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چگونــه می شــود بــه خوشــبختی کامــل رســید؟ آیــا دیــن مــا فقــط بــرای زمــان عبــادت 
ــا  ــدام از م ــر ک ــرای ه ــی ب ــوع زندگ ــن ن ــان چــه می شــود؟ بهتری ــد زندگی م ــس رون اســت؟ پ
ــق  ــت و موف ــر اس ــان بهت ــم برایم ــام دهی ــر انج ــت را اگ ــدام فعالی ــت؟ ک ــدام اس ــان ها ک انس

می شــویم؟ 

ــود را  ــترین س ــی بیش ــا همگ ــم ت ــروی کنی ــی پی ــه قوانین ــادی از چ ــائل اقتص     در مس
ببریــم؟ .... در مســائل سیاســی چگونــه عمــل کنیــم تــا گرفتــار ظلــم نشــویم؟ .... در زندگــی 
اجتماعــی چگونــه موفــق باشــیم؟ .... ســالمتی روح و جســم مان را چگونــه حفــظ کنیــم؟ .... 
منشــا درســت مســائل علمــی کجاســت؟.... چگونــه مــی تــوان بیشــترین لــذت را بــرد؟ حداکثر 
عشــق در کجاســت؟ مســیر درســت کــدام اســت؟ آیا مســیری بــرای خوشــبختی کامــل وجود 

دارد؟...

کمــی فکــر کنیــم... در آخریــن لحظــه ی زندگی مــان، دوســت داریــم بــه چــه چیز هایــی 
رســیده باشــیم؟ در چــه صــورت در آن لحظــه از خودمــان و عملکردمــان در دنیــا راضی و خوشــنود 
ــورد آن فکــر  ــر در م ــم؟ ســوال مهمــی اســت... کمــی عمیق ت هســتیم و حســرت نمی خوری

.. کنیم.

ــه  ــخ ب ــا در پاس ــه م ــده  ب ــی جهت دهن ــد کم ــاید بتوان ــریه ش ــن نش ــب ای ــه ی مطال ادام
ــد... ــواالتمان باش س

سارا  طحانیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر



 شماره 14

 زمستان 98 

3

علی  رفیعی
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک

ــه رخ داده  ــه چ ــدازد ک ــر می ان ــه فک ــا، آدم را ب ــا و کینه ه ــا و اضطراب ه ــن تنش ه ــتمرار ای اس
و چــرا هــر کــس بــه گونــه ای برداشــت می کنــد و نتایــج متفــاوت می گیــرد و بعــد هــم در همــان 
چارچــوب خــود ســاخته اش آن را داوری کــرده و بــرای آن تصمیم هایــی می گیــرد. مگــر وســعت 

فهــم مــا چــه قــدر اســت و دایــره دیــد مــا تــا کجــا می رســد؟ 
مــن کــه ایــن جــا ایســتاده ام، میــزی را می بینــم و دســتگاهم و کتابــم را، و تــو آنچــه می بینــی 
فراتــر از ســری کــه در دســتگاهی فــرو رفتــه نیســت... حــال، حســاب مــا را بــا آفریننــده ای مقایســه 

کــن کــه هــر چــه هســت از اوســت. 

مرحــوم صفایــی بــه زمینه هــای هشــت گانــه اشــاره می کنــد 1  ؛ باشــد کــه فانــوس راهــی باشــد 
و فکــری بــه جریــان بینــدازد و رهایــی بــه همراه بیــاورد:

 »اگر تو، خدا را با قهر و اقتدار احساس كنی، نه همراه رأفت و رحمت و 
محبّت و زیبایی«

امــان از لجبازی هایــی کــه بــا خــدا می کنیــم، امــان از خودخواهی هایــی کــه گرفتارمــان کــرده 
ست.  ا

»و اگر تو معاد و پاداش را انتقام بدانی، كه اگر گناه كنی، می سوزاندت؛ نه اگر گناه 
كنی، می سوزی«

وقتی در کتابمان از کفار می خوانیم، راه دوری نرویم... خودمان را خوب نگاه کنیم.

»و اگر مذهب تو، سنّتی و یا عاطفی باشد، نه جامع معرفت و محبّت و عمل«

 ای وای از ایــن جوگیــر شــدن ها و غیرت هــای نابجــا کــه در آن اثبــات خــود اســت نــه تبلیــغ 
راه و مســیری کــه می رســاند.

1 - علی صفایی حائری، نامه های بلوغ، انتشارات لیلة القدر ص106
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»و اگر تو انسان را، بازیگر و بازیچه و تماشاچی خیال كنی، نه رهرو منزل 
عشق و هماهنگ با صراط «

ــد مــا را کجــا قــرار دهــد،  ــه حکمــت حکیمــی اســت کــه می دان هــر جایــی کــه هســتیم، ب
مســئولیتمان چیســت؛ توانایــی مــان چیســت، در هــر لحظــه شــغل ما چیســت. قــرار بر ســکوت بود 
و بــی اعتنایــی؟ اگــر شــغل ســکوت اســت، بحــث دیگــری اســت، ولــی ســکوت در زمــان گفتــن و 

ســکون در زمــان حرکــت ضــرر اســت...

 »و اگر دنیا را عشرتکده و آخور و خوابگاه بدانی، نه كالس و كوره و راه«

دوســتی می گفــت، چــرا دســت کشــیدی، مگــر ســیر شــدی؟ پاســخ ایــن بــود کــه »خیــر، ولــی 
بــرای فکــر کردنــم کفایــت می کنــد«، چــرا کــه شــغلش در آن زمــان تفکــر بــود و ســیری تفکــرش 

ــرد... ــوش می ک را خام

 »و اگر جهان را سیاه و تاریک و پوچ بدانی، نه همراه حقّ  و هدف و نظام و قانون و 
جمال و زیبایی«

چقــدر شــکوه، چقــدر شــکایت، چقــدر غصــه ی دیــروز و تــرس از فــردا، دنیــا همین االن اســت و 
همیــن لحظــه و بــه قــول خــود ایشــان در هــر لحظه یــک تکلیــف داریــم. 

 »و اگر معیار ارزش ها را در نعمت ها و امکانات بدانی و یا در عمل و تالش، نه در 
نسبت نعمت و عمل و نسبت داده ها و بازدهی ها« 

ــان  ــای خودم ــم و نعمت ه ــته ای ــه گذاش ــران در مقایس ــا دیگ ــود را ب ــروب خ ــا غ ــوع ت از طل
ــز  ــه چی ــا هم ــم، م ــگاه کنی ــوب ن ــم. خ ــرده ای ــوش ک ــان را فرام ــا و توانایی هایم و ظرفیت ه
ــان  ــت و در هم ــته اس ــار گذاش ــد در اختی ــه الزم باش ــر آن چ ــت ه ــم اس ــه حکی ــم، او ک داری
ــه  ــی ب ــد، حت ــگاه نمی کن ــم ن ــته ای ــم و در آن دســت نداش ــوده ای ــه آنچــه ب ــدازه انتظــار دارد. ب ان
ــالک  ــه م ــتند ک ــان نیس ــته از شرایط یکس ــج برخواس ــه نتای ــرا ک ــد، چ ــگاه نمی کن ــا ن ــج م نتای
ــام  ــکه تم ــی، 3 س ــم بضاعت ــت؛ ک ــم اس ــم مه ــرده ای ــالش ک ــدر ت ــه چق ــد، بلک ــرار گیرن ق
ــید. ــکه بخش ــت و 10 س ــکه داش ــدی 300 س ــید، ثروتمن ــکه را بخش ــود، 1 س ــی اش ب  زندگ
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طــی مانــع  بــا  را  متــر  صــد  دونــده ای  دهیــم؟  قــرار  مــالک  را  نتایــج   می توانیــم 
 می کنــد، دیگــری صــد متــر بــدون مانــع را طــی می کنــد، حتــی زودتــر، ولــی برتــری بــا کــدام 

ــه می ســنجیم؟  اســت؟ چگون

 »و اگر بالء و رنج را نشان لجبازی خدا و ستم او بدانی نه تازیانه ی
 راه و مركب سلوك«

کســی کــه بــه ایــن درک برســد و برداشــتش از بــال، ضرورتــی بــرای پیشــرفت شــود، در 
مســیری قــرار خواهــد گرفــت کــه ســرعتش نــوری می شــود، هیــچ اشــتباهی را بــرای خــودش 
جایــز نمی شــمارد، چــرا کــه جســم نورانــی بــا ســرعتی کــه دارد در اثــر کوچکتریــن برخــوردی 
انحــراف فراوانــی پیــدا می کنــد و هیــچ غمــی او را محــزون و هیــچ گشــایش و خوشــی او را جــو 
ــد و خشــم ها و غم هــای بســیاری  ــد. شــادابی و نشــاطش را در چهــره خواهــی دی زده نمی کن

کــه از گلویــش پاییــن رفتــه انــد.

 » اگر تو با این نگاه ها و تلقی ها و احساس ها همراه باشی، ناچار جز نفرت و 
عصیان و تردید و انکار نخواهی داشت و اگر بتوانی زنده بمانی و از وسوسه ی 

شیرین خودكشی نجات بیابی، تازه مثل حباب زندگی می كنی و بر روی موج های 
حادثه، لحظه ای می نشینی و دوباره می شکنی. 

