
ماهنامه فرهنیگ قرآین
کانون قرآن و عرتت دانشگاه شیراز

کالم رهربی:
ــا را  ــد متعــال دلهــای م خداون
بــا اتــکال بــه خــود روشــن کــرده 
ــد  ــر از امی ــا را پ ــای م ــت؛ دله اس
ــه از  ــک لحظ ــا ی ــت. م ــرده اس ک
ــدیم، و  ــوس نش ــی مأی ــک اله کم
امیــدوارم تــا آخــر هــم یــک لحظــه 
ــویم.  ــوس نش ــک مأی ــن کم از ای
ــوا  ــود »ال تیأس ــه فرم ــور ک همانط
ــن  ــال ای ــدای متع «. خ ــن روح الَلّ م
ــا  ــا اراده، ب ــت ب ــک مل ــت را، ی مل
شــوق و امیــدوار قــرار داده اســت. 

ــا  ــم ب ــرآن کری ــوره ق ــوره از 114 س ــاز 113 س آغ
ــر  ــد و مه ــذر امی ــد، ب ــودن خداون ــم ب ــان و رحی رحم
پایــان ناپذیــر خالقمــان را در قلــوب مــا کاشــته اســت 
. آن امیــد و مهــر لطیفــی کــه خداونــد در بــرگ هــا و 
ــا نظــاره بــه  شــکوفه هــای بهــاری اش قــرار داد تــا ب
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.

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 
ــر برکــت شــود؛ آرزو کــرد  گنــدم زار تکیــده، گنــدم زاری قــوی و پ
کــه پــدرش بخنــدد؛ آرزو کــرد کــه مــادرش بــاز هــم بتوانــد غــذای 
ــزد؛ هــم زمــان اشــک هــای دختــرک همچــون  درســت و حســابی بپ
مرواریــدی غلتــان بــر روی گنــدم زار ســر مــی خــورد. ناگهــان بــادی 
ــه هیجــان افتــاد. هنــوز گریــه ی دختــرک تمــام  وزیــد و گنــدم زار ب
نشــده بــود کــه چنــد قطــره آب بــر دســتان کوچکــش کــه بــه حالــت 

دعــا رو بــه آســمان گرفتــه شــده بــود ،چکیــد.
ــا فریــاد  ــر را دیــد؛ چشــمانش از خوشــحالی بــرق زد. صــدای پــدر را شــنید کــه دوان دوان و ب ــاال گرفــت و آســمانی پــر اب ســرش را ب
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 «

بعد ما قنطوا
هبناز جمایل_کارشنایس ارشد زابن و ادبیات عریب

سخن رسدبیر
الهام رنجرب_ کارشنایس فقه و حقوق
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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 
ــاف الهی: الط

باران ، وسیله طهارت: 
ــاًء َطُهــوًرا«؛ »و از آســمان آبــی پــاک  ــَماءِ َم ــا مِــَن السَّ »َوأَنَزلْنَ

ــم«.)1( ــرود آوردی ف

باران ، آب پربرکت: 
ــر  ــی پ ــمان آب ــاَرًکا«؛ »و از آس ــاًء مُّبَ ــَماءِ َم ــَن السَّ ــا مِ لْنَ »َونَزَّ

ــم«.)2( ــرود آوردی ــت ف برک

گسترش رحمت خداوندی:
ُل الَْغیــَث مِن بَْعــِد َمــا َقنَُطــوا َوینُشــُر َرْحَمتَُه«؛  »َوُهــَو الَّــِذی ینـَـزِّ
»و اوســت کســی کــه بــاران را پــس از آنکــه ]مــردم[ نومیــد شــدند 

فــرود مــی آورد و رحمت خویــش را می گســترد«.)3(

رزق الهی:
ــَماءِ رِْزًقــا«؛ »و بــرای شــما از آســمان  ُل لَُکــم مِّــَن السَّ  »َوینَــزِّ

روزی می فرســتد«.)4(

سبب خوشحالی: 
ــَماء  یــاَح َفتُثِیــُر َســَحابًا َفیبُْســُطُه فـِـی السَّ ی یْرِســلُ الرِّ ُ الَّــذِ »اللَّ
ـِـهِ  ــُرُج مِــْن ِخَال ــَوْدَق یْخ ــَری الْ ــًفا َفتَ ــُه کَِس ــاُء َویْجَعُل ــَف یَش َکی
ــُرون«؛  ــْم یْستَبِْش ــادِهِ إَِذا ُه ــْن عِبَ ــاُء مِ ــن یَش ِــهِ َم ــاَب ب ــإَِذا أََص َف
»خــدا همــان کســی اســت کــه بادهــا را می فرســتد و ابــری برمــی 
ــتراند و  ــد می گس ــه بخواه ــر گون ــمان ه ــزد و آن را در آس  انگی
ــاران از البــای آن بیــرون  ــد . پــس می بینــی ب انبوهــش می گردان
ــش کــه بخواهــد  ــه هــر کــس از بندگان ــد و چــون آن را ب می آی

