کالم رهربی:
خداونــد متعــال دلهــای مــا را
بــا اتــکال بــه خــود روشــن کــرده
اســت؛ دلهــای مــا را پــر از امیــد
کــرده اســت .مــا یــک لحظــه از
کمــک الهــی مأیــوس نشــدیم ،و
امیــدوارم تــا آخــر هــم یــک لحظــه
از ایــن کمــک مأیــوس نشــویم.
همانطــور کــه فرمــود «ال تیأســوا
مــن روح َّ
الل» .خــدای متعــال ایــن
ملــت را ،یــک ملــت بــا اراده ،بــا
شــوق و امیــدوار قــرار داده اســت.
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سخن رسدبیر

الهام رنجرب_ کارشنایس فقه و حقوق
آغــاز  113ســوره از  114ســوره قــرآن کریــم بــا
رحمــان و رحیــم بــودن خداونــد ،بــذر امیــد و مهــر
پایــان ناپذیــر خالقمــان را در قلــوب مــا کاشــته اســت
 .آن امیــد و مهــر لطیفــی کــه خداونــد در بــرگ هــا و
شــکوفه هــای بهــاری اش قــرار داد تــا بــا نظــاره بــه
آن هــا دیــده هایمــان را خیــره کنــد و جــان خســته از
جورمــان بــه خویشــتن را روحــی تــازه بخشــد .ضمــن
تبریــک بــه مناســبت فــرا رســیدن ســال نــو مفتخریــم
کــه در یازدهمیــن شــماره از نشــریه طهــورا بــا مضمون
«بــاران ،رحمتــی پــس از نومیــدی» پذیــرای نــگاه پــر
مهــر شــما عزیــزان باشــیم.

بعد ما قنطوا

هبناز جمایل_کارشنایس ارشد زابن و ادبیات عریب
نــا امیدانــه بردرخــت گــردو تکیــه زده بــود؛ دختــر بچــه پنج ســاله
اش دورادور اورا زیــر نظــر داشــت و گویــی غــم و ناامیدی ســنگین پدر
را حــس مــی کــرد .نــا امیــدی همچــون خیمــه ای ســیاه ،ســایه ی خود
را بــر خانــه ی آنــان انداختــه بــود .دختــرک بــا آن ســن کم درد پــدر را
مــی فهمیــد .پــدرش کشــاورز بــود و امســال بــاران ،آمــدن خــود را به
تاخیــر انداختــه بــود و گنــدم هــای پــدر از بــی آبــی داشــتند هــاک
مــی شــدند .تنهــا ســرمایه ی خانــواده رو بــه نابــودی بــود .امیدشــان
فقــط بــه همیــن کشــت دیــم بــود .دختــرک بــا دیــدن غــم پــدر ،دلش
طاقــت نیــاورد؛ عروســکش را برداشــت و کنــار گنــدم زار رفــت؛ همــه
داشــتند زرد و رنجــور مــی شــدند .دختــرک دســتان الغــرش را بر ســر
گنــدم زار زرد و تکیــده کشــید و خــدا را صداکــرد .آرزو کــرد کــه این
گنــدم زار تکیــده ،گنــدم زاری قــوی و پــر برکــت شــود؛ آرزو کــرد
کــه پــدرش بخنــدد؛ آرزو کــرد کــه مــادرش بــاز هــم بتوانــد غــذای
درســت و حســابی بپــزد؛ هــم زمــان اشــک هــای دختــرک همچــون
مرواریــدی غلتــان بــر روی گنــدم زار ســر مــی خــورد .ناگهــان بــادی
وزیــد و گنــدم زار بــه هیجــان افتــاد .هنــوز گریــه ی دختــرک تمــام
نشــده بــود کــه چنــد قطــره آب بــر دســتان کوچکــش کــه بــه حالــت
دعــا رو بــه آســمان گرفتــه شــده بــود ،چکیــد.

ســرش را بــاال گرفــت و آســمانی پــر ابــر را دیــد؛ چشــمانش از خوشــحالی بــرق زد .صــدای پــدر را شــنید کــه دوان دوان و بــا فریــاد
خوشــحالی از دور بــه ســمت گنــدم زار مــی آمــد .آری ؛قطــرات بــاران همچــون مرواریــد بــر گنــدم زار فــرود مــی آمدنــد و درخــت امیــد را در
قلــب پــدر و دختــرش بــارور مــی کردنــد.
بــاران بــی وقفــه مــی باریــد و دســتان نوازشــگر خــود را بــر ســرگندم زار مــی کشــید؛ پــدر زیــر لــب آیــه ای از قــرآن را زمزمــه مــی کــرد:
« و هوالــذی ینــزل الغیــث مــن بعــد مــا قنطــوا و ینشــر رحمتــه و هــو الولــی الحمیــد »