 این زمینه های هشت گانه، 
می توانند زمینه ی نفرت و یا خوشنودی باشند؛ و می توانند عصیان و سركشی 

یا انس و سرور را به تو هدیه كنند.«
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محمد شریف صادقی
دانشجوی کارشناسی فیزیک

قسمت اول
ــران  ــام پیامب ــه تم ــد ک ــان معتقدن یهودی
ــیحیان  ــد و مس ــان بوده ان ــش ایش ــم کی ه
نیــز گمــان می برنــد کــه تمــام انبیــا و 
ــی  ــد؛ و حت ــیحی بوده ان ــدا مس ــین خ مقدس
ــد  ــان می برن ــی گم ــی گاه ــخاص عام اش
ــرو  کــه فــی المثــل حضــرت موســی )ع( پی
ــوده  اســت و بعــد هــم  آییــن یهودیــت ب
برپــا  را  حضــرت عیســی )ع( مســیحیت 
ــق  ــن ح ــد، دی ــرآن مجی ــت! در ق ــرده اس ک
ــه  ــده شــده اســت و اســالم ب ــالم نامی اس
هیــچ وجــه واژه و مفهومــی نیســت کــه 
ــده  ــراع ش ــرم )ص( اخت ــر اک ــان پیامب در زم
باشــد. از نظــر قــرآن، تمــام انبیــای مقــدس 
و اولیــای الهــی پیــرو آییــن اســالم بــوده، 

ــتند: ــلِم هس ــر ُمس ــارت دیگ ــه عب ــا ب ی

ــا َوَل نَْصَرانِیًّــا  مــا َکاَن إِبَْراِهیــُم یَُهوِدیًّ
َولَِکــْن َکاَن َحنِیًفــا ُمْســلًِما...  2

ــَم  ــَک إِبَْراِهی ــَه آبَائِ َ ــَک َوإِل ــُد إِلََه ــوا نَْعُب َقالُ
َوإِْســَماِعیَل َوإِْســَحاَق إِلًَهــا َواِحــًدا َونَْحــُن 

لَــُه ُمْســلُِمون... 3

2 -آل عمران، 67
3 - بقره، 133

 واژه هــای اســالم، ِســلم وســالم، هــر 
ــق  ــی و طری ــد اله ــیر و عه ــام مس ــه ن س

ــتند: ــن هس ــتگاری در زمی رس

ــلِْم   َیــا أَُیَّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا اْدُخُلــوا ِفــي الِسّ
ــًة... 4  َکاَفّ

یَن ِعْنَد اهلَلّ اْلِْساَلُم... 5   إَِنّ الِدّ

ــبَُل  ــُه ُس ــَع ِرْضَوانَ ــِن اتََّب ــِه اهلَلّ َم ــِدي بِ َیْه
ــاَلم...ِ  6 الَسّ

چنانچــه خواهیــم گفــت، ترجمــه کــردن 
ــالمتی،  ــح، س ــه واژگان صل ــن واژگان ب ای
ــد گســتردگی  ــز نتوان تســلیم و... شــاید هرگ

ــد.  ــا را مشــخص کن ــای آن ه معن
ــن  ــوالی در ذه ــت س ــن اس ــال ممک ح
خواننــده شــکل بگیــرد کــه مفاهیمــی چــون 
ــکل  ــه ش ــیحیت چگون ــت و مس یهودی
گرفته انــد؟ و اینکــه آیــا رد پایــی از اســالم 
در متــون مقــدس دیگــر ادیــان وجــود دارد؟ 
بــرای جــواب دادن بــه ایــن دو ســوال بایــد 
ــرائیل و  ــی اس ــای بن ــب انبی ــای کت ــه دنی ب

4 - بقره، 208
5 -آل عمران، 19

6 -مائده، 16



 شماره 14

 زمستان 98 

7

ــن در  ــت؛ م ــیحیان رف ــمی مس ــل رس اناجی
ایــن نوشــتار خــود را بــه نوشــته جات مقــدس 
ایــن دو دیــن ابراهیمــی محــدود می کنــم و 
ــه ســراغ دیگــر مذاهــب نمــی روم و فقــط  ب
ــواب  ــم و ج ــخ می ده ــوال اول پاس ــه س ب
ســوال بعــدی را بــه مقالــه ی بعــدی ان 

ــم. ــول می کن ــاءاهلل موک ش

اگــر شــما از یــک یهــودی بخواهیــد کــه 
ــر آنکــه  ــاب مقــدس دال ب ــه در کت ــک آی ی
ــام یــک دیــن، طریقــت و  یهودیــت ن
ــه شــما  ــی اســت ب ــاق اله ــد و میث عه
ــد  ــز خواه ــان عاج ــی گم ــد، ب ــان ده نش
)کتــاب  تَنَــخ  در  آیــه ای  هیــچ  مانــد: 
مقــدس یهــودی( حتــی واژه ی یهودیــت و 
یــا معــادل آن را دربــر نــدارد چــه برســد بــه 
ــت  ــن، طریق ــواردی آن را دی ــه در م آنک
ــد!  ــده باش ــی خوان ــاق اله ــد و میث وعه
ــه  ــه ب ــودی ن ــدس واژه ی یه ــاب مق در کت
معنــی یــک هویــت مذهبــی بلکــه بــه 
ــرای کســی  ــی- ب ــک نســب قوم ــوان ی عن
ــه  ــه کار رفت ــت- ب ــودا اس ــل یه ــه از نس ک
ــی  ــباط بن ــر اس ــخ دیگ ــی در تن اســت و حت
ــون، الوی،  ــی، زبول ــون نفتال ــرائیل همچ اس
بنیامیــن و... یهــودی نامیــده نشــده اند و 
ــور  ــاز منظ ــوند، ب ــده ش ــازاً نامی ــم مج اگره
حضــرت  اســت!  قومــی  نســب  همــان 
ــز  ــی اســرائیل هرگ ــای بن موســی )ع( و انبی
واژه ی یهودیــت یــا مشــابه آن را بــه کار 

ــار  ــه احب ــت ک ــن واژه ای اس ــد و ای نبرده ان
یهــود خودشــان تولیــد کرده انــد و اگــر هــم 
ــی از  ــوام دیگــر برداشــتی دین در گذشــته اق
ــر  ــه خاط ــا ب ــته اند، صرف ــود داش واژه ی یه
ــارج  ــرائیل خ ــی اس ــن بن ــه دی ــوده ک آن ب
ــی  ــداران چندان ــان طرف ــرو حکومتش از قلم
ــن را  ــن دی ــون ای ــل چ ــا الاق ــته اند ی نداش
ــد  ــه مانن ــد؛ ب ــوم دیده ان ــته از آن ق برخاس
ــی  ــه گاه ــطی ک ــرون وس ــای ق اروپایی ه
خوانده انــد.  عــرب  را  مســلمانان  تمــام 
ــار در کتــاب مکابیــان کــه  بــرای اولیــن ب
از کتــب آپوکریفــای عهــد عتیــق اســت - و 
البتــه در اصــل بــه زبــان یونانــی می باشــد-

ــام  ایوداییســموس  ــه ن ــه ب واژه ای بیگان
ــه  ــت  ک ــه اس ــه کار رفت )Ἰουδαϊσμός( ب
ــود   ــه می ش ــت ترجم ــه یهودی ــی ب گاه
ــه  ــن ترجم ــه اوال ای ــد دانســت ک لیکــن بای
ــچ  ــت هی ــد دانس ــًا بای ــت؛ ثانی ــق نیس دقی
ــن واژه در آن  ــی از ای ــس مذهب ــه ح گون
ــًا  ــود  و ثالث ــده نمی ش ــاب دی ــع از کت موض
ــل از میــالد-  ــن در ســده ی دوم قب ــن مت ای
ــن  ــد از آخری ــال بع ــر 300 س ــغ ب ــی بال یعن
پیامبــر اســرائیلی -)مالخــی(- نوشــته شــده 
اســت: در شــرایطی کــه حــس وطن پرســتی 
یهــود زنــده شــده بــود و ایشــان را بــر علیــه 
کفــار یونانــی حاکــم بــر فلســطین و شــامات 

ــت!  برانگیخ

ــما  ــز ش ــیحیان نی ــد مس ــد جدی در عه
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ــادل  ــا مع ــیحیت ی ــه واژه ی مس ــز ب هرگ
انجیل هــای  در  نمی خوریــد؛  بــر  آن 
چهارگانــه حتــی واژه ی مســیحی هــم 
ــه از  ــن دو واژه ن ــت و ای ــه اس ــه کار نرفت ب
زبــان عیســای ناصــری و نــه پیروانــش 
ــاالت  ــط در رس ــت! فق ــده اس ــرون نتراوی بی
منتســب بــه رســوالن و حواریــون اســت کــه 
ــیح )ع( را  ــروان مس ــار پی ــه ب ــندگان س نویس
ــد  ــت مانن ــد؛ درس ــاب کرده ان ــیحی خط مس
مــا کــه پیــروان مارکــس را ماركسیســت 
 یــا پیــروان ابــو الحســن اشــعری را اشــعری 
ــد ششــم  ــه در بن ــب اســت ک ــم. جال می نامی
فصــل یازدهــم کتــاب اعمــال رســوالن 
صراحتــاً اشــاره می شــود کــه یــاران حضــرت 
ــط  ــه توس ــار در انطاکی ــن ب ــی )ع( اولی عیس
مــردم آنجــا مســیحی خطــاب شــدند؛ یعنی 
ریشــه ایــن نــام از زبــان حضــرت عیســی یــا 
ــت!  ــوده اس ــرت نب ــراز اول آن حض ــاران ت ی
نکتــه ی جالــب دیگــر آن اســت کــه بنــا بــه 
ــق و  ــد عتی ــد عه ــیحیان خداون ــه ی مس گفت
کتــب انبیــای بنــی اســرائیل را همچــون عهد 
ــت؛ از  ــته اس ــون داش ــف مص ــد از تحری جدی
طرفــی مســیحیان معتقدنــد کــه تمــام انبیــای 
ــد.  ــش ایشــان بوده ان ــی اســرائیل هــم کی بن
پــس از دو گــزاره فــوق نتیجــه می شــود 
ــاره ای  ــد اش ــای ســلف بای ــب انبی ــه در کت ک
همچــون  آن   ارکان  و  مســیحیت  بــه 
ــید  ــد پرس ــد. بای ــته باش ــود داش ــث وج تثلی

کــه فــی المثــل در میــان ایــن همــه پیغمبــر 
ــول  ــه فرم ــک ب ــچ ی ــرا هی ــیحی )!!!( چ مس
ــدس  ــر و روح الق ــدر، پس ــادی پ بنی
ــیاری از  ــد بس ــر چن ــد؟ ه ــاره ای نکرده ان اش
ــن مســیحی همچــون  نویســندگان و متکلمی
ــد  ــالش کرده ان ــی ت ــل متّ ــنده انجی نویس
ــیر صــد  ــتباه و تفاس ــای اش ــا ترجمه ه ــه ب ک
مــن یــک غــاز بــر ایــن معضــل پیــروز شــوند 
ــد  ــط نقــل کرده ان ــی را غل ــا متــن اصل ــا ی ام
ــه عیســی)ع(  ــاط را ب ــی ارتب ــب ب ــا مطال و ی
نســبت داده انــد! ان شــاءاهلل در مقاله هــای 
ــه ایــن مســئله  ــه صــورت خــاص ب بعــدی ب

ــت. ــم پرداخ خواه

ــیحیت  ــای مس ــه واژه ه ــت ک ــد دانس بای
ــن،  ــک دی ــام ی ــدام ن ــچ ک ــت هی و یهودی
طریقــت وعهــد و میثــاق الهی نیســتند 
ــی،  ــس از موس ــال ها پ ــا س ــن عنوان ه و ای
ــالم-  ــم الس ــای بزرگوار-علیه ــی و انبی عیس
ــه  ــد. حــال ســوالی منطقــی ب شــکل گرفته ان
ــت و  ــرو چــه طریق ــا پی ــد: آن ه وجــود می آی
عهــدی بــا چــه نامــی بوده انــد؟ آیــا اســالم 
-همانطــور کــه قــرآن ادعــا می کنــد- دیــن 
حقیقــی ایشــان بــوده اســت؟ و آیــا می تــوان 
ــحیت  ــود و مس ــدس یه ــب مق ــن را از کت ای

