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   درصد اعتبارات ریاست جمهوری 70تامین 
  .سازی قطعی شد برای خوابگاه

 درصـد از    70تاکنون تـامین    : معاون طرح و توسعه وزارت علوم گفت      
اعتباری که سال گذشته مقرر شده بود از سوی ریاست جمهـوری بـه              

   .خوابگاه سازی اختصاص یابد، قطعی شده است
در حال حاضـر دولـت      :  گفتگو با مهر افزود    دکتر حمیدرضا رازقی در   

 میلیارد تومانی کـه بـرای امـسال    100 درصد از 70قول داده است که  
 درصد به طور قطع در طول سال        70این  . عنوان شده بود را تامین کند     

   .شود عملیاتی می
بخشی از اعتباری که قرار است در سال جـاری بـه            : وی اظهار داشت  

  .شـود   هـا تـامین مـی      ابـد، توسـط بانـک     خوابگاه سازی اختـصاص ی    
هـا بـا     تاکید رئیس جمهور بر رفتار صمیمانه روسـای دانـشگاه         وی از   

دکتر احمدی نژاد در دیدار اخیر روسـای        : دانشجویان خبر داد و گفت    
هـا بـه دانـشجویان فراتـر از           ها توصیه کرد تا روسای دانشگاه       دانشگاه

   .فرزندان خود نگاه کنند
رئـیس جمهـوری    : ائینی در گفتگو با مهر، افـزود      دکتر حسن مسلمی ن   

و ها عنوان کرد که الزم است رئیس دانشگاه           خطاب به روسای دانشگاه   
ها و اماکن دانـشجویی        سلف سرویس  ،ها  مسئوالن دانشگاه در خوابگاه   

ها در آنها نیز شـرکت       حاضر شده و حتی برای بررسی وضعیت کالس       
  .کنند

  
       

  

  هاها  اسبتاسبت                  من                  من
  

2 دیبهشت  8 ر   ا
  روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری اردیبهشت؛ 28 -

  نیشابوری یکی از حکمـا، عمربن ابراهیم خیام الدین ابوالفتح    غیاثامام  
دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایـل قـرن                ریاضی

ی بـه   ن در شهر نیشابور به دنیا آمـد و و در دوران جـوا              که ششم است 
 طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضـی         فراگیری علم و دانش پرداخت،    

خیام به دو زبان فارسی و عربی شـعر سـروده           . به مقامات بلندی رسید   
زمان حیات دارای مقام و شـهرت بـوده و معاصـران او              وی در . است

الحـق    های بزرگی مانند امـام، فیلـسوف و حجـه            وی را به لقب    گیهم
معاصر با حکومت آلپ ارسالن و ملکشاه سلجوقی بود         خیام  . اند  ستوده

گذراند و به درخواسـت سـلطان       و بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور         
ـ ه ت ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصالح تقویم گرفت که ب         یم جاللـی   وق

ق در شهر نیشابور دار        ه 17این شاعر بلند آوازه در سال       . معروف است 
ای    رسـاله  -1: مترین آثار او عبارتند از    برخی از مه  . فانی را وداع گفت   
زیج ملکشاهی  -3ای در شرح اصول اقلیدس        رساله-2در جبر و مقابله     

 -6ای در باب وجـود        رساله -5ای در طبیعیات       رساله -4یا زیح جالل    
  ای در اختالف فصول و اقالیم  رساله-8 دیوان رباعیات -7نوروزنامه 

  رهنگی می؛ روز جهانی موزه و میراث ف18 -
المللی   براساس قطعنامه شماره پنج دوازدهمین مجمع عمومی کمیته بین        

» ایکوم« می به نام     18 و در مسکو برگزار شد       1977ها که در سال       موزه
های سراسر جهان، همکـاری       گسترش موزه . وزه ثبت شد  مروز جهانی   

هـا در جهـت دسـتیابی بـه            فرهنگی و صنعتی موزه    -همه جانبه علمی  
المللی و تـدوین      نگی از طریق هماهنگ کردن اقدامات بین      اهداف فره 

هدف . های مؤثر در سطح جهانی از اهداف مهم این مجمع است            برنامه
 نگهداری آثار گذشتگان و انتقال آنها بـه         ،»موزه«از تشکیل مکانی بنام     

