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ارتباط با ما:

حدیث
قال االمام الباقر(ع):

نشرهی روزاهن امور فرهنگی قوه قضائیه

تلفن021-42507119 :

فاَهللَ َمن َعصا ُه
ما َع َر َ

امام محمدباقر(ع) :خدا را نشناخته آن که نافرمانیاش کند.
(تحفالعقول ،ص)294

					

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

نماز امام حسن عسگری
در میان درندگان

حضـرت امـام حسـن عسـگری(ع) از طـرف حکومـت
عباسـی بـه دسـت مأمـوری سـپرده شـده بـود.
او از حکومت عباسـی اجازه داشـت امام را میان درندگان
بینـدازد .همسـرش بـه او گفت« :تقوای خداوند را پیشـه
کن .تو متوجه نیسـتی چه کسـی در منزل توسـت؟»
آنگاه عبـادت ،پاکـی و نیکـوکاری امـام را بـه شـوهرش
یـادآور شـد و گفـت« :مـن برای تو میترسـم .میترسـم
حـق او را رعایـت نکنـی و گرفتـار عذاب بشـوی».
امـا مـرد زیـر بـار نرفـت و امـام حسـن عسـگری(ع) را
میـان درنـدگان انداخـت .هیچکس تردیدی نداشـت که
درنـدگان ،امـام را طعمـه خـود خواهنـد کرد .امـا وقتی
پـس از مدتـی بـرای تماشـا آمدنـد ،دیدنـد امام حسـن
عسـگری(ع) ایسـتاده و در حال نماز است و درندگان نیز
دور او را گرفتهانـد .بـا دیـدن این منظره ،امـام را از میان
درنـدگان خـارج کردنـد .منبع :بحاراالنـوار ،ج ،50ص 268

آیا پروردگارت را دیدهای؟!

روزی دعلـب یمانـی از امام پرسـید :یـا امیرالمؤمنین،
آیـا پـروردگارت را دیدهای؟
حضـرت پاسـخ داد :مگـر من چیزی را که ندیده باشـم
میپرستم؟
دعلب گفت :چگونه او را دیدهای؟
فرمـود :چشـمها او را بـه طـور آشـکار نمینگرنـد ،امـا
دلهـا بـا حقایـق ایمـان بـه وجـودش پـی میبرنـد .بـه
چیزهـا نزدیـک اسـت ...نـه بـه مالمسـت ،و از آنهـا دور
اسـت ...نـه به حالـت جدایی گوینده اسـت ...نـه با تفکر،
و آفریننـده اسـت ...نـه بـه اهتمـام سـازنده اسـت ...نه با
دسـت و ابـزار .لطیـف اسـت ...ولـی در پنهانـی به وصف
نمیآیـد .بـزرگ اسـت ...نـه بـه معنـی زمخـت و گنـده.
مهربـان اسـت ...نـه نـازک طبـع و سسـت اراده .چهرهها
در برابـر عظمتش خوار و نگران اسـت و دلهـا از ترس و
بیمش ،زار و پشـیمان اسـت.

رابطه انسان با خدا
یکـی از افتخـارات انسـان ایـن اسـت کـه خداونـد او را بـه
بندگـی خـود بپذیـرد و از دایـره سرکشـان ،طاغیـان و
گمراهـان بیـرون آورد .تنهـا کسـی کـه میتوانـد نعمـت
بدون اسـتحقاق بخشـد ،خدای منان اسـت؛ زیـرا او قبل
ِ
از خلقـت ،نعمـت میدهـد؛ یعنـی عـدم را ،لبـاس وجـود
می عشـق ،در دل مخلوق جوشانده است.
پوشـانده اسـت و ِ
رابطـه انسـان و خـدا را میتـوان بـه ایـن موارد تقسـیم
کرد:
 -1ارتباط عابد و معبود
امـام سـجاد(ع) میفرماید«:مـن آن بنـده تو هسـتم که
پیـش از آفریدنـش ،بـه او انعـام کـردی و آفریـدی و بعد
از خلقـت نیـز انعـام فرمـودی و را ِه هدایـت نمـودی .بـه
جمـال خـود دلش ربودی و بـه حق دلبند سـاختی و به
طنـاب هدایـت از ضاللت بازداشـتی».
 -2ارتباط آمر و مأمور
آمریّت سـزاوار کسـی اسـت که خالقیت سـزای اوسـت؛
زیـرا صالح و فسـا ِد مخلـوق را خالق میدانـد .از اینروی
تنهـا او را سـزد کـه امر و نهـی کند و عبد را الیق اسـت
نهـی معبود توجـه نماید.
کـه به امـر و
ِ
 - 3رابطه سائل و مسئول
سـؤال دو گونه اسـت؛ سـؤال به زبـان تکوین و سـؤال به
زبـان تشـریع .همه موجودات بـه زبان تکویـن ،دم به دم
از خـدا سـؤال و خواهـش دارنـد و خدا نیز هـر لحظه به
َ
السـماواتِ
خواسـته آنان پاسـخ میدهد«.یَ ْسـأل ُ ُه َم ْن فِی َّ
ض ُک َّل یَ ْـو ٍم ُه َـو فِـی شَ ْ
ـأ ٍن :هـر آنچه در آسـمانها
َو اْألَ ْر ِ
و زمیـن اسـت از او میخواهنـد و او نیـز هـر روز در کار