ــد«.)5( ــان شــادمانی می کنن ــاگاه آن ــه ن ــانید ب رس

مایه ثبات قدم و دلگرمی رزمندگان خدا: 
ــَماء  ــن السَّ ُل َعَلیُکــم مِّ ــزِّ ــُه َوینَ ــًة مِّنْ ــیُکُم النَُّعــاَس أََمنَ »إِْذ یَغشِّ
ــیَطاِن َولِیْربـِـَط َعَلــی  َرُکــم بـِـهِ َویْذهِــَب َعنُکــْم رِْجــَز الشَّ َمــاء لِّیَطهِّ
ــَداَم«؛ ]بــه یــاد آوریــد[ هنگامــی را کــه  ــَت بـِـهِ اأَلْق ُقُلوبُِکــْم َویثَبِّ
ــر  ــود ب ــب او ب ]خــدا[ خــواب ســبک آرامش بخشــی کــه از جان
شــما مســلط ســاخت و از آســمان بارانــی بــر شــما فــرو ریزانیــد 
ــد و وسوســه شــیطان را از شــما  ــاک گردان ــا آن پ ــا شــما را ب ت
بزدایــد و دل هایتــان را محکــم ســازد و گام هایتــان را بدان اســتوار 

دارد«.)6(

معنویت و باران:
ــا«؛ »و  ــاء َغَدًق ــَقینَاُهم مَّ ــةِ أَلَْس رِیَق ــی الطَّ ــتََقاُموا َعَل ــِو اْس َّ  »َوأَل
اگــر ]مــردم[ در راه درســت پایــداری ورزنــد قطعــًا آب گوارایــی 

بــه ایشــان نوشــانیم«.)7(

بــاران ایــن معجــزه حیــرت انگیــز خداونــد، معانــی مختلفــی 
ــد  ــی خواه ــط م ــم، فق ــم ن ــم و ن ــی مای ــراه دارد، گاه ــه هم ب
ــاورد،  ــو بی ــاد مــن و ت ــه ی ــا را ب ــی همت ــق ب ــوازش هــای خال ن
گاهــی ریــز و تنــد و پیوســته مــی بــارد و هدفــش آبیــاری مــزارع 

ــن هــای کشــاورزی اســت. ــان و زمی و درخت
گاهــی ســهمگین و بــی رحمانــه مــی آیــد و ســیابی بــه راه 
مــی انــدازد کــه هــر چــه بــر ســر راه دارد بــا خــود مــی بــرد و 

تداعــی کننــده خشــم و قهــر و تاطــم اســت.
امیــدوارم مــا انســان هــا نیــز بخششــی بــی کــران همچــون 
ــه  ــق را ب ــت و عش ــاران، برک ــد ب ــیم و مانن ــته باش ــمان داش آس
زندگــی خانــواده، دوســتان و اطرافیــان ســرازیر کنیــم و همــواره 
سپاســگزار پــروردگار و خالــق ایــن همــه زیبایی و شــکوه باشــیم.

ــــــــــــــ
1. فرقان: 48.

2. ق: 9.
3. شوری: 28.
4. مومن: 13.
5. روم: 48.
6. انفال: 11.
7. جن: 16.
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مجموعه تعابیر قرآن کریم در رابطه اب 
ابران ، این جلوه الطاف الهی
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علیرضا صبا - کارشنایس مهندیس ماشین های 

صنایع غذایی*
ــه  ــی ک ــدارد کاس ــکان ن ــه ام ــم ک ــی را می شناس جوان
ــر  ــدون تأخی ــود را ب ــزار می ش ــار برگ ــد از ناه ــنبه ها بع سه ش
برســد. او فــردی منّظــم، کوشــا و پویــا در مســائل علمــی اســت، 
امــا همیشــه کاس ســه  شــنبه بعــد از ظهــر را بــا کمــی تأخیــر 
ــا ظاهــری تــا حــدودی آشــفته می رســد. جــوان دیگــری را  و ب
ــی  ــش خاک ــاس منّظم ــه  ای از لب ــواره گوش ــه هم ــم ک می شناس
ــه  ــی اســت .همیش ــال زدن ــرد مث ــن م ــت ای اســت. ادب و نزاک
پیگیــر انجــام کاری خیــر اســت. جــوان دیگــری هــم هســت کــه 
ــی کــه  ــب و منظمــش، هــر زمان ــر ظاهــر همیشــه مرتّ عــاوه ب
بــا او هــم صحبــت مــی  شــوم، دیــدگاه ژرفــش بــه مســائل روز 
ــی رود  ــار نم ــد! انتظ ــگفت زده می کن ــرا ش ــان م ــه و جه جامع
ــای  ــن تحلیل ه ــاله چنی ــد س ــت و چن ــی بیس ــان جوان از زب
هوشــمندانه و خردمندانــه  ای بشــنویم! بــا ایــن همــه آن فروتنــی 
ــد!  ــرت زده می کن ــتر حی ــا را بیش ــی اش م ــال زدن ــع مث و تواض
جــوان اّول عضــو هیئــت دانشــجویی دانشــکده اســت کــه ســه  
شــنبه هــر هفتــه بــا دوســتانش در حــال تــدارک سه شــنبه  هــای 
ــه  ــای خیری ــی از کانون ه ــر یک ــوان دّوم دبی ــت. ج ــدوی اس مه
ــر  ــا ه ــان ت ــه محروم ــر کمــک ب دانشــگاه اســت کــه عــاوه ب
ــا  ــای دانشــجویان را ب ــد؛ کمک ه ــاق می افت ــه ای اتف ــا حادث کج

