسالم شهاب مرادي، استاد دانشگاه: 

دختر خانم ها حتماً با اطمينان 
از مسئوليت پذيري خواستگار 

»بله« را بگويند 

حافظ مثل همه ب��زرگان معرفت��ي ما، به ی��ک معن��ا روان درمان اس��ت و پيش��نهاد او فوق العاده 
اس��ت: تا درون خود را خلوت نكني��د نمي توانيد از دام غصه ه��ا بيرون بيایي��د. مي گوید به این 
نگاه كن كه روان تو عزیزتر از آن اس��ت ك��ه آن را به راحتي در اختيار صحب��ت اضداد قرار دهي

ماديات مالك نيست  اما پسر بايد جنم كار كردن  داشته باشد
  نسل پدران و مادران ما ازدواج را خيلي ساده تر از امروز مي گرفتند، ساده نه صرفاً به لحاظ 
مادي، بلكه از وجوه ديگر هم نگاه ساده تري به آن داشتند. معموالً هم ازدواج هاي خوبي بود 
و زن و شوهر تا آخر عمر سر بر يك بالين به هم وفادار بودند، البته منظور اين نيست كه در 
ازدواج ساده انگاري كنيم، بلكه بايد از پيچيدگي هاي زائد آن كم كنيم و بر باور و اراده مان 
براي وصلت بيفزاييم. قديم ترها وقتي پسر و دختري همديگر را مي پسنديدند، در مراسم 
خواستگاري اگر يكي از اعضاي خانواده سنگ اندازي مي كرد، ريش سفيد فاميل وساطت 

مي كرد و حكيمانه مي گفت:  »كمي كوتاه بياييد تا وصلت دو جوان سر بگيرد.« 

رنا
 اي

نقش واژه ها را در زندگي جدي بگيريم