رزق الهی:
السـ َماءِ رِ ْز ًقــا»؛ «و بــراى شــما از آســمان
« َوینَـز ُِّل ل َ ُكــم ِّمـ َ
ـن َّ
روزى مىفرســتد»)4(.
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سبب خوشحالی:
َّ
ـحابًا َفیبْ ُسـ ُ
السـ َماء
ـر َسـ َ
ـط ُه فِــی َّ
یر ِس ُــل ال ِّریـ َ
ـاح َفتُثِیـ ُ
«اللُ ال َّ ِــذی ْ
ـن ِخ َلل ِـهِ
َكیـ َ
ـف َ
ـو ْد َق ْ
ـر ُج مِـ ْ
یشــا ُء َو ْ
ـرى الْـ َ
یخـ ُ
یج َع ُل ـ ُه كِ َس ـ ًفا َفتَـ َ
ـاب بِــهِ َمــن َ
ـرون»؛
یشــا ُء مِـ ْ
َفــإ ِ َذا أَ َصـ َ
ـن عِبَــادِه ِ إ ِ َذا ُهـ ْ
ـم ْ
یستَبْ ِشـ ُ
«خــدا همــان كســى اســت كــه بادهــا را مىفرســتد و ابــرى برمــى
انگیــزد و آن را در آســمان هــر گونــه بخواهــد مىگســتراند و
انبوهــش مىگردانــد  .پــس مىبینــى بــاران از البــاى آن بیــرون
مىآیــد و چــون آن را بــه هــر كــس از بندگانــش كــه بخواهــد
رســانید بــه نــاگاه آنــان شــادمانى مىكننــد»)5(.
مایه ثبات قدم و دلگرمی رزمندگان خدا:
ـاس أَ َمنَ ـ ًة ِّمنْ ـ ُه َوینَ ـز ُِّل َع َل ُ
«إ ِ ْذ ی َغ ِّشـ ُ
الس ـ َماء
یكــم ِّمــن َّ
ـیك ُم النُّ َعـ َ
ـم رِ ْجـ َز َّ
یط ِّه َر ُكــم ب ِـهِ َو ْ
ـب َع ُ
یربِـ َ
الشـ َ
َمــاء ل ِّ َ
ـط َع َلــى
یذهِـ َ
نكـ ْ
ـیطا ِن َول ِ ْ
ـت ب ِـهِ َ
األ ْقــدَ ا َم»؛ [بــه یــاد آوریــد] هنگامــى را كــه
ـم َویثَبِّـ َ
ُق ُلوب ِ ُكـ ْ
[خــدا] خــواب ســبك آرامشبخشــى كــه از جانــب او بــود بــر
شــما مســلط ســاخت و از آســمان بارانــى بــر شــما فــرو ریزانیــد
تــا شــما را بــا آن پــاك گردانــد و وسوســه شــیطان را از شــما
بزدایــد و دلهایتــان را محكــم ســازد و گامهایتــان را بدان اســتوار
دارد»)6(.
معنویت و باران:
َ
َ
اســتَ َقا ُموا َع َلــى َّ
الطرِی َقــةِ ل ْســ َقینَا ُهم َّمــاء َغدَ ًقــا»؛ «و
« َوأَلَّــ ِو ْ
اگــر [مــردم] در راه درســت پایــدارى ورزنــد قطعـ ًا آب گوارایــى
بــه ایشــان نوشــانیم»)7(.

مجموعه تعابیر قرآن کریم در رابطه اب
ابران  ،این جلوه الطاف الهی
حسین پرندک_ کارشنایس فقه و حقوق اسالیم*
زمانــی کــه صــدای قطــرات بــاران بــه گوشــم مــی رســد بــی
اختیــار خــودم را بــه زیــر آســمان خــدا مــی رســانم تــا از بوســه
هــای پــروردگار کــه بــرای زمینیــان مــی فرســتد بــی نصیــب نمانم!
مجموعــه تعابیــر قــرآن کریــم در رابطــه بــا بــاران  ،ایــن جلــوه
الطــاف الهی:

باران  ،وسیله طهارت:

الس ـ َماءِ َمــا ًء َط ُهــو ًرا»؛ «و از آســمان آبــى پــاك
« َوأَن َزلْنَــا مِـ َ
ـن َّ
فــرود آوردیــم»)1(.

باران  ،آب پربرکت:

الســ َماءِ َمــا ًء ُّمبَــا َر ًكا»؛ «و از آســمان آبــى پــر
« َون َ َّزلْنَــا مِـ َ
ـن َّ
بركــت فــرود آوردیــم»)2(.
گسترش رحمت خداوندی:
ـث مِن ب َ ْعـ ِ
ـو الَّـ ِ
ـد َمــا َقنَ ُطــوا َو ُ
ـذی ینَـز ُِّل ال ْ َغیـ َ
ـر َر ْح َمتَ ُه»؛
« َو ُهـ َ
ینشـ ُ
«و اوســت كســى كــه بــاران را پــس از آنكــه [مــردم] نومیــد شــدند
فــرود مــىآورد و رحمتخویــش را مىگســترد»)3(.