اســتخراج نمــود؟

                                          ادامه دارد...
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مصطفی میالنی
دانشجوی کارشناسی حقوق

 امام صادق )علیه السالم( فرمودند: 

طبایع چهارگانه
صحــت و ســالمتی بــدن بــه تعــادل طبایع 
چهارگانــه اســت،  یعنــی زمانــی کــه هــر کــدام 
از طبع هــا بــه میزان یــک چهــارم باشــند. 
طبایــع شــامل دم )گــرم و تــری( و صفــرا )گرم 
ــودا  ــری( و س ــرد و ت ــم )س ــکی( و بلغ و خش
ــا کاهــش  ــرد و خشــکی( اســت. افزایش ی )س
هــر کــدام از طبایــع، باعــث بیمــاری می گــردد. 
ــا  ــه ت ــاری س ــد: »بیم ــر می فرماین ــذا پیامب ل
اســت: 1- خــون )مــراد غلبــه ی دم می باشــد( 
 2- مــرة )مــراد غلبــه ی صفــرا و ســودا 

 می باشــد( 3- بلغــم )مــراد غلبــه ی بلغــم
 می باشد(.«

برخــی از بیماری هــا کــه بــر اســاس 
ــارض ــخص ع ــه ش ــع ب ــر طب ــش ه  افزای

می شود: 

ســبب  بــدن  گرمــی  افزایــش   -
عصبانیــت، و غلبــه ی آن باعــث انجــام 
كارهــای ســفیهانه و بیهــوده مــی شــود 
ــت. ــی اس ــش فعال ــا بی ــی از آن ه كه یک

ــی  ــبب ب ــدن س ــردی ب ــش س - افزای
خیالــی مــی شــود )ایــن فــرد عجلــه و 
شــتاب نمــی كنــد و عصبانی نمی شــود( 
ــث  ــردی باع ــه ی س ــورت غلب و در ص
ــام دادن  ــدن و انج ــل ش ــت و ُخ حماق
كارهــای مشــکوك و  مکــث و تردیــد در 

ــی شــود.  ــا م ه كار 
قساوت  سبب  بدن  خشکی  افزایش   -

می شود. 
- افزایــش رطوبــت بــدن باعــث نــرم 
خویــی تــا حــد خــوار شــدن می شــود 
ــدازه در  )تواضــع و افتادگــی بیــش از ان
همــه حــالت بــه علــت رطوبــت بیــش 

از انــدازه اســت(.

»مــن گــرم را بــه ســرد و ســرد را 
بــه گــرم، خشــک را بــه تــر و تر 
را بــه خشــک درمــان مــی كنــم 
و كار را  یکســره بــه خداونــد بــاز 
مــی گردانــم و آنچــه را كــه پیامبر 
فرمــوده اســت بــه كار مــی گیرم 
ــه ی  ــده خان ــه مع ــم ك ــی دان و م
ــه  ــا، و پرهیز، یگان ــه ی درد ه هم

درمــان اســت«
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توجــه شــود در صورتــی کــه تعــادل 
ــد  مــزاج واقــع شــود، انســان در جاییکــه بای
ــه  ــود و در جاییک ــی ش ــرم م ــد، ن ــرم باش ن
ــود و در  ــی ش ــع م ــد، قاط ــع باش ــد قاط بای
ــاری،  ــر، بردب ــا تدبی ــودن ب ــم ب ــن مصم عی
ــن توجــه  ــد. همچنی ــم و عقــل کار می کن حل
شــود کــه تمــام طبایــع بــا همدیگــر کارآیــی 
دارنــد و هیــچ کــدام بــدون دیگــری کارآیــی 

ــدارد.  ن

تعدیل طبایع بدن
مــوارد زیــر باعــث تعدیــل طبایــع مــی شــود 

و بــرای هــر چهــار طبــع مفیــد اســت: 

امام صادق )علیه السالم(می فرمایند: 

السورانی  الرمان  الطبایع  » اربعةُ ُیعِدلَن 
البسر المطبوخ  و  الهندباء« 

یعنی چهار چیز متعادل کننده اند: 

 1 - انــار ســورانی )ســورا شــهری در 
شــمال بغــداد اســت. ایــن انــار شــیرین و 

خوشرنگ است و هسته ندارد( 

 2 - خرمای خشک 

  3- بنفشه )روغن بنفشه و گل آن( 

 4- کاسنی 

یکــی دیگــر از تعدیــل کننده هــا کــه 
ــاب  ــت. در کت ــان اس ــده بادمج ــات آم در روای
کافــی نقــل شــده اســت کــه »الباذجــان جامــع 
الطبــع، منفــی الــداء، صالــٌح للطبیعیــة«  یعنــی 
کل طعم هــا در بادمجــان نهفتــه اســت و 
بیماری هــا را برطــرف می کنــد و بــرای طبایــع 

ــت.  ــح اس ــد و صال ــه مفی چهارگان
ــع  ــک طبای ــک ت ــده، ت ــا اهلل در آین  ان ش
ــرای درمــان  ــرد و ب ــرار می گی مــورد بررســی ق
هــر کــدام و از بیــن بــردن غلبــه در هــر کــدام 

راهکار هایــی ارائــه می شــود. 

منابع : 
لفصــوا المهمه فی اصول االئمه ج3ص222

مــن الیحضره الفقیه ج1ص126
بحار االنوار ج63 ص155

کافی ج6 ص373
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سمانه  حقی
دانشجوی کارشناسی فلسفه

   بــه راســتی قــرآن کتــاب عجیبــی اســت، 
کتابــی کــه هــزار و چهارصــد ســال از 
نــزول آن می گــذرد و همچنــان طــراوت 
ــه  ــون جامع ــائل اکن ــا مس ــی دارد و ب و تازگ
ــر از  ــی ارزشــمند ت ــی دارد. چــه کتاب همخوان
قــرآن کــه بــه ســراغ آن برویــم، تــا از ایــن 
ــدی بدســت  ــت مرواری ــزرگ معرف ــای ب دری

ــم. بیاوری

ســخن گفتــن و گفتگــو در دنیــای حاضــر 
ــانها    ــرای انس ــت ب ــا اهمی ــور ب ــه ام از جمل
اســت. از جملــه آموزه هــای قــرآن، آداب 
آیــات متعــدد  ســخن گفتــن اســت. در 
ــوار،  ــان بزرگ ــات امام ــم و روای ــرآن کری ق
توصیه هــای فراوانــی درمــورد اینکــه در 
ســخن  چگونــه  مختلــف  موقعیت هــای 
ــه  ــن ب ــن مت ــم وجــود دارد، کــه در ای بگویی

ــم. ــی پردازی ــا م آنه

 خداونــد در ســوره انعــام مــی فرمایــد: 
ــد،  ــی گویی ــخن م ــه س ــی ك »هنگام
عدالــت را رعایــت نماییــد، حتــی اگــر 
در مــورد نزدیــکان شــما باشــد«   . این 
ــی   ــای فراوان ــود آموزه ه ــودی خ ــه خ ــه ب آی
دارد. ایــن کــه انســان یاد بگیــرد در هــر جــا 
ــر  ــد، هن ــه ســخن بگوی ــه هســت، عادالن ک
ــه  ــا ب ــرد تنه ــاد بگی ــت، اینکه ی ــی اس بزرگ
ــه خاطــر نفــع خــود  خاطــر هــدف خــود و ب
ــن  ــت، ای ــی اس ــر بزرگ ــد، هن ــخن نگوی س
حــق  بــه  کشــمکش ها  در  انســان  کــه 
ســخن بگویــد نــه بــه نفــع نزدیکانــش، هنــر 

ــی اســت.  بزرگ
ــد: »و  ــه می فرمای ــوره ط ــد در س خداون
موســی هنگامــی كــه پیــش فرعــون 
ــا  ــو، ت ــخن بگ ــی س ــه نرم ــی ب رفت
تاثیــر گــذار باشــد«   . مــی بینیــم خداونــد 

7 -سوره ی انعام، آیه ی 152
8 - سوره ی طه، آیه ی 44
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دربــاره کســی کــه بــه او ایمــان نداشــته، این 
ــم  ــا ه ــال م ــت، ح ــه اس ــخن گفت ــه س  گون
ــدگان  ــورد بن ــر را در م ــن ام ــم ای می توانی
خــدا بــه کار ببریــم. بنابرایــن می تــوان 
ــی  ــا نرم ــه ب ــه ســخنی ک ــت ک نتیجــه گرف
ــاد  ــوا و تض ــدون دع ــد و ب ــت باش و مالطف

ــنونده دارد. ــتری در ش ــر بیش ــد تاثی باش

در سـوره صـف به امر دیگری اشـاره شـده 
اسـت: »ای كسـانی كـه ایمـان آوردید 
 چـرا چیـزی را می گوییـد كـه عمـل

نمی كنیـد« 9 . این نکتـه هم اهمیـت فراوانی 
دارد کـه انسـان وقتـی توصیـه ای می کنـد ابتدا 
خـود بـه آن عمل کنـد و حـرف و عملش  یکی 

باشد.

ــد:  ــد می فرماین ــل خداون ــوره  نح در س
ــه راه  ــو ب ــدرز نیک ــت و ان ــا حکم »ب
پــروردگارت دعــوت كــن و بــا آنــان به 
]شــیوه  ای[ كــه نیکوتــر اســت مجادله 
ــت  ــه از روی حکم ــخنی ک ــای« 10 . س نم
ــد،  ــندیده باش ــو و پس ــد و نیک ــی باش و دانای
مخاطبــان را بــه خــود جــذب می کنــد و 

ــود. ــتر می ش ــخن بیش ــذاری س تاثیرگ

خــوب اســت کــه انســان ها نــه فقــط در 

9 - سوره ی صف، آیه ی 3
10 -سوره ی نحل، آیه ی 125

ــا  ــورد ب ــه در برخ ــزرگان، بلک ــا ب ــورد ب برخ
ــد.  ــخن بگوین ــت س ــز درس ــر نی ــراد فقی اف
ــخن  ــت س ــرآن درس ــات ق ــر سفارش از دیگ
ــا مســاکین اســت. در ســوره اســراء  گفتــن ب
ــی  ــا )یعن ــرگاه از آنه ــده اســت: »و ه آم
مســتمندان( روی برتابــی و انتظــار 
رحمــت پــروردگارت را داشــته باشــی، 
بــا گفتــار نــرم و آمیختــه بــه لطــف بــا 

آنهــا ســخن بگــو« 11 .