های تاریخی، علمی، هنـری و صـنعتی       آیندگان، ارزیابی و قیاس پدیده    
یری از نابودی فرهنگ بـومی و ایجـاد مـانع در            گذشته و حال و جلوگ    

  .های بیگانه است برابر فرهنگ
   آغاز هفته بزرگداشت میراث فرهنگی-
 ش؛ آغاز ساخت آرامگاه خیام نیشابوری از سوی انجمن آثار ملی و با              1338 -

  طراحی مهندس سیحون 
 تـاریخی سـعدآباد در      - ش؛ گشایش موزه بهزاد در مجموعه فرهنگی       1373 -
  رانته
 کـاربردی   -نخستین مـوزه تخصـصی    ( ش؛ گشایش عکسخانه شهر،      1374 -

  )عکاسی شهر تهران
   ش؛ گشایش موزه خیام در نیشابور1379 -
   ش؛ گشایش موزه مشاهیر در بیرجند1382 -
  

2 دیبهشت  9   ار
به ریاست ذکاءالملـک    » فرهنگستان ایران « ش؛ صدور فرمان تشکیل      1314 -

 ماده تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده 16 در اساسنامه فرهنگستان(فروغی 
  ).بود

وجهه همت این فرهنگستان مهار کردن جریان ناسـالم تحمیـل لغـات             
لـذا ایـن فرهنگـستان پـس از         . وارد به زبان فارسی بـود       تازهنابهنجار  

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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ای را بـرای       ش، نظامنامـه   1315مطالعات و جلسات متعدد در بهمـن        
  .تصویب کرد» بازبینی در اصطالحات علمی«

   م؛ اختراع رادار توسط واتسون مخترع انگلیسی1936 -
ایـن  . رابرت واتسون مخترع انگلیـسی دسـتگاه رادار را اختـراع کـرد            

دستگاه مهمترین وسیله دفاعی در مقابل حمالت هوایی و دریایی است           
. و اولین بار در فرودگاه باوزی ایالت سوفوک در انگلستان نصب شـد            

  . رادار در جنگ جهانی دوم استفاده شدکه ازگفتنی است 
رهبر فقید انقـالب اسـالمی بـه    ) ره( ش؛ عزیمت حضرت امام خمینی       1359 -

  جماران
رهبر فقید انقـالب اسـالمی ایـران در میـان           ) ره(حضرت امام خمینی    

. استقبال پرشکوه مردم به جماران واقع در منطقه شـمال تهـران رفتنـد             
 جمـاران اقامـت داشـتند و در          سـال در   9حضرت امام خمینی مدت     

  .ای بسیار ساده بسر بردند خانه
  

3 دیبهشت0 ر     ا
  ) روز75به روایت ) (س( ق؛ شهادت حضرت فاطمه زهرا 11 -

در سـال یـازدهم قمـری      ) س(تردیدی نیست که حضرت فاطمه زهرا       
. وفات نمـوده اسـت    ) ص(مدت کوتاهی پس از ارتحال پیامبر اسالم        

بعد از پـدر    ) س( قول متفق هستند که فاطمه       نویسان بر این    همه تاریخ 
کمتر از یکسال زندگی کرد اما درخـصوص تعیـین روز و      بزرگوارش،  

 روز را پذیرفته و     75برخی قول   . اختالف است ماه وفات میان مورخان     
هستند، بنابراین وفات آن حـضرت       روز قائل    95برخی دیگر به روایت     

ناد روایـت دیگـر سـوم       االول و بـه اسـت       به روایتی سـیزدهم جمـادی     
  .باشد الثانی می جمادی

  
3 دیبهشت  1   ار

   می؛ روز جهانی توسعه فرهنگی21 -
   ش؛ تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی1361 -

  »کینی بی« م؛ آزمایش اولین بمب هیدروژنی آمریکا در جزیره 1954
  

د 1 دا ر خ    
 ، از مفـاخر بـزرگ     )صدرالمتالهین(اول خرداد؛ روز بزرگداشت مالصدرا       -

  جهان اسالم
، »مالصـدرا «بـن یحیـی قـوامی شـیرازی ملقـب بـه               محمدبن ابراهیم 

.  ق در شیراز متولد شـد      979 در سال    ،»صدرالمتالهین« و   »صدرالدین«
.  سپری کـرد   شهای خود را در زادگاه      دوران اولیه تعلیمات و آموزش    

مالصدرا سپس بار سفر بست و در اصفهان که کانون فلـسفه اسـالمی              
مالصـدرا در دوران اقـامتش در       .  بود رحل اقامـت گزیـد      در آن زمان  

ون میردامـاد و شـیخ بهاءالـدین        چاصفهان از محضر اساتید بزرگی هم     
میرداماد معروفترین اسـتاد مالصـدرا در       . بهره برد ) شیخ بهایی (عاملی  

و شیخ بهایی، استادی مالصدرا را در علوم        رفت    علوم عقلی بشمار می   
روسـتای دورافتـاده در   (ای مدتی در کهک   وی بر . نقلی برعهده داشت  

خلوت گزیده و به سیر و سلوک عرفانی و شهود اشراقی و            ) اطراف قم 
 از اینجا دوره دوم زندگی معنـوی و علمـی            و تهذیب معنوی پرداخت  

کـه زمـان دقیـق آن       (پس از گذشت چند سـال       . مالصدرا آغاز گشت  
وردی خـان     اهللامالصدرا با بازگشت به شیراز در مدرسه        ) معلوم نیست 

عمده آثار مالصدرا در ایـن      . شیراز بر کرسی تدریس و تعلیم تکیه زد       
موفق شد کـه شـاگردان بزرگـی را         او  دوران به رشته تحریر درآمد و       

تـوان بـه مالعبـدالرزاق        ازجمله بزرگتـرین شـاگردانش مـی      . بپروراند
) ملقـب بـه فـیض     (و مالمحسن کاشـانی     ) معروف به فیاض  (الهیجی  
با این حال،   . د که افزون بر شاگردی، داماد مالصدرا نیز بودند        اشاره کر 

ترین بعد علمی او را تأسیس مکتبـی در           شاید گزاف نباشد که برجسته    
بـر ایـن    . معـروف اسـت   » حکمت متعالیه «فلسفه اسالمی بدانیم که به      

اساس، مالصدرا توانست تلفیقی بدیع میان سه راه عمده معرفت بشری           
فـراهم آورد و    » کـشف و شـهود    «و  » ان و استدالل  بره«،  »وحی«یعنی  

مکاتـب فلـسفی، عرفـانی و کالمـی پیـشین را            نقاط ضعف و کاستی     
او و بـویژه در شـاهکار   برطرف نماید و این همه در حکمـت متعالیـه          

آثار وی را که بالغ بـر پنجـاه         . متجلی گردید ) کتاب اسفار (اش    فلسفی
) 2نقلـی  علوم ) 1: بندی کرد  توان در دو دسته اصلی طبقه       می. اثر است 

توان به شـرح مالصـدرا بـر          ازجمله آثار دسته نخست می    . علوم عقلی 
ها و آیات     ، تفاسیر سوره  )تفسیر قرآن (الغیب    اصول کافی، کتاب مفاتیح   

از آغـاز تـا     (مختلف قرآن، ازجمله سوره فاتحه، بخشی از سوره بقره          
امـا  . اشاره کرد ... و، سوره سجده، سوره یس      )الکرسی   و نیز آیه   61آیه  

که از جمله مهمترین    گیرد    اکثریت آثار مالصدرا در گروه دوم جای می       
، )االربعـه   االسـفارالعقلیه   المتعالیـه فـی     الحکمـه (باید به اسفار      آنها، می 

االشـراق سـهروردی،      الشواهدالربوبیه، شرح شفای ابن سینا و حکمـت       
  .المشاعر اشاره کرد المبداء والمعاد و رساله

   ش؛ آغاز محاصره اقتصادی جمهوری اسالمی ایران از سوی آمریکا1359 -
  

د 2 دا ر خ    
شاعر آلمانی و اولین مترجم اشعار حافظ       » فردریش روکرت « م؛ تولد    1788 -

  به زبان آلمانی
فریدریش روکرت شاعر آلمانی در هامبورگ متولد شد، روکرت بعـد           

عی کـه دربـاره     از اتمام تحصیالت به دلیل تحقیقات گـسترده و جـام          
 عربـی در دانـشگاه بـرلین        های شرقی انجام داد به استادی زبـان         زبان

وی برای نخستین بار اشعار حـافظ را بـه زبـان آلمـانی              . منصوب شد 
  .توان نام برد را می» شرقیات«از آثار او . ترجمه کرد

  
  های کشور فرانسه ترین نشان  م؛ ایجاد نشان لژیون دونور از معروف1802 -

های کشور فرانـسه بـه ابتکـار          ترین نشان    لژیون دونور از معروف    نشان
ناپلئون بناپارت فرانسه ایجاد شـد، هـدف از ایجـاد ایـن نـشان کـه                 

شود تجلیل از کسانی بـود        مند می   ی آن از امتیازات خاصی بهره       دارنده
که در راه ارائـه خـدمات برجـسته لـشکری و کـشوری بـه فرانـسه                  

شـد امـا       در ابتدا فقط به فرانسویان اهدا می       لژیون دونور . کوشیدند  می
های بعد به اتباع کشورهای دیگر نیز داده شـد، نـشان لژیـون                در سال 

های رسمی کشور فرانسه محسوب       دونور هنوز پابرجاست و جزو نشان     
  .شود می
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د 3 دا ر خ    
  المقدس  ش؛ آزادی خرمشهر از چنگال عراق در عملیات بیت1361 -

 روز  24پـس از     ش؛   1361روز سـوم خـرداد       بعد ازظهر    2در ساعت   
المقدس، خرمشهر به طور کامل آزاد شـد          امان در عملیات بیت     نبرد بی 

 بر فراز مـسجد جـامع و پـل تخریـب شـده              اکبر  و پرچم پرافتخار اهللا   
 روز مقاومت   35خرمشهر به اهتزاز درآمد و این شهر مقاوم که پس از            

 578بود پس از گذشـت       ش به اشغال دشمن درآمده       1359 آبان   4در  
  .گرم میهن اسالمی بازگشتاسارت، بار دیگر به آغوش )  ماه19(روز 

   سوم خرداد، روز مقاوت، ایثار و پیروزی-
  »پاراسیلوس«دان سوئدی   م؛ کشف فلز روی توسط شیمی1541 -

پاراسیلوس طبیب و شیمیدان سـوئدی فلـز روی را کـشف و بعـد از                
 در عصر جدید بنام کاشفش ثبت       قرون وسطی نخستین فلز کشف شده     

 ضمن فراگیری   ،زمین  پاراسیلوس در سفرهای متعدد خود به مشرق      . شد
با بسیاری از داروهای شرقی آشنا شد که طبیبان اروپایی تـا            علم کیمیا   

  .اطالع بودند آن موقع از وجود این داروها و اثر شفادهنده آنها بی
   م؛ کشف واکسن بیماری حصبه توسط دو دانشمند فرانسوی1888 -

هـای وایـدال و شـانتمس         واکسن حصبه را دو دانشمند فرانسوی بنـام       
و بعدها این کشف مهم آنان را هاوکن دانشمند انگلیـسی           کشف کردند 

باکتری بیماری حصبه از طریق دستگاه گوارش بـه بـدن           (. کاملتر کرد 
راک و آب آلوده و یا تماس با بیمار مبـتال           مصرف خو با  انسان وارد و    

  ).شود به حصبه موجب سرایت این بیماری می
   م؛ ارسال اولین پیغام با دستگاه تلگراف توسط ساموئل مورس1844 -
  

د 4 دا ر خ    
   م؛ تاسیس سازمان وحدت آفریقا1963 -

شـدند در   بیشتر کشورهای آفریقایی که به صورت مـستعمره اداره مـی    
سـازمان وحـدت    .  م استقالل خود را کسب کردند      1970  تا 1960دهه  

ور اتیـوپی در شـهر آدیـس        طم با کوشش امپرا   1963 می   25در  آفریقا  
هـای    آبابا تشکیل شد و اولـین هـدفش را کمـک بـه اسـتقالل گـروه                

پرشماری از اقوام آفریقایی که هنوز مستعمره بودند اعالم کرد و هدف            
کـه تمـام کـشورهای آفریقـا در         بعدی خود را بر این اساس قرار داد         

 عـضو   26سازمان در آغـاز     . چهارچوب یک سیاست متحد قرار گیرند     
ایـن سـازمان در     .  کشور نیز رسـید    50تدریج اعضای آن به     داشت و ب  

  . م به اتحادیه آفریقا تغییر نام داد2002سال 
  

  

  سرمایه بندگان                     
هـای   ینش و از شورانگیزترین ترانههای آفر واژه امید، یکی از زیباترین

 .است خواهش و نماد جوشش برای کوشش
آورندۀ انـسان بـرای پاسـخگویی بـه نـدای             امید نیروی به حرکت در     

چرخ زنـدگی سـالمِ آدمـی    . سوی کمال است فطرت جهت حرکت به
منـزل وصـال    هنگامی به چرخش درخواهد آمد و او را به سـوی سـر  

 امید او را به سوی هدفِ مقدسـش بـه           خواهد برد که نیرویی از جنس     
کـلُّ راجٍ  : کـه ) ع(چه خوش فرموده است امام علـی . درآورد حرکت

تردید امید بـه   است و امّا در این میان، بی طالِبٌ؛ هر امیدواری، جوینده
 .خداوند، برترین امیدها است

امید به خدا سرمایۀ کار بندگان و بهترین توشۀ رهیابی به بهشتِ مهـر               
تـرین   ترین امیدها و پـر بهـره   امید به خدا، راست. است ی الهیو رضا

. امید به او باطل و نافرجـام اسـت   هاست چه این که هر امیدی جز آن
داریـد، بـه خـدای     هر چـه امیـد  : فرماید در این باره می) ع(امام علی

 سبحان داشته باشید و به کسی جز او امید مبندید؛ زیرا هیچ کـس بـه  
 .ید نبست مگر آن که نومید برگشتغیرخدای تعالی ام

امید و رجا به خداوند، در حقیقت امیـد بـه فـضل، لطـف و رحمـت                  
اینکه خداونـد در دنیـا و آخـرت بـا مهـر و       امید به: خداوندی است

و خطاهـای او را   اش برخـورد نمایـد و گناهـان    عطوفت خود با بنده
امیـد  . اش کنـد    بخشیده و مهر و رضایش را جایگزین قهر و نارضـایی          

 به عـدالت هـم بـا او رفتـار            بلکه کند   ستم نمی  نه تنها اینکه خداوند    به
 و او را در کـرده فضل و عنایـت خـود    وی را غریق دریایکند و  می

 .شمارد مییافتگان و رستگاران بر شمار نجات
) ع(رجاء و امید داشتن به خدای سبحان که بنابر سـخن امـام صـادق              

 اسـت، بـه بـار آورنـدۀ سـعادتی دو      نیکو و فرع آن برخاسته از یقین
. الهی را شیرین خواهـد کـرد   سرایی خواهد شد که کامِ جویندگان راه

 مَـن : کـه ) ص(آور رحمت حضرت محمـد  چه نیک فرموده است پیام
...ارَجا  . سَعِدَ؛ هر که به خدا امید بندد، نیکبخت شودِ

و رجـاء   : امّا در پاسخ به پرسش از چگونگی امید به خدا بایـد گفـت             
تـرین و   خداونـد و بـه فـضل و رحمـت او کـه نیـک       امیدواری بـه 

منـد از   امیدوار نیز بهره ترینِ امیدها است، باید از جانب شخص راست
حقیقـت   به بیانی دیگر، برای درست بودن و به. راستی و درستی باشد

پیوستنِ امید به خدا، شخص امیدوار باید در امیدواری خـود راسـتگو             
 .عی به خداوند داشته باشدواق باشد و امیدی

نامیم که شرایط و قواعد امیـدواری، بـه           ما هنگامی امیدی را واقعی می     
های اساسی امیـدواران بـه    یکی از ویژگی. رعایت شود درستی در آن

امید او فقط یک امـر ذهنـی و    نه اینکه. خداوند، حرکت و عمل است
اشـد کـه مـن بـه     اینکه انسان بگوید یا در خاطر داشته ب .توهّمی باشد 

خداوند من را بـه فـالح و رسـتگاری     فضل و رحمت خدا امیدوارم و
بلکـه   کافی نیست گذرد، های من در می رساند و از خطاها و لغزش می

 .های یک فرد امیدوار در عمل و رفتار او هویدا باشد باید نشانه
جهـت    در اعتراض به ادّعای شخـصی کـه خـود را بـی            ) ع(امام علی  

کند که به خدا امیـد   به گمانِ خود، ادعا می: فرماید می داند، امیدوار می
گویـد، و گرنـه چـرا     مـی   به خدای بزرگ دروغ در صورتی کهدارد،

امیدش  امیدواری او در کردارش پیدا نیست؟ چه، هر که امیدوار است،
 .از کردارش معلوم باشد

این حرکت و عمل در مـسیر رجـا و امیـد بایـد بـه صـورت انجـام                    
هـا و   امور ناپسند انجام گیرد؛ با انجام واجب های الهی و ترک تهخواس

امـام  . ها پیراسته شدن از بدی ها و ها و آراسته شدن به نیکی ترک حرام
نـزد خداونـد از    آیا در حالی که: نویسد در نامه به نااهلی می) ع(علی
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: شـود کـه     گونه بیـان مـی       و مقدار رجای به خدا نیز این       دربارۀ اندازه 
امید به خدا به اندازۀ فضل و رحمت خداوند باشد، و هر  شایسته است

 .تر است مهر او بیشتر باشد، مطلوب چه میزان امید به خدا و لطف و
البته نیک روشن است که ارتباط مستقیمی میان امید به خدا و شـناخت    

هـر چـه میـزان    .  و رحمـت او وجـود دارد  میزان فضل او و شناخت
اندازۀ مهربانی و بخـشش او را        شناخت انسان از خداوند بیشتر باشد و      

را بـه او ویـژه    بهتر بداند، بیشتر و بهتر به او امید بسته و رجای خـود 
اگـر انـدازۀ    : در سخنی از پیامبر گرامی اسـالم آمـده اسـت          . سازد  می

 .کردید ر آن تکیه میدانستید، هر آینه ب خدا را می رحمت
ای  رحمت و مهربانی خداوند آنقدر زیاد است که هر کس با هر انـدازه  

تواند به خداوند امید داشته باشد و این امید هم برای  می از گناه و خطا
اگـر کـافر از میـزان    : فرمایـد  می) ص(اکرم پیامبر. او چاره سازی کند

 .شد  ناامید نمیبهشت رحمت خدا آگاه بود، هیچ کافری از رفتن به
ای که بسیار مهم است و باید به آن توجه ویژه داشت ایـن اسـت                  نکته

شود که باید از آنها  هایی نیز متوجه رجای به خدا می آسیب که آفات و
انحرافاتی که در پی امید زیاد به خداوند به وجـود   یکی از. پرهیز کرد

 ویژۀ الهی اسـت،  این نعمت و امکانِ آید و در واقع سوء استفاده از می
 .جرأت یافتن برگناه است

برخی افراد در امید به خداوند و بخشش و مهربانی او به اشتباه افتـاده               
. بخشد کنند که هر گناهی هم که مرتکب شوند، خداوند می می و گمان

دروغین شـده   اینان دچار نوعی رجای
ـ . اند  و جرأت انجام گناه پیدا کرده      ام ام

رَجـاءً ال   ...ا اُرجُ: فرمایـد  می) ع(صادق
یجرِّئُک عَلی معاصِیهِ؛ به خداوند چنان      

گنـاه   امیدوار باش که تو را بـر انجـام  
 .پروا نکند بی

بایـد از   «گویند    معنای این سخن که می    
  چیست؟» خدا ترسید

ــریم و در   ــرآن ک ــی ق ــات گرام در آی
جمالتـی  ) ع(سخنان پیشوایان معصوم   

خورد کـه تـرس از خـدا     چشم می به
شـده و بـه آن سـفارش شـده         ستایش  
از پیـامبر   برای نمونه در کالمـی . است
علَـی النّـاسِ    أ: آمده اسـت  ) ص(اکرم

ترین  بلند پایه  أَخوَفُهُم مِنهُ؛...ا مَنزِلَه عِندَ
تـرین آنهـا از او        مردم نزد خدا، ترسان   

و  )80، ص77بحـاراألنوار، ج  . (است
بیان شـده   ) ع(در سخنی از امام صادق    

تـرس از خـدا ارتبـاط       است که میزان    
. میـزان شـناخت خـدا دارد    مستقیم با
آن که خدا را بشناسد     : فرماید  ایشان می 

کـه از خـدا    ترسـد و آن  از خـدا مـی  
 .کند بترسد، از دنیا دل بر می

  چیست؟ حال باید دید که معنای ترس و نیز معنای ترس از خدا
 جمالتی که در آن به ترس از خدا ترغیب شده اسـت بـا واژۀ خـوف                

اند خوف، انتظار و توقّع امری  است، بنابر آنچه لغت شناسان گفته آمده
دهـد   اثر امری معلوم یا مبهم به انسان دست می ناخوشایند است که بر

شود در حقیقت خیـال   می و خوف از خدا هم که به ترس از او ترجمه
 .یا اندیشۀ انسان دربارۀ آیندۀ مبهمـی اسـت کـه در انتظـار او اسـت     

اعمال او در دنیا و نیز آیندۀ او در سرای آخرت که به دست او               بازتاب  
 .شود ساخته می و با اعمال او

نکتۀ مهم در معنای خوف این است که کسی که دچار این حالت شده              
آید، چنـان کـه در روایتـی از     دفاع از خود بر می در مقام رفع خطر و

نجِ یک امـر  برای رها شدن از ر خوف، تالشی: آمده است) ع(امام علی
گفـت کـه    گونـه  توان ایـن  بنابراین می.ترسناک پیش از وقوع آن است
هایی است که ریـشه در فطـرت انـسان            خوف یا ترس یکی از واکنش     

ـ   احساس خطر  داشته که هرگاه  از خود  کند ـ واقعی باشد یا توهّمی 
 .آید از خود بر می دهد و در مقام حفظ و دفاع بروز می

تر کـردن پرسـشِ آغـازین، معنـای           رسش و جزئی  اینک با طرح چند پ    
 به راستی آیا باید  از اینکهپرسش. کنیم آشکارتر می ترسیدن از خدا را

موجودی ترسناک است؟ چرا باید از خـدا   از خدا ترسید؟ آیا خداوند
دهد که  اعمالش انجام می ترسید؟ آیا خداوند رفتاری در مقابل انسان و

خداونـد   کند؟ آیا خداوند به انسان ستم میشود؟ آیا  انسان زیانکار می
: انـد   نـه اینکـه گفتـه     مگر  کند؟    به ناحق با انسان به خشونت رفتار می       

 تر است، پس چرا باید از او ترسید؟ مادر به او مهربان خداوند از
خداوند رحمان و رحیم، سرچشمۀ     : گوییم  ها می   در پاسخ به این پرسش    

ن است که به صفاتی همانند آنچه تر از آ است و بزرگ لطف و مهربانی
 .رفتار کند ها گفته شد، با بندگانش در پرسش

  
  کندجوانتر می ورزش شما را 

تحقیقات نشان می دهد افرادی کـه عـادت بـه ورزش کـردن دارنـد،         
 و در مقایسه با سایر مردم بـه لحـاظ   دارندبدنی متناسب تری  وضعیت

 .هستند  سال جوانتر9بیولوژیکی 

  از ایـن  دوقلو انجام شـده حـاکی  401که روی دو هزار و  این مطالعه
ر ابـتال بـه طیـف    خطـ  است که الگوی زندگی ساکن و بدون تحرک،

 های قلبی گرفته تا سرطان را افـزایش   از بیماری،ها وسیعی از ناراحتی

 .دهد و نقش مهمی در فرایند پیری دارد می

در نـشریه    و هوی پژوهشگران کالج لندن انجام شـد      این تحقیقات از س   
  .طب داخلی به چاپ رسیده است

 انسان ،کردن در این پژوهش به لحاظ بیولوژیکی ثابت شده که ورزش
دارد و خطـر ابـتال بـه           سال جوانتر نگه می    9را در مقایسه با همساالن      

  .دهد های قلبی را کاهش می سرطان و بیماری ،دیابت
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