حدیث روز
پیامبر صلی اهلل علیه و آله
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آغازبهکارنمایشگاهکتاب
تهران ۲سال پس از شیوع
کرونا

ســی و ســومین نمایشــگاه کتــاب تهــران صبــح
امــروز در حالــی آغــاز بــه کار کــرد کــه در همــان
ســاعات اولیــه حضــور مخاطبــان جالــب توجــه بود.
امــا در عیــن حــال بــه ماننــد هــر ســال نواقصــی
از جملــه غرفههــای خالــی در مصلــی بــه چشــم
میخــورد.
ب ســی وســومین نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب
تهــران صبــح امــروز 21 ،اردبیهشــتماه ،پــس
از دو ســال وقفــه بــه دلیــل کرونــا در دو بخــش
فیزیکــی و مجــازی در فضایــی بــه وســعت 90
هــزار متــر مربــع در مصلــی تهــران آغــاز بــه کار
کــرد.
در ایــن دوره از نمایشــگاه دو هــزار و  800ناشــر
حضــور دارنــد کــه هــزار و  700ناشــر در بخــش
فیزیکــی و در مصلــی تهــران و هــزار و  100ناشــر
هــم در بخــش مجــازی شــرکت کردهانــد.
در بخــش بینالملــل نیــز بیــش از  30کشــور
(ســوئیس ،هنــد ،هنگکنــگ ،ترکیــه ،ایتالیــا،
فرانســه ،چیــن ،کــره جنوبــی ،بوســنی و
هرزهگویــن ،افغانســتان ،ســوریه ،لبنــان،
پاکســتان ،تونــس ،قطــر ،عــراق ،کویــت ،بحریــن،
عمــان ،مصــر ،آذربایجــان ،تاجیکســتان ،روســیه،
صربســتان ،مکزیــک ،انگلســتان ،اســترالیا ،هلنــد،
آمریــکا ،آلمــان ،اســپانیا) و  170ناشــر خارجــی در
ایــن نمایشــگاه حاضــر هســتند 50 .میهمــان نیــز
از ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی بازدیــد خواهنــد
کــرد.
ارســال رایگان کتابها برای مخاطبان
در ایــن دوره ارســال کتابهــا بــرای مخاطبــان
کامــا رایــگان اســت ،بنــا بــه گفتــه رئیــس
نمایشــگاه؛ یارانــه درنظــر گرفتــه شــده بــرای
ارســال کتابهــای خریــداری شــده از نمایشــگاه
مجــازی در ایــن دوره دو برابــر شــده و همــه
فاکتورهــای تــا مبلــغ  75هــزار تومــان بــدون نیــاز
بــه هزینــه از ســوی ناشــران ارســال میشــود.
خریــداران نیــز بــه هــر مبلغــی کــه خریــد کننــد
هیــچ هزینــهای بابــت مرســوالت پســتی پرداخــت
نخواهنــد کــرد.
تخفیف 10درصدی و یارانه طالب و دانشــجویان
کتابهــا در ایــن دوره بــا تخفیــف 10درصــدی
عرضــه میشــوند و بــن کتــاب نیــز تنهــا
اختصــاص بــه خریــد مجــازی دارد ،بــرای طــاب و
دانشــجویان  350هزارتومــان بــن تخفیــف خریــد
و بــرای اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه
 600هزارتومــان بــرای خریــد صرفــا مجــازی
اختصــاص یافتــه اســت 40.درصــد از ایــن مبلــغ
را وزارت ارشــاد و  60درصــد را مخاطــب بــر عهــده
گرفتــه اســت.
در بخــش ناشــران خارجــی بیــش از  70غرفــه
تحویــل شــده کــه بیــش از  40هــزار عنــوان کتــاب
را عرضــه میکننــد.
قطر ،مهمان ویژه ســی و سومین دوره
امــا مهمــان ویــژه ایــن دوره نمایشــگاه کتــاب
تهــران کشــور قطــر اســت کــه میزبانــی جــام
جهانــی را نیــز بــر عهــده دارد .قــرار اســت وزیــر
فرهنــگ قطــر بــه همــراه هیئتــی از جملــه رئیــس
نمایشــگاه کتــاب قطــر در نمایشــگاه کتــاب تهــران
حضــور پیــدا کنــد.
در بخــش مجــازی همچنیــن ناشــرانی کــه تنهــا
در ایــن بخــش حضــور دارنــد ،بایــد ســه درصــد از
فــرش خالــص خــود را بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی بــرای تامیــن هزینــه برگــزاری نمایشــگاه
اختصــاص دهنــد.
