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آيا شرم نمى كنيد و غيرت نداريد كه زنان شما به بازارها مى روند و با بى نزاكت ها در هم مى
آميزند؟!
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کسب عنوان واحد صنعتی سبز استان اصفهان توسط سایپاسیتروئن
در چهارمیــن نشســت مجــازی
مدیــران HSEواحدهــای صنعتــی
اســتان اصفهــان کــه باحضــور
مدیــران کل بحــران و حفاظــت
محیــط زیســت اســتان اصفهــان
برگزارشــد از سایپاســیتروئن
بهعنــوان واحــد صنعتــی
ســبز تقدیــر بــه عمــل آمــد.
دکتــر احســان خطیبــی مدیــر

ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت
شــرکت ســایپا ســیتروئن بــا اظهــار
ایــن خبــر افــزود :کســب ایــن
افتخــار نتیجــه اقدامــات و فعالیــت
هــای زیســت محیطــی در راســتای
کنتــرل ،کاهــش و حــذف آالینــده
هــا در ســال  97بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه دریافــت لــوح
تقدیــر و تندیــس ســیمین صنعــت

ســبز بــرای ســومین ســال توســط
شــرکت سایپاســیتروئن ،حمایــت
مدیرعامــل و تــاش کارکنــان
شــرکت را مثمــر ثمــر دانســت و
خواســتار مشــارکت فعــال پرســنل
در راســتای رعایــت الزامــات
زیســتمحیطی شــد.
در ایــن نشســت ،مدیــر ایمنــی
بهداشــت و محیط زیســت گزارشــي
از اقــدام هــا و فعاليتهــاي
سایپاســیتروئن ،کــه منجــر بــه
انتخــاب آنــان بــه عنــوان واحــد
صنعتــی ســبز شــد را ارائــه نمــود.

حج تمتع سال  ۹۹برگزار نمیشود
مســئول دفتــر بعثــه نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در اردبیــل گفــت :طــی اعالمیــه ای
از ســوی کشــور عربســتان حــج تمتــع امســال
برگــزار نمــی شــود و نوبــت زائــران بــرای ســال
بعــد محفــوظ خواهــد مانــد.
بــه گــزارش ســراج بــه نقــل از پایــگاه خبــری
تحلیلــی ســبالنما ،حجــت االســام عبــداهلل
بیــدار در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت:
دولــت عربســتان بــه عنــوان میزبــان حــج
بــا تاخیــر فــراوان هفتــه گذشــته اعــام کــرد
کــه بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا قــادر

بــه برگــزاری همــه ســاله حــج نیســت و حــج
امســال بــه صــورت محــدود و درون کشــوری
در عربســتان برگــزار خواهــد شــد.
وی افــزود :نوبــت زائرانــی کــه امســال قــرار
بــود بــه ســرزمین وحــی مشــرف شــوند
محفــوظ اســت و انشــااهلل بــه حــج 1400
منتقــل مــی شــود.
حجــت االســام بيــدار تصریــح کــرد :امســال
ســهمیه اســتان اردبیــل  675نفــر در قالــب 5
کاروان بــود.

زمانی که شرایط شکوفایی علم فراهم میشود
 ،اهمیــت بحــث علــم و دانــش در مبانــی دیــن
اســام بــرای کســی کــه اندکــی بــا ایــن دیــن
آشــنا باشــد قابــل انــکار نیســت ،آیاتــی کــه
ــم َرب ِّ َ
ــك الَّــذِی
ِاس ِ
ــرأْ ب ْ
بــا لــزوم خوانــدن «ا ْق َ
خَ لَــقَ [علــق ]۱/بخــوان بــه نــام پــروردگارت
کــه (جهــان را) آفریــد» آغــاز میشــود و در
آیــات متعــددی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه
اهمیــت علــم ،اشــاره و بــا عبــارات مختلــف
بــه تفــاوت کســانی کــه میداننــد بــا کســانی
کــه نمیداننــد اشــاره کــرده و تصریــح
میفرمایــدَ « :ه ْ
ــون َو
ِیــن ی ْعلَ ُم َ
یســ َت ِوی الَّذ َ
ــل ْ
ُ
َّ
ُ
ْ
َ
ـر أولــو الْل َبــابِ
ـن َل ی ْعلَ ُمـ َ
الَّذِیـ َ
ـون إِن ََّمــا یتَذكـ ُ
[زمــر ]۹ /آیــا کســانی کــه میداننــد بــا
کســانی کــه نمیداننــد یکســانند؟! تنهــا
خردمنــدان متذکــر میشــوند!»
البتــه نمیتــوان در کنــار اهمیــت خــود علــم،
ظرفــی کــه علــم بایــد در آن تح ّقــق پیــدا کنــد
را نادیــده گرفــت؛ و بایــد دقــت داشــت هــر
فــرد و یــا هــر زمانــی ،قابلیــت و یــا صالحیــت
بــرای ظــرف بــودن و تحقّــق علــم را پیــدا
نخواهــد کــرد! بــرای روشــن شــدن بهتــر
مطلــب خــوب اســت در ادامــه ،بــه یکــی از
آیــات پــر عمقــی کــه نــکات متعــددی را در
خــود جــای داده اشــاره کنیــم؛ آیــهای کــه
پیرامــون خلقــت ابتدایــی حضــرت آدم(ع)
اســت؛ خداونــد متعــال در ایــن آیــه شــریفه
در مقــام بیــان برتــری انســان بــر مالئکــه ،بــه
مبحــث «علــم» اشــارهای داشــته و چنیــن
ــما َء ُكلَّ َهــا
ــم آ َد َم ال ْْس َ
بیــان میفرمایــدَ « :و َعلَّ َ
ً
[بقــره ]۳۱/ســپس علــم اســماء را تمامــا بــه
آدم آموخــت».
از ایــن آیــه شــریفه و آیــات بعــد آن ،نــکات
متعــددی را میتــوان اســتخراج کــرد کــه بــه
برخــی از آنهــا اشــاره خواهیــم داشــت :اولیــن
آنهــا ایــن اســت کــه خداونــد در آیــه مــورد
نظــر و آیــات قبــل و بعــد از آن در مقــام بیــان
امتیازاتــی بــرای حضــرت آدم(ع) نســبت بــه
مالئکــه اســت کــه در همیــن راســتا برتــری
علمــی آن حضــرت بــرای مالئکــه را بیــان
میفرمایــد و در ادامــه دســتور میدهــد کــه

مالئکــه بــرای آدم ســجده کننــد و متواضــع
ــج ُدوا ِل َد َم
اس ُ
باشــندُ « :قلْ َنــا لِلْ َم َلئ ِ َكــ ِة ْ
ـج ُدوا؛ گفتیــم بــرای آدم ســجده و خضــوع
َف َسـ َ
کنیــد؛ همگــی ســجده کردند[».بقــره]۳۴/
دومیــن نکتــهای کــه بایــد بــه آن توجــه
داشــت ،جامــع بــودن علمــی اســت کــه
خداونــد در اختیــار حضــرت آدم قــرار داده و
ــما َء ُكلَّ َهــا»
ــم آ َد َم ال ْْس َ
از آن تعبیــر بــه « َعلَّ َ
فرمــود؛ چنانکــه وقتــی از امــام صــادق علیــه
الســام دربــاره ایــن آیــه ســؤال كردنــد کــه
مقصــود از ایــن تعلیــم و عمومیــت مطــرح
ـن
شــده چــه بــود؟ حضــرت فرمودنــد« :ال َْرضِ یـ َ
َو الْجِ َبـ َ
ـر إِلَــى
ـال َو الشِّ ـ َع َ
اب َو الْ ْو ِدیَ ـ َة ثُـ َّ
ـم ن ََظـ َ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ب َِســاطٍ ت َْح َتـ ُه ف َقــال َو َهــذا الب َِســاط ِم َّمــا َعل َم ُه؛
منظــور زمینهــا ،كوههــا ،درههــا و بســتر
رودخانههــا (و خالصــه تمامــى موجــودات)
اســت ،ســپس حضــرت بــه فرشــى كــه زیــر
پایشــان گســترده بــود نظــرى انداختــه و فرمود
حتــى ایــن فــرش هــم از امــورى بــوده كــه
خــدا بــه آدم تعلیــم داد!» []۱
امــا ســومین نکتــهای کــه مقصــود اصلــی
مــا در بررســی ایــن آیــه شــریفه و آیــات
پیرامــون آن اســت ،امتیــازی اســت کــه
در وجــود حضــرت آدم(ع) ســبب موهبــت
علــم و دانــش بــه ایشــان شــد ،چیــزی کــه
بــه مالئکــه نشــده بــود ،امتیــازی کــه باعــث
شــد آن حضــرت چیــزی را از ســوی خداونــد
متعــال بیامــوزد کــه خداونــد مالئکــه را بــه هــر
دلیــل در ســطح آن آمــوزش ندانســت؛ چراکــه
میدانیــم کار خداونــد متعــال بــر اســاس
حکمــت اســت ،پــس یقینـاً ایــن موهبــت علــم
بــه ایشــان بــر اســاس ویژگیهایــی بــود کــه
خداونــد متعــال در آدم ابوالبشــر دیــده بــود
و او را الیــق امتیــازی میدانســت کــه آن
در وجــود مالئکــه نبــود و َّ ُ
یــث
ــم َح ُ
«الل أَ ْعلَ ُ
یج َعـ ُ
ـل ِر َســال َ َت ُه [أنعــام ]۱۲۴ /خداونــد آگاهتــر
ْ
اســت کــه رســالت خویــش را کجــا قــرار
دهــد!»
ایــن نکت ـهای بــس بــزرگ اســت و میرســاند
کــه پذیــرش علــوم مشــروط به شــرایطی اســت

خاطرنشــان میگــردد چهارمیــن
نشســت مجــازی مدیــرانHSE
واحدهــای صنعتــی اســتان اصفهــان
همــراه بــا تقدیــر از مدیــران عامــل
یــک واحــد صنعتــی برگزیــده ســبز،
چهــار واحــد صنعتــی ســبز و یــک
واحــد خدماتــی ســبز ســال ۱۳۹۸
بــا حضــور مدیــران مرتبــط ســتادی
و افــزون بــر ۴۵نفــر از مدیــران و
کارشناســان واحدهــای بهداشــت،
ایمنــی و محیــط زیســت صنایــع
اســتان در اداره کل محیــط زیســت
اصفهــان برگــزار شــد

مراسم تکریم و معارفه مسؤول نمایندگی
ولی فقیه در سپاه کاشان برگزار شد

مراســم تکریــم حجــت االســام احمــدی و
معارفــه حجــت االســام پیراســته مســؤول
نمایندگــی ولــی فقیــه در ناحیــه مقاومــت
بســیج ســپاه کاشــان برگــزار شــد.
در کاشــان ،ســرهنگ پاســدار کریــم اکبــری
پیــش از ظهــر امــروز در مراســم تکریــم و
معارفــه مســؤول نمایندگــی ولــی فقیــه در
ســپاه کاشــان کــه در ســالن شــهدای پاســدار
ســپاه کاشــان برگــزار شــد ،گفــت :معنویــت
شــاخصه ســپاه اســت.
وی معنویــت را شــاخصه و تفــاوت اصلــی ســپاه
و دیگــر نهادهــا و ارگانهــا دانســت و افــزود:
معنویــت یکــی از شــاخصهها و برتریهــای
ســپاه نســبت بــه دیگــر مجموعههــا اســت کــه
مرهــون زحمــات حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه
در ســپاه اســت.
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه کاشــان
ابــراز امیــدواری کــرد پاســداری از ســنگربانی
اســام و انقــاب را در خــود تقویــت کــرده تــا
پرچــم انقــاب اســامی را بــه صاحــب اصلــی
آن امــام زمــان (عــج) تحویــل دهیــم.
وی در ادامــه بــا تقدیــر از خدمــات حجــت

االســام شــمس الدیــن احمــدی مســؤول
ســابق نمایندگــی ولــی فقیــه در ناحیــه
مقاومــت ســپاه کاشــان ،گفــت :خدمــات
ایشــان بــرای مجموعــه بســیج و ســپاه
ارزشــمند و قابــل تقدیــر اســت.
ســرهنگ اکبــری خدمــات  ۵ســاله حجــت
االســام شــمس الدیــن احمــدی در حوزههــای
معنــوی و اخالقــی و عقیدتــی مجموعــه بســیج
و ســپاه کاشــان را تاثیرگــذار دانســت و بــرای
مســؤول جدیــد نمایندگــی ولــی فقیــه در
ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه کاشــان آرزوی
موفقیــت کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت ،در پایــان ایــن مراســم
از خدمــات  ۵ســاله ســاله حجــت االســام
شــمس الدیــن احمــدی مســؤول ســابق
نمایندگــی ولــی فقیــه در ناحیــه مقاومــت
بســیج ســپاه کاشــان تقدیــر و تجلیــل شــد و
حجــت االســام ابوالفضــل پیراســته بــه عنــوان
مســؤول جدیــد نمایندگــی ولــی فقیــه در
ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه کاشــان معرفــی
شــد

بخشندگی فقط بخشی از معنای کرامت است
کــه اگــر آن ظرفیــت و یــا شــرایط موجــود
نبــود ،دسترســی بــه علومــی خــاص ،ممکــن
نمیشــود .موضوعــی کــه آن را میتوانیــم
در احادیــث شــریفی کــه دربــاره ویژگیهــای
زمــان ظهــور حضــرت ولــی عصــر ،عجــل
اهلل فرجــه الشــریف ،وارد شــده نیــز متوجــه
شــد ،کمااینکــه از امــام صــادق(ع) نقــل شــده
ــب َع ٌة َو
کــه حضــرت میفرماینــد« :ال ْ ِعلْ ُ
ــم َس ْ
ـع َمــا َجــا َء ْت ب ِـ ِه ال ُّر ُسـ ُ
ـل
ـر َ
ون َح ْرفـاً َف َجمِیـ ُ
عِشْ ـ ُ
ـر
َح ْر َفـ ِ
ـم یَ ْع ـ ِرفِ ال َّنـ ُ
ـان َفلَـ ْ
ـاس َح َّتــى ال ْ َی ـ ْو ِم َغ ْیـ َ
َ
ــر َج الْخَ ْم َســ َة
ال ْ َح ْر َف ْی ِ
ــن َفــإِ َذا َقــا َم َقائ ُِم َنــا أخْ َ
ــم
ین َح ْرفــاً َف َب َّث َهــا فِــی ال َّن ِ
َو الْعِشْ ــ ِر َ
ــاس َو ضَ َّ
ین
إِل َ ْی َهــا ال ْ َح ْر َف ْیـ ِ
ـب َع ًة َو عِشْ ـ ِر َ
ـن َح َّتــى یَ ُب َّث َهــا َسـ ْ
َح ْرفـاً؛ علــم  ۲۷حــرف اســت ،آنچــه پیامبــران
آوردنــد و بــرای مــردم آشــکار ســاختند ،تنهــا
دو حــرف بــوده اســت و مــردم تــا بــه امــروز
جــز آن دو حــرف را نشــناختهاند .هنگامــی
عجــل اهلل فرجــه الشّ ــریف ،قیــام
کــه قائــم مــاّ ،
کنــد  ۲۵حــرف دیگــر را آشــکار میکنــد و
آنهــا را در میــان مــردم منتشــر میســازد و
آن دو حــرف گذشــته را هــم بــه آن ضمیمــه
میکنــد تــا  ۲۷حــرف تکمیــل شــود و همــة
قســمتهای علــوم در میــان مــردم انتشــار
پیــدا کنــد]۲[».
بــا توجــه بــه مضمــون ایــن روایــت میتــوان
متوجــه شــد کــه شــرایط و آمادگیهــای
ّ

ـدی
فــردی و اجتماعــی پــس از ظهــور بــه حـ ّ
خواهــد رســید کــه بــه علــوم دســت نیافتــه
بتــوان دســت یافــت ،چیزی کــه تا قبــل از آن
ممکــن نبــود عیــان و آشــکار شــود .طبیعــی
اســت کــه جهــان پــس از کشــف علــوم و
رمــز و رازهــا ،بــا جهــان پیــش از آن متفــاوت
خواهــد بــود و بســیاری از مشــکالت مــادی و
معنــوی کاهــش خواهــد یافــت و کینــ ه هــا
و جهالــت هــا و اشــتباهات از بیــن خواهــد
رفــت کــه اینهــا خــود مقدمـهای خواهــد بــود،
بــرای تح ّقــق نعمتهــای بــزرگ دیگــری کــه
برخــی از آنهــا در روایتــی شــریف از رســول
خــدا(ص) چنیــن بیــان شــده اســت« :ب ِــ ِه
یَ ْم َحــقُ ا َ َّ ُ
ـب،
ـب اَل َّز َمـ َ
لل اَل ْ َک ـذ َ
ـان اَل ْ َکلِـ َ
ِب َو یُ ْذ ِهـ ُ
َ
ـم؛ خداونــد
َو ب ِـ ِه یُخْ ـ ِر ُج ُذ َّل اَلـ ِّرقِّ ِمـ ْ
ـن أ ْع َناق ُِکـ ْ
ت گشــایش
ی امــ 
ی بــرا 
بــ ه وســیله مهــد 
ن را بــا
ی بنــدگا 
حاصــل میکنــد .او دلهــا 
ش را بــر آنهــا
ت پــر میکنــد و عدالتــ 
عبــاد 
دامنگســتر میســازد .خداونــد بــه وســیله
ن میکنــد
ی را ریشــهک 
او دروغ و دروغگویــ 
ی را از بیــن
ی درندگــی و ســتیزهجوی 
و خــو 
ی را از گــردن
ت و بردگ ـ 
میبــرد و طــوق ذل ـ 
شــما برمــیدارد ]۳[».پــس بیاییــم بــرای
رســیدن بــه آرامــش حقیقــی کــه در ســایه
علــم و معنویــت دوران ظهــور تحقــق خواهــد
یافــت دعــا کنیــم.

مســائل
کارشــناس
دینــی گفــت :آشــنایی
بــا ســیره کریمانــه
اهلبیــت(ع) و تأ ّمــل
بــر موضــوع کرامــت
انســانی ،انســان را بــه
کارهــای خیــر میکشــاند و موجــب پررنــگ
شــدن صفــت کریــم در او میشــود.
حجتاالســام ســید جــواد بهشــتی
کارشــناس دینــی برنامــه «ســمت خــدا» بــا
تأکیــد بــر اینکــه بایــد از فرصــت ویــژه دهــه
کرامــت بــرای آشــنایی بــا ســیره کریمانــه
اهلبیــت عصمــت و طهــارت علیهمالســام
اســتفاده کــرد ،گفــت :ایــن آشــنایی و تأ ّمــل
بــر موضــوع کرامــت انســانی بــه تدریــج مــا
را بــه کارهــای خیــر و پررنــگ شــدن صفــت
کریــم در وجــود انســان میشــود.
وی بــا اشــاره بــه معنــای رایــج از لفــظ
«کریــم» در جامعــه اظهــار کــرد :معمــوالً از
ایــن واژه در زبــان فارســی بــا معنــای بخشــنده
یــاد میکننــد ،در حالیکــه بایــد گفــت
بخشــندگی فقــط بخشــی از معنــای ایــن واژه
اســت.
بــه گفتــه وی ،خــدای متعــال در آیــه 23
ســوره اســراء خطــاب بــه انســانها دربــاره
نحــوه رفتــار و صــدا کــردن پــدر و مــادر

ــن إ ِ ْح َســان ًا  ...و ُق ْ
ــل
میفرمایــدَ « :وب ِال ْ َوال َِديْ ِ
ل َ ُهمــا َقــ ْو ًل َک ِریمــاً» در حقیقــت بعــد از
احســان ،گفتــار کریمانــه مهمتریــن شــیوه
برخــورد بــا والدیــن اســت .حجتاالســام
بهشــتی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا
تأکیــد بــر لــزوم گســترش خدمــت مؤمنانــه در
جامعــه گفــت :کشــور مــا و ســایر کشــورهای
جهــان مدتهاســت درگیــر ویــروس کرونــا
هســتند و بســیاری از مــردم نیــز بــه دلیــل
تبعــات ناشــی از ایــن بیمــاری ،آســیبهای
مالــی زیــادی دیدهانــد؛ البتــه ایــن موضــوع
دربــاره قشــرهای کــم درآمــد و ضعیــف جامعــه
ســختتر نیــز بــوده اســت .وی افــزود :بایــد
ســیل کمکهــای مؤمنانــه همچنــان جــاری
و ســاری باشــد ،مقــام ّ
معظــم رهبــری در
نیمــه شــعبان همــگان را دعــوت بــه رزمایــش
مواســات و همدلــی کردنــد کــه نتیجــه ایــن
ّ
معظملــه ،تبلــور کمکهــای
فراخــوان
مؤمنانــه و خیرخواهانــه در سراســر نقــاط
کشــور بود.ایــن کارشــناس مســائل دینــی
خاطرنشــان کــرد :کمکهــای مؤمنانــه در
کشــور بــا ابتــکارات مختلــف و اخالقــی زیبــا
و سرشــار از شــور و شــوق در طــی ایــن مــدت
بــه نمایــش گذاشــته شــد .دهــۀ کرامــت بــار
دیگــر بــه مــا متذکــر شــد کــه کمکهــای مــا
بایــد بــه تــوأم بــا احتــرام و کرامــت باشــد.