ــه آنجــا می رســانند.  همراهــی دوســتانش ب
جــوان ســّوم هم ســردبیر یکــی از نشــریات 
سیاســی دانشــکده اســت. او هــم دســت به 
ــه  ــت آگاهان ــر فعالی ــاوه ب ــر دارد و ع خی
ــهر  ــه ش ــان، چ ــرای محروم ــانه ایش، ب رس
ــش،  ــل تحصیل ــهر مح ــه ش ــودش و چ خ
ــد.  ــع می کن ــجویان را جم ــای دانش کمک ه
بــه حالشــان غبطــه می خــورم کــه در 
ایــن ایــام جوانــی، ایــن چنیــن جوانمردانــه 
ــتاده اند و  ــان ایس ــا و افکارش ــای آرمان ه پ
ــاش  ــه ت ــت در جامع ــی معنوی ــرای تجّل ب
ــدار  ــدان بی ــیارند وج ــه بس ــد. چ می کنن

مــردان و زنانــی از ایــن دســت کــه در کنــار نــام آوری و جهــاد 
ــق  ــای عاش ــتره ی قلب ه ــادی، گس ــی و م ــای علم در عرصه ه
ــر ارکان  ــدارس، دانشــگاه ها، مســاجد، محــات و دیگ ــا، م آن ه

ــار کــرده اســت. ــت و ایث ــت، معنویّ جامعــه را مملــو از محبّ
یــادم اســت یــک بــار، مقــام معظــم رهبــری نیــاز مهــم امروز 
ــی کــه  ــد. انقاب ــاد کردن ــی«1 ی ــن انقاب کشــور را »جــوان مؤم
»دیــن و دنیــا را در کنــار هــم مطــرح کــرد«2 و چــه شایســته اند 
ــه در  ــی ک ــاز انقاب ــن نی ــرای پاســخ ای ــی ب ــردان و زنان ــن م ای
گام دّوم خــود می خواهــد معنویّتــی را توســعه دهــد کــه جهــت 
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــا و فعالیّت ه ــه ی حرکت ه ــده ی هم دهن
و نیــاز اصلــی جامعــه اســت. معنویّتــی کــه اگــر باشــد، حتــی 
ــر  ــازد و اگ ــت می س ــی را بهش ــط زندگ ــات، محی ــدون مادیّ ب
ــه هــم باشــیم، محیــط زندگــی  ــارون زمان نباشــد، حتــی اگــر ق

جهنــم اســت!3 
ــه  ــد؛ ب ــت نهاده ان ــن معنویّ ــج ای ــه گام در تروی ــان ک آن
نیکــی آگاهنــد کــه »ســرزنش خــار مغیــان4« نمی توانــد »شــوق 
کعبــه« ،مقصــودی کــه تجّلــی صــورت بــی صــورت معشــوقی 
ــت،5 را از  ــوار آن هاس ــه دی ــوار ب ــایه و دی ــه همس ــت ک اس

سرشــان بینــدازد. وجدان هــای بیــداری کــه در آتــش عشــق گداختــه 
شــده اند؛ و همــه موجــودات و خواســتنی ها بــه جــز عشــق و معشــوق 
ــدار در  ــای بی ــن وجدان ه ــدار اســت!6 ای ــی  مق ــان خــوار و ب در نظرش
ازای عشــق چیــزی نمی خواهنــد. چــون سرشــت و باورشــان بــر مبنــای 
عشــق پــرورش یافتــه اســت. امــا ایــن ماییــم کــه بــه حضــور آنــان نیاز 
داریــم. ایــن ماییــم کــه بایــد بــرای امیــِد امیــدواران بــه معنویـّـت تــاش 