خداونــد فرمــوده اســت: »بــه بندگانــم 
بگــو آنچــه را كــه بهتــر اســت 
بگوینــد، كــه شــیطان میانشــان را به 
هــم مــی  زنــد، زیــرا شــیطان همــواره 
آشــکار  دشــمنی  انســان  بــرای 
اســت« 12 . پیامبــر دســتور مــی دهنــد کــه 
ــی  ــرا اندک ــد، زی ــخن را بگویی ــن س بهتری
ــزاع  ــه و ن ــاد فتن ــث ایج ــتباه باع ســخن اش
می شــود. بنابرایــن بایــد در انتخــاب کلمــات 
ــه در  ــت ک ــری اس ــن ام ــد و ای ــت گزی دق

ــرد دارد. ــیار کارب ــی بس ــط اجتماع رواب
خداونــد متعــال در ســوره مبارکــه احــزاب 
ــروا  ــدا پ ــان از خ ــد: »ای مومن می فرماین
ــتوار  ــت و اس ــخنی درس ــد و س كنی

11 -سوره  ی اسراء، آیه  ی 28
12 -سوره ی اسراء، آیه ی 53
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بگوییــد« 13 . در ایــن آیــه خداونــد بــه تقــوا و 
منطقــی و صحیــح ســخن گفتــن و صادقانــه 
ســخن گفتــن امــر می کنــد. ایــن هــم 
مــوردی دیگــر از توصیه هــای قــرآن، و چــه 
بســیارند ایــن آیــات کــه خداونــد بــر آن هــا 
ســفارش کــرده اســت ولــی در ایــن مجــال 

نمی گنجــد.

ــوع  ــن ن ــت از ای ــه بسیاراس ــن چ همچنی
 احادیــث، از زبــان ائمــه اطهــار. بــرای مثــال

ــوان  ــان حی ــد: زب ــی می فرماین ــام عل  ام
 درنــده اســت، اگــر رهــا شــود 

می گزد 14 .
اگــر بخواهیــم خالصــه ای کوتــاه درباره ی 
ســخن خــوب، از دیــدگاه قــرآن کریــم 
بگوییــم، بدیــن صــورت اســت: آگاهانــه 
ــی  ــد، حرف ــه باش ــد، عادالن ــرم باش ــد، ن باش
ــل  ــه آن عم ــم ب ــان ه ــم خودم ــه میزنی ک

13 -سوره ی احزاب، آیه ی 70
14 -نهج البالغه، حکمت 60

ــتند  ــان مس ــد، حرفم ــه باش ــم، منصفان کنی
ــم  ــم، ســعی کنی ــرف بزنی ــی ح ــد، منطق  باش
بهتریــن کلمــات را بــکار ببریــم تــا ســخن مــا 

ــد. زیبا باش

دریــای  از  قطــره ای  ســخن ها  ایــن 
ــعی  ــی س ــد کم ــود، بیایی ــرآن ب ــزرگ ق ب
کنیــم قرآنــی ســخن بگوییــم، چــرا کــه راه و 
روش قــرآن و عتــرت همیشــه بهتریــن بــوده 

اســت.

15 - سوره ی انعام، آیه ی 152

»هنگامی كه سخن می گویید، عدالت را رعایت 
نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما باشد15«
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روح اهلل نیکوسرشت
دانشجوی کارشناسی  ارشد مهندسی کامپیوتر

َّــِذي یَتََخبَُّطُه  َِّذیــَن یَأُْكلـُـوَن الرِّبـَـا َل یَُقوُمــوَن إِلَّ َكَمــا یَُقوُم ال »ال
ََّمــا الْبَیـْـُع ِمثـْـُل الرِّبـَـا  َُّهــْم َقالـُـوا إِن ــیَْطاُن ِمــَن الَْمــسِّ َذلـِـَک بِأَن الشَّ
ــِه  ِّ ــْن َرب ــٌة ِم ــاَءُه َمْوِعَظ ــْن َج ــا َفَم َم الرِّبَ ــرَّ ــعَ َوَح ُ الْبَیْ ــلَّ اهللَّ َوأََح
ــَک  ــاَد َفأُولَئِ ــْن َع ِ َوَم ــی اهللَّ َ ــُرُه إِل ــلََف َوأَْم ــا َس ــُه َم ــی َفلَ َفانْتََه

ِــُدوَن 16 «   ــاِر ُهــْم ِفیَهــا َخال أَْصَحــاُب النَّ
ــت  ــر معیش ــرای ام ــردم و ب ــان م ــد ]در می ــا می خورن ــه رب ــانی ک »کس
ــی  ــتن کس ــای خاس ــه پ ــد ب ــر مانن ــد، مگ ــای نمی خیزن ــه پ ــی[ ب و زندگ
ــی و ــادل روان ــرده ]و تع ــال ک ــود آشــفته ح ــاس خ ــا تم ــه شــیطان او را ب  ک

عقلــی اش را مختــل ســاخته[ اســت، ایــن بــدان ســبب اســت کــه آنــان گفتند: 
خریــد و فــروش هــم ماننــد رباســت. در حالــی کــه خــدا خریــد و فــروش را 
حــالل، و ربــا را حــرام کــرده اســت. پــس هر کــه از ســوی پــروردگارش پندی 
بــه او رســد و ]از کار زشــت خــود[ بازایســتد، ســودهایی کــه ]پیــش از تحریــم 
آن[ بــه دســت آورده، مــال خــود اوســت، و کارش ]از جهــت آثــار گنــاه و کیفــر 
ــد ]و  ــه عمــل زشــت خــود[ بازگردن ــا خداســت. و کســانی کــه ]ب ــی[ ب آخرت
ــد« ــد، و در آن جاودانه ان ــان اهــل آتش ان ــد[ پــس آن ــرام نکنن نهــی خــدا را احت

16 - سوره ی بقره، آیه ی 275

   ربــا در لغــت بــه معنــای زیــادی و افزایــش 
اســت و در شــریعت اســالم بــه معنــای زیــاده 
ــا  ــا  ی ــورد رب ــع اســت. م ــا بی ــن در وام  ی گرفت
 پــول اســت  یــا جنــس. گاهــی پــول را قــرض

 مــی دهنــد و بیــش از آنچــه داده شــده بازپــس 

مــی گیرنــد، ماننــد آنچــه در بانک هــای کشــور 
ــا در وام  ــن رب ــه ای ــال رخ دادن اســت، ک در ح
اســت، و گاهــی جنســی را مــی دهنــد و مقــدار 
بیشــتری از همــان جنــس را بازپس مــی گیرند 

کــه ایــن نیــز در مــواردی ربــا مــی شــود.
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مســئله انتقــاد از ربــا خــواری، ربــا گرفتــن 
ــوده  ــدای اســالم مطــرح ب ــا دادن، از ابت و رب
ــم  ــرآن کری ــددی در ق ــات متع ــت، و آی اس
ــا خــواری و مذمــت ایــن  مبنــی بــر نهــی رب
ــا،  ــه رب ــوط ب ــات مرب ــده اســت. آی عمــل آم
بدنبــال آیــات انفــاق آمــده تــا دو جهــت خیــر 
ــد  ــروت پدی ــال و ث ــط م ــه توس ــر را ک و ش
انفاق یعنــی دادن  می آیــد مطــرح نمایــد. 
ــوض.  ــن بالع ــی گرفت ــا  یعن ــوض و رب بالع
ــش  ــاق دارد مقابل ــه انف ــی ک ــار خوب ــر آث ه
آثــار ســوئی اســت کــه ربــا در جامعــه 
ــرآن  ــت ق ــن جه ــه همی ــی آورد ب ــد م  پدی
ــی  ــا و یرب ــق اهلل الرب ــی   فرماید: »یمح م
الصدقــات: خداونــد ثروت بدســت آمده 
 از ربــا را نابــود ولــی صدقــات را افزایش 

می دهد«.

ــن  ــوی از بی ــال رب ــود م ــت خ الزم نیس
بــرود، بلکــه اهدافــی کــه از افزایــش ثــروت 
درنظراســت از بیــن مــی رود. در نظــام ربــوی 

ــه  ــت و چ ــت نیس ــت و امنی ــعادت، محب س
ــود،  ــرمایه خ ــه از س ــی ک ــیار ثروتمندان بس
هیــچ نــوع راحتــی و آرامــش و یــا محبوبیتــی 
ــه  ــی ک ــی در نظام ــد، ول ــت نمی آورن بدس
الحســنه  انفــاق، صدقــه و قــرض  در آن 
ــادی  ــرکات زی ــه از ب ــد، آن جامع ــج باش رای

ــت. ــوردار اس برخ
و  کشی  بهره  و  ربا  اجازه  نه  اسالم،  در 
استثمار داده شده و نه اموال مردم  یک جانبه 
مالکیت  نظام ها،  بعضی  مصادره می گردد. در 
ملغی و تمام اموال را از صاحبانشان می گیرند 
و در برخی دیگر، استثمار و بهره کشی و ربا به 

هرشکلی آزاد است.
اقتصاد امروز کشورهای توسعه یافته تاکنون 
بدهی های فراوانی را برای این  کشورها به بار 
تریلیون دالر  آمریکا  23  اقتصاد  آورده است، 
بدهی، اقتصاد چین 8.5 تریلیون دالر، ژاپن 11 
تریلیون دالر و سایر کشورها از جمله کشورهای 
اروپایی که اقتصادشان دچار بدهی های کالن 
است 17 ، لذاست که جامعه ما هم بخاطر تبعیت 
مشکالت  شاهد  همچنان  قوانینی،  چنین  از 
زندگی  و  طبقاتی  اختالف  اقتصادی،  متعدد 
ناعادالنه فقیر و غنی درکنار یکدیگر در جامعه 

هستیم.
نقــل  الســالم  علیــه  باقــر  امــام  از 
ــن  ــث تری ــود: خبی ــه فرم ــده اســت ک ش
ــام  ــت. ام ــواری اس ــا خ ــا، رب درآمد ه
صــادق علیــه الســالم علــت تکــرار آیــات ربا 
را آمــاده ســازی ثروتمنــدان بــرای کار خیــر و 
ــون  ــد:     چ ــد و می فرمای ــات می دان صدق

https://www.usdebtclock.org - 17
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از  یکســو ربــا حــرام اســت و از طــرف دیگــر 
ــز  ــد نی ــروت بصــورت راک ــتن ث ــز و انباش کن
حــرام اســت، پــس چــاره ای جــز انفــاق و یــا 
ــدان  ــرای ثروتمن ــد ب ــدی مفی ــای تولی کاره
دربــاره  کــه  همچنــان  نمی مانــد.  باقــی 
علــت تحریــم ربــا گفته انــد: رباخــواری مانــع 
ــای  ــد و کاره ــیر تولی ــول در مس ــان پ جری
عــام المنفعــه اســت و بجــای تــالش و فکــر، 