نکته

ما را رها نخواهد کرد...

عـزت مؤمنـان بـا اتحـاد و همبسـتگی حـول محـور تقـوا و صبـر حاصل
میشـود؛ لـذا تـا زمانـی کـه خـدا را داریـم و ایـن همبسـتگی را رعایـت
کنیـم ،خـدا نیـز مـا را رهـا نخواهـد کـرد ،و اگـر الزم باشـد بـا امدادهای
غیبـی خـود مـا را یـاری خواهـد داد؛ امـا اگـر راحتطلـب و بـه دنبـال
سـازش بـوده 35 ،سـال مقاومـت در برابـر آمریـکا را اشـتباه دانسـتیم ،یا
بـرای مقاومـت بـر تـوان و تجهیـزات خـود متکی بودیـم و نه خـدا ،او هم
مـا را رهـا خواهد کـرد...
بخشی از سخنرانی حضرت آیتاهلل محمدتقی مصباح یزدی در جمع تعدادی از طالب و اساتید 14 ،مهرماه 1392

جدیدی اسـت».
غنی و فقیر
 -4رابطه ّ
غنـی مطلق باشـد؛
خداونـدیِ خـدا ،اقتضـا میکنـد که
ّ
زیـرا هر چه غیر اوسـت فقیر اسـت« .اَنْت ُُم ال ْ ُفقَـرا ُء اِلَی ّ
الل
َو ّ
فقیـران در درگاه خدایید
َنـی ال ْ َحمید :شـما
ِ
الل ُه َـو الْغ ُّ
و تنهـا خداوند بینیاز سـتوده اسـت».
فقـ ِر فراگیـر در جهـان ،الزمـهاش غنـای فراگیر اسـت تا
فقـرا خـود را بیپشـتوانه نداننـد و ناامید نگردنـد .آدمی
هـر قـدر غنی باشـد بـاز فقیر اسـت تا چه رسـد بـه این
کـه فقیر نیز باشـد.
 -5رابطه تو ّکل و استغنای بنده به خدا
ِ
صداقـت عابـد بـا معبـود و عاشـق با
یکـی از نشـانههای
معشـوق ایـن اسـت کـه عابـد اختیـار خـود را به دسـت
معبـود دهـد و زمـام امـورش را تسـلیم معشـوق نماید.
 -6راضی و مرضی
رابطـه دیگـر میان انسـان و خدا ،رضایت آدمـی از معبود
خویـش اسـت؛ زیـرا انسـان هیچگونـه حقّی بـر خداوند
نـدارد تـا خـود را طلبـکار و ذیحـق بداند .آنچـه خدا به
انسـان داده ،لطـف و کـرم خـودش اقتضـا کـرده و آنچه
نـداده مشـیت و عدالـت او صالح ندیده اسـت.
َ
ْس
قـرآن کریم در ایـن خصـوص میفرماید:یا أیَّ ُت َهـا ال َّنف ُ
ال ْ ُم ْط َم ِئ َّن ُـة ْارجِ عِـی إِلی َرب ِّ ِ
ـک راضِ َی ًة َم ْرضِ َّیـ ًة َفا ْدخُ ل ِی فِی
عِبـادِی َو ا ْدخُ ل ِـی َج َّنتِـی :ای نفـس مطمئـن ،بـه سـوی
پـروردگار خـود برگـرد ،در حالـی کـه تـو از او راضی و او
از تـو راضـی اسـت .پـس در جمـع بندگانم و در بهشـتم
داخل شـو».