بــاران ایــن معجــزه حیــرت انگیــز خداونــد ،معانــی مختلفــی
بــه همــراه دارد ،گاهــی مالیــم و نــم نــم ،فقــط مــی خواهــد
نــوازش هــای خالــق بــی همتــا را بــه یــاد مــن و تــو بیــاورد،
گاهــی ریــز و تنــد و پیوســته مــی بــارد و هدفــش آبیــاری مــزارع
و درختــان و زمیــن هــای کشــاورزی اســت.
گاهــی ســهمگین و بــی رحمانــه مــی آیــد و ســیالبی بــه راه
مــی انــدازد کــه هــر چــه بــر ســر راه دارد بــا خــود مــی بــرد و
تداعــی کننــده خشــم و قهــر و تالطــم اســت.
امیــدوارم مــا انســان هــا نیــز بخششــی بــی کــران همچــون
آســمان داشــته باشــیم و ماننــد بــاران ،برکــت و عشــق را بــه
زندگــی خانــواده ،دوســتان و اطرافیــان ســرازیر کنیــم و همــواره
سپاســگزار پــروردگار و خالــق ایــن همــه زیبایی و شــکوه باشــیم.
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راهی منانده به جز انتظار ابران!

علیرضا صبا  -کارشنایس مهندیس ماشینهای
صنایع غذایی*

جوانــی را میشناســم کــه امــکان نــدارد کالســی کــه
سهشــنبهها بعــد از ناهــار برگــزار میشــود را بــدون تأخیــر
برســد .او فــردی ّ
منظــم ،کوشــا و پویــا در مســائل علمــی اســت،
امــا همیشــه کالس ســهشــنبه بعــد از ظهــر را بــا کمــی تأخیــر
و بــا ظاهــری تــا حــدودی آشــفته میرســد .جــوان دیگــری را
میشناســم کــه همــواره گوشــهای از لبــاس ّ
منظمــش خاکــی
اســت .ادب و نزاکــت ایــن مــرد مثــال زدنــی اســت .همیشــه
پیگیــر انجــام کاری خیــر اســت .جــوان دیگــری هــم هســت کــه
عــاوه بــر ظاهــر همیشــه مرتّــب و منظمــش ،هــر زمانــی کــه
ی شــوم ،دیــدگاه ژرفــش بــه مســائل روز
بــا او هــم صحبــت مـ 
جامعــه و جهــان مــرا شــگفت زده میکنــد! انتظــار نمــیرود
از زبــان جوانــی بیســت و چنــد ســاله چنیــن تحلیلهــای
هوشــمندانه و خردمندانــهای بشــنویم! بــا ایــن همــه آن فروتنــی
و تواضــع مثــال زدنــیاش مــا را بیشــتر حیــرت زده میکنــد!
جــوان ا ّول عضــو هیئــت دانشــجویی دانشــکده اســت کــه س ـه
شــنبه هــر هفتــه بــا دوســتانش در حــال تــدارک سهشــنب ه هــای
مهــدوی اســت .جــوان د ّوم دبیــر یکــی از کانونهــای خیریــه
دانشــگاه اســت کــه عــاوه بــر کمــک بــه محرومــان تــا هــر
کجــا حادثــهای اتفــاق میافتــد؛ کمکهــای دانشــجویان را بــا
همراهــی دوســتانش بــه آنجــا میرســانند.
ـوم هم ســردبیر یکــی از نشــریات
جــوان سـ ّ
سیاســی دانشــکده اســت .او هــم دســت به
خیــر دارد و عــاوه بــر فعالیــت آگاهانــه
رســانهایش ،بــرای محرومــان ،چــه شــهر
خــودش و چــه شــهر محــل تحصیلــش،
کمکهــای دانشــجویان را جمــع میکنــد.
بــه حالشــان غبطــه میخــورم کــه در
ایــن ایــام جوانــی ،ایــن چنیــن جوانمردانــه
پــای آرمانهــا و افکارشــان ایســتادهاند و
بــرای تج ّلــی معنویــت در جامعــه تــاش
میکننــد .چــه بســیارند وجــدان بیــدار
مــردان و زنانــی از ایــن دســت کــه در کنــار نــامآوری و جهــاد
در عرصههــای علمــی و مــادی ،گســترهی قلبهــای عاشــق
آنهــا ،مــدارس ،دانشــگاهها ،مســاجد ،محــات و دیگــر ارکان
جامعــه را مملــو از محبّــت ،معنویّــت و ایثــار کــرده اســت.
یــادم اســت یــک بــار ،مقــام معظــم رهبــری نیــاز مهــم امروز
کشــور را «جــوان مؤمــن انقالبــی» ۱یــاد کردنــد .انقالبــی کــه
«دیــن و دنیــا را در کنــار هــم مطــرح کــرد» ۲و چــه شایســتهاند
ایــن مــردان و زنانــی بــرای پاســخ ایــن نیــاز انقالبــی کــه در
گام د ّوم خــود میخواهــد معنویّتــی را توســعه دهــد کــه جهــت
دهنــدهی همــهی حرکتهــا و فعالیّتهــای فــردی و اجتماعــی
و نیــاز اصلــی جامعــه اســت .معنویّتــی کــه اگــر باشــد ،حتــی
بــدون مادیّــات ،محیــط زندگــی را بهشــت میســازد و اگــر
نباشــد ،حتــی اگــر قــارون زمانــه هــم باشــیم ،محیــط زندگــی
جهنــم اســت!۳
آنــان کــه گام در ترویــج ایــن معنویّــت نهادهانــد؛ بــه
نیکــی آگاهنــد کــه «ســرزنش خــار مغیــان »۴نمیتوانــد «شــوق
کعبــه» ،مقصــودی کــه تج ّلــی صــورت بــی صــورت معشــوقی
اســت کــه همســایه و دیــوار بــه دیــوار آنهاســت ۵،را از
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سرشــان بینــدازد .وجدانهــای بیــداری کــه در آتــش عشــق گداختــه
شــدهاند؛ و همــه موجــودات و خواســتنیها بــه جــز عشــق و معشــوق
ی مقــدار اســت! ۶ایــن وجدانهــای بیــدار در
در نظرشــان خــوار و بــ 
ازای عشــق چیــزی نمیخواهنــد .چــون سرشــت و باورشــان بــر مبنــای
عشــق پــرورش یافتــه اســت .امــا ایــن ماییــم کــه بــه حضــور آنــان نیاز
داریــم .ایــن ماییــم کــه بایــد بــرای امیـ ِد امیــدواران بــه معنويّــت تــاش
کنیــم و راه آنــان را بــاز کنیــم.
از انقالبــی کــه در گام د ّوم خــود میخواهــد معنويّــت و اخــاق
را ترویــج دهــد ،انتظــار مــیرود تــا بــا بررســی ،آســیب شناســی و
سیاســتگذاری بهینــه ســنگهایی کــه در راهشــان اســت را بــردارد.
فراهــم آوردن بســتر انتقــال ســریع کمکهــای مــا ّدی و
معنــوی ،اختصــاص ســرانه مشــخصی بــرای حمایــت از
فعالیّتهــای ترویجــی معنویّــت و اخــاق در جامعــه بــرای
نهادهــای اثرگــذار اجتماعــی ،برنامــه ریــزی بــرای ترویــج و
تشــویق فعالیتهــای خودجــوش معنــوی اقشــار جامعــه و
تقســیم درســت و باعدالــت منابــع در میــان فعالیتهــای
حــوزهی فرهنگــی و هنــری مــروج معنویّــت ،مــواردی
اســت کــه میتوانــد قلــب تپنــده معنویّــت در جامعــه را
ـوت بخشــد.
قـ ّ
حــال و هــوای ایــن روزهــای ســخت ،آســمان قلبهای
مــا را ســیاه کــرده و کــم کــم امیــد بــه معنویّــت ،دارد از
قلبهایمــان کــوچ میکنــد .معنویّــت ،ایــن روزهــا هماننــد
بــاران اســت ،میتوانــد ببــارد و رحمتــی باشــد کــه ایــن ناامیــدی را
پایــان دهــد .پــس راهــی نمانــده بــه جــز انتظــار بــاران!