ــود،  ــری می ش ــره گی ــول به ــود پ ــط از س فق
ــم شــده اســت. ــا تحری ــذا رب ل

گرفتــن پــول اضافــی بــدون انجــام کاری 
مفیــد و یــا مشــارکت در تولیــد، نوعــی ظلم و 
اجحــاف اســت کــه موجــب پیدایش دشــمنی 
ــه جهــت  ــا دهنــده ب و قســاوت می شــود. رب
ــت  ــی ورشکس ــدی، گاه ــای تصاع بدهی ه
و  ذلت هــا  انــواع  قبــول  بــه  مجبــور  و 
ــه را  ــادل جامع ــا تع ــود. رب ــارت ها میش اس
ــه  ــه ب ــیم جامع ــب تقس ــد و موج ــم میزن به
ــود.  ــتضعف می ش ــتکبر و مس ــب مس دو قط

ــه تنهــا  ــار تخریبــی ن ــن آث ــه ای ــا توجــه ب ب
ــان  ــام ادی ــه در تم ــالم، بلک ــریعت اس در ش
آســمانی، ربــا تحریــم شــده اســت. امــا 
ــا را  ــد رب ــی می خواهن ــه بهانه های ــی ب برخ
ــتند،  ــرار هس ــال راه ف ــد و بدنب ــه کنن توجی
ــود  ــه  یه ــد حیل کاله شــرعی ســاختن همانن
ــی  ــنبه، نوع ــن ماهــی در روز ش ــرای گرفت ب
ــه  ــن گون ــرآن از ای ــازی بیــش نیســت و ق ب

ــت. ــرده اس ــاد ک ــا انتق بازی ه
امــام خمینــی )ره( در ســالهای ابتدایــی 
ــه  ــر چنانچ ــد اگ ــالمی  فرمودن ــالب اس انق
ــدای  ــا خ ــور م ــل کش ــوری مث ــا در کش رب
ناخواســته در بانکــش، در تجارتــش و دربیــن 
مــردم وجــود داشــته باشــد، نمی توانیــم 
بگوییــم کــه جمهــوری مــا، جمهــوری 

ــت. ــالمی اس اس
بســیاری از مراجــع عظــام تقلیــد بــر 
ربــوی بــودن سیســتم بانکــی کشــور تاکیــد 
ــوادی  ــت اهلل ج ــتا آی ــن راس ــد در همی دارن
آملــی حفظــه اهلل نیــز در ذیل یــک ســخنرانی 
ــه  ــوری ک ــت در کش ــن نیس ــد: ممک فرمودن
ــی  ــاد مقاومت ــت، اقتص ــج اس ــا در آن رای رب

ــرد. ــامان بپذی س
ــود را دارد  ــی خ ــار تخریب ــا آث رب
ــانی آن را در  ــع انس ــد جوام ــر چن ه
ــه  ــود پذیرفت ــادی خ ــتم اقتص سیس
باشــند. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــع  ــرفت جوام ــت پیش ــه عل ــود ك نم
ــت  ــم و صنع ــه عل ــه ب ــی، توج غرب
ــواری  ــا خ ــه رب ــه اینک ــت و ن اس
ــی آنهــا شــده باشــد. 18 موجــب ترق

18 - تفسیر نور

امام خمینی )ره( در 
سال های ابتدایی انقالب 

اسالمی  فرمودند اگر 
چنانچه ربا در كشوری مثل 
كشور ما خدای ناخواسته 
در بانکش، در تجارتش و 
دربین مردم وجود داشته 
باشد، نمی توانیم بگوییم 
كه جمهوری ما، جمهوری 

اسالمی است.
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مائده  آقاجانی
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

ــال  ــا دو ب ــه ب ــده ای ك ــچ پرن ــن و هی ــده ای در زمی ــچ جنب »و هی
ــی  ــا گروه های ــه آنه ــر اینک ــت، مگ ــد نیس ــرواز می كن ــش پ خوی
ماننــد شــما هســتند. مــا در ایــن كتــاب از توضیــح چیــزی فروگذار 
ــور  ــان محش ــوی پروردگارش ــه س ــه ب ــگاه هم ــم. آن  نکرده ای

می گردند..« 1  

در قــرآن کریــم ســوره ای بــا عنــوان مورچــه )نمــل( آمــده اســت، در آیاتــی 
ــاد می شــود کــه: ــن ســوره  ی از ای

ــُل  ــا النَّْم ــا أَیَُّه ــْت نَْملَةٌ یَ َ ــِل َقال ــی َواِدی النَّْم ــْوا َعلَ ــی إَِذا أَتَ »َحتَّ
اْدُخلـُـوا َمَســاِكنَُکْم َل یَْحِطَمنَُّکــْم ُســلَیَْماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم َل یَْشــُعُروَن* 
ــَم َضاِحــًکا مِّــن َقْولَِهــا َوَقــاَل َربِّ أَْوِزْعنـِـی أَْن أَْشــُکَر نِْعَمتـَـَک  َفتَبَسَّ
ــاُه  ــا تَْرَض ــَل َصالًِح ــَدیَّ َوأَْن أَْعَم ِ ــی َوال ــیَّ َوَعلَ ــَت َعلَ ــی أَنَْعْم َّتِ ال

الِِحیــَن 2  « ــاِدَك الصَّ ــَک ِفــی ِعبَ ــی بَِرْحَمتِ َوأَْدِخلْنِ
ترجمــه: » آنــگاه کــه بــه وادی مورچــگان رســیدند، مورچــه ای گفــت: ای 
ــدون  ــپاهش ب ــلیمان و س ــادا س ــوید مب ــل ش ــان داخ ــه خانه هایت ــگان ب مورچ
ــت: ای  ــد زد و گف ــخن او لبخن ــلیمان از س ــد. س ــال کنن ــما را پایم ــه ش توج
پــروردگار مــن، مــرا وادار تــا ســپاس نعمــت تــو را کــه بــر مــن و پــدر و مــادر 
ــو  ــه ت ــم ک ــته ای کن ــای شایس ــای آورم و کاره ــه ج ــته ای ب ــی داش ــن ارزان م
خشــنود شــوی، و مــرا بــه رحمــت خــود در شــمار بنــدگان شایســته ات در آور«

ی 38 19 - سوره ی انعام، آیه 
20 - سوره ی نمل، آیه ی 18و19
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نکات آیه:
ــه ای  ــود منطق ــعور خ ــا ش ــات، ب 1- حیوان
را بــرای زندگــی انتخــاب می کننــد. »واِد 

ــِل«  الَنّْم
2- گفتگــو و امــر  و نهــی در میــان حیوانــات 
نیــز وجــود دارد. »قالَــْت نَْملَــٌة یــا أَُیَّهــا 

ــُل«  الَنّْم
3- در میــان مورچــگان، هــم فرماندهــی 
و هــم اطالع رســانی و هــم فرمان بــری 

ــوا«  ــٌة... اْدُخُل ــْت نَْملَ ــود دارد. »قالَ وج

و  مفاســد  و  دارنــد  شــعور  حیوانــات   -4
یکدیگــر  بــه  و  می شناســند  را  ضررهــا 
هشــدار می دهنــد. »اْدُخُلــوا َمســاِکَنُکْم« 

5- غریــزه دفــع ضــرر احتمالــی، در حیوانــات 
نیــز وجــود دارد. »اْدُخُلــوا... ال َیْحِطَمَنُّکــمْ «

ــا احســاس خطــر، همنــوع  6- کســی کــه ب
خــود را هشــدار ندهــد از مورچــه هــم کمتــر 

اســت. »ال َیْحِطَمَنُّکــْم« 

تــا  کنیــم  دّقــت  رفتــن  راه  7-هنــگام 
مورچــگان را پایمــال نکنیــم. »ال َیْحِطَمَنُّکْم« 

مثــل  خــود،  عــاّدی  امــور  در  انبیــا   -8
دیگــران زندگــی می کردنــد. »ال َیْحِطَمَنُّکــْم 

ُســلَْیماُن« 
ــردم  ــاد م ــه ی فس ــر، مقّدم ــاد رهب 9- فس
ــوُدُه«  ــلَْیماُن َو ُجُن ــْم ُس اســت. »ال َیْحِطَمَنُّک

ــراد انســان ها، بلکــه شــغل  ــه، اف 10- مورچ
َو  »ُســلَْیماُن  می شناســد.  هــم  را  آنهــا 

ــوُدُه«  ُجُن
11- اولیــای خــدا بــا آگاهــی و عمــد، حّتــی 
ــْم  ــانند. »َو ُه ــرر نمی رس ــه ای ض ــه مورچ ب

ــُعُروَن« ال َیْش
12- مورچــگان از عدالــت و تقــوای حضــرت 

ســلیمان آگاهنــد. »َو ُهــْم ال َیْشــُعُروَن«  21

ــه  ــا ب ــروزه، مورچه ه ــای ام طبق یافته ه
ــر  ــت خط ــانه، موقعی ــت نش ــض دریاف مح
ــف  ــات مختل ــد و در جه ــود می گیرن ــه خ ب
می دونــد و ســپس آمــاده مواجهــه بــا خطــر 
می شــوند. و مورچــه ای کــه زودتــر خطــر را 
ــپس  ــد و س ــاع می ده ــتور دف ــد دس می فهم
ــق  ــد و از طری ــن می کنن ــاع را تعیی ــوع دف ن
برقــراری ارتبــاط بــا هــم، از حملــه و خطــری 
ــری  ــت، جلوگی ــان اس ــه مرگش ــه منجرب ک

می کننــد.

مورچه هــا نــه تنهــا اطالعــات را از طریــق 
شاخکهایشــان دریافــت می کننــد بلکــه از 
ــاط  ــای ارتب ــیگنال ه ــال س ــرای ارس ــا ب آنه
ــي  ــد. هنگام ــتفاده می کنن ــم اس ــی ه اجتماع
کــه مورچــه اي از طــرف دشــمن مــورد حملــه 
ــود  ــي وحشــتناک از خ ــرد، صدای ــرار مي گی ق
صــادر مي کنــد، تــا دشــمن را از خود بترســاند. 