کنیــم و راه  آنــان را بــاز کنیــم.
ــاق  ــت و اخ ــد معنویّ ــود می خواه ــه در گام دّوم خ ــی ک از انقاب
ــی و  ــیب شناس ــی، آس ــا بررس ــا ب ــی  رود ت ــار م ــد، انتظ ــج ده را تروی
ــردارد.  ــت را ب ــان اس ــه در راهش ــنگ هایی ک ــه س ــت گذاری بهین سیاس
ــاّدی و  ــای م ــریع کمک ه ــال س ــتر انتق ــم آوردن بس فراه
ــت از  ــرای حمای ــخصی ب ــرانه مش ــاص س ــوی، اختص معن
فعالیّت هــای ترویجــی معنویّــت و اخــاق در جامعــه بــرای 
نهادهــای اثرگــذار اجتماعــی، برنامــه ریــزی بــرای ترویــج و 
تشــویق فعالیت هــای خودجــوش معنــوی اقشــار جامعــه و 
ــای  ــان فعالیت ه ــع در می ــت مناب ــت و باعدال ــیم درس تقس
ــواردی  ــت، م ــروج معنویّ ــری م ــی و هن ــوزه ی فرهنگ ح
ــه را  ــت در جامع ــده معنویّ ــب تپن ــد قل ــه می توان ــت ک اس

ــّوت بخشــد. ق
حــال و هــوای ایــن روزهــای ســخت، آســمان قلب های 
ــت، دارد از  ــه معنویّ ــد ب مــا را ســیاه کــرده و کــم کــم امی
قلب هایمــان کــوچ می کنــد. معنویـّـت، ایــن روزهــا هماننــد 
ــدی را  ــن ناامی ــه ای ــی باشــد ک ــارد و رحمت ــد بب ــاران اســت، می توان ب

پایــان دهــد. پــس راهــی نمانــده بــه جــز انتظــار بــاران!
»در دگرگونی روزگار، گوهر جوانمردان پدیدار است.«

امیرالمؤمنین، حضرت علی )علیه السام(7
ــــــــــــــــ

1برگرفتــه از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا دانشــجویان در 
ســال 1398 

2و3برگرفته از متن بیانیه گام دوم انقاب 
ــر  ــرزنش ها گ ــدم، س ــی زد ق ــه خواه ــوق کعب ــه ش ــر ب ــان گ 4در بیاب

ــان غــم نخــور )حافــظ(  ــد خــار مغی کن
5معشــوق 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( 
ــاب  ــران )کت ــی چم ــر مصطف ــهید دکت ــات ش ــن مناج ــه از مت 6برگرفت

ــه 79(  ــش، صفح ــش و نیای بین
7حکمت 217 نهج الباغه، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی.

ــــــــــــــــ
* دبیــر کانــون قــرآن و عترت دانشــکده کشــاورزی دانشــجویان پردیس 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهران

راهی منانده به جز انتظار ابران!

سال پنجم، شماره یازدهم، اسفند98



ماهنامه فرهنیگ قرآین
کانون قرآن و عرتت دانشگاه شیراز

ْلَحِمیُد *)28/ شوری( َتُه َوُهَو اْلَوِلُّ ا ُل اْلَغْیَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوْا َوَینُشُر َرْحَ ِذى ُیَنِزّ * َوُهَو الَّ
ــش را  ــت خوی ــتد و رحم ــی  فرس ــاران م ــردم ب ــدی م ــا امی ــس از ن ــه پ ــت ک » و اوس

ــتوده.« ــرور س ــت َس ــد و اوس ــی  ده ــترش م گس

ِعِهــْم ِإَذا َیَشــآُء  ــٍة َو ُهــَو َعَ  َجْ ْرِض َوَمــا َبــثَّ ِفیِهَمــا ِمــن َدآبَّ ــَمَواِت َواْلَ * وِمــْن آَیاِتــِه َخْلــُق السَّ
َقِدیــٌر *)29/ شوری(

 » و از نشــانه  هــای قــدرت او آفرینــش آســمان ها و زمیــن اســت و جنبندگانــی کــه در 
آن دو پراکنــده  انــد و او هــرگاه بخواهــد بــر گــردآوری آنهــا تواناســت.«

ــه  ــر« ب ــا » َمَط ــی  شــود. اّم ــه م ــد گفت ــاران مفی ــه ب ــث« ب » َغی
هــر نــوع بــاران گفتــه مــی  شــود )خــواه مفیــد و خــواه مضــّر(. 