ایــن دوره نمایشــگاه امــا غائبانــی هــم دارد ،نشــر
قطــره ،مرکــز ،فرهنگبــان ،دیبایــه و نظــر بــه دلیــل
حمایــت از کتابفروشــیها و پلتفرمهایــی مثــل
فیدیبــو ،طاقچــه ،کتابــراه ،دانــی و برخــی ناشــران
الکترونیــک و صوتــی نیــز بــه دلیــل انتقــاد بــه
جانمایــی در ایــن دوره حضــور نیافتهانــد.
کاستیهای نخستین روز
امــا نخســتین ســاعات از نخســتین روز نمایشــگاه
کتــاب تهــران همچــون همــه دورههــای گذشــته
بــا کاســتیها و نواقصــی همــراه اســت ،برخــی از
ایــن نواقــص بــه ناشــران و کمکاریهایشــان در
تحویــل بــه موقــع غرفــه ،چینــش و آمادهســازی
بــاز میگــردد کــه در بخــش بینالملــل کامــ ً
ا
مشــهود اســت و بخشــی دیگــر بــه وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی بــه عنــوان برگزارکننــده ایــن
نمایشــگاه.
انتظــار ایــن اســت کــه پــس از برگــزاری ســی و
ســه دوره نمایشــگاه کتــاب مبتنــی بــر تجربیــات
دورههــای گذشــته برگــزار شــود ،سالهاســت کــه
در روز نخســت نمایشــگاه مشــکالتی از جملــه
قطعــی کارتخوان،هــا ،خالــی بــودن غرفههــا و ...
مشــاهده میشــود ولــی ایــن مشــکالت از دورهای
بــه دورهای دیگــر منتقــل میشــوند ،بــدون اینکــه
حداقــل از یــک روز قبــل از آغــاز بــه کار نســبت بــه
رفــع آن اقــدام شــود .بــا وجــود اینکــه سالهاســت
کارشناســان و مســئوالن بــه ایــن بــاور رســیدهاند
کــه نمایشــگاه کتــاب تهــران نیازمنــد دبیرخانــه
دائمــی اســت کــه امــور را در طــول ســال پیــش
بــرد ،بــاز هــر ســال بــه اســفند مــاه کــه میرســیم
پــس از درگیریهــا در انتخــاب مــکان نمایشــگاه
تــازه بــه فکــر برگــزاری میافتیــم.
در ایــن دوره نیــز بســیاری از غرفههــا هنــوز آمــاده
نشــدهاند ،ناشــران بســیاری هنــوز خــود را بــه
نمایشــگاه نرســاندهاند و تکلیــف کارتخــوان برخــی
از غرفههــا نیــز مشــخص نیســت .مشــکل دیگــر
ناشــران و غرفــهداران کارتهــای پارکینــگ اســت
کــه هنــوز نــه بــرای غرف ـهداران صــادر شــده و نــه
البتــه بــرای خبرنــگاران.
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شرح دعای مکارم االخالق /بخش هجدهم /نرم خویی در مدیریت؛ نوشتاری از آیتاهلل محمدحسن انصاری
ســراج-آیت اهلل شــیخ محمــد حســن انصــاری در
هجدهمیــن بخــش از شــرح دعــای مــکارم االخــاق
کــه دراختیــار شــفقنا قــرار داده ،ایــن گونــه آورده
انــد:
ســخن رســید بــه تواضــع و ایــن صفــت عالــی بــرای
مومنــان کــه نیازمنــد توجــه اســت وکــه از زبــان
مبــارک امــام ســجاد علیــه الســام بــه پیشــگاه
الهــی عــرض میشــود:
لین ال َعری َکه)
( َو ِ
امــام (ع) در ادامــه فــراز قبلــی در خواســت
مینما یــد :
بــار الهــا بــه مــن توفیــق عنایــت فرمــا کــه بــا مــردم
بــا نــرم خویــی و نــرم گویــی معاشــرت نمایــم.
لفــظ عریکــه بمعنــای طبیعــت و کلمــه لیــن
بمعنــای نرمــی و لطافــت اســت.
محبــت نقــش بســیار موثــری
نــرم خویــی در ایجــاد ّ
دارد.
کســی کــه خــوش اخــاق باشــد و بــا چهــره گشــاده
و آرام بــا دیگــران روبــرو میشــود مــردم پروانــه وار
دور او جمــع میشــوند ،چهــره رفتــاری او همچــون
آهــن ربایــی دوســت و دشــمن را جــذب میکنــد
و چنیــن شــخصی پیــروز در صحنههــا میباشــد.
امام صادق (ع) هم در حدیثی میفرماید:
عطیـهای اســت کــه خداونــد بــه انســان
خُ لــق خــوب ّ
ســجیه طبیعــی
عطــا نمــوده ،بعضــی از خُ لقیــات
ّ
اســت و بعضــی بــا ّنیــت و قصــد بدســت میآیــد.