«در دگرگونی روزگار ،گوهر جوانمردان پدیدار است».
امیرالمؤمنین ،حضرت علی (علیه السالم)۷

ــــــــــــــــ
۱برگرفتــه از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا دانشــجویان در
ســال ۱۳۹۸
۲و۳برگرفته از متن بیانیه گام دوم انقالب
۴در بیابــان گــر بــه شــوق کعبــه خواهــی زد قــدم ،ســرزنشها گــر
کنــد خــار مغیــان غــم نخــور (حافــظ)
۵معشــوق تــو همســایه و دیــوار بــه دیــوار ،در بادیــه سرگشــته شــما در
چــه هواییــد؟ ،گــر صــورت بــی صــورت معشــوق ببنیــد ،هــم خواجــه و
هــم خانــه و هــم کعبــه شــمایید (موالنــا)
۶برگرفتــه از متــن مناجــات شــهید دکتــر مصطفــی چمــران (کتــاب
بینــش و نیایــش ،صفحــه )۷۹
۷حکمت  ۲۱۷نهج البالغه ،ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی.
ــــــــــــــــ
* دبیــر کانــون قــرآن و عترت دانشــکده کشــاورزی دانشــجویان پردیس
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهران

اجابت دعا

زهرا مششیری _ کارشنایس حقوق
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ابران رحمت الهی

علیرضا شاهسوندی -کارشنایس کامپیوتر
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« و اوســت کــه پــس از نــا امیــدى مــردم بــاران مــى فرســتد و رحمــت خویــش را
گســترش مــىدهــد و اوســت َســرور ســتوده».
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« و از نشــان ه هــاى قــدرت او آفرینــش آســمانها و زمیــن اســت و جنبندگانــى کــه در
آن دو پراکنــدهانــد و او هــرگاه بخواهــد بــر گــردآورى آنهــا تواناســت».
ُ

* وهو الذى ینزل الغیث ِمن بعد ما قنطوا وینش ُر َرحته وهو الولا لح ِمید *( /28شوری)

