حدیث روز

امام صادق علیه السالم
ِین َح َرماً َو ُه َو الْکو َف ُة َو ل َ َنا َح َرماً َو
إ ِ َّن ِ َّلِ َح َرماً َو ُه َو َمک ُة َو ل َِر ُسول ِ ِه َح َرماً َو ُه َو ال ْ َمدِی َن ُة َو ِلَمِی ِر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ُه َو ُق ُّم َو َست ُْد َف ُن فِی ِه ا ْم َرأَ ٌة م ِْن ُولْدِی ت َُس َّمی َفاط َِم َة َم ْن َز َار َها َو َج َب ْت ل َ ُه ال ْ َج َّن ُة؛
خدا را حرمی است و آن مکه است ،پیامبر را حرمی است و آن مدینه است ،امیرالمومنین را حرمی
است و آن کوفه است و برای ما حرمی است و آن قم است و در آن خانمی از فرزندان من به نام
فاطمه دفن خواهد شد ،هرکس وی را زیارت کند پاداشش بهشت خواهد بود.

کارشناس عالی مهدویت  :حجت االسالم دکتر مجتبی خندان
آثار اعتقاد به معاد قسمت  :دوازدهم

يکــی ازافــراد سرشــناس قــوم بنــي اســرائيل
بــه طــرز مرمــوزي بــه قتــل رســید بــراي پيدا
کــردن قاتــل بيــن بنــي اســرائيل اختالف شــد
و هــر قبيلــه اي بــه ديگــري نســبت مــي داد
نزديــک بــود فتنــه بزرگــي برپــا شــود آنهــا از
حضــرت موســي عليــه الســام یــاری او هــم
بــا اســتمداد از خداونــد دســتور داد گاوي را
ســربريدند و قســمتي از آنــرا بــر بــدن مقتــول
زندنــد او بــراي لحظــه اي زنــده شــد و قاتــل را
معرفــي کــرد و در ضمــن دليلــي بــراي معــاد و
زنــده شــدن مــردگان شــد.
داســتان دیگــر قــران زنده شــدن هفتــاد نفر از
قــوم حضــرت موســي عليــه الســامَ :وإ ِ ْذ َق َتلْت ُْم
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ـم آيَاتـه ل َعلكـ ْ
الل ال ْ َم ْوتَــى َويُ ِريكـ ْ
(و هنگاميکــه کــه گفتيــد اي موســي بــه تــو
ايمــان نمــي آوريــم مگــر وقتــي کــه خــدا را
آشــکارا ببينيــم پــس صاعقــه (مــرگ) شــما
را فراگرفــت و شــما نــگاه مــي کرديــد پــس
زنــده کرديــم شــما را بعــد از مرگتــان شــايد
کــه شــما شــکر کنيــد).
نماينــدگان بنــي اســرائيل همــراه حضــرت
موســي عليــه الســام بــه کــوه طــور رفتنــد
و از موســی خواســتند کــه خــدا را بــا چشــم
ظاهــر ببیننــد کــه صاعقــه اي مرگبــار بــه کوه
زده شــد ،کــوه متالشــي شــد ،حضرت موســي
عليــه الســام بــي هــوش گرديــد و نمايندگان
بنــي اســرائيل مردنــد ســپس خداونــد آنهــا را
زنــده کــرد شــايد شــکر نعمــت او را بجــاي
آورنــد ،ايــن هــم نمونــه اي ديگــر از زنــده
شــدن مــردگان پــس از مــرگ دليلــي بــراي
اثبــات معــاد از نظــر قــرآن مــي باشــد.
لحضه ی مرگ از نظر قران
مامــوران هنــگام گرفتــن جــان از انســان هیــچ
گونــه کوتاهــی در کار خــود نمــی کننــد و
:حتــی ا ِذا
قــران در ایــن زمینــه مــی فرمایــد َ
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ال یُ َف ِر ُطــون
«هنگامــی کــه مــرگ یکــی از شــما فــرا
رسد،فرشــتگان مــا جــان از را مــی گیرنــد و
در کار خــود کوتاهــی نمــی کننــد»
ایــن مامــوران بیــن انســان خــوب و بــد
تمییــز قائــل مــی شــوند و بــه خوبــی آنــان
رامــی شناســند و رفتــار آنــان همــراه بــا
درود و خــوش رفتــاری اســت .قــران مــی
ـن
المالئ ِک ـ ُه َط ِیبِیـ َ
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یَقُول ُ َ
در مــورد پرهیــزکاران مــی فرماید:هنگامــی
کــه فرشــتگان جــان آنــان را مــی گیرنــد
مــی گوینــد درود بــر شــما.
و رفتارشان با افراد کافر این گونه است:
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و اگــر ببينــى هنگامــى كــه (ايــن) ظالمــان
در شــدائد مــرگ فــرو رفتهانــد ،و فرشــتگان
دس ـتها را گشــوده( ،بــه آنــان مىگوينــد):
«جــان خــود را خــارج ســازيد! امــروز در
برابــر دروغهائــى كــه بــه خــدا بســتيد
تكبــر ورزيديــد،
و نســبت بــه آيــات او ّ
مجــازات خواركننــدهاى خواهيــد ديــد»!
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نــام بســیج همــواره یــادآور مکتــب عشــق،
ایثــار و خدمــت بــی منــت بــرای مــردم از
جنــس مــردم اســت ،نیرویــی کــه در طــی
چهــار دهــه از انقــاب اســامی هیچــگاه
دچــار انحــراف و بــی راهگــی نگردیــد و
همــواره در خــط امــام و رهبــری بــه عنــوان
بازویــی قدرتمنــد بــرای حفــظ اقتــدار ایــران
اســامی بــا صالبــت ایســتادگی کــرد.
بســیج در تمــام مقاطــع حســاس ماننــد
ســالهای دفــاع مقــدس ،کمــک بــه
هموطنــان در ســیل و بالیــای طبیعــی،

