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سبکآرامش

در آموزشه�ای مدارس تا ج�ای ممکن به
مس�ئله احتی�اط در رانندگ�ی پرداخت�ه
میش�ود ام�ا خانوادهه�ا به عن�وان ضلع
مهمی از اضالع ی�ک جامعه این ن�کات را
جلوی فرزن�دان رعایت نمیکنن�د و طبع ًا
کودکی که در این فضا رشد کند ،پایبندی
به قوانی�ن را ی�اد نخواهد گرفت .م�ردم با
وجود تمام وقتهایی که جلوی تلویزیون
یا پ�ای آگهیهای بازرگان�ی تلف میکنند
یا زمانی که صرف بازیه�ای کامپیوتری و
گشتزنیدرفضایمجازیمیکنند،پشت
فرمان خودرو از همه جا بیشتر عجله دارند

چه زمانی میتوان بر سر تقاطعها نشست و منچ بازی کرد؟

حسابکشی از چند ثانیه درازدحام خودروها!
بهنام صدقی
ساعت هفت شب اس�ت و درون اتوبوس بینش�هری ،مملو از جمعیتی اس�ت خس�ته و کوفته و آویزان از چند
میله به طوری که جا برای س�وزن انداختن هم نیس�ت .خیابان ش�لوغ و کیپ ش�ده و ترافیک س�نگین است.
در همین گیر و دار اس�ت که ناگهان رانندهای جوگیر ش�ده و ش�روع به الیی کش�یدن میکند .ب�ه خیال خود
میخواهد زرنگبازی دربی�اورد و کمی از ترافیک را کوتاه کند .س�پرش میخورد به گلگیر ماش�ین بغلی و باز
هم صدای بوقهای ممتد و انبوه ماش�ینهایی که پش�ت صحنه تصادف گیر کردهاند! واقع ًا همین را کم داشتیم.
رانندههایی رسیده به نقطهجوش! و بوقهایی همراه با جر و بحثهایی که از همین جا و کمکم از بد و بیراه گفتن
شروع ش�ده و در نهایت هم به درگیری ختم میش�ود .درگیری میان کسانی که بهرغم هش�دارهای راهنمایی
و رانندگی بنا ندارن�د تا صحنه وقوع تص�ادف را بههم بزنند و در گوش�های پارک کنند و منتظر افس�ر بمانند...
ترافیک و صدای اصطکاک الستیک!
رانندگان پشتی تمام تالشش��ان را میکنند تا راهی برای
عبور پیدا کنند .ه��ر کس که رد میش��ود ،چهار تا فحش
آبدار هم نثار ام��وات این دو میکند و این در حالی اس��ت
که همچنان که در حال عبور هس��تند ،سرش��ان به سمت
صحنه تصادف است و با فرد بغل دستی مشغول کارشناسی
و شناسایی مقصر و میزان خسارتند! تردیدی نیست که این
امر خود به خود سبب کندی بیشتر عبور و مرور و ترافیک
شدیدتر میشود و رانندههایی که بس��یار دورتر از صحنه
تصادف متوقف شدهاند و به صحنه دید ندارند ،از راهبندان
دچار کالفگی بیشتر شده و باز هم صدای بوق ممتد است
که از هر س��و به گوش میرس��د .صدای بوقهای ممتد و
ترمزهای گوش��خراش و اصطکاک الستیکها روی زمین.
باالخره چراغ سبز میش��ود و اتوبوس��ی که شما سوارش
هستید صحنه تصادف را ترک میکند و تنها چیزی که برای
شما باقی میماند ،اعصابی خسته و داغان است.
آستانه تحملی که هر روز پایینتر میآید
این خالص��های از نمونه اتفاقی اس��ت که ش��اید هر روز و
هر ساعت و ش��اید هرچند دقیقه در گوشه و کنار شهر رخ
میدهد .مسیرهای طوالنی از محل کار تا منزل و خستگی

راهنما

و بیحوصلگی و گرفتاریهای روزمره و عدم رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی و ...سبب میش��ود تا آستانه تحمل
افراد از آنچه که هست پایینتر بیاید .کافی است یک مسیر
را اشتباه بروند تا مجبور ش��وند در انتهای اتوبان مورد نظر
که سر از منطقهای متفاوت درمیآورد ،دوربرگردانی پیدا
کنند و این اتالف وقت سبب میشود برای جبران زمان از
دست رفته پا را بیشتر روی گاز فشار دهند و از سرعت مجاز

تصادفات رانندگی شهری و جادهای كشور
ما ،ساالنه حدود 800هزار سانحه و حدود18
هزار کشته بر جا میگذارد و در مقایسهای
كوچک بین آمار س�ازمان پزشكی قانونی
با آمارهای جهانی و با توجه به گزارشهای
س�ازمان بهداش�ت جهانی ،این تلفات در
كش�ور ما حدود دو برابر آمار جهانی است

رد شوند .حال اگر هوا بارانی هم باشد یا عابری بیهوا پا در
خیابان بگذارد ،کنترل ماشین سختتر شده و همین منجر
به یک سانحه دلخراش میشود.
تا كی باید شاهد تصادف باشیم؟
با توجه ب��ه دیدگاه نظریهپ��ردازان و صاحبنظ��ران ،این
روزها از س��وانح رانندگی و جادهای میتوان به عنوان یكی
از مهمترین و اساس��یترین مس��ائل و معضالت جادههای
كشور یاد كرد .این در حالی است كه بارها و بارها سعی در
اطالعرسانی و آگاهسازی از عواقب و پیامدهای سوء سوانح
رانندگی شده است اما متأس��فانه برخی نسبت به این مهم
بیتفاوت و بیاعتنا هستند و در نهایت سوانحی مرگبار را
رقم میزنند .اگر در آمارها و ارقام دقیقتر شویم ،میبینیم
كه تصادفات رانندگی ش��هری و جادهای كشور ما ،ساالنه
حدود  800هزار س��انحه و ح��دود  18هزار کش��ته بر جا
میگذارد و در مقایسهای كوچک بین آمار سازمان پزشكی
قانونی با آمارهای جهانی و با توجه به گزارشهای سازمان
بهداش��ت جهانی ،این تلفات در كش��ور ما حدود دو برابر
آمار جهانی اس��ت .در واقع آنچه اهمیت دارد این است که
مجموعهای از مؤلفهها و عوامل در بروز یک حادثه رانندگی
دخیل هستند .عالوه بر اش��تباهات فردی باید عدم تمرکز
و عدم پایبندی افراد به قوانین را نیز بررس��ی کرد .جدا از
اهمیت بررس��ی عوامل دخیل در این بحث ،سؤال اساسی
اینجاست كه تا كی باید به خاطر یكسری دالیل ،عوامل و
مسائل ،همچنان شاهد حوادث تلخ جادهای باشیم؟
خواب آلودگی و تصادفات زنجیرهای
پر واضح است كه امروزه خیلی از رانندهها دارای گواهینامه
پایه یک ب��وده و مش��غول باربری با خودروهای س��نگین
هس��تند .این گروه از افراد جامعه با وس��یله نقلیه سنگین
خ��ود ش��بانهروز در جادههای كش��ور مش��غول رانندگی
هس��تند و از این طریق ام��رار معاش میكنن��د .اما نكته
حائز اهمیت در این میان این اس��ت كه اكث��ر آنها با وجود

خستگی و خوابآلودگی ش��دید حاصل از چندین و چند
ساعت رانندگی همچنان اصرار بر ادامه مسیر دارند و گاهی
حادثهساز نیز میش��وند .در این باره بررسیهای بسیاری
انجام شده و نتایج تحقیقات اندیشمندان این حوزه نشان
میدهد که ﺧﻮابﺁﻟﻮدگی را میتوان ﻋﺎﻣل و علتی ﺑﺰرگ در
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدﻩای و زنجیرهای دانست.
پشت فرمان از همه جا بیشتر عجله دارند
در آموزشهای مدارس تا جای ممکن به مس��ئله احتیاط
در رانندگی پرداخته میشود اما خانوادهها به عنوان ضلع
مهمی از اضالع ی��ک جامعه این نک��ات را جلوی فرزندان
رعایت نمیکنند و طبعاً کودکی که در این فضا رشد کند،
پایبندی به قوانین را یاد نخواهد گرفت .مردم با وجود تمام
وقتهایی که جلوی تلویزی��ون یا پای آگهیهای بازرگانی
تلف میکنن��د یا زمانی که صرف بازیه��ای کامپیوتری و
گشتزنی در فضای مجازی میکنند ،پشت فرمان خودرو
از همه جا بیشتر عجله دارند .پشت چراغهای قرمز حساب
ثانیهها را دارند و حتی چراغ سمت چپ را کنترل میکنند
تا به محض اینکه قرمز شد و هنوز چراغ سمت خودشان سبز
نشده ،گاز بدهند و حرکت کنند.
در کنار تمام مس��ائل مذک��ور مدیریت غلط ش��هری نیز
منجر به ایجاد ترافیک بیش��تر میش��ود .یکطرفه کردن
خیابانها و فقدان اتوبانهای اس��تاندارد ب��ه میزان کافی،
نبود وس��ایل حمل و نقل عمومی مطابق ب��ا نیاز جمعیت
جامعه ،کار نک��ردن روی فرهنگ مردم برای اس��تفاده از
این وس��ایل و عدم نظارت بر عملکرد بسیاری از رانندگان
خاطی ،س��رویس حمل و نقل عمومی در کنار تولید انبوه
خودروهای داخلی بدون توجه به گنجایش خیابانها ،همه
و همه کالف سردرگمی است که روزانه افراد زیادی تحت
تأثیر نتایج و اث��رات منفی آن قرار میگیرن��د .به هر حال
متأسفانه این نکات مس��کوت مانده و تالشی در جهت رفع
آنها صورت نمیگیرد.
آیا میتوان در تقاطعها منچ بازی کرد!
جان کالم اینکه بالطبع افراد بیشتری از خودروهای شخصی
استفاده کرده و سبب شلوغی بیشتر مسیر میشوند .بیراه
نیس��ت که هاینریش ب��ل در کتابش (عقای��د یک دلقک)
مینویسد :هر روز صبح در هر ایستگاه بزرگ راهآهن هزاران
نفر داخل شهر میشوند تا به س��ر کارهای خود بروند و یا
در همین حال هزاران نفر دیگر از ش��هر خارج میش��وند
تا به سر کارهایشان برسند .راس��تی این دو گروه از مردم،
محلهای کارشان را با هم عوض نمیکنند؟ صفهای طویل
اتومبیلها و راهبندانهای ناشی از آن در ساعتهای پر رفت
و آمد از روز ،خود معضلی بزرگ است .اگر این دو دسته از
مردم ،محل کار یا سکونتش��ان را با یکدیگر عوض کنند،
میتوان از تمام مس��ائلی چون آلودگی هوا ،درگیریهای
روانی و فعالیتهای پلی��س راهنمایی و رانندگی بر س��ر
چهارراهها اجتن��اب کرد .آنگاه خیابانه��ا آنقدر خلوت
و س��اکت خواهند شد که میتوان س��ر تقاطعها نشست و
منچ بازی کرد!

پرهیز از شتابکاری در روایات و احادیث

عجله نکن ،معطل هم نکن!
اسلام از هر چیزى ک�ه آدمى را از رس�یدن به کمال
معنوى و نتیج�ه مطل�وب در زندگى بازم�ىدارد به
شدت جلوگیرى کرده و آن را مورد نکوهش قرار داده
و نسبت به آن هشدار داده اس�ت تا انسان با توجه به
آن نکوهشها و هشدارها بىفکرى و بىتدبیرى نکند
و با مطالعه و بصیرت همهسویه امور زندگى اجتماعى
خود را ساماندهى کند .در رابطه با عجله و شتابکارى
نی�ز همی�ن نکوهشه�ا و هش�دارها را میبینی�م.
على(ع) میفرماید« :اِیّ َ
ون ب ِالعِثار؛ از
ق��ر ٌ
اک َو ال َع َج َل َفأِن ّه َم ُ
ش��تاب کردن در کارها دورى کن ،زیرا عجله و شتابکارى با
لغزش همراه است».
امیرالمؤمنی��ن(ع) همچنین میفرماین��د« :ایّاک و العجله
باألمور قبل اوانها و التّساقط فیها عند زمانها؛ از شتاب کردن
در کارها پیش از فرارسیدن زمان آنها ،و کوتاهى کردن در آنها
وقتى زمانشان فرارسید دورى کن».
در این حدیث شریف عدم زمانشناس��ى ریشه شتابزدگى
شمرده ش��ده و ضرورت زمانشناس��ى براى انجام کارها از
وظایف انسان مسلمان بهش��مار آمده است .کسى که فصل
و زمان انجام کار را نشناسد دس��ت به اقدام آن در غیر زمان
انجام آن بزند کار او ابتر و بىنتیجه مىماند .از سوى دیگر اگر
فصل انجام کارى فرارسید و آن را انجام نداد فرصت را از دست
داده و در انجام آن کوتاهى کرده است».
مانند کسى که میوه را قبل از رسیدن بچیند و یا میوه رسیده
را با تأخیر از درخت جدا کند که در هر دو صورت زیان کرده
و کارى بىحاصل انجام داده است.
در بیان دیگرى آن حضرت شتابزدگى را با نابخردى همسو
دانسته است« :من الخرق المعاجله قبل االمکان و االناه بعد
الفرصه :شتاب در کارى پیش از توانایى یافتن آن ،و سستى و

درنگ بعد از دست دادن فرصت ،نشانه نابخردى است».
در فرمایشات رس��ول گرامی اس�لام نیز بحثهای فراوانی
درباره نکوهش «عجله» و ستایش «تأنی» و خویشتنداری
دیده میشود که نکات زیادی در آنها نهفته است ،به عنوان
نمونه :رسول خدا(ص) میفرمایند« :االناه من اهلل و العجله
من الشیطان ،تأنی و خویشتنداری از سوی خداست و عجله
و شتاب از شیطان است».
در حدی��ث دیگری هم��ان حض��رت صلی اهلل علی��ه و آله
میفرمایند« :انما اهلک الناس العجله ولو ان الناس تثبتوا لم
یهلک احد ،عجله و ش��تاب مردم را هالک کرده و اگر مردم

دارای تأنی و خویش��تنداری بودند ،هی��چ کس به هالکت
نمیرسید».
البته منظور ،هالکتهایی است که بر اثر حوادث غیرمنتظره
و ناپخته پیش میآید که اغلب مولود عجله و دس��تپاچگی
است.
از همان حضرت صلی اهلل علیه و آله نقل شده است« :ایاک و
العجله فانک ان عجلت اخطات حظک ،از عجله بپرهیز ،زیرا
هرگاه عجله کنی نصیب و بهره خود را از دست خواهی داد».
آنچه درباره ناپس��ند بودن و زیانبار بودن شتابزدگى به قلم
آوردیم از یک نگاه کالن و کلى درست است ،اما از این نکته

نباید غافل شویم که فرق اس��ت بین سرعت و شتاب در کار
خیر و بین شتابکارى و شتابزدگى در انجام کارها.
آنچه در فرهن��گ دینى به عن��وان «عجله ناپس��ند» مورد
نکوهش قرار گرفته آن مواردى است که انسان چشم و گوش
بسته بدون مطالعه و بدون بررسى کارشناسانه بخواهد دست
به کارى کوچک یا بزرگ بزند که نمىداند خیر است یا شر.
به نفع است یا به ضرر ،اما آنگاه که کارى را با بصیرت مورد
مطالعه ق��رار داد و تمام جوانب آن را ب��ا همه احتماالت آن
بررسى کرد و معلوم شد که انجام آن ضررى به دین و دنیاى
او نمىزند ،بلکه خیر و برک��ت و عاقبت به خیرى را به دنبال
دارد .مسامحه و تأخیر در آن روا نیست ،بلکه سرعت و شتاب
مورد تأکید و س��فارش دین نیز مىباش��د .ام��ام صادق(ع)
فرمودَ « :من َه ّم ب ِشَ ى ٍء م َِن الخَ ی ِر َف ُلی َع ِّج ُل ُه َفا ِّنَ ُک َّل شَ ىء فیه
َأخیر َفأ ِّن ل ِلشَّ
یطان فیه ن َظره؛ کسى که تصمیم به کار خیرى
ِ
ت ٌ
گرفت ،باید عجله کند ،زیرا هر کارى را که در آن تأخیر کنید،
شیطان در آن حیلهاى مىکند».
خسارات عظیمی که از ناحیه شتابزدگی بیمورد ،دامن افراد
یا اجتماع را میگیرد ،بیش از آن است که به حساب آید .از
این رو قرآن مجید نیز به عنوان یک برنامه جامع زندگی ،همه
انسانها را به «صبر و بردباری» و پرهیز از «عجله و شتاب»
دعوت میکند و با اشاره به داس��تانهای انبیا و سرگذشت
رهبران بزرگ جامعه انسانی ،زیانهای عجله و ثمرات شیرین
صبر و بردباری را آشکار میکند.
منابع:
 عجله و ش��تابزدگى /پرتال جامع علوم انسانی /ابوالقاسمیعقوبى
 عجله و ش��تاب در روایات اس�لامی /پایگاه اطالعرسانیحوزه
 -عجله در قرآن /ویکی فقه

انسان امروز بیش از هر زمانی
نیازمند معنویت است

منبعاصلیآرامشرا
ازیادنبریم
حجتاالسالم علیرضا فرهنگ
یوس�ف پیامبر(ص) با یاد خدا بر خواس�تههای نفسش غالب ش�د؟ این اتفاق
نیفتاد مگ�ر با ذکر و یاد خ�دا که دله�ا و قلبها را آرامش میده�د .از همین
روست که حضرت علی(ع) میفرمایند« :یاد خدا عقل را آرامش مى دهد ،دل
را روش�ن مىكند و رحمت ایزد منان را فرود مىآورد ».بیتردید انسان امروز
در هیاهوی فناوری و مش�کالت ناش�ی از آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند
معنویت و یاد خداس�ت و جز با آن به آرامش واقعی دس�ت پیدا نخواهد کرد.
*

منبع اصلی آرامش
یکی از راههای مهم رسیدن به آرامش در زندگی ،یاد خدا و اتصال به خداوند در قالب ذکر
و توجه قلبی است .از عواملی که امروزه باعث فروپاشی بعضی از خانوادهها و منشأ بسیاری
از فسادها و گناهان در جامعه ش��ده ،دوری از خدا و غفلت از یاد خدا در زندگیها است.
متأسفانه بعضاً زندگیها تحت تأثیر فضاهای ایجاد شده ،بنا گردیده است.
از این رو باید جامعه را به س��مت خداوند متعال و دستورات دین سوق داد که یاد خدا از
جمله این وظایف است .در تعریف ذکر ،اهل لغت ذکر را یادآوری به قلب و زبان گفتهاند.
یعنی انس��ان با دو روش با خدای متعال ارتباط برقرار میکند؛ یک��ی با ذکر زبانی ،یکی
با ذکر قلبی.
برای اینکه بیشتر این مطلب را درک کنیم ،به این مثال میشود توجه کرد که وقتی شما
بخواهید با کسی ارتباط برقرار کنید و ابراز ارادت خود را نشان دهید ،یا او را صدا میزنید
و با صدا کردن عالقه خود را نش��ان میدهید یا اینکه دلتان را متوجه او کرده و با قلب و
دل خود با او حرف میزنید.
یعنی این محبت را قلبی به همدیگر منتقل میکنید .خدای متعال به عنوان منبع اصلی
آرامش میتواند در زندگی برای ما انس��انها آرامش ایجاد کند .یکی از این راهها ارتباط
با اوست .سؤال اینجاس��ت که چرا یاد خدا میتواند در وجود انس��ان آرامش ایجاد کند؟
خدا که با چشم ظاهر قابل رؤیت نیس��ت تا بتوان به او دسترسی پیدا کرد .خدای متعال
وتطمئن قلوبهم بذکر اهلل اال
میتواند انس��ان را به آرامش واقعی برس��اند« .الّذین آمنوا
ّ
تطمئن القلوب» :آنها (کسانی که به خدا برمیگردند) کسانی هستند که ایمان
بذکر اهلل
ّ
آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است .آگاه باشید ،تنها با یاد خدا دلها
آرامش مییابد.
چطور یاد خدا آرامش میدهد؟
یکی از عواملی که باعث میش��ود تا یاد خدا به آدمی آرامش دهد ،این اس��ت که بدانیم
دل انسان کانون محبت و عاطفه است .وقتی انس��ان با خدا ارتباط نداشته باشد طبیعتاً
دل او محل وارد شدن انواع محبتهای دنیوی شده و همین موضوع باعث دلمشغولی و
ناآرامی او میشود.
وقتی یاد خدا در قلب انس��ان ایجاد ش��د ،این دل کمکم از محبتهای غیرخدا خارج و
صفحه دل همچون برگ سفید دفتری روشن میش��ود و همین امر برای انسان آرامش
ایجاد میکند .به همین خاطر است که امیر بیان ،حضرت علی (ع) میفرمایند :یاد خدا
سینهها را صیقل میدهد و دلها را آرامش میبخشد.
ارتباطی درونی و معنوی
یاد خدا یک ارتباط درونی و معنوی اس��ت .ارتباط درونی با عالم خ��ارج از ماده یک امر
طبیعی است .چطور انسان وقتی میخواهد کاری انجام دهد به دنبال تفکر و تعقل رفته و
دنبال راه بهتری برای کارهایش میگردد .قدرت تفکر یک نیروی درونی است که ارتباط
با روح و جان انسان دارد .ارتباط با خدا نیز ارتباط با روح و جان انسان است .از آنجایی که
ارتباط با خدا دلی و قلبی است و منشأ ناآرامی مشغول ش��دن قلب و دل است ،باید این
آرامش را با ذکر خدا در قلب و دل ،در دل ایجاد کرد.
فرعونهای دنیا کجا و بندههای خدا کجا
وقتی قدرت تعقل خود را به کار ببریم خواهیم دانس��ت که ی��اد خدا واقعیتی در زندگی
است که نمیشود از آن غافل ش��د .با نگاهی به اطراف خود درمییابیم کسانی که از یاد
خدا در زندگی غافل هس��تند چقدر از طبیعت الهی خود و انسانیت فاصله گرفتهاند .آیا
پیامبر به عنوان بهترین مخلوق عالم هستی و اولیای خدا که نامشان بعد از چندین قرن
از دل و قلبهای انسانهای زیادی بیرون نرفته است ،یک واقعیت نیست؟ آیا ظالمان و
کسانی که ارتباط خود را با خدا قطع کردهاند ،نامشان به خوبی یاد میشود یا اینکه عبرت
تاریخ شدند؟ با اندکی تعقل انسان به این مطلب پی خواهد برد که فرعونهای عالم کجا
هستند و بندگان خدا کجایند.
یاد خدا ،آرامشدهنده قلبها
انسان هرچند از قوه تعقل و تفکر بهرهمند است اما از آنجایی که خشم و غضب و شهوت
نیز از قوای وجودی انس��ان است ،طبیعتاً در مش��کالت زندگی و مسائلی که برای آدمی
پیش میآید ،گاهی اوقات ش��هوت و غضب بر انسان غالب ش��ده و آرامش را از او سلب
میکند .آنچه باعث میشود شهوت و خواستههای نامشروع انسان نتواند بر عقل او غلبه
کند ،همین ذکر و یاد خداوند است .وقتی انسان ذاکر خدا شد ،عقل او نورانی شده و جلوی
طغیان شهوت را میگیرد.
مگر یوسف پیامبر نبود که با یاد خدا عقل او بر شهوت و خواستههای نفسش غالب شد؟
این اتفاق نیفت��اد مگر با ذکر و یاد خدا ک��ه دلها و قلبها را آرام��ش میدهد .از همین
روس��ت که حضرت علی(ع) میفرمایند :یاد خدا عقل را آرامش مى دهد ،دل را روش��ن
مى كند و رحمت ایزد من��ان را فرود مىآورد .از این رو یک��ی از عوامل مهمی که امروزه
آرامش خانوادهها را سلب کرده ،گرفتاری در فضای مجازی و گناهان مختلف است .وقتی
خانوادهها با فضای معنوی ارتباط برقرار کنند ،ذکر و یاد خدا در وجود آنان باعث میشود
تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند.
ختم کالم اینکه وقتی انسان بخواهد مطلبی را درک کند ،باید در رسیدن به آن تالش کند.
ذکر و یاد خدا درست است باعث آرامش میشود اما این آرامش به دست نمیآید مگر اینکه
این ذکر را با قلب و دل یکی کنیم .یعنی باید ارتباط زبانی و دلی با هم هماهنگ باشد و راهش
این است که انسان به دستورات خدا در زندگی عمل کند .چون باالترین ذکرها همین است.
* پژوهشگر سبک زندگی