« َغیــث» بــه بــاران مفیــد گفتــه مــى شــود .ا ّمــا « َم َطــر» بــه
ـر).
هــر نــوع بــاران گفتــه مــىشــود (خــواه مفیــد و خــواه مضـ ّ
چنانکــه مــى فرمایــد « :اُمطــرت مطــر الســوء»
« قنــوط» بــه معنــاى یــأس و « بَـ ّ
ـث» بــه معنــاى پراکنــده کــردن
ا ست .
پیام های دو آیه فوق را یم توان به رشح ذیل بیان کرد:
 -۱در نومیــدى بســى امیــد اســت ،پایــان شــب ســیه ســپید
اســت « .ین ـ ّزل الغیــث مــن بعــد مــا قنطــوا»
 -۲تنهــا پناهــگاه انســان در مشــکالت و ناامیــدى ها خداســت.
« و هــو الّــذى ...مــن بعــد مــا قنطــوا»
 -۳بــاران ،نمــودى از رحمــت الهــى اســت « .ینــزل الغیــث ...و
ینشــر رحمته»
 -۴کمــى بــاران در مــواردى بــراى جلوگیــرى از طغیــان
انسانهاســت « .و لــو بســط ّ
الل الــرزق لعبــاده لبغــوا ...ینــزل
الغیــث مــن بعــد مــا قنطــوا»
 - ۵والیــت پســندیده و دائمــى ،تنهــا بــه خداونــد اختصــاص
ـى الحمیــد»
دارد « .و هــو الولـ ّ
 -۶آفرینــش آســمانها و زمیــن و جنبنــده هــا ،گوشــ ه اى از
آیــات الهــى اســت « .مــن آیاتــه»
 -۷قــدرت خداونــد در آفرینــش ابتدایــى ،نشــانه قــدرت او بــر
برپایــى قیامــت اســت « .خلــق الســموات واالرض ...و هــو علــى
جمعهــم ...قدیــر»
 - ۸در آســمانها نیــز موجــودات زنــده اســت « .بـ ّ
ـث فیهمــا
مــن دابّــة»
 -۹پراکندگــى حیوانــات در مناطــق مختلــف زمیــن ،یکــى از
نعمتهاســت( .اگــر همــه گوســفندها در یــک منطقــه و همــه
گاوهــا در جــاى دیگــر بودنــد زندگــى براى انســان بســیار ســخت
و گــران بــود « ).بـ ّ
ـث فیهمــا مــن دابّــة»
 -۱۰تعیین زمان قیامت تنها در اختیار اوست« .اذا یشاء»