محمدشریف زارعی فرماندار ویژه کاشان

آخرین وضعیت صدور احکام رتبهبندی معلمان
یوســف نــوری در حاشــیه نشســت شــورای معاونیــن امور
مجلــس وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی در جمــع
خبرنــگاران اظهــار کــرد :در آمــوزش و پــرورش امــاک
مــازادی وجــود دارد کــه بــه آنهــا نیــاز نداریــم البتــه
اولویــت بــا امالکــی اســت کــه مدرســه نیســتند ،طبــق
قانــون اجــازه تغییــر کاربــری داریــم و منابــع حاصــل از
آن صــرف تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام بــا اولویــت
طرحهــای خیریــن خواهــد شــد.
وی افــزود :بــرآورد مــا از منابــع حاصــل از تبدیــل بــه
احســن شــدن امــاک مــازاد بیــش از  10هــزار میلیــارد
تومــان اســت کــه بایــد از دولــت مجــوز بگیریــم تــا
مراحــل واگــذاری و فــروش انجــام شــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره صــدور احــکام حقــوق
معلمــان گفــت :اســناد ترمیــم حقــوق و رتبهبنــدی
ارســال شــده اســت بــرای ایــن مــاه مزایــای رتبــه اول
یعنــی آموزشــیار معلــم بــرای مشــموالن صــادر شــده
اســت همچنیــن فراینــد صــدور احــکام قطعــی آغــاز
شــده اســت .نــوری دربــاره اینکــه آیــا آذرمــاه پرونــده
صــدور احــکام قطعــی بســته میشــود؟ تصریــح کــرد:
همکارانــم گفتهانــد تــا آذرمــاه انجــام میشــود امــا
بایــد اجــازه دهیــم کار پیــش بــرود .برخــی معلمــان
ممکــن اســت مدارکــی را تحویــل نــداده باشــند و رفــت
و برگشـتهایی انجــام شــود ،بــا احتســاب بازنشســتگان
ســال گذشــته 972 ،هــزار نفرمشــمول رتبــه بنــدی
میشــوند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره رتبهبنــدی مــدارس
گفــت :رتبــه بنــدی مــدارس یکــی از گامهــای تحقــق
ســندتحول بنیادیــن اســت ،شــورای عالــی آمــوزش و