راوی پرسید:
کدامیک افضل است؟
حضرت فرمود:
آنکــه بطــور طبیعــی صفــت خــوب بــا سرشــتش
آمیختــه نمیتوانــد غیــر از ایــن باشــد ا ّمــا کســی

کــه بــا ّنیــت و تــاش ،خــود را بــه ایــن صفــات
حســنه متخلــق میگردانــد بایــد در راه طاعــت
الهــی صبــوری نمایــد.
داشــتن چنیــن روحیــه لطیفــی ،ظرفیــت باالیــی
میطلبــد هرچنــد تحصیــل ایــن حالــت بســیار
ســخت و دشــوار بــه نظــر میرســد ا ّمــا بــا تمریــن
و ممارســت و صبــوری بتدریــج دســت یافتنــی
اســت.
صفــت حمیــده نــرم خویــی در مدیریــت نقــش
کلیــدی دارد و ســبب رشــد و تعالــی زندگــی
فــردی و اجتماعــی انســان میشــود و عکــس
جــدی بــه موقعیــت
آن تنــد خویــی آســیبهای
ّ
فــرد و اجتمــاع میرســاند ،زبــان برخــی افــراد
متاســفانه چنــان تلــخ و تنــد اســت کــه قلــب

دیگــران را زخمــی میکنــد ،آنهــا کســانی
هســتند کــه همــواره عیــب و نقــص و خطــای
افــراد را بیــان میکننــد و از بیــان محاســن دریــغ
مینما ینــد .
امیرالمؤمنین علی (ع) میفرماید:
زبانــت را عــادت بــده کــه کالمــت همیشــه بــا
نرمــی همــراه باشــد خداونــد متعــال زمانــی کــه
خواســت
در ســوره طــه میخوانیــم حضــرت موســی و
هــارون علیهمــا الســام را نــزد فرعــون اعــزام
نمایــد بــه آنهــا فرمــود:
فرعون اِن َّه َطغیَ ،فقوال ل َ ُه َقوالً لَی ّنا
ا ِذ َهبــا اِلی
َ
شــما نــزد فرعــون برویــد کــه او طغیــان و
سرکشــی نمــوده و بــا او بــه نرمــی ســخن گوییــد

شــاید متذ ّکــر شــود و از عــذاب الهــی بترســد
انســانها در جامعــه اســامی مــورد احترامنــد
امیرالمؤمنیــن علــی (ع) در برخــورد بــا مــردم
مهربــان بودنــد ،امــام (ع) در یکــی از ســفرهای
خــود در بیــن راه بــا یکــی از اهــل کتــاب (غیــر
مســلمان) همســفر میشــوند پــس از اینکــه احــوال
آن شــخص را ســؤال میکنــد مســیرهای خــود را
بــه یکدیگــر مــی گوینــد بــه دو راهــی کــه رســیدند
آن شــخص متوجــه شــد کــه امــام همراهــی او را
میکنــد آن شــخص علــت را جویــا میشــود.
امام در جواب میفرماید:
بنــا بــه توصیــهٔ پیامبــر اســام (ص) بــرای
احتــرام بــه همســفر میخواهــم چنــد قدمــی
شــما را بدرقــه نمایــم و آن شــخص تحــت تأثیــر
چنیــن رفتــاری مســلمان میشــود.
آری عزیــزان اخــاق نیــک نصــف ایمــان اســت
بــا چــه رفتارهــای زیبایــی کــه انســان میتوانــد
جلوههایــی از پیوندهــا را بیافرینــد و متاســفانه بــا
چــه اخــاق تنــد و زشــتی کــه میتوانــد اســباب
تخریــب پیوندهــا گــردد.
پــس بیاییــم بــا همدیگــر بیشــتر مهربــان باشــیم.
بیاییــم در ایــن شــب کــه احتمــال اینکــه شــب
قــدر باشــد همدیگــر راعفــو نماییــم تــا خــدا مــا را
مــورد عفــو و مغفــرت خــود قــرار دهــد.
بیاییــم گذشــتگان پدرهــا و مادرهــا و ذوی الحقــوق
خصوص ـاً شــهدا را کــه بــا ایثــار وفــداکاری در راه
دیــن و وطــن جانفشــانی نمودنــد فرامــوش نکنیــم
تــا آینــدگان هــم مــا را هــم فرامــوش نکننــد.
بحسن الخُ لق
الل ُهم َوفقنا ُ
[اللهم وفقنی لصالح االعمال]
خدایــا توفیق عمل صالح به ما عطا فرما
[اللهــم اجعل عواقب امورنا خیرا]

بخش هجدهم شرح خطبه متقین/دنیای ممدوح و دنیای مذموم ؛ نوشتاری از دکتر ساداتی نژاد
ســراج – حجــت االســام و المســلمین دکتــر ســید
مهــدی ســاداتی نــژاد در هجدهمیــن بخــش از شــرح
خطبــه متقیــن ایــن گونــه آورده اســت:
دنیای ممدوح و دنیای مذموم
در نــگاه متقیــان هــر آنچــه غیــر اوســت کوچــک
میشــود و خدوانــد متعــال عظمــت مییابــد و ایــن
مســئله ســبب میشــود کــه همــوم دنیــوی و دنیــا
پرســتی هــا کــه ریشــه بســیاری از مشــکالت اخالقــی
در جامعــه اســت خــود نمایــی نکنــد.
بهترینهــای خلــق بعــد از رســول خــدا (ص) وامــام و
پیشــوای مــا حضــرت مــوال امیــر المومنیــن علــی (ع)
اینگونــه دربــاره متقیــان در خطبــه همــام میفرمایــد
که :
ُــر مــا ُدون َــ ُه فــی
َع ُظ َ
ــم الْخالِــقُ فــی اَنْفُسِ ــ ِه ْمَ ،ف َصغ َ
ــم.
ا َ ْعی ِن ِه ْ
خــدا در جانهــا ی اینــان عظیــم جلــوه کــرده و غیــر
خــدا را کوچــک میبیننــد
حضــرت اینگونــه دوســتان خــود را توصیــف میکنــد
کــه یکــی از آنهــا ابــوذر بــود وجایــگاه ابــوذر نــزد امــام
علــی چینیــن اســت:
ِیمــا َمضَ ــی أَخٌ فِــی َّ
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ان ب َ ْط ِنــه.در گذشــته
ـن ُس ـلْ َط ِ
َعی ِن ـهَِ ،و َ
کان خَ ا ِرج ـاً ِمـ ْ
دوســتی داشــتم کــه در چشــم مــن بــزرگ بــود
بخاطــر اینکــه دنیــا در نــگاه او کوچــک بــود.
دنیــا اگــر در نــگاه افــراد کوچــک شــود بســیاری از
صفــات و ناهنجاریهــای اخالقــی از بیــن مــیرود و
در حدیثــی نــواری درکتــاب شــریف اصــول کافــی ،ج
 ،۲بــاب حــب الدنیــا ،صفحــه  ۳۱۵چنیــن میخوانیــم:
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه واله:
«حب الدنیا رأس ّ
کل خطیئه»
ُّ

رأس تمام خطاها حب دنیاست.
امــا ســوالی مطــرح میشــود کــه دنیــای مذمــوم چــه
دنیایی اســت؟
 -۱توجه به ظاهر دنیا و غفلت از آخرت
ـر ِة
ـن ال ْ َحیــا ِة ُّ
ـم َعـ ِ
ـون ظا ِهــرا ً ِمـ َ
ی ْعلَ ُمـ َ
الدن ْیــا َو ُهـ ْ
ـن ْالخِ ـ َ
ـون (ســوره روم آیــه )۷
ـم غافِ ُلـ َ
ُهـ ْ
-۲تفاخر و تکاثر در دنیا
ـر
ا ْعلَ ُمــوا أَن َ َّمــا ال ْ َحیــا ُة ُّ
الدن ْیــا ل َ ِعـ ٌ
ـب َول َ ْهـ ٌو َو ِزی َنـ ٌة َوتَفَاخُ ـ ٌ
ال َو ْالَ ْو َل ِد (ســوره حدیــد آیه
ـر فِــی ْالَ ْمـ َو ِ
بَی َنکـ ْ
ـم َوتَکاثُـ ٌ

و خیلــی کنجــکاو بــودم ایــن فیلــم را ببینــم .پشـ ِ
ـت آن
کدپینــک اســت؛ ســازمانی کــه در آمریــکا بــرای صلــح
جهانــی قــدرت بســیار زیــادی دارد و کارکــر ِد آن «نــه
بــه جنــگ» اســت .ایــن فیلــم را حبیــب احمــدزادهای
ســاخته کــه در طــول جنــگ ایــران و عــراق در خــط
مقــدم حضــور داشــته و ایــن فیلــم روایتــی از دردهــای
ـان
خــودش اســت .بایــد بــه او تبریــک گفــت کــه بــه زبـ ِ
انگلیســی ،مــردم جهــان را آگاه میکنــد ،جنــگ نکنید.
در روزگاری کــه قضیــهی جنــگ اوکرایــن و روســیه
وجــود دارد و اینگونــه فیلمهــا بــرای روشــنکردن
اذهــان عمومــی بســیار مهــم اســت.
ـی
ایــن مجــری شــبکه ماهــوارهای بــا اشــاره بــه حواشـ ِ
روز نمایــش و بررســی فیلــم «داســتانهای هــزار و
یــک روز» ،تأکیــد کــرد :مــن آن روز خــودم در ســینما
بــودم .عــدهای کمتــر از انگشــتان کـ ِ
ـف دســت 7 ،یــا
 8نفــر بــه مــردم توهیــن میکردنــد .بــرای خانمهــا
ِ
لغــت (فاحشــه) را بــه کار میبردنــد و بــه مردهــا،
حــرامزاده میگفتنــد .فــردی بــه نــام ســام رجبــی
بــود کــه نــا ِم اصلــی او تــا آنجایــی کــه مــن میدانــم
«احســان رجبــی» اســت .نمیدانــم چــرا از نــا ِم ســام
رجبــی اســتفاده کــرده امــا نامش احســان رجبی اســت
و ســالها زیـ ِر پرچــم جمهــوری اســامی در تیـ م ملــی
جــودوی ایــران فعالیــت داشــته اســت .ایشــان حتــی
بــه مــن میگوینــد مرتیکــه قاســمینژاد و شــهبال
شــبپره و خیلیهــای دیگــر توهیــن میکننــد.
وی افــزود :پرویــز پرســتویی همــان شــخصی اســت
کــه در رابطــه بــا جــوا ِز خوانــدن جــواد یســاری تــاش
زیــادی کــرد .پرویــز پرســتویی همــان آدمــی اســت
ـتان مــن،
کــه در مناطــق محــروم کشــور مــا کــه دوسـ ِ
میشناســم ایــن جــرأت و ایــن دل را نداریــم کــه
بلنــد شــویم بــه سیســتان و بلوچســتان برویــم .یکــی
از دوســتان عزیــزم را دیــدم کــه مطلبــی نوشــته بــود؛
او جــزو همــان بخــش سیســتان و بلوچســتان هســت
و خیلــی بــه آن عالقهمنــدم .از همــان دوســتم حتــی
روبــرو شــوم ایــن ســؤال را میپرســم تویــی کــه
جزئــی از سیســتان و بلوچســتان هســتی و چنــد بــار

در زندگــیات بــه ایــن مناطــق رفتــی کــه گاندوهــا
در انتظــار بچههاییانــد از یــک رودخانــه کثیــف آب
بردارنــد.
امیرقاســمی خاطرنشــان کــرد :مــن دفــا ِع پرویــز
پرســتویی نمیکنــم ،دفــا ِع انســانی میکنــم .بــا
ســردار قاســم ســلیمانی عکــس گرفتــه ،در توضیحــش
میگویــد ایــن فیلــم «بادیــگارد» را بــازی کــردم تــه
چهــرهای اســت از ســردار ســلیمانی و بــه خاطــر ایــن
فیلــم را نمایــش دادنــد .بایــد ببینیم قاســم ســلیمانی از
دیـ ِد چــه کســی بــوده و چــه کســی بــد! مــا در آمریــکا
زندگــی میکنیــم ،نــگا ِه آمریکاییهــا نســبت بــه قاســم
ســلیمانی یــک نــگاه دیگــر اســت .آیــا نــگاه  80میلیون
ایرانــی نســبت به قاســم ســلیمانی بــر علیه اوســت .من
نمیدانــم؛ یکســری در ایرانانــد میگوینــد اگــر قاســم
ســلیمانی نبــود داعــش راحــت وارد ایــران میشــد.ما
طــور دیگــری نــگاه میکنیــم.
ایــن مجــری معــروف ماهــوارهای در ادامــه تصریــح کرد:
زمانــی تیشــرتی کــه خیلیهــا از جملــه خــودم بــه آن
عالقهمنــد بودیــم کــه بپوشــیم ،چگــوارا بــود .آنقــدر
بــه او عالقــه داشــتم و در  13ســالگی کتابهــای
مختلــف او را خوانــدم .چگــوارا چــه کســی بــوده و
غربیهــا او را مــزدور میشناســند و کوباییهــا او
را بــه مــزدور میشــناختند .کمونیســتها او را
قهرمــان میدانســتند .عــدهای او را جنایتــکار و مــزدور
میدانســتند و عــدهای بهگونــهای دیگــر.
ِ
پشــت پــرده و رفتارهــای رجبــی گفــت:
وی دربــاره
بخشــی دیــدم رجبــی راه افتــاده و بــه کســانی کــه
رأی دادنــد در انتخابــات جمهــوری اســامی ،توهیــن
میکنــد .مــا اجــازه چنیــن کاری نداریــم .مــن 44
ـون اینجــا
ســال اســت اینجــا زندگــی میکنــم و بــه قانـ ِ
آگاهــم .دیــدم آقــای رجبــی عنــوان کردنــد پرویــز
پرســتویی از ترســش کــه گرفتــا ِر قانــون نشــود ،آمریکا
را تــرک کــرده اســت .برنامــه پــرواز او از رو ِز اول اینطــور
بــوده و بــرای ایــن مــدت و تماشــا و تحلیــل فیلــم آمده
بــود .کــدام تــرس! به خاطــر اینکه پلیــس او را دســتگیر
نکنــد؛ کــدام دســتگیری؟! تنهــا اشــتباهی کــه پرویــز

)۲۰
-۳حرص و طمع نسبت به دنیا
ـاس إ ِ َّن أَخْ ـ َو َف َمــا أَخَ ـ ُ
ـاع
ـان ات ِ َّبـ ُ
ـم اثْ َنـ ِ
أَی َهــا ال َّنـ ُ
ـاف َعلَیکـ ُ
َ
ْ
ُ
ـد عــن
ـل أ ّمــا اتّبــاع الهــوی فیصـ ّ
ال ْ َه ـ َوی َو ُطــول ال َمـ ِ
الحــقّ وأ ّمــا طــول األمــل فینســی اآلخــرة (خصــال –
الشــیخ الصــدوق ص )۵۱
دنیای ممدوح چه دنیایی است؟
ـن
إ ِ َّن ال ُّدن ْیــا َد ُار صِ ـ ْ
ـن صدقهــا َو َد ُار َعافِیـ ٍة ل َِمـ ْ
ـد ٍق ل َِمـ ْ
ـن تَـ َز َّو َد ِم ْن َهــا َو َد ُار َم ْوع َِظـ ٍة
ـم َع ْن َهــا َو َد ُار ِغ ًنــی ل َِمـ ْ
َف ِهـ َ
ـظ ب ِ َهــا َم ْســجِ ُد أَحِ َّبــا ِء َّ
ـن اتَّ َعـ َ
الل ِ َو ُم َصلَّــی َم َلئ ِک ـ ِة
ل َِمـ ِ
الل ِ َو َمت َْج ُــر أَ ْول ِیــا ِء َّ
الل ِ َو َم ْهب ُِــط َو ْحــی َّ
َّ
ــبوا
الل ِ اکت ََس ُ
الر ْح َمــ َة َو َرب ُِحــوا فیهــا ال ْ َجنَّــ َة
هــا
ی
ف
َّ
همانــا دنیــا ســرای راســتی اســت بــرای کســی کــه بــا
آن بــه راســتی برخــورد کنــد ،و خانــه عافیــت اســت
بــرای آن کــه آن را فهمیــد ،و محـ ّ
ـل توانگــری اســت
بــرای آن کــه از آن توشــه گرفــت ،و جــای پنــد اســت
بــرای کســی کــه بــا آن پنــد گیــرد.
مســجد عاشــقان خــدا ،و جایــگاه نمــاز فرشــتگان ،و
محــل فــرود آمــدن وحــی ،و تجارتخانــه اولیــاء
خداســت ،کــه در آن کســب رحمــت کردنــد ،و بهشــت
را ســود بردنــد.

زبان مجری شبکه «طپش»
ـت پرده توهین به پرویز پرستویی در آمریکا از
پشـ
ِ

حواشــی حملــه بــه پرویــز پرســتویی و دیگــر افــراد
شــرکتکننده در اکــران فیلــم «داســتانهای هــزار
و یــک روز» در آمریــکا ،کمــاکان ادامــه دارد؛ ایــن بــار
علیرضــا امیرقاســمی مجــری شــبکه طپــش دربــاره
ماهیــت فــرد توهینکننــده دســت بــه افشــاگری زد.
ماجــرا از آنجایــی شــروع میشــود کــه پرویــز پرســتویی
بازیگــر شــناخته شــده ســینما بــرای نمایــش فیلــم
«داســتانهای هــزار و یــک روز» ،ســاخته حبیــب
احمــدزاده ،بــه دعــوت یــک نهــاد آمریکایــی بــه آن
کشــور رفتــه بــود ،ویدئوی بســیار عجیبــی از او منتشــر
شــد؛ صحنــهای از عصبانیــت هنرمنــدی کــه تــا بــه
حــال کمتــر کســی او را در ایــن حــال دیــده اســت.
آنچــه پرویــز پرســتویی را خشــمگین کــرده بــود ،چنــد
نفــر انگشتشــمار بودنــد کــه در آمریــکا ،جلــوی
ش فیلــم «داســتانهای هــزار و
ســینمای محــل نمای ـ 
یــک روز» ،راه را بــر تماشــاگران میبســتند و با توهین و
تهمــت به کســانی کــه قصــد ورود به ســالن را داشــتند،
آنهــا را خائــن مینامیدنــد و فضــا را متشــنج میکردنــد؛
اتفاقــی کــه بارهــا تکــرار شــد و در نهایــت کاســه صبــر
بازیگــر باســابقه کشــورمان را ،لبریــز و او را وادار بــه
واکنشــی غیورانــه کــرد.
* صحبتهای افشاگرانه مجری شبکه طپش
ایــن بــار علیرضــا امیرقاســمی تهیهکننــده و مجــری
شــبکه ماهــوارهای طپــش و تهیهکننــده کنســرتهای
خواننــدگان ایرانــی در لسآنجلــس کــه بیــش از
چنــد دهــه در آمریــکا زندگــی و فعالیــت دارد پــرده از
واقعیتهایــی برداشــته کــه قابــل تأمــل اســت .او در
برنام ـهای بــه فیلــم «داســتانهای هــزار و یــک روز» و
ـی حضــور پرویــز پرســتویی پرداخــت .او گفت :من
حواشـ ِ
خــودم یکــی از طرفــداران پرویــز پرســتوییام؛ هــم بــه
عنــوان یــک بازیگــر و هم یــک انســان .بــه او عالقهمندم.
انســانی کــه بــرای او هیچکســی فــرق نکــرده .دنبــال او
را گرفتــم .فیلمبردارهــای مختلفــی آمده بودنــد از جمله
چهــرهای از صــدای آمریــکا را آنجــا دیدم حضور داشــتند.
امیرقاســمی گفــت :افــراد مختلــف رســانهای را دیــدم
امــا مــن بــه خاطــر عالقـهام بــه پرویــز پرســتویی رفتــم

دوربیــن تلفــن ایــن فــرد را زمیــن
پرســتویی کــرده
ِ
زد؛ کار اشــتباهی بــوده و شــاید هــم تنهــا دلیلــش ایــن
باشــد کــه هــر انســانی نقط ـهی جوشــی دارد و بــرای
هرکســی امــکان دارد ایــن شــرایط اتفــاق بیفتــد.
امیرقاســمی توضیــح داد :آقــای رجبــی ســال  ،1388برنــز
برنــده شــده و ســال  1389کمیتــه جــودوی جهانــی او را
بــه خاطــر دوپینــگ از بازی محــروم کــرد .بعــد از آن ،او به
آمریــکا آمــده و مــن میخواهــم بدانــم قبــل از دوپینــگ
ایشــان بایــد خدمــت آقــا میرفتــه و یــا بعــد از دوپینــگ؟
هنــوز متوجــه نیســتم دوســتانی کــه اینجــا هســتند
کار دیگرشــان چیســت .مــا خودمــان در ایــن کشــور کار
میکنیــم .برگردیــم عقــب ،این دوســتان همان دوســتانی
نیســتند که عکس آقــای خامنهای و کشــتگان را درســت
ـخاص مختلفــی ،پــول گرفتند کــه من آنها
کردنــد و از اشـ ِ
ســاختن
را میشناســم بــه اینهــا پــول دادنــد و بــرای
ِ
ایــن بنرهــا و پوســترها کمــک مالــی کردند.
وی افــزود :یــک مقــداری بــا هــم واقعبینانــه باشــیم.
نمیتوانــم بــاور کنــم کــه پرویــز پرســتویی بــا گــروه
و دســتهای در ارتبــاط باشــد .ایــن انســان بــه مناطــق
محــروم مـیرود و حرکـ ِ
ـت مردمــی دارد؛ بایــد حمایتش
کــرد .وای بــه حــال ایــن اشــخاصی کــه مــن میبینــم
و توهینهایــی کــه کردنــد .اینهــا برونــد کــه آنهــا
جایگزیــن جمهــوری اســامی بشــوند و اســم برانــداز
روی آنهاســت! اص ـ ً
ا معلــوم نیســت از کجــا آمدهانــد
و هیچچیــز اینهــا معلــوم نیســت؛ از کجــا خــوراک
میرســد و زندگیشــان میگــذرد .بــرای مــن ســؤال
برانگیــز اســت؛ خودمــان  44ســال در ایــن کشــور
زندگــی میکنیــم ،روزی  17 ،16ســاعت کار نکنیــم
زندگیمــان لَنــگ اســت.
ایــن مجــری شــبکه ماهــوارهای ،در پایــان خطــاب بــه
مــردم گفــت :یــک مقــداری چشــمانتان را بازتــر کنیــد؛
مطمئنــم طبقــه فهمیــده کشــور مــا خیلــی فراتــر از
اینهــا فکــر میکنــد .یــک لحظــه هــم شــده خودتــان
را جــایِ ایــن لمپنهــا و مزدورهــا و هوچیهــا و
ـخاص معمولی
لجارهــا نگذاریــد کــه ایــن اشــخاص ،اشـ ِ
ّ
نبودنــد و نیســتند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائمشهر نوبت اول
نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب  ، 1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتی قائمشــهر مورد
رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آنــان معــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امالک متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا پالک  19اصلی بخش 16
 1046فرعــی بنــام خانــم ســعیده جبــران اول نســبت بــه ســه انــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن اخــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت  170.30مترمربــع تمامــت پــاک شــماره  1046فرعــی از  887فرعــی از 19
اصلــی بخــش  16خریــداری بــدون الواســطه از آقــای اکبــر جبــران اول مالــک رســمی .
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریق ایــن روزنامــه محلی  /کثیراالنتشــار در شــهرها
منتشــر و در روســتاهها عــاوه بــر انتشــار آگهــی  ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت
بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی
محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از امالکــی کــه قبــا
اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم می رســاند و نســبت به امــاک در
جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود واحــد ثبتــی آگهــی تحدبــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد .شناســه آگهــی1315786 :
 شناسه چاپ1452332 :تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :
 شناسه چاپ1452333 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
یونس قصابی  -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر

دبیر پژوهش روزنامه سراج
حجت االسالم استاد مجتبی خندان
موضوع  :عوامل تحکیم خانواده
بخش اول
يکــي از عوامــل تحکيــم خانــواده ،تعديــل خواســته
هــا و نيازهــا اســت؛ البتــه تعديــل بــه معنــاي تعطيــل
خواســته هــا نيســت .زن و مــرد هــر دو نيازهايــي
دارنــد و بايــد در مقابــل هــم متعهــد باشــند نســبت به
نيازهــاي هــم توجــه نماينــد .ولــي هيــچ کــدام نمــي
تواننــد بــه طــور کامــل و صــد در صــد نيازهــاي هم را
تأميــن کننــد؛ لــذا گاهــي بــه خاطــر زيــاده خواهــي
و يــا عــدم توجــه بــه تــوان طــرف مقابــل خواســته
هــاي خــود را مطــرح مــي کننــد و چــون طــرف
مقابــل نمــي توانــد بــرآورده کنــد ،عامــل کــدورت و
اختــاف مــي گــردد.
مقام معظم رهبري مي فرمايند:
« مــرد نبايــد خيــال کنــد چــون کار مــي کنــد و
چــون پــول بــه خانــه مــي آورد حــاال همــه چيــز
مــال اوســت .نــه .آنچــه او مــي آورد نصــف موجــودي
همــه ي ايــن خانــواده اســت .نصــف ديگــر خانــم
اســت .بايــد رعايــت حــال خانــم را بکنــد .ايــن طــور
نباشــد کــه مــرد در دوران مجــردي ســاعت  10شــب
خانــه مــي آمــد حــاال هــم اينطــور باشــد .حــاال بايــد
مالحظــه همســرش را بکنــد ».
يکــي از عوامــل اختــاف زن و مــرد ،انتظــارات بااليــي
اســت کــه نســبت بــه هــم دارنــد .حتــي بعضــي از
ازدواج هــا بــه خاطــر عــدم رعايــت ايــن مســئله و
چشــم و همچشــمي ،منجــر بــه جدايــي و طــاق مــي
گــردد.
خانــم وقتــي وارد خانــه ي شــوهر مي شــود ،عــاوه بر
آوردن جهيزيــه ،يــک چمــدان روانــي هم همــراه دارد
و آن چمــدان انتظــارات اســت کــه مــي گويــد :ايــن
مــرد بــه همــه ي نيازهــاي مــن پاســخ مثبــت مــي
دهــد ،محبــت مــي کنــد ،دايــم در کنــار مــن اســت،
بــه مــن احتــرام مــي گــذارد ،تمــام نيازهايــي کــه
پــدر و مــادرم نتوانســتند تأميــن کننــد او تأميــن مــي
کنــد ،بــا والدينــم برخــورد مناســب دارد ،مســافرت و
تفريــح و نيازهــاي مــادي مــرا در حــد اعــا تأميــن
مــي کنــد .متقابــ ً
ا آقــا هــم همــراه خــود يــک
چمــدان روانــي بــه خانــه آورده ،و آن ايــن اســت کــه
ايــن