مــر د و زن ،پیــر و جــوان ،کوچــک و بــزرگ از فــرط گرســنگی
و تشــنگی بــه ســتوه آمــده بودنــد و نالــه ســر مــی دادنــد.
خشکســالی همچــون دشــمنی خونخــوار و بدخــو بــر آن هــا
حملــه ور شــده بــود؛ آن چنــان کــه هســتی شــان رنــگ و بــوی
نیســتی گرفتــه بــود .بــزرگ تــر هــا پریشــان و مبهــوت در گوشــه
ای مــی خزیدنــد وکوچــک تــر هــا بــا حالتــی نــزار بــه آن هــا
پنــاه مــی بردنــد .در میــان ایــن بلــوا و آشــوب ناگهــان پیرمــردی
از میــان جمعیــت برخاســت و بــا چشــمانی گریــان و دســت و
پاهایــی لــرزان روبــه مــردم کــرد وگفــت «:دوســتان مــن بیاییــد
خالصانــه و صادقانــه بــه درگاه خداونــد پنــاه ببریــم و تنهــا از او
یــاری بطلبیــم و از گناهــان گذشــته خویــش توبــه کنیــم؛ او ندای
مــا ضعیفــان و نیازمنــدان را بــه خوبــی مــی شــنود و بــه نیازهــای
مــا پاســخ مــی دهــد ».بــا شــنیدن ایــن ســخنان اشــک شــوق
در چشــمان همــه جمــع شــد و یــک صــدا گفتنــد «:پــروردگارا!
مــا را بیامــرز؛ همانــا تــو ولــی وسرپرســت مــا هســتی ».در ایــن
زمــان ناگهــان ابــری تیــره در آســمان پدیــدار شــد؛ چنــدی
بعــد صــدای غــرش رعــد وبــرق دل هــای مــردم را بــه تپــش
واداشــت .همــه آمــدن بــاران را لحظــه شــماری مــی کردنــد؛
کــودکان از شــوق مــی دویدنــد؛ و ســرانجام لحظــه ی دلخــواه
فرارســید و بــاران ،رحمــت الهــی ،ســرازیر شــد .همــه مــردم بــه
یمــن ریــزش بــاران ،نمــاز شــکر را بجــا آوردنــد؛ و بــا خداونــد
پیمــان بســتند کــه هرگــز بــه هیچ کــس جــز او تــوکل نکننــد؛ و
نگذارنــد نــور حضــور پــروردگار در دل هایشــان بمیــرد.
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فاطمه کشاورز _کارشنایس زابن و ادبیات عریب
هــدف از بــروز حــوادث ناگــوار طبیعی؛ مثــل ســیل و زلزله
و طوفــان فقــط عــذاب نمــودن نیســت ،بلکــه آثــار متعــددی؛
ماننــد یــادآوری نعمتهــای الهــی ،بیــداری از خــواب غفلــت،
شــکوفایی اســتعدادها ،اســتمرار حیــات در کــره خاکــی ،و ...
را بــه دنبــال دارد .اینهــا همــه میتواننــد از اهــداف بــروز
حــوادث طبیعــی محســوب گردنــد .عــاوه بــر ایــن ،هیــچ
منافاتــی وجــود نــدارد بیــن ایــنکــه یــک پدیــده در عیــن
داشــتن علــل مــادی ،در عیــن حــال عــذاب الهــی نیــز باشــد؛
زیــرا عذابهــای الهــی هــم بــر اســاس ســنت الهــی و نظــام
اســباب و مســببات ،نــازل میگردنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،هــر پدیــدهای در جهــان هســتی ،بــر
اســاس اراده و مشــیت الهــی تحقــق مییابــد و خداونــد نیــز
اراده خــود را بــر اســاس قانــون علیــت و اســباب و علــل پیــاده
میکنــد ،و علتهــای مــادی جزئــی از اراده الهــی و زیــر
مجموعــه مشــیت خداونــد اســت .پــس همان طــوری کــه بروز
حــوادث طبیعــی بــه واســطه اســباب طبیعــی و بــر اســاس نظام
اراده الهــی اســت ،جلوگیــری از بــروز آن و یــا کــم نمــودن آثار
تخریبــی آن نیــز ،بــر اســاس قوانیــن مــادی و در تحــت نظــام
مشــیت الهــی اســت .و امــکان پیشگیــری
از آنهــا هــم منافاتــی بــا اینکــه هــدف
از آن عــذاب اشــخاص یــا اقوامــی باشــد،
نــدارد.
خداونــد در ســورهی رعــد میفرمایــد:
ت أَ ْودِیَــ ٌة
الســ َماء َمــاء َف َســال َ ْ
«أَنــ َز َل مِـ َ
ـن َّ
بــه قدرهــا» از آســمان آبــی فــرو فرســتاد،
پــس رودخانههایــی بــه انــدازه گنجایــش
خودشــان روان شــدند.
و همچنیــن در آیــه  ۱۸ســوره مومنــون
آمــده اســت« :و انزلنــا مــن الســماء و مــاء
بــه قــدر :و مــا آب را بــه قــدر معیــن
نــازل کردیــم» نکتـهی جالــب توجــه ایــن
قســمت از آیـهی  ۱۷ســوره رعــد و آیــات
دیگــری بــا همیــن مضامیــن ،ایــن اســت
کــه خداونــد در قــرآن بــه بــارش بــاران بــه مقــدار معیــن
اشــاره میکنــد.
تعبیــر بــه «قــدر» اشــارهای لطیــف اســت بــه نظــام خــاص
حاکــم بــر نــزول بــاران کــه بــه انــدازهای میبــارد کــه مفیــد و
ثمربخــش اســت و زیانبــار نیســت .بنابرایــن آنچــه کــه باعــث
ســیل و تخریــب حاصــل از آن میشــود ،دســتکاری اســت
کــه انســان در محیــط طبیعــی انجــام میدهــد .از بیــن بــردن
جنگلهــا یکــی از عواملــی اســت کــه در میــزان بــارش بــاران
تأثیــر میگــذارد.
و البتــه عوامــل معنــوی چــون ســرپیچی از اوامــر خداونــد
کــه در آیــات  ۱۶و  ۱۷ســوره ســبا دربــاره قــوم ســبا آمــده
اســت ،کــه ایــن قــوم بــه دلیــل روی گردانــدن از خــدا و
کفــران نعمــت در محــل سکونتشــان بــه ســیل گرفتــار شــدند.
«پــس روی گردانیدنــد ،و بــر آن ســیل [ســدّ ] َعــرِم را روانــه
کردیــم ،و دو باغســتان آنهــا را بــه دو بــاغ کــه میوههــای تلــخ
و شــورهگز و نوعــی از ُکنــار تنــک داشــت تبدیــل کردیــم».
«ایــن [عقوبــت] را بــه [ســزای] آنکــه کفــران کردند بــه آنان
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جــزا دادیــم؛ و آیــا جــز ناســپاس را به مجــازات میرســانیم؟
و همچنیــن در ســوره عنکبــوت آیــه  ۱۴بــه طوفــان نــوح
اشــاره شــده اســت« :و مــا نــوح را بــه ســوی قومــش فرســتادیم؛
و او را در میــان آنــان هــزار ســال مگــر پنجــاه ســال ،درنــگ کرد؛
امــا ســرانجام طوفــان و ســیالب آنــان را فراگرفــت در حالــی کــه
ظالــم بودنــد».
در آیــه  ۵۴ســوره انفــال بــه سرنوشــت فرعونیــان اشــاره شــده
اســت «کــداب آل فرعــون والذیــن مــن قبلهــم کذبــوا بــه آیــات
ربهــم فاهلکناهــم بذنوبهــم واغرقنا آل
فرعــون وکل کانــوا ظالمیــن :ماننــد
عــادت فرعونیــان و پیشــینیان آنــان
اســت کــه آیــات پروردگارشــان را
تکذیــب کردنــد ،در نتیجــه ایشــان را
بــه کیفــر گناهانشــان هــاک نمودیم،
و فرعونیــان را غــرق کردیــم و همــه
آنــان ســتمکار بودنــد».
در آیــه  ۱۵۵ســوره بقــره ســخن
از خشکســالی و قحطــی بــه میــان
آمــده اســت و خــدا از آن بــه عنــوان
وســیله ای بــرای آزمایــش انســانها
و کفــاره گناهــان یــاد کــرده اســت:
«و بــی تردیــد شــما را بــه چیــزی
انــدک از تــرس و گرســنگی و کاهش
بخشــی از امــوال و کســان و محصوالت
(نباتــی یــا ثمرات بــاغ زندگــی از زن و فرزنــد) آزمایــش میکنیم؛
و صبــر کننــدگان را بشــارت ده».
در آیــه  ۹۶ســوره اعــراف هــم آمــده اســت« :اگــر ایــن مــردم
بــه درســتی ایمــان میآوردنــد وتقــوا را پیشــه خــود میســاختند.
مــا هــم بــرکات آســمان و زمیــن را بــر آنهــا نــازل میکردیــم؛
ولــی آنــان خــدا را تکذیــب کردنــد و بــر اثــر ایــن اعمــال
زشتشــان گرفتــار مجــازات الهــی (قحطــی و خشکســالی) شــدند».
همچنیــن در ســوره نحــل آیــه  ۱۱۲چنیــن آمــده اســت :و
خداونــد بــرای آنــان کــه کفــران نعمــت میکننــد مثلی زده اســت:
منطقــه ای بــود آبــاد و دارای امنیــت کــه مردمــش بــا اطمینــان و
آرامــش در آن زندگــی میکردنــد .همــوراه روزی آنهــا از هــر
طــرف میرســید ،امــا اینهــا بــه جــای ســپاس نعمــت ،کفــران
نمودنــد و خداونــد هــم بــه خاطــر ایــن کارشــان طعــم گرســنگی
و تــرس را بــه آنهــا چشــانید.
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اب جواانن کار ها دشوار نیست