پــرورش در حــال احصــای شــاخص هاســت همچنین
پژوهشهــای میدانــی انجــام میشــود تــا الگــوی
رتبهبنــدی مــدارس احصــاء شــود.
وی دربــاره جــذب و اســتخدام نیــروی انســانی جدیــد
در آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد :ایــن امــر از
طریــق دانشــگاه فرهنگیــان دنبــال میشــود و اخیــرا
مصوباتــی در ســتاد تعلیــم و تربیــت داشــتیم کــه
بتوانیــم از روشهــای متنوعــی کــه در اساســنامه
دانشــگاه فرهنگیــان و مصوبــه  833شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی وجــود دارد جــذب نیــرو داشــته
باشــیم .اخــذ مجــوز اســتخدامی در حــال پیگیــری
اســت و بعیــد میدانــم جــذب از طریــق مــاده 28
داشــته باشــیم .نــوری دربــاره کمبــود خدمتگــزاران
مــدارس و حقــوق انــدک آنهــا گفــت :ســال گذشــته
تغییــری در حقــوق ســرایداران و خدمتگــزاران ایجــاد
شــد و امســال هــم مشــمول افزایــش شــدند .ایــن
افــراد پایــه حقوقــی شــان ضعیــف و تعدادشــان
انــدک اســت و بایــد بــرای تامیــن ســرایداران مــدارس
مجــوز بگیریــم کــه پیگیریهــا در حــال انجــام اســت.
همچنیــن وزیــر آمــوزش و پــرورش یوســف نــوری در
نشســت شــورای معاونیــن امــور مجلــس وزارتخانههــا
و ســازمانهای دولتــی اظهــار کــرد :در دوران کرونــا
مــدارس ســه ســال تعطیــل بــود اما یــک نفــر اعتراض
نکــرد کــه دانــش آمــوزان مشــکل تربیتــی در ابعــاد
روانشــناختی و جامعــه شــناختی پیــدا میکننــد در
حالــی کــه نهایــت تعطیلــی مــدارس در جوامــع دیگر
 6مــاه بــود ،نظــام ســلطه بــه دنبــال ایناســت کــه
مــدارس و دانشــگاهها را واقعــا تعطیــل کنــد!
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مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا :

آمادگی همکاری گروه خودروسازی سایپا با دانشگاه کاشان

مهنــدس محمــد علــی تیمــوری در
دانشــگاه کاشــان حمایــت و جهتدهــی بــه
فعالیتهــای مشــترک فناورانــه و ایجــاد
تعامــات دوســویه بیــن دانشــگاه کاشــان و
شــرکت ســایپا مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود:
بــا همــکاری بــا دانشــگاه از یکطــرف منجــر بــه
پیشــرفت وارتقــاء صنعــت خودروســازی و از
طرفــی منجــر بــه پــروش نیــروی متخصــص

و ماهــر تیــم ســازی و ایجــاد شــرکتهای
زایشــی فعــال در ایــن صنعــت مــی شــود .وی
بــا اشــاره بــا بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه کاشــان افــزود :بــا بازدیــدی کــه
مدیــران ســایپا از مجموعــه پــارک علــم و
فنــاوری داشــتیم بســیار کارهــای ارزشــمند و
محصــوالت مرتبــط بــا خودروســازی در پــارک
علــم و فنــاوری انجــام شــده اســت کــه ســعی