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل

بایدن نیامده خلع سالح شد

اخبار
نابودی افسانه دموکراسی آمریکایی

حملـه معترضـان به سـاختمان کنگـره آمریکا اگرچـه در داخل کشـور ایران
توسـط حامیـان بـه مذاکـره ،بـا سـکوت و کمتوجهـی و حتـی قلـب معنـی
مواجـه شـد؛ امـا در میـان افـکار عمومـی ،شـخصیتها و رسـانههای جهـان

بازتـاب گسـتردهای داشـت؛ عـدهای هـم طنـز تلخـی در رویدادهـای آمریکا
دیدنـد« .کارل شـارو» کمدین لبنانـی -بریتانیایی ،مقایسـه طنزآمیزی میان
حمایـت آقـای ترامـپ از اوبـاش حملهکننده بـه کاخ کنگره و سـابقه آمریکا
در کمـک بـه سـرنگونی رهبـران کشـورهای دیگـر داشـت .وی در صفحـه
خارجی
توئیتـرش نوشـت« :کاری کـه ترامـپ کـرد ،اساسـاً واردات سیاسـت
ِ

آمریـکا بـه داخـل خـود آمریـکا بـود»« .فیلیپـه نتـو» کارشـناس مشـهور

رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در بخشـی از فرمایشـات خـود در صبـح جمعـه به
مناسـبت سـالروز قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مـردم قم ،فرمودند« :اگر تحریمها برداشـته
شـد ،بازگشـت آمریـکا بـه برجـام معنا میدهـد؛ البته مسـئله خسـارتها که جزو
مطالبـات مـا اسـت در مراحـل بعـدی دنبال خواهد شـد ،امـا بدون رفـع تحریمها
بازگشـت آمریـکا بـه برجـام حتی ممکن اسـت به ضرر کشـور هم باشـد».
رهبـر معظـم انقلاب با فرمایشـات خود راهبرد جمهـوری اسلامی در دوره بایدن
را تعییـن کـرده و همزمـان مسـیر پیـش رو را بهصـورت کامـل ترسـیم نمودنـد.
ً
کاملا روشـن اسـت کـه بایـدن میخواهـد بـه برجـام بازگـردد و این بازگشـت از
سـر اضطـرار و نبود راههـای جایگزین اسـت.
بایـدن بهخوبـی میدانـد کـه فشـارها اکنـون در سـقف اسـت و آمریـکا دیگـر
ابـزار تحریمـی بـرای افـزودن فشـارها بـر ملـت ایـران در اختیـار نـدارد .از طرفی
منطقـه نیـز در کنتـرل محـور مقاومت اسـت و گزینـه اخـراج آمریکاییها جدی و
درعینحـال عملیاتـی شـده اسـت .از طرفـی دیگـر گزینـه نظامی علیه ایـران هم
در پرتـو قوی شـدن ،در حد یک شـوخی اسـت .حال دیگر فشـارها نیـز همانطور
کـه رهبـر انقلاب فرمودهانـد اثـر خـود را از دسـت داده اسـت و ایـران در حـال
پاسـخدهی درون برجامـی بـرای موازنهسـازی بـه تعهـدات اسـت .حـاال تنهـا یک
راه بـرای بایـدن باقیمانـده اسـت ،اینکه بـه برجام بازگـردد ،مقداری از فشـارهای
اقتصـادی بکاهـد و یـک فضـای تنفسـی و قابـل دفـاع بـرای همـکاران غربگرای
خـود در ایـران ایجـاد کنـد ،قبـل از آنکـه تجربه ترامـپ میـراث آنـان را در ایران
بـر بـاد دهد.
بایـدن در ایـن طراحـی قصـد دارد بـدون پرداخـت مابـهازا بـه برجـام بازگـردد و

سیاسـی برزیلـی نیـز از آمریـکا انتقـاد کـرد و در صفحـه توئیتـرش نوشـت:
«منتظـرم آمریـکا بـه آمریـکا حملـه کنـد تـا بتواننـد دموکراسـی را مجـددا ً
برقـرار کننـد» .روزنامـه آمریکایـی نیویورکتایمـز ایـن حملـه را «یـک روز
زشـت در آمریـکا» توصیـف کـرد و درعینحـال تلاش بـرای کوچکنمایـی
ابعـاد ایـن فاجعـه ،بـه دنبـال متهم کـردن ترامـپ در ماجـرا را داشـت .این
در حالـی اسـت کـه تسـخیر کنگـره اقدامـی بیسـابقه در تاریـخ آمریـکا و
اوج نمایـش افـول هژمونـی این کشـور اسـت .شکسـت قـدرت نـرم آمریکا و
مؤلفههـای آن مقابـل چشـم جهانیان و نابودی افسـانه دموکراسـی آمریکایی
در ایـن حـوادث بهخوبـی نمایـان شـد.