حامد عیل زاده_کارشنایس ارشد مدیریت
آموزیش
بســیاری از دانشــجویان در زمــان مواجــه شــدن بــا شــرایط
خــاص و مشــکالت ،روحیــه ی خــود را مــی بازنــد و توانایــی
بــه ســرانجام رســاندن فعالیتهــا را در وجــود خــود از دســت
مــی دهنــد .ایــن دســته از افــراد معمــو ً
ال خیلــی ســریع تســلیم
شــرایط مــی شــوند و دیگــر تالشــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت
در زندگــی از خــود نشــان نمیدهنــد .امــا در مقابــل ،افــراد
موفــق در زمــان مواجــه شــدن بــا ایــن شــرایط ،آنهــا را تنهــا
بــه چشــم یــک چالــش مینگرنــد و تمــام تــاش خــود را بــه
کار میگیرنــد تــا بــا ســربلندی از آن عبــور کننــد و بــه موفقیــت
در زندگــی و آینــده ی خــود دســت پیــدا کننــد و بــه همیــن
دلیــل میباشــد کــه آن هــا افــراد موفقــی هســتند.
کتــاب «آرزوهــای دســت ســاز» ،نوشــته ی میــاد حبیبــی،
اولیــن اثــر از مجموعــه تاریــخ شــفاهی بــا موضــوع پیشــرفت
اســت کــه روایــت تجربــه زیســته دانشــجویانی اســت کــه بــا
تــاش و پشــت کار و همچنیــن روبــرو شــدن بــا چالــش هــای
مختلــف در دنیــای کســب و کار توانســتند یــک شــرکت دانــش
بنیــان تاســیس کننــد.
«آرزوهــای دستســاز» ،روایتــی  ۱۰ســاله از شــروع
فعالیتهــای ایــن شــرکت در ســال  ۸۵تــا ســال  ۹۵اســت
کــه موفــق بــه تولیــد محصــول و کســب رتبــه اول جشــنواره
خوارزمــی میشــوند و خــط تولیــد محصولشــان را راه
میاندازنــد و قراردادهــای بزرگــی هــم میبندنــد.
ایــن کتــاب بــه صــورت داســتان گونــه بیــان شــده و بــه
صــورت مختصــر و مفیــد از چالــش هــا و بــن بس ـتهایی کــه
جوانــان دانشــجو بــا آن مواجــه شــدند و بــا همدلــی و کارتیمــی
توانســتند آن هــا را پشــت ســر بگذارنــد و بــر آن غلبــه کننــد
اشــاره میکنــد .آرزو هــای دســت ســاز نشــان میدهــد کــه
اگــر میخواهیــد موفــق شــوید نبایــد ایــن حقیقــت را نادیــده
بگیریــد کــه بیــش تــر افــراد موفــق در دل شــرایط ســخت رشــد
کردنــد و بــه موفقیــت رســیدند .خیلــی از ما تــاش زیــادی برای
رســیدن بــه هدفمــان انجــام مــی دهیــم امــا وقتــی دچار ســختی
مــی شــویم و رنجــی بــه مــا میرســد ،عقــب میکشــیم و
تســلیم میشــویم .در حالــی کــه دانشــجویان ایــن شــرکت
نشــان دادنــد کــه ،در شــرایط ســخت و دشــوار هرگــز نبایــد

تســلیم شــد .پــس اگــر فکــر مــی کنیــد موفقیــت بــدون ســختی
و رنــج بــه دســت میآیــد و مســیر رســیدن بــه اهــداف همیشــه
بایــد همــوار باشــد ،خوانــدن ایــن کتــاب میتوانــد شــما را بــا
مســیر موفقیــت بیشــتر آشــنا کنــد.
در ایــن روزهایــی کــه درگیــر بیمــاری کرونــا هســتیم و
الگوهایــی از شــرکتهای دانشبنیــان هــم پــای کار مبــارزه
بــا ایــن بیمــاری آمدنــد ،و لــزوم و اهمیــت وجــود شــرکت های
دانــش بنیــان بیــش از پیــش در بحرانهــا احســاس میشــود،
کتــاب «آرزوهــای دستســاز» کــه بــه سرگذشــت یکــی از
ایــن شــرکتهای دانشبنیــان پرداختــه اســت ،پیشــنهاد خوبــی
بــرای مطالعــه میتوانــد باشــد.
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افسردگی عامل اول مرگ و میر در جهان!