21 - التحقیق فی کلمات القرآن، جلد 6، صفحه 405
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ایــن صــدا کاماًل ناشــناس بــوده و بــه صداي 
ــی  ــباهت دارد. حت ــانها ش ــان انس ــگ می جن
مورچه هــا  همچــون  کوچکــی  حیوانــات 
عالمــت  همچــون،  نشــانه هایی  از  نیــز 
ــدردی و  ــاط و هم ــت، ارتب ــرای دوس دادن ب
آرایش هــای دفاعــی، اســتفاده می کننــد.

ــر  ــاس خط ــه احس ــه اي ک ــداي مورچ ص
ــی دارد  ــذر م ــا را برح ــه مورچه ه ــرده و بقی ک
ضبــط  پیشــرفته  دســتگاه های  بــا  را 
احســاس  هنــگام  در  مورچــه  کرده انــد. 
خطــر، صدایــي کــه مخصــوص بــه احســاس 
صــادر خــود  از  را  اســت  کــردن   خطــر 

مورچه هــا  حیــن  همیــن  در  مــي کنــد، 
ــان  ــه دوستانش ــه هم ــدا را ب ــوع ص ــن ن ای
مي فرســتند و آنهــا ایــن صــدا را مي شــنوند و 

ــد.  ــل آن عکس العمــل نشــان مي دهن در مقاب
دانشــمندان مي گوینــد کــه مورچــه از طریــق 
شــاخکهاي حســي خــود مي توانــد پیــام هــاي 
صوتــي را دریافــت کنــد. در آیــه ی بــاال، بــه 
وجــود زبانــي کــه مورچــگان بــا هــم ســخن 
مي گوینــد، صریحــاً اشــاره شــده اســت و 
ــرت  ــه حض ــرو را ب ــن نی ــزرگ ای ــد ب خداون
ســلیمان داده تــا بتوانــد ایــن زبــان را بفهمــد 
و درک کنــد. ایــن آیــه در واقــع  یکــی از 
مــوارد اعجــاز علمــی قــرآن اســت، و می تــوان 
ــر  ــا با یک دیگ ــاط مورچه ه ــوه ارتب ــم نح عل
ــل  ــر مح ــک خط ــه  ی ــا زمانی ک را، مخصوص
ــد، از آن  ــد می کن ــا را تهدی ــی مورچه ه زندگ

ــرد. اســتخراج ک

از ایــن ارتباطــی کــه میــان مورچه هــا 
از مســائل مهــم  وجــود دارد در بســیاری 
و  یافتــن بهینــه ســازی  مســائل   مثــل 

کوتــاه تریــن مســیر، با عنــوان الگوریتــم کلونی 
مورچــگان، اســتفاده می شــود. مورچه هــا از 
طریــق ارتباطــی کــه باهــم برقــرار می کننــد، 
می تواننــد پــس از مــدت کوتاهــی مســیر 
ــاه تریــن مســیر را پیــدا کننــد، و  بهینــه و کوت
ــیر را  ــن مس ــن و کوتاه تری ــه بهینه تری همیش
برای یافتــن غذا یــا فــرار از دشــمنان پیــدا 

می کنــد.

از این ارتباطی كه میان 
مورچه ها وجود دارد در 
بسیاری از مسائل مهم 
مثل مسائل بهینه سازی 

و یافتن كوتاهترین 
مسیر، با عنوان الگوریتم 

كلونی مورچگان، 
استفاده می شود. 
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حامد  تقوایی
 دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر

ــاد در  ــات، جه ــن واجب ــی از بزرگتری یک
ــه صــدر  راه خداســت کــه تاریخچــه ی آن ب
اســالم بــاز میگــردد و در تمامــی دوره هــای 
ــته  ــود داش ــف وج ــکال مختل ــه اش ــخ ب تاری
ــه  ــای مقابل ــه معن اســت. جهــاد در اســالم ب
ــت و آن  ــر اس ــل و ش ــر باط ــاع در براب و دف
ــی  ــد، »ف ــت میده ــدان ماهی ــه ب ــزی ک چی
ســبیل اهلل« بــودن اســت. جهــاد بایــد همــراه 
بــا دفــاع از مظلــوم در برابــر ظالــم و نابــودی 
بنیــان کفــر باشــد. اســالم دیــن صلــح اســت 
و جنــگ را نکوهــش مــی کنــد، امــا دفــاع را 
ــک از  ــه هیچ ی ــور ک ــد، همانط ــز میدان جای
ــد. ــگ نبودن ــر جن ــن آغازگ ــه و معصومی ائم

ــد و  ــاد آم ــتور جه ــی دس ــه زمان ــا چ ام
ــش  ــا افزای ــد؟ ب ــب ش ــاد واج ــه جه چگون
ــش  ــار، و افزای ــلمانان و کف ــان مس ــش می تن
ــه ی  ــد در آی ــلمانان، خداون ــت و آزار مس اذی
ــر مســلمانان  ــاد را ب ــره جه 216 ســوره ی بق
ــال و  ــم القت ــب علیک ــرد: »كت واجــب ک
هــو كــره لکــم و عســی ان تکرهــوا 
ــی آن  ــم و عس ــو خیرلک ــیاً و ه ش
تحبــوا شــیاً و هــو شــر لکــم و 

اهلل یعلــم و انتــم ل تعلمــون«. ترجمــه 
آیــه: »جنــگ بــر شــما مقــرر شــد در حالــی 
ــزی را  ــاید چی ــد، ش ــه آن را ناخــوش داری ک
ــد و  ــما باش ــر ش ــد و در آن خی ــوش آری ناخ
ــید و  ــته باش ــت داش ــزی را دوس ــاید چی ش
برایتــان ناپســند افتــد، خــدا می دانــد و شــما 

نمی دانیــد«.

بــا توجــه بــه ایــن آیــه، در می یابیــم کــه 
ــداری را  ــی از اراده و پای ــه باالی ــاد مرتب جه
ــجاع  ــردی ش ــد ف ــد بای ــد و مجاه ــی طلب م
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ــد در  ــن، خداون ــر ای ــر باشــد. عــالوه ب و دلی
ــرد  ــه تم ــن ک ــه ای ــاره دارد ب ــه اش ــن آی ای
ــردم دارد  ــرای م ــدی ب ــب ب ــاد عواق از جه
ــود  ــز خ ــه چی ــه از هم ــان ک ــورد آن و در م
مــی گذرنــد و بــه انجــام ایــن فریضــه الهــی 
ــه ی  ــی آی ــه بعد یعن ــد، در دو آی ــی پردازن م
218 مــی فرمایــد: »ان الذیــن آمنــوا و 
ــبیل  ــی س ــدوا ف ــروا و جاه الذین هاج

اهلل اولئک یرجــون رحمــت اهلل و اهلل 
ــه: »کســانی  ــه ی آی ــم« ترجم ــور رحی غف
کــه ایمــان آورده انــد و آنــان کــه مهاجــرت 
کرده انــد و در راه خــدا جهــاد نموده انــد، 
بــه رحمــت خــدا امیــد دارنــد، و خــدا 
ــان اســت«. از مفهــوم ایــن  آمرزنــده و مهرب
ــه مجاهــد کســی  ــت می شــود ک ــه دریاف آی
اســت کــه از جــان و مــال خــود گذشــته و بــا 
ــود، در  ــی خ ــردن از محــل زندگ هجــرت ک
جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل حضــور 

می یابــد.

آیــه ی  در  آنــان  مــورد  در  خداونــد 
»ِمــَن  میفرمایــد:  احــزاب  23 ســوره ی 
الُْمْؤِمنِیــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا 
ــُه  ــهِ َفِمنُْهــْم َمــْن َقَضــی نَْحبَ اهلَلَّ َعلَیْ
لُــوا  َوِمنُْهــْم َمــْن یَنْتَِظــُر َوَمــا بََدّ
میــان  از   « آیــه:  ترجمــه ی  تَبِْدیــاًل«. 
ــا خــدا  ــه آنچــه ب ــد کــه ب ــان مردانی ان مؤمن
ــد. برخــی  ــا کردن ــه وف ــد بســتند صادقان عه

از آنــان بــه شــهادت رســیدند و برخــی 
انتظارنــد و ]هرگــز  آنهــا در ]همیــن [  از 
ــع  ــد«. در واق ــل نکردن ــده خــود را[ تبدی عقی
ــه  ــا خــدا معامل ــا جــان خــود ب ــراد ب ــن اف ای
ــد  ــی مانده ان ــود باق ــد خ ــر عه ــد و ب کرده ان
و آیــه ی 111 ســوره ی توبــه دلیــل بــر 
ــن  ــتری م ــت: »ان اهلل اش ــن مدعاس ای
ــان  ــم ب ــهم و امواله ــن انفس المومنی
ــبیل اهلل  ــی س ــون ف ــم الجنة یقاتل له
فیقتلــون و یقتلــون وعــداً علیــه حقــا 
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فــی التوریــة و النجیل و القــرآن و من 
ــروا  ــن اهلل فاستبش ــده م ــی بعه او ف
ــک  ــه و ذل ــم ب ــذی بایعت ــم ال ببیعک
ــه:  ــه ی آی ــم«. ترجم ــوز العظی ــم الف ه
»خــدا از مومنــان جان هــا و مال هایشــان 
ــان باشــد، در  ــرای آن ــا بهشــت ب را خریــد، ت
ــه  ــه بکشــند چ ــد، چ ــگ میکنن ــدا جن راه خ
کشــته شــوند، وعــده ای کــه خــدا در تــورات 
ــه  ــق ب ــه ح ــرآن داده اســت ب ــل و ق و انجی
عهــده ی اوســت، و چــه کســی بهتــر از خــدا 
ــن  ــرد؟ بدی ــد ک ــا خواه ــود وف ــد خ ــه عه ب
خریــد و فروخــت کــه کرده ایــد شــاد باشــید 

ــت«. ــزرگ اس ــی ب ــه کام یاب ک

همچنیــن خداونــد در ســتایش مقــام 
مجاهــدان، در ســوره ی محمــد )ص( آیــه ی 
ــان را  ــدت آن ــاد مجاه ــد ما ی ــی فرمای 31 م
ــم: »و لنبلونکــم  ــده نگــه میداری ــا زن در دنی
و  المجاهدیــن منکــم  ـم  نعـل حتــی 
الصابریــن و نبلــوا اخبــار كــم«. ترجمــه ی 
آیــه: »و شــما را می آزماییــم تــا مجاهــدان و 
صابرانتــان را بشناســیم و حدیثتــان را آشــکار 
کنیــم«. پیــام ایــن آیــه اینســت کــه از خــود 
ــوان کوچــک  ــچ عن ــه هی ــان ب گذشــتگی آن

ــردد. ــع نمیگ ــده و ضای ــمرده نش ش
در شــأن نــزول آیــه ی 169ســوره ی 
ــزوه  ــد از غ ــه بع ــده اســت ک ــران آم آل عم

مشــغول  پیامبــر  کــه  هنــگام  آن  بــدر، 
ــهید  ــر ش ــا ه ــد، ب ــهدا بودن ــپاری ش خاکس
اندکــی صبحــت مــی کننــد، و شــخصی نــزد 
ــه  ــت ک ــه داش ــد  و عرض ــرم آم ــول اک رس
ــده اند و  ــته ش ــا کش ــدا آن ه ــول خ ای رس
ایــن ســخنان شــما را نمــی شــنوند و پیامبــر 
ــه  ــم ک ــدا قس ــه بخ ــد ک ــواب فرمودن در ج
ــد،  ــنوا ترن ــما ش ــن ســخنان از ش ــان در ای آن
ــازل  ــر ن ــر پیامب ــه ب ــن آی ــگام ای و در آن هن
ــي  ــوا ِف ــَن قُتِلُ ــبََنّ الَِّذی ــد: »وََل تَْحَس ش
َســبِیِل اهلَلِّ أَمَْواتـًـا بـَـْل أَْحیـَـاءٌ ِعنـْـَد رَبِِّهــْم 
یُْرزَقـُـوَن«. ترجمــه ی آیــه: »هرگــز کســانی 
ــرده  ــده اند، م ــته ش ــدا کش ــه در راه خ را ک
مپنــدار، بلکــه زنده انــد و نــزد پروردگارشــان 
ــده  ــن نشــان از زن ــوند«. ای روزی داده می ش
ــودن  ــم ب ــد و متنع ــزد خداون ــودن شــهدا ن ب

ــت. آن هاس
بــا توجــه بــه کلیــه ی آیــات قــرآن در وصف 
و تکریــِم جهــاد و اجــر مجاهــدت می یابیــم که 
ــدت  ــی و مجاه ــای بندگ ــی از قله ه جهاد یک
مومنیــن بــرای خداســت، آنــان که هیچــگاه زیر 
 بــار ظلــم و ســتم اشــقیا نرفتــه و آزادانــه زندگی
مــی کننــد و حیــات اخــروی را بــر حیــاِت بــی-

ــدا و  ــاری خ ــح داده و به ی ــوی ترجی ارزش دنی
رســولش می شــتابند و چــه بکشــند و چــه 

ــد . . . ــوند پیروزن ــته ش کش
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سمانه  میرزاجانی
دانشجوی کارشناسی ارشد 

ــة الریاســة،  قــال علــی علیــه الســالم: »ال
ــروری،  ــه: » ابزارس ــدر«. ترجم ــعه الص س
شــکیبایی درتحمــل نامرادی هاســت«.

ایــن جملــه، کــه حکمــت 176 نهــج 
البالغــه اســت، بــه  یکــی از ویژگی هــای 
ــدر  ــعه ی ص ــه س ــت ک ــِم ریاس ــیار مه بس
ــا،  ــر ترجمه ه ــد. در اکث ــاره می کن ــت اش اس
ــر و  ــینه و صب ــادگی س ــدر را گش ــعه ی ص س
بردبــاری و شــکیبایی ترجمــه کرده انــد، و ایــن 
ــه  ــته اند ک ــی دانس ــی از نیروهای ــت را  یک صف
ــارزه  ــد در راه مب ــان بتوان ــود انس ــث می ش باع
ــروز شــود. ســعه ی صــدر   ــاره پی ــا نفــس ام ب
یــا گشــادگی ســینه،  یعنــی دریــا دل بــودن  22، 
ــب  ــت درک مطال ــی ظرفی ــا دل بودن یعن دری
عمیــق و تحمــل شــرایط گوناگــون را داشــتن. 
ظرفیت هــای  و  دلــی  ازگشــاده  انســان ها 
ــد  ــی خداون ــتند،  یعن ــوردار هس ــی برخ مختلف
دروجــود انســان قابلیت هایــی قــرارداده اســت 
ــودش  ــرت خ ــدازه ی بصی ــه ان ــد ب ــا بتوان ت
ــش  ــل آن واکن ــت و درمقاب ــق را دریاف حقای
ــودن  یعنــی  ــا دل ب مناســب نشــان بدهــد. دری
اینکــه انســان بتوانــد مشــکالت و نامالیمــات 

ــد. ــم کن ــود هض را درخ
22 - غررالحکم، ص66

سعه ی صدر، لزمه ی مدیریت 
ــتوار  ــدر، اس ــعه ی ص ــب س ــاِن صاح انس
گــذرا،  ناخوشــی های  و  خوشــی  و  اســت، 
را  او  شــخصیت  و  متالطــم،  را  او  روح 
اینکــه  بــه  باتوجــه  نمی کننــد.  متزلــزل 
ــت،  ــیب اس ــراز و نش ــر از ف ــی پ ــیر زندگ مس
بــه  دســتیابی  دنبــال  بــه  کــه   انســانی 
مســئولیت هایی مهــم و اجرایــی هســت، نبایــد 
طالــب شــرایط همیشــه مطابــق خواســت خــود 
و بــدون مشــکل باشــد، چــون وجــود مشــکل، 
رســیدن بــه مقصد را بــا ارزش ســاخته، و اگر در 
ایــن مســیر، فــرد دچــار بــی تابــی و ناشــکیبایی 
شــود، از وجــود ســعه ی صــدر بــی بهــره مانــده 
اســت. البتــه ســعه ی صــدر نبایــد بــه گونــه ای 
باشــد کــه باعث ســهل انــگاری و اشــتباه شــود. 
ســعه ی صــدر آنســت که بــرای انجــام مدیریت 
صحیــح، گاه انســان الزم اســت موضوعاتــی را 
نادیــده بگیــرد، و خویشــتن داری نشــان دهــد. 
و در مقــاِم ســختگیری برنیایــد و بــه خطــاکار 
فرصــت دهــد تــا خویــش را اصــالح کنــد. ولی 
مســامحه و ســهل انــگاری بــدان معناســت که 
ــد و در  ــا کن ــح را ره ــت صحی ــان مدیری انس
 برابــر حــوادث و اشــخاِص خطــاکار، سســتی و
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ــعه ی  ــن س ــد. بنابرای ــان ده ــری نش ــی تدبی ب
ــردد و  ــاز می گ ــح ب ــت صحی ــه مدیری صــدر ب
ــردد. ــاز می گ ــت ب ــرِک مدیری ــه ت ــامحه ب مس

ی درســت امــور، داشــتن ظرفیت  الزمــه اداره 
ــت.  ــراوان اس ــه ی ف ــل و حوصل ــیع و تحم وس
کســی کــه فاقد ســعه ی صدر و گشــادگی ســینه 
ــزار  ــت گ ــد خدم ــور اســت، نمی توان در اداره ی ام
مــردم باشــد، و نمی توانــد حــق را پــاس دارد و بــه 
عدالــت عمــل نمایــد. ضیــق صــدر موجــب کــم 
ظرفیتــی و تغییــر در تصمیــم گیــری و درماندگی 
درکل، و رفتــار نادرســت و ناخوشــایند بــا مــردم 
ــی  ــدره لم یصبرعل ــاق ص ــن ض ــود. »م می ش
كــه »كســی  ترجمــه:   .»  اداءالحــق 23 

ــرای ادای  ــد ب ــگ باش ــینه اش تن س
ــی آورد« ــاب نم ــق ت ح

بــا ایــن اوصــاف از ســعه ی صــدر، می تــوان 
بــه جامعــه  ی اکنــوِن خــود نگاهــی انداخــت، و 
بــا نــگاه بــه جایــگاه مدیــراِن جامعــه و نقــش 
ــاید  ــرد، ش ــان ک ــر نش ــدر، خاط ــعه ی ص س
نبــودن ســعه ی صــدر بتوانــد درصــدی از 
مشــکالت بوجــود آمــده را بــه خــود اختصــاص 
ــدر،  ــعه ی ص ــع، س ــی مواض ــا در برخ دهد، ی
جــای خــود را بــا ســهل انــگاری عــوض کــرده 
اســت. بــا مشــخص شــدن فــرق ســعه ی صدر 

23 - کنزالفوائد، ج1، ص278

بــا ســهل انــگاری، شــاید بتــوان از بــروز برخــی 
مشــکالت پیــش گیــری نمــود.

 ســعه ی صــدر، خصلتــی اســت کــه هــم در 
ــی  ــی اجتماع ــم در زندگ ــردی و ه ــی ف زندگ
اثــرات مثبتــی بــا خــود بــه همــراه دارد. 
می تــوان گفــت ســعه ی صــدر بــا صبــر 
اشــتراکات فراوانــی دارد. امــا در ریاســت و 
مســئولیت های  برخــی  بــودِن  عهــده دار  
ــاره  ــم و چ ــیار مه ــی بس ــن ویژگ ــم، ای مه
ــع  ــد، مان ــک س ــوان  ی ــت، وگاه بعن ــاز اس س
مشــکالت بعــدی می شــود، زیــرا ایــن صفــِت 
شایســته از تصمیــم گیری هــای عجوالنــه 
ــن  ــد، و ای ــری می کن ــرت جلوگی ــی بصی و ب
بــدان معناســت کــه در شــرایط ســخت و 
ــکیبایی،  ــر و ش ــا صب ــوان ب ــته، می ت ناخواس
ــه  ــل آورد. ب ــری بعم ــدی جلوگی ــع بع از موان
ــته ی  ــردی شایس ــی ف ــراوان وقت ــال ف احتم
ــا ریاســت  ــک مســئولیت  ی  عهــده دار شــدن  ی
ــه رقیبــان او و افــرادی  ــا توجــه ب می شــود، ب
کــه در پــی کســب موقعیــت او بودنــد، 
شــرایط ســختی بــرای فــرد مســئول، از 
جانــب رقیبــان، رقــم خواهــد خــورد. و باعــث 
نامالیمــات بســیاری خواهــد شــد، و تحمــل 

ــت. ــدر اس ــعه ی ص ــان س ــات، هم نامالیم
و  تاریــخ  در  گونــه تحمل هــا  ایــن  از 
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مخصوصــا در زندگــی بــزرگان، ائمــه و پیامبــر 
ــده شــده اســت. نظــر  ــرم )ص( بســیار دی اک
ــه عنــوان الگــوی  ــزرگان ب ــه اینکــه ایــن ب ب
پســندیده ی مــا در زندگــی قلمــداد می شــوند، 
ــت  ــان تبعی ــیره ی ایش ــه از س ــت ک الزم اس
ــح  ــق را در فت ــن مصادی ــی از ای ــم.  یک کنی
مکــه می توان یافــت. هــم چنیــن رفتــار 
گویــای  خــوارج،  برابــر  در  امیرالمومنیــن 
 . میباشــد 24  بزرگــوار  آن  صــدر  ســعه ی 
حضــرت علــی بــر بزرگــواری و بردبــاری خود 

ــد: ــود می افزای ــه خ ــوب ب ــوان منس در دی
وذی سفیه یواجهنی بجهل    

واکراه ان اکون له مجیبا 
یزید سفاهه وازید حلما       

کعود زادبالحراق طیبا 

ترجمه: »انسانی كه كوته فکر و سفیه 
است، از سر جهالت و نادانی با من روبرو 
می شود )برخوردی جاهالنه می كند و بد 
می گوید( اما من كراهت دارم كه پاسخ 
او را بگویم، او بر سفاهت و جهالت )و 

24 - سندگفتارحکیمانه )مصادر نهج البالغه ج47:145(

من  و  می افزاید،  خود(  بِد  برخوردهای 
می  خود  بردباری  و  داری  برخویشتن 
كه  است  عودی  َمثَِل  من  َمثَِل  افزایم. 
آن را در آتش می اندازد و هر چه آتش 
بیشتر می سوزد، بوی خوش آن بیشتر 

می شود  2  «
نتیجــه گیــری: ســعه ی صــدر  یکــی از 
ویژگی هــا و صفــات پســندیده اســت، کــه جدای 
ازشایســته بــودن از لحــاظ اخالقــی و عرفانــی، از 
ــک  ــم بعنوان ی ــی ه ــی و سیاس ــاظ اجتماع لح
ویژگــی و  یــک مهــارت شــناخته می شــود، کــه 
ــی  ــته م ــای ناخواس ــا و زیان ه ــع از ضرره مان
ــث  ــد باع ــاع، می توان ــار آن در اجتم ــود و آث ش
عمیــق شــدن درک انســانها نســبت بــه همدیگر 
ــت  ــن صف ــود ای و شــرایط همدیگــر شــود. وج
ــم  ــراد ه ــایر اف ــه س ــد ب ــی توان ــرد م ــک ف در ی
ســرایت کنــد و همــه گیرشــدن ایــن ویژگی  یک 

ــد زد. ــم خواه ــی را رق ــه ی آرمان جامع

25 - دیوان االمام علی بن ابی طالب، جمع و ترتیب 
عبدالعزیزالکرم، انتشارات کتابخانه ی ارومیه، قم، ص20
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 خودتان را معرفی بفرمایید؟
ـ بــه نــام خــدا، زینــا حــق گویــان هســتم، 32 
ــهید  ــگاه ش ــک دانش ــجوی فیزی ــاله، دانش س

بهشــتی در مقطــع دکتــرا.

 راجــع بــه رونــد حفظتــان بگوییــد؟ 
آیــا كل قــرآن را در یــک زمــان حفــظ 

ید؟ د كر
ــه صــورت  ـ برنامــه حفــظ بنــده بیشــتر ب
دوران  در  و چــون  اســت  بــوده  تفریحــی 
کار ایــن  بــه  دانشــجویی  و   تحصیلــی 

پرداختــه ام در طــی تقریبــا 6-7 ســال و شــاید 
ــه لطــف خــدا کل  کمــی بیشــتر توانســته ام ب

قــرآن را حفــظ کنــم.

 بنظــر شــما حفــظ قــرآن بــرای هــر 
فــردی امــکان پذیــر اســت؟ 

بــا  از  یکــی  قــرآن،  حفــظ  برنامــه  ـ 
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــن کارهای ارزش تری
در برنامــه ی روزمــره هــر فــردی قــرار بگیــرد. 
بنظــر بنــده هر فــرد بنــا بــه اســتعداد و فرصت 

شــغلی و تحصیلــی خــود می توانــد از موهبــت 
حفــظ بهره منــد شــود. توســل بــه معصومیــن و 
تــوکل بــه خــدا، دو رکــن اصلــی تحقــق هدف 
حفــظ قــرآن کریــم می  باشــد. بــه نظــر بنــده 
هــر فــردی کــه توانســته اســت حداقــل یــک 
ــد را  ــا توحی ــد و ی ــوره ی حم ــال س ــوره مث س
حفــظ کنــد )کــه عمومــا در دوران کودکــی این 
اتفــاق می افتــد(، ایــن امــر بــا انگیــزه و عالقــه 
و پشــتکار برایــش میســر اســت. همانطــور کــه 
خــود قــرآن ذکــر می کنــد کــه مــا آن را بــرای 

یــادآوری آســان کردیــم.

 تثبیت محفوظات چگونه است؟

ــخت تر و  ــی س ــات بس ــت محفوظ ـ تثبی
پراهمیت تــر از عمــل حفــظ قــرآن اســت. زیــرا 
چــه بســیار افــرادی هســتند کــه عمــل حفــظ 
را بــه خوبــی انجــام داده و در اثــر عــدم مــرور 
مناســب و کافــی آیــات حفــظ شــده، بــه بهانــه 
ــن  ــان از بی ــی، زحماتش ــغله کاری و درس مش
رفتــه و محفوظــات از ذهنشــان پاک می شــود. 

زینا حق گویان
دانشجوی دکتری فیزیک
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در ایــن صــورت حفــظ مجــدد آیات، ســخت تر 
ــود. ــار آن می ش ــن ب ــظ اولی از حف

 از بــركات حفــظ قــرآن در زندگیتــان 
بفرمایید؟

ـ توجــه بــه معانــی و شــأن نــزول آیــات در 
ــه  ــرآن ب عمــل حفــظ، باعــث می شــود کــه ق
صــورت کاربــردی در زندگــی مــا حضور داشــته 
ــی  ــار تربیت ــرکات و آث باشــد و هــر لحظــه از ب
آن اســتفاده بهتــری بکنیــم. از نظــر بنده شــور و 

نشــاطی کــه یــک حافــظ قــرآن بعــد از تــالوت 
ــچ  ــا هی ــد، ب ــدا می کن ــده پی ــظ ش ــاِت حف آی
نشــاط دیگــری قابــل مقایســه نیســت. عــالوه 
بــر تأثیــرات معنــوِی انــس بــا قــرآن در زندگــی 
ــره ی  ــای روزم ــخص در فعالیت ه ــردی، ش ف
خــود نیــز موفقیــت بیشــتری کســب می کنــد. 
حضــور در کالس هــای قــرآن و نیــز آشــنایی بــا 

افــراد مختلــف فعــال در ایــن زمینــه نیــز اثــرات 
تربیتــی و اجتماعــی مثبتــی بــه همــراه دارد.

 و در آخر توصیه تان به دانشجویانی كه 
عالقه مند به حفظ قرآن هستند، و كسانی 
كه می خواهند حفظ قرآن را شروع كنند؟

دانشــجویان  بــه  بنــده  توصیــه ی  ـ 
ــه  ــن اســت ک ــرآن ای ــظ ق ــه حف ــد ب عالقه من
ــد،  ــه می توانن ــه را ک ــان روزان ــدار از زم ــر مق ه

ــای  ــران کاره ــد و نگ ــرآن بپردازن ــظ ق ــه حف ب
درســی و برنامه هــای دیگــر خــود نباشــند، زیــرا 
انــس بــا قــرآن و مخصوصــا بــه شــکل حفــظ 
ــی روی  ــر مثبت ــی تأثی ــور باورنکردن ــه ط آن، ب

برنامه هــای درســی مــا می گــذارد.
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معصومه  فرزانه
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک

  از دلدادگی و راه و رسمش سخن گفتن به خودی خود دشوار است. . ، و دشوارتر می شود زمانی که 
معشوق آسمانی می شود. . .

آن وقت شرحی که تو در پی نوشتن آنی، می شود شرح دلدادگی بنده به معبود! عشق ازلی! هدف 
آفرینش! . . . 

نمیدانم شهدا شهادت را در چه چیز یافتند و پر کشیدند، . . . در نماز شب هایشان که با هر العفوش 
تا آسمان ها می رفتند، . . . درمیان اخالق نیک شان که نشانی از مهربانی معشوقشان بود، . . . یا دست 

همیشه به خیرشان. . .
هرچه هست همه شان متفق القول رمزی مشترک داشتند،

رمزی پنج حرفی: رمزی از نهایت عشق و شور،
رمزی که بنده اش را یک شبه از فرش به عرش می برد،

رمزی که با نورش پرواز می کردند، حال مهم نبود پرواز از کجا تا کجا باشد،
از همدان تا دمشق، از  قزوین تا حلب، از مشهد تا سامرا یا از زمین تا آسمان. . . . . . .

زمانی که معمای این حیات فانی را حل می کردند،
و به ذره ای از ذات آن رمز پنچ حرفی دست می یافتند، 

دیگر برایشان آمال و آرزو و خانواده مهم نبود،
تنها برایشان سری می ماند که دیگر تاب ماندن روی تنشان را نداشت،

 سری که درد می کرد برای فدای ارباب شدن . . . 
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قصــه ی دلبــری روایــت کوتاهــی از زندگــی مدافــع حــرم محمدحســین محمدخانــی اســت. 
ایــن کتــاب بــر اســاس خاطــرات همســر شــهید بزرگــوار نوشــته شــده اســت، و روایتگــر زندگــی 

شــهید محمدخانــی از دوران دانشــگاه تــا ازدواج و شــهادت ایشــان اســت.

ــای آن  ــادی و زرق و برق ه ــی م ــر زندگ ــدری درگی ــه ق ــا ب ــدام از م ــر ک ــه ه ــه ای ک در زمان
شــده ایم کــه نهایــت بندگیمــان همــان نمــاز نیــم بنــدی اســت کــه مــی خوانیــم، آشــنایی بــا چنین 
شــخصیت هایی شــاید تلنگــری باشــد تــا بــه راه برگردیــم و بــه قــول موالنــا پیــش خودمــان فکــر 

 : کنیم

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود         
   به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم

تا شاید سر آخر به این نتیجه برسیم که:
مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک       

    چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

در بخشی از كتاب می خوانید:

» آمد اتاق بسیج خواهران و پشت به ما و رو به دیوار نشست. آن دفعه را خودخوری 
کردم. دفعه بعد رفت کنار میز که نگاهش به ما نیفتد. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم، بلندبلند 
اعتراضم را به بچه ها گفتم. به در گفتم تا دیوار بشنود، زور می زد تا جلوی خنده اش را بگیرد. 
معراج شهدای دانشگاه انگار ارث پدرش بود. هر موقع می رفتیم، با دوستانش آن جا می پلکیدند. 

زیرزیرکی می خندیدم و می گفتم: » بچه ها، بازم دار و دسته ی محمدخانی«...



شعر از : 
 شهید محمد حسین محمدخانی