داریــم بــا انعقــاد قــرارداد در گــروه ســایپا ایــن
محصــوالت و ایــده هــا را تبدیــل بــه تجــاری
ســازی کنیــم.
مهنــدس تیمــوری سیســتم هــای تصفیــه
هــوای فناورانــه تولیــد در دانشــگاه کاشــان را
بــرای ســالن هــای صنعتــی و رنــگ و بدنــه
ســازی ودیگــر ســالن هــا بســیار کاربــردی و
حایــز اهمیــت دانســت و اظهــار داشــت :امیــد
اســت کــه بــا قــرارداد بــا ایــن مجموعــه بتوانیم
کارایــی اثــر بخشــی و تامیــن امنیــت و ســامت
نیــروی انســانی مجموعــه ســایپا را فراهــم
نمائیــم .وی عایــق ضــد حریــق و صــدا را از
دیگــر محصــوالت فناورانــه و کاربردی دانشــگاه
کاشــان عنــوان کــرد و افــزود :ایــن محصــول
نیــز بــرای نصــب در خــودرو شــاهین بســیار
کاربــرد دارد و نســبت بــه آن محصولــی کــه در
شــرکت ســایپا مصــرف مــی شــود بــه لحــاظ
مصــرف مــواد کاهــش پیــدا کــرده اســت .وی
خاطــر نشــان کــرد :اگــر ایــن نمونــه هــا در
فراینــد تســت قــرار گیــرد و تاییــد شــود ایــن
محصــول را بــه تولیــد انبــوه مــی رســانیم.
مدیــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا از
ایجــاد مرکــز لنــت خــودرو در کاشــان خبــر داد
و افــزود :بــا توانمندیهــای افــراد متخصــص
دانشــگاه کاشــان مــی تــوان ایــن مرکــز را در

دانشــگاه ایجــاد و راه انــدازی کــرد تــا بتــوان
مشــکل اشــتغال دانشــجوبان این دانشــگاه را نیز
برطــرف کــرد .مهندس تیمــوری از بهــره برداری
ســاینا اتوماتیــک در آذرمــاه امســال خبــر داد و
افــزود :در بهمــن مــاه امســال نیــز تاکســی هــای
ســی ان جــی بــه مجموعــه خــودرو هــا اضافــه
خواهــد شــد .وی بــه انعقــاد تفاهــم نامــه فــی
مابیــن دانشــگاه کاشــان و صنعــت ســایپا اشــاره
کــرد بــا امضــاء ایــن تفاهــم نامــه ســعی مــی
شــود موضوعــات صنعــت را بتوانیــم از دانشــگاه
درخواســت کنیــم کــه بعــد از ایــن تفاهــم نامــه
در تربیــت مدیــران آینــده ســایپا کاشــان نقــش
بســزایی خواهــد داشــت .وی خاطــر نشــان کرد:
نیــروی انســانی ایــن مجموعــه ســعی مــی شــود
از افــراد متخصــص و بومــی و دانشــگاهی ایــن
منطقــه اســتفاده شــود .وی بــه طــرح مدیــران
آینــده اشــاره و خاطــر نشــان کــرد :بــا ایــن
طــرح ســایپا ســعی دارد تــا افــرادی کــه در ایــن
مجموعــه حــدود ســه تــا چهــار ســال مشــغول
بــه فعالیــت هســتند و کســانی کــه شــرایط
مدیــر شــدن و مدیرعاملــی را دارنــد پــس از
ارزیابــی در دانشــگاه آمــوزش هــای کاربــردی
مدیریتــی مــی بیننــد و امیــد اســت بــا تجمیــع
آن تخصصــی کــه دارنــد در آینــده  ،مدیــران
توانمنــدی شــوند.

در راستای ارتباط دانشگاه باصنعت صورت گرفت؛

انعقاد تفاهمنامه جامع علمی -تحقیقاتی همکاری
بین دانشگاه کاشان و شرکت سایپا سیتروئن

تفاهمنامــه همــکاری فــی مابیــن دانشــگاه کاشــان
و شــرکت ســایپا ســیتروئن بــا حضــور وزیــر جهــاد
کشــاورزی و مدیرعامــل ســایپا کشــور روز پنجشــنبه
 26آبــان مــاه در دانشــگاه کاشــان منعقــد شــد.
رئیــس دانشــگاه کاشــان هــدف از ایــن تفاهمنامــه
را ارتبــاط هــر چــه بیشــتر دانشــگاه بــا صنعــت و
مشــارکت در توســعه همــکاری هــای علمی پژوهشــی
و فنــاوری بیــن دانشــگاه و صنعــت عنــوان کــرد و
افــزود :ایــن تفاهمنامــه در راســتای تحقــق منویــات
مقــام معظــم رهبــری و دســتورات رئیــس جمهــور و
بــه منظــور دســتیابی بــه خودکفایــی علمــی ،برقراری
ارتبــاط مؤثــر و فعــال بیــن صنعــت و دانشــگاه بــا
نــگاه تجاریســازی نتایــج پژوهــش و رفــع نیازهــای
موجــود صنعــت و دانشــگاه بــه امضــا رســید.
دکتــر عبــاس کتابــی تــاش در جهــت افزایــش
تــوان و اطالعــات علمــی و کاربــردی ،حمایــت از
ایجــاد و توســعه پژوهشهــا و محصــوالت فناورانــه،
ارائــه راهکارهــای علمــی و عملــی در جهــت تقویــت
ارتباطــات علمــی و بهــره گیــری از پیشــرفتهای
نویــن علمــی و تحقیقاتــی عنــوان کــرد و گفــت :بــا
امضــاء ایــن تفاهــم نامــه در جهــت تجــاری ســازی

پیام فرماندار ویژه کاشان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج
اردوهــای جهــادی ،حضــور جهــادی و
کمــک بــه کادر درمــان در دوران شــیوع
کرونــا و  ...خــوش درخشــید و امــروز نیــز
در وضعیــت ناآرامــی هــای کشــور در
مقابلــه بــا افــراد فریــب خــورده داخلــی و
دشــمنان خارجــی و داخلــی جــان خــود
را در طبــق اخــاص قــرارداده و بــا قــدرت
در کنــار مدافعــان امنیــت بــه دفــاع از
ارزش هــای انقــاب مــی پــردازد.
اینجانــب فرارســیدن هفتــه بســیج را بــه
تمــام بســیجیان مقتــدر کشــور بــه ویــژه
بســیجیان شهرســتان کاشــان تبریــک
عــرض نمــوده و بــرای ایــن عزیــزان در
اقصــی نقــاط میهــن اســامی آرزوی
موفقیــت ،توفیــق روز افــزون ،عــزت و
ســربلندی در ســایه توجهــات حضــرت
ولــی عصر(عــج) را دارم.

رسدبیر :محمد ادریسی
دبیر پژوهشی :مجتبی خندان

نتایــج تحقیقــات کاربــردی و شناســایی و ارتبــاط
بــا مراکــز و موسســات مشــابه داخلــی و خارجــی
و راهانــدازی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری منطقــه
کاشــان تــاش میشــود.
وی جهتدهــی بــه پژوهــش ،آمــوزش و توســعه
زیرســاختهای تخصصــی بــه ســمت پاســخگویی بــه
مطالبــات علمــی و نیازمندیهــای تخصصــی دانشــی
بخشهــای مختلــف شــرکت را از جملــه تعهــدات
دانشــگاه در ایــن تفاهمنامــه برشــمرد و اظهار داشــت:
بــا امضــاء ایــن تفاهمنامــه کارگاههــای آموزشــی-
پژوهشــی  ،دوره کوتــاه مــدت و انــواع گردهماییهــای
علمــی مرتبــط بــا نیــاز متوســط دانشــگاه برابــر در
خواســت شــرکت در قالــب قراردهــای مشــخص
برگــزار و در راســتای رفــع نیازهــای تحقیقاتــی و
پژوهشــی صنعــت و ایجــاد ســازماندهی شــبکههای
پژوهشــی تخصصــی در دانشــگاه و مراکــز واحدهــای
زیــر مجموعــه مســاعدت میشــود.
ایــن تفاهمنامــه در  6مــاده و  2نســخه بــه امضــاء
دکتــر عبــاس کتابــی رئیــس دانشــگاه کاشــان و
مهنــدس ســید محمدرضــا موســوی مدیرعامــل
شــرکت ســایپا ســیتروئن رســید.

وزیر جهاد کشاورزی:

تا پایان دولت تمام اراضی کشاوری صاحب سند خواهند شد

دکتــر ســیدجواد ســاداتی نــژاد روز پنجشــنبه
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اهمیــت
صــدور ســند و اجــرای قانــون کاداســتر کــه
تــا قبــل از دولــت ســیزدهم  4درصــد از
اراضــی کشــاورزی دارای ســند بودنــد ،افــزود:
بــا ایجــاد یــک کار قرارگاهــی و مشــارکت
جمعــی ســه قــوای قضائیــه ،مجریــه و مقننــه
یادداشت :

بایــد در ایــن کار مشــارکت کننــد تــا بتوانیــم
کار اراضــی کشــاورزی را ســنددار کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ابتــدای دولــت 4
درصــد از اراضــی کشــاورزی دارای ســند
بودنــد ،خاطــر نشــان کــرد :در حــال حاضــر
بــاالی  10درصــد از اراضــی کشــاورزی دارای
ســند شــدهاند کــه در طــول  10مــاه 6

درصــد ارتقــاء یافتــه و تــا پایــان ســال 1402
رفــع تداخــات اراضــی کشــاورزی و ملــی را
بــه پایــان خواهیــم رســاند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی هویــت دادن بــه
اراضــی کشــاورزی را از جملــه مزیتهــای
ایــن طــرح عنــوان کــرد و افــزود :ســنددار
کــردن اراضــی کشــاورزی بــه رفــع تداخــات
اراضــی و جلوگیــری از تغییــر کاربریهــای
غیرمجــاز کمــک میکنــد و از تســهیالت
بهتــری نیــز بــرای اراضــی کشــاورزی و باغــی
خــود مــی تواننــد اســتفاده کننــد.
دکتــر ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه ایــن
اقــدام نخســتین گام بــرای یکپارچــه ســازی
اراضــی اســت خاطــر نشــان کــرد :ایــن
اقــدام گام بزرگــی بــرای اصــاح اراضــی و
جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی و اقتصــادی
شــدن اراضــی کشــاورزی اســت.
کاشــان مهد علم و فناوری است
وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخشــی دیگــر
کاشــان را مهــد علــم و فنــاوری دانســت و
گفــت :کاشــان در صنعــت نســاجی ،فــرش
اســانس و گالب زبانــزد و پیشــرو اســت .
وی صنعــت خوردوســازی ســایپا ســیتروئن

در کاشــان را بــرای منطقــه کاشــان حایــز
اهمیــت و منشــاء اثــر دانســت و افــزود:
اگــر صنعــت بخواهــد توســعه پیــدا کنــد بــه
واســطه نیــروی انســانی آن مجموعــه صــورت
مــی گیــرد.
دکتــر ســاداتی نــژاد همــکاری مجموعــه
گــروه خودروســازی ســایپا بــا دانشــگاه
کاشــان را خواســتار شــد و گفــت :دانشــگاه
کاشــان از پتانســیل هــای بالقــوه ای
برخــوردار اســت کــه نقــش مهمــی در توســعه
و پیشــرفت صنعــت خودروســازی مــی توانــد
داشــته باشــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی پژوهشــکده نانــو
دانشــگاه کاشــان را نخســتین پژوهشــکده
نانــو در ایــران عنــوان کــرد و گفــت :علــم و
فنــاوری امــروز رمــز پیشــرفت وتوســعه اســت.
وی از آمادگــی مرکــز تحقیقــات جهــاد
کشــاورزی بــرای انجــام کارهــای تحقیقاتــی
و پژوهشــی و محصــوالت فناورانــه خبــر داد
و افــزود :از آنجــا کــه مــدرن تریــن صنایــع
دنیــا بــه علــم و فنــاوری نیــاز دارد ،بــا ارتبــاط
هــر چــه بیشــتر صنعــت و دانشــگاه مــی تــوان
توســعه صنایــع را شــاهد بــود.

وحید نجفی ،نویسنده و پژوهشگر حوزوی :