بســیاری از کشــورهای مــدرن ،بــرای کاهش رشــد سرســامآور
افســردگی دســت بــه دامــن تاســیس وزارت تنهایــی و شــادی
شــدند!
آمــار خودکشــی در ســومین کشــور صنعتــی جهــان ،ژاپــن ،دو
رقمــی شــد!
همــه چیــز از کنــار گذاشــتن دیــن از بطــن زندگــی انســان
مــدرن ،بــا همـهی زرق و بــرق دنیــای اومانیســتی او شــروع شــد؛
اعتقــاد بــه اینکــه مــا صرفــا بــرای ایــن دنیــا بــه وجــود آمدیــم و
بــا پایــان یافتــن عمــر مــا در ایــن دنیــا ،بــه فنــا میرویــم.
بیشــک همــه مــا در طــول زندگــی خــود بــا احساســات
منفــی و ناامیــدی رو بــه رو شــده ایــم؛ امــا آن چیــزی کــه باعــث
اســتقامت و مبــارزه بــا ایــن احساســات شــده اســت ،اعتقــاد بــه
«حکمــت خداونــد» بــوده اســت.
یکــی از اســماء خداونــد «حکیــم» اســت و بــه معنــای فــردی
اســت کــه کارهــا را خردمندانــه و مدبرانــه بــه ســر انجــام
میرســاند.
ایــن اعتقــاد ســاده امــا بــزرگ کــه بــه آســانی از کنــار آن رد
میشــویم ،تاثیــرات بزرگــی برزندگــی مــا گذاشــته اســت.
یکــی دیگــر از فضائــل دیــن مبیــن اســام «دعــا کردن» اســت؛
در روایــات مختلفــی آمــده اســت کــه مــا در مقابــل دعاهایــی
کــه در دنیــا کردهایــم ولــی مســتجاب نشــدهاند ،ثــواب دریافــت
خواهیــم کــرد؛ یکــی ازعلــل افســردگی عــدم رویــا پــردازی
اســت؛ رویاهــا بــرای روان ماننــد اکســیژن بــرای ریــه هــا هســتند.
اگــر بــه ســمت آنهــا حرکــت کنیــم هورمــون هــای شــادی آزاد
خواهنــد شــد ،و بــا نادیــده گرفتــن آنهــا ،احساســات بــد را تقویت
کردهایــم.
حضــرت امیرالمؤمنیــن علیــه الســام ناامیــدی از رحمــت
خداونــد را بدتریــن گنــاه کبیــره معرفــی کردهانــد؛ همچنیــن در
قــرآن ناامیــدی از رحمــت خــدا نهــی شــده و ایــن کار نشــانه
گمراهــی ،کفــر و خــوی حیوانــی انســا ِن دور از معنویــت ،دانســته
شدهاســت .دراحادیــث و آیــات بســیاری ،بــه انســان بشــارت
رحمــت الهــی در مصائــب و ســختیها داده شــده اســت؛ بــه
ـو
طــور مثــال آیــه  ۲۸ســوره مبارکــه شــوری آمــده اســتَ «:و ُهـ َ
الَّــذي يُنَ ـز ُِّل ال ْ َغيْـ َ
ـو
ـث مِـ ْ
ـر َر ْح َمتَ ـ ُه َو ُهـ َ
ـن ب َ ْع ـ ِد مــا َقنَ ُطــوا َو يَنْ ُشـ ُ
ـي ال ْ َحميــدُ ؛ او کســی اســت کــه بــاران ســودمند را پــس از
ال ْ َولِـ ُّ
آنکــه مأیوس(ناامیــد) شــدند نــازل مــیکنــد و رحمــت خویــش
ولــی و (سرپرســت) و ســتوده اســت! »
را میگســتراند؛ و او
ّ
ن بسـتهای بــی شــمار ،او را در
رســیدن انســان مــدرن بــه بـ 
تکاپـ ِ
ـوی یافتــن راه رهایــی از ایــن مخمصــه انداختــه اســت؛ کلیــد
ش تمــام ایــن مشــکالت ،رجعــت بــه اصــل اســام اســت؛
گشــای 
اگــر بــه دیــن اســام بــه چشــم یــک راهــکار روان شناســانه نظــر
کنیــم مســلما جامعتریــن روش ،ایــن علــم اســت.
وظیفــه مــا بــه عنــوان یــک فــرد مســلمان ایــن اســت کــه
ضمــن التــزام و پایبنــدی بــه دســتورات الهــی ،بــه معرفــی ایــن
دیــن آســمانی بــه دیگــر مــردم جهــان بپردازیــم.
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