ــد: » اُمطــرت مطــر الســوء« چنانکــه مــی  فرمای
» قنــوط« بــه معنــای یــأس و » بـَـّث« بــه معنــای پراکنــده کــردن 

. ست ا
پیام های دو آیه فوق را یم توان به رشح ذیل بیان کرد:   

ــپید  ــیه س ــان شــب س ــد اســت، پای ــدی بســی امی 1- در نومی
ــا قنطــوا« ــن بعــد م ــث م ــّزل الغی اســت. » ین

2- تنهــا پناهــگاه انســان در مشــکات و ناامیــدی  ها خداســت. 
» و هــو الـّـذی... مــن بعــد مــا قنطــوا«

3- بــاران، نمــودی از رحمــت الهــی اســت. » ینــزل الغیــث... و 
ــر رحمته« ینش

ــان  ــری از طغی ــرای جلوگی ــواردی ب ــاران در م ــی ب 4- کم
ــزل  ــوا... ین ــاده لبغ ــرزق لعب ــط الّل ال ــو بس ــت. » و ل انسان هاس

ــوا« ــا قنط ــد م ــن بع ــث م الغی
5 - والیــت پســندیده و دائمــی، تنهــا بــه خداونــد اختصــاص 

دارد. » و هــو الولــّی الحمیــد«
ــه  ای از  ــا، گوش ــده  ه ــن و جنبن ــمان ها و زمی ــش آس 6- آفرین

آیــات الهــی اســت. » مــن آیاتــه«
7- قــدرت خداونــد در آفرینــش ابتدایــی، نشــانه قــدرت او بــر 
برپایــی قیامــت اســت. » خلــق الســموات واالرض... و هــو علــی 

جمعهــم... قدیــر«
ــّث فیهمــا  ــده اســت. » ب ــز موجــودات زن 8 - در آســمان ها نی

مــن دابـّـة«
ــن، یکــی از  ــات در مناطــق مختلــف زمی 9- پراکندگــی حیوان
ــه  ــه و هم ــک منطق ــفندها در ی ــه گوس ــر هم ــت. )اگ نعمت هاس
گاوهــا در جــای دیگــر بودنــد زندگــی برای انســان بســیار ســخت 

ــّث فیهمــا مــن دابّــة« ــود.( » ب و گــران ب
1۰- تعیین زمان قیامت تنها در اختیار اوست. »اذا یشاء«

ابران رحمت الهی
علیرضا شاهسوندی- کارشنایس کامپیوتر

مــرد  و زن، پیــر و جــوان، کوچــک و بــزرگ از فــرط گرســنگی 
ــد.  ــی دادن ــر م ــه س ــد و نال ــده بودن ــتوه آم ــه س ــنگی  ب و تش
ــا  ــر آن ه ــو ب ــوار و بدخ ــمنی خونخ ــون دش ــالی همچ خشکس
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 
ــا چشــمانی گریــان و دســت و  از میــان جمعیــت برخاســت و ب
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 
ــن ســخنان اشــک شــوق  ــا شــنیدن ای ــا پاســخ مــی دهــد.« ب م
در چشــمان همــه جمــع شــد و یــک صــدا گفتنــد:» پــروردگارا! 
مــا را بیامــرز؛ همانــا تــو ولــی وسرپرســت مــا هســتی.« در ایــن 
ــدی  ــد؛ چن ــدار ش ــمان پدی ــره در آس ــری تی ــان اب ــان ناگه زم
ــه تپــش  ــرق دل هــای مــردم را ب بعــد صــدای غــرش رعــد وب
ــد؛  ــی کردن ــماری م ــه ش ــاران را لحظ ــدن ب ــه آم واداشــت. هم
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.

اجابت دعا
زهرا مششیری _ کارشنایس حقوق

سال پنجم، شماره یازدهم، اسفند98
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هــدف از بــروز حــوادث ناگــوار طبیعی؛ مثــل ســیل و زلزله 
و طوفــان فقــط عــذاب نمــودن نیســت، بلکــه آثــار متعــددی؛ 
ماننــد یــادآوری نعمت هــای الهــی، بیــداری از خــواب غفلــت، 
ــات در کــره خاکــی، و ...  شــکوفایی اســتعدادها، اســتمرار حی
ــروز  ــداف ب ــد از اه ــه می توانن ــا هم ــال دارد. اینه ــه دنب را ب
ــچ  ــن، هی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــوب گردن ــی محس ــوادث طبیع ح
ــن  ــده در عی ــک پدی ــه ی ــن  ک ــن ای ــدارد بی ــی وجــود ن منافات
داشــتن علــل مــادی، در عیــن حــال عــذاب الهــی نیــز باشــد؛ 
زیــرا عذاب هــای الهــی هــم بــر اســاس ســنت الهــی و نظــام 

ــد. ــازل می گردن ــببات، ن ــباب و مس اس
ــر  ــان هســتی، ب ــده ای در جه ــر پدی ــارت دیگــر، ه ــه عب ب
ــز  ــد نی ــد و خداون ــق می یاب ــی تحق اســاس اراده و مشــیت اله
اراده خــود را بــر اســاس قانــون علیــت و اســباب و علــل پیــاده 
ــر  ــی و زی ــی از اراده اله ــادی جزئ ــای م ــد، و علت ه می کن
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 پیش گیــری 
ــدف  ــه ه ــا این ک ــی ب ــم منافات ــا ه از آنه
از آن عــذاب اشــخاص یــا اقوامــی باشــد، 

نــدارد.
خداونــد در ســوره ی رعــد می فرمایــد: 
ــٌة  ــالَْت أَْودِیَ ــاء َفَس ــَماء َم ــَن السَّ ــَزَل مِ »أَن
بــه قدرهــا« از آســمان آبــی فــرو فرســتاد، 
ــش  ــدازه گنجای ــه ان ــی ب ــس رودخانه های پ

خودشــان روان شــدند.
 و همچنیــن در آیــه 18 ســوره مومنــون 
آمــده اســت: »و انزلنــا مــن الســماء و مــاء 
ــن  ــدر معی ــه ق ــا آب را ب ــدر: و م ــه ق ب
نــازل کردیــم« نکتــه ی جالــب توجــه ایــن 
قســمت از آیــه ی 17 ســوره رعــد و آیــات 
ــن اســت  ــن، ای ــن مضامی ــا همی دیگــری ب

ــن  ــدار معی ــه مق ــاران ب ــارش ب ــه ب ــرآن ب ــد در ق ــه خداون ک
ــد. ــاره می کن اش

تعبیــر بــه »قــدر« اشــاره ای لطیــف اســت بــه نظــام خــاص 
حاکــم بــر نــزول بــاران کــه بــه انــدازه ای می بــارد کــه مفیــد و 
ثمربخــش اســت و زیان بــار نیســت. بنابرایــن آنچــه کــه باعــث 
ــت  ــت کاری اس ــود، دس ــل از آن می ش ــب حاص ــیل و تخری س
ــردن  ــن ب ــد. از بی ــط طبیعــی انجــام می ده کــه انســان در محی
جنگل هــا یکــی از عواملــی اســت کــه در میــزان بــارش بــاران 

ــذارد. ــر می گ تأثی
و البتــه عوامــل معنــوی چــون ســرپیچی از اوامــر خداونــد 
ــده  ــبا آم ــوم س ــاره ق ــبا درب ــات 16 و 17 ســوره س ــه در آی ک
ــدا و  ــدن از خ ــل روی گردان ــه دلی ــوم ب ــن ق ــه ای ــت، ک اس
کفــران نعمــت در محــل سکونتشــان بــه ســیل گرفتــار شــدند. 
ــه  ــرِم را روان ــّد[ َع ــیل ]س ــر آن س ــد، و ب ــس روی گردانیدن »پ
کردیــم، و دو باغســتان آن هــا را بــه دو بــاغ کــه میوه هــای تلــخ 
ــم.« ــل کردی ــک داشــت تبدی ــار تن ــی از ُکن ــوره گز و نوع و ش

»ایــن ]عقوبــت[ را بــه ]ســزای[ آنکــه کفــران کردند بــه آنان 

جــزا دادیــم؛ و آیــا جــز ناســپاس را به مجــازات می رســانیم؟
ــوح  ــان ن ــه طوف ــه 14 ب ــوت آی ــوره عنکب ــن در س و همچنی
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 ســیاب آنــان را فراگرفــت در حالــی کــه 

ظالــم بودنــد.«
در آیــه 54 ســوره انفــال بــه سرنوشــت فرعونیــان اشــاره شــده 
اســت »کــداب آل فرعــون والذیــن مــن قبلهــم کذبــوا بــه آیــات 
ربهــم فاهلکناهــم بذنوبهــم واغرقنا آل 
ــد  ــن :مانن ــوا ظالمی فرعــون وکل کان
ــان  ــینیان آن ــان و پیش ــادت فرعونی ع
ــان را  ــات پروردگارش ــه آی اســت ک
تکذیــب کردنــد، در نتیجــه ایشــان را 
بــه کیفــر گناهانشــان هــاک نمودیم، 
و فرعونیــان را غــرق کردیــم و همــه 

آنــان ســتمکار بودنــد.«
در آیــه 155 ســوره بقــره ســخن 
ــان  ــه می ــی ب ــالی و قحط از خشکس
آمــده اســت و خــدا از آن بــه عنــوان 
ــرای آزمایــش انســان ها  وســیله ای ب
و کفــاره گناهــان یــاد کــرده اســت: 
ــزی  ــه چی ــما را ب ــد ش ــی تردی »و ب
انــدک از تــرس و گرســنگی و کاهش 
بخشــی از امــوال و کســان و محصوالت 
)نباتــی یــا ثمرات بــاغ زندگــی از زن و فرزنــد( آزمایــش می کنیم؛ 

و صبــر کننــدگان را بشــارت ده.«
در آیــه 96 ســوره اعــراف هــم آمــده اســت: »اگــر ایــن مــردم 
بــه درســتی ایمــان می آوردنــد وتقــوا را پیشــه خــود می ســاختند. 
مــا هــم بــرکات آســمان و زمیــن را بــر آن هــا نــازل می کردیــم؛ 
ــال  ــن اعم ــر ای ــر اث ــد و ب ــب کردن ــدا را تکذی ــان خ ــی آن ول
زشتشــان گرفتــار مجــازات الهــی )قحطــی و خشکســالی( شــدند.«

ــت: و  ــده اس ــن آم ــه 112 چنی ــل آی ــوره نح ــن در س همچنی
خداونــد بــرای آنــان کــه کفــران نعمــت می کننــد مثلی زده اســت: 
منطقــه ای بــود آبــاد و دارای امنیــت کــه مردمــش بــا اطمینــان و 
ــر  ــا از ه ــوراه روزی آن ه ــد. هم ــی می کردن ــش در آن زندگ آرام
ــه جــای ســپاس نعمــت، کفــران  طــرف می رســید، امــا این هــا ب
نمودنــد و خداونــد هــم بــه خاطــر ایــن کارشــان طعــم گرســنگی 

و تــرس را بــه آن هــا چشــانید.

بالیای طبیعی عذاب یا رحمت
فاطمه کشاورز _کارشنایس زابن و ادبیات عریب  
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ــا شــرایط  ــان مواجــه شــدن ب بســیاری از دانشــجویان در زم
خــاص و مشــکات، روحیــه ی خــود را مــی بازنــد و توانایــی 
ــه ســرانجام رســاندن فعالیت هــا را در وجــود خــود از دســت  ب
مــی دهنــد. ایــن دســته از افــراد معمــوالً خیلــی ســریع تســلیم 
شــرایط مــی شــوند و دیگــر تاشــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت 
ــراد  ــل، اف ــا در مقاب ــد. ام ــان نمی دهن ــود نش ــی از خ در زندگ
موفــق در زمــان مواجــه شــدن بــا ایــن شــرایط، آن هــا را تنهــا 
بــه چشــم یــک چالــش می نگرنــد و تمــام تــاش خــود را بــه 
کار می گیرنــد تــا بــا ســربلندی از آن عبــور کننــد و بــه موفقیــت 
ــن  ــه همی ــد و ب ــدا کنن ــده ی خــود دســت پی در زندگــی و آین

ــراد موفقــی هســتند. ــل می باشــد کــه آن هــا اف دلی
ــی،  ــاد حبیب ــاب »آرزوهــای دســت ســاز«، نوشــته ی می  کت
ــا موضــوع پیشــرفت  اولیــن اثــر از مجموعــه تاریــخ شــفاهی ب
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.
از شــروع  روایتــی 1۰ ســاله  »آرزوهــای دست ســاز«،   
ــت  ــال 95 اس ــا س ــال 85 ت ــرکت در س ــن ش ــای ای فعالیت ه
ــه اول جشــنواره  ــد محصــول و کســب رتب ــه تولی ــق ب کــه موف
راه  را  محصولشــان  تولیــد  خــط  و  می شــوند  خوارزمــی 

می اندازنــد و قراردادهــای بزرگــی هــم می بندنــد.
ــه  ــان شــده و ب ــه بی ــتان گون ــه صــورت داس ــاب ب ــن کت  ای
صــورت مختصــر و مفیــد از چالــش هــا و بــن بســت هایی کــه 
جوانــان دانشــجو بــا آن مواجــه شــدند و بــا همدلــی و کارتیمــی 
ــه کننــد  ــر آن غلب ــد و ب توانســتند آن هــا را پشــت ســر بگذارن
ــه  ــد ک ــان می ده ــاز نش ــت س ــای دس ــد. آرزو ه ــاره می کن اش
ــده  ــن حقیقــت را نادی ــد ای ــد موفــق شــوید نبای اگــر می خواهی
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 
ــیم و  ــب می کش ــد، عق ــا می رس ــه م ــی ب ــویم و رنج ــی ش م
ــرکت  ــن ش ــجویان ای ــه دانش ــی ک ــویم. در حال ــلیم می ش تس
ــد  ــز نبای ــه، در شــرایط ســخت و دشــوار هرگ ــد ک نشــان دادن

تســلیم شــد. پــس اگــر فکــر مــی کنیــد موفقیــت بــدون ســختی 
و رنــج بــه دســت می آیــد و  مســیر رســیدن بــه اهــداف همیشــه 
ــا  بایــد همــوار باشــد، خوانــدن ایــن کتــاب میتو انــد شــما را ب