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

رهبـر معظـم انقالب در سـخنرانی دیـروز (جمعه) با اشـاره به تولید واکسـن

کرونـا در کشـورمان فرمودنـد« :واکسـنی کـه برای کرونـا آماده شـد مایهی
افتخـار اسـت؛ ایـن را انـکار نکننـد؛ ایـن مایه عـ ّزت یک کشـور اسـت ،مایه
افتخـار کشـور اسـت» .ایشـان همچنیـن در خصـوص واکسـنهای خارجـی
و حرفهایـی کـه درخصـوص خریـد آنهـا میشـود نیـز افزودنـد« :اگـر
آمریکاییهـا میتوانسـتند واکسـن درسـت کننـد روزانـه  ۴۰۰۰نفـر تلفـات
کرونایـی نداشـتند .اگـر فایـزر میتواند واکسـن درسـت کند ،اول خودشـان
مصـرف کننـد تـا اینقـدر فوتـی نداشـته باشـند .انگلیـس هـم همینطـور.
اینهـا اگـر واکسـن بلـد بودند درسـت کننـد خودشـان اسـتفاده میکردند،
اینقـدر کشـته نداشـته باشـند .گاهـی اینهـا میخواهنـد واکسـن را روی
ملتهـای دیگـر امتحـان کننـد .بـه فرانسـه هم بـه دلیـل سـابقه خونهای
آلـوده خوشبیـن نیسـتم».

همزمـان بـا سـاخت اجمـاع بینالمللـی از بیـرون و ایجـاد دوقطبـی و شـکاف
سـازش -مقاومـت از طریـق ظرفیـت شـبکه غربگـرا در داخـل ،مجـددا ً نظـام را

آصفی :مبارزه ایران با داعش امنیت اروپا را باال برد

سـخنگوی وزارت خارجـه در دولـت اصالحـات گفـت« :مـا نبایـد در اعلام

بـه میـز مذاکـره بکشـاند و در ادامـه برجـام را به بخشهـای موشـکی و منطقهای

رسـمی حضورمـان در منطقـه کـه بـا هـدف حفـظ منطقـه و مبـارزه بـا

تعمیـم دهد.

تروریسـم داعش
تروریسـم بـوده ،لکنت زبان داشـته باشـیم .مبـارزه ایران با
ِ

رهبـر معظـم انقلاب قبـل از اسـتقرار بایـدن در کاخ سـفید ،دسـت دشـمن را
خوانـده و اکنـون دسـت باال را به همت اسـتقامت ملـت ایـران و مؤلفههای قدرت
ملـی بـه کار گرفتـه اسـت و عم ً
ال با مشـروط کردن لغـو همه تحریمهـای ظالمانه
بهعنـوان مابـهازای بازگشـت بـه برجـام ،بایدن را در همـان ابتدا خلع سلاح کرده
اسـت .ازایـنرو دسـتگاه اجرایی و دیپلماسـی کشـور نیـز میبایسـت در چارچوب
اعالمـی رهبـر معظـم انقلاب در مواجهـه بـا موضـوع بازگشـت آمریکا بـه برجام،
عمـل کنـد و همچـون گذشـته برجامـی ،دلخـوش بـه قـول و قرارهـای کاغذی
دشـمن نشود.

در سـالهای اخیـر حتـی موجـب افزایـش امنیـت کشـورهای اروپایـی نیـز
شـده است».

نمایشگاه کتاب باالخره برگزار میشود

نمایشـگاه کتـاب امسـال بهصـورت مجـازی و از یکـم تـا  ۶بهمـن برگـزار

میشـود و کتابهـا نیـز بـا  ۲۰درصـد تخفیف و ارسـال رایگان عرضه میشـود.
دانشـجویان ،طلاب و اعضـای هیئتعلمـی میتواننـد بـرای ثبتنـام بن کتاب
بـه سـایت KETAB.IR

مراجعـه کنند.