دختر عمامهپران

بعــد از نمــاز صبــح در خیابانهــای شــهرک غــرب
مشــغول راه رفتــن بــودم کــه احســاس کــردم
سرنشــینان یــک خــودرو ،قصــد آزار و اذیــت دارنــد،
بــه ســمت کوچــه رفتــم و حواســم بــه پشــت ســر
و متوجــه صــدای پــا بــودم ،وقتــی خــوب نزدیــک
شــد ،یکدفعــه برگشــتم.
مــردی قویهیــکل و قمــه بــه دســت نبــود،
دختــری کشــف حجــاب کــرده بــود .ســام کــردم،
گفــت میخواهــم عمامــهات را بنــدازم! عمامــه
را درآوردم و بــه او دادم و گفتــم اگــر خوشــحال
میشــوی ،بــرای تــو!
بــا تعجــب گفــت واقعــاً میبــرم! گفتــم ببــر!
بعــد ســرم را پاییــن انداختــم و بــه مســیرم ادامــه
دادم .کمــی جلوتــر بــا ماشــین ســراغم آمدنــد و بــا
احتــرام عمامــه را پــس دادنــد!
اینیــک نمونــه از ماجراهــای عمامهپرانــی بــود
کــه بــرای یکــی از دوســتان در همیــن چنــد روز
گذشــته رخداده اســت .ماجراهایــی کــه نظایــرش
قابلکشــف اســت کــه ماجــرا بــا نوعــی از شــوخی

یــا نصیحــت ختــم بــه خیــر شــده اســت! نــه هتــک
حرمــت صــدق کــرده ،نــه نیــازی بــه دســتگیری
داشــته؛ بلکــه یــک شــیطنت بچهگانــه بهنوعــی
تنبــه و تخلیــه هیجــان تبدیلشــده اســت.
البتــه برخــی روحانیــون درگیــر شــیطنتی قویتــر
بودهانــد کــه مجالــی بــرای تنبــه نیافتهانــد و
ترجیــح دادهانــد سرشــان را بــه زیــر بیندازنــد و
مســیر را ادامــه دهنــد کــه در ایــن مــوارد هتاکــی
محقــق شــده و شــاید بعــد از دســتگیری تنبــه
حاصــل شــود! یــا حتــی تــرس از دســتگیری،
مجالــی بــرای اندیشــیدن بســازد و بعــدا ً تنبــه
حاصــل شــود.اما برخــی روحانیــون ازنظــر بنیــه و
موقعیــت مجــال داشــتهاند کــه درصحنــه مــچ فــرد
مترصــد هتاکــی را بگیرنــد! کــه در ایــن موقعیــت
بایــد توجــه کــرد کــه:
 .1بلــه در کنــار بچههــای بازیگــوش یــا جــو
زده ،برخــی آموزشدیدههــا هســتند ،امــا آنهــا
بــا قمــه و اســلحه میآینــد و قصدشــان انداختــن
ســر اســت نــه عمامــه! حتــی اگــر آموزشدیــدهای

نهایــت قصــدش انداختــن عمامــه باشــد ،بهتــر
اســت رهایــش کنیــد و بــه مــردم درصحنــه
یــا پیگیریهــای بعــدی بســپارید تــا غــرض
آموزشدهندههــا محقــق نشــود.
 .2عمامــه مقــدس اســت! امــا نبایــد فلســفه
تقــدس اش را از یــاد بــرد و بــه خــود پارچــه
اصالــت داد .عمامــه مقــدس اســت چــون نمــاد
دینــی ،رحمــه للعالمیــن اســت! نمــاد ســلوکی
پیامبــری اســت کــه متعرضــان را بــا برخــورد
کریمانــه ادب میکــرد .پــس حتــی بایــد مراقبــت
کــرد کــه مــردم درصحنــه ،قاصــد هتاکــی را بــه

شــکل ســخت متنبــه نســازند!
البتــه عــده بســیاری از روحانیــون در هیچکــدام
از موقعیتهــای فــوق نبودهانــد چــون ماجراهــای
ایــن روزهــا ،بیــش از آنکــه در واقعیــت باشــد در
رســانهها ســاخته میشــود؛ ایــن طیــف شــاید
در تمنــای چنیــن موقعیتــی باشــند کــه یــا ثــواب
بیشــتری از مرارتهــای ترویــج دیــن در کارنامــه
اعمالشــان ثبــت شــود؛ یــا آنکــه بتواننــد غفلــت
زدهای را بیــدار کننــد و هــر آنچــه هســت ،خــوش
بــه حــال گروهــی کــه راه رفتــن او در خیابانهــای
شــهر نیــز خیــر دنیــا و آخــرت را دارد.