مســیر موفقیــت بیشــتر آشــنا کنــد.
ــتیم و  ــا هس ــاری کرون ــر بیم ــه درگی ــی ک ــن روزهای  در ای
ــارزه  ــای کار مب ــم پ ــان ه ــرکت های دانش بنی ــی از ش الگو های
بــا ایــن بیمــاری آمدنــد، و لــزوم و اهمیــت وجــود شــرکت های 
ــود،  ــاس می ش ــا احس ــش در بحران ه ــش از پی ــان بی ــش بنی دان
ــی از  ــت یک ــه سرگذش ــه ب ــاز« ک ــای دست س ــاب »آرزوه کت
ایــن شــرکت های دانش بنیــان پرداختــه اســت، پیشــنهاد خوبــی 

ــد. ــد باش ــه می توان ــرای مطالع ب

اب جواانن کار ها دشوار نیست
حامد عیل زاده_کارشنایس ارشد مدیریت 
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محمدحسین عوض پور- کارشنایس حسابداری
 

افسردگی عامل اول مرگ و میر در جهان!
بســیاری از کشــورهای مــدرن، بــرای کاهش رشــد سرســام آور 
ــادی  ــی و ش ــیس وزارت تنهای ــن تاس ــه دام ــت ب ــردگی دس افس

شــدند!
آمــار خودکشــی در ســومین کشــور صنعتــی جهــان، ژاپــن، دو 

رقمــی شــد! 
ــن از بطــن زندگــی انســان  ــار گذاشــتن دی ــز از کن  همــه چی
مــدرن، بــا همــه ی 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 می رویــم.
ــات  ــا احساس ــود ب ــی خ ــول زندگ ــا در ط ــه م ــک هم بی ش
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 
ــام  ــر انج ــه س ــه ب ــه و مدبران ــا را خردمندان ــه کاره ــت ک اس

می رســاند.
ایــن اعتقــاد ســاده امــا بــزرگ کــه بــه آســانی از کنــار آن رد 

ــرات بزرگــی برزندگــی مــا گذاشــته اســت. می شــویم، تاثی
یکــی دیگــر از فضائــل دیــن مبیــن اســام »دعــا کردن« اســت؛ 
ــی  ــل دعاهای ــا در مقاب ــه م ــت ک ــده اس ــی آم ــات مختلف در روای
کــه در دنیــا کرده ایــم ولــی مســتجاب نشــده اند، ثــواب دریافــت 
ــردازی  ــا پ ــدم روی ــردگی ع ــل افس ــی ازعل ــرد؛ یک ــم ک خواهی
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 

کرده ایــم.
ــت  ــدی از رحم ــام ناامی ــه الس ــن علی ــرت امیرالمؤمنی حض
ــن در  ــد؛ همچنی ــی کرده ان ــره معرف ــاه کبی ــن گن ــد را بدتری خداون
ــانه  ــن کار نش ــده و ای ــی ش ــدا نه ــت خ ــدی از رحم ــرآن ناامی ق
گمراهــی، کفــر و خــوی حیوانــی انســاِن دور از معنویــت، دانســته 
ــارت  ــان بش ــه انس ــیاری، ب ــات بس ــث و آی ــت. دراحادی شده اس
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــختی ها داده ش ــب و س ــی در مصائ ــت اله رحم
طــور مثــال آیــه 28 ســوره مبارکــه شــوری آمــده اســت:» َو ُهــَو 
ــُه َو ُهــَو  ُل الَْغیْــَث مـِـْن بَْعــِد مــا َقنَُطــوا َو یَنُْشــُر َرْحَمتَ ــزِّ الَّــذي یُنَ
ــس از  ــاران ســودمند را پ ــُد؛ او کســی اســت کــه ب ـِـيُّ الَْحمی الَْول
آنکــه مأیوس)ناامیــد( شــدند نــازل مــی  کنــد و رحمــت خویــش 

ــت! « ــتوده اس ــت( و س ــّی و )سرپرس ــتراند؛ و او ول را می گس
رســیدن انســان مــدرن بــه بــن  بســت های بــی شــمار، او را در 
تکاپــوِی یافتــن راه رهایــی از ایــن مخمصــه انداختــه اســت؛ کلیــد 
گشــایش  تمــام ایــن مشــکات، رجعــت بــه اصــل اســام اســت؛ 
اگــر بــه دیــن اســام بــه چشــم یــک راهــکار روان شناســانه نظــر 

کنیــم مســلما جامع تریــن روش، ایــن علــم اســت.
ــه  ــن اســت ک ــرد مســلمان ای ــک ف ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م وظیف
ــه معرفــی ایــن  ضمــن التــزام و پایبنــدی بــه دســتورات الهــی، ب

ــم. ــان بپردازی ــردم جه ــه دیگــر م ــن آســمانی ب دی

کلید گشایش افرسدیگ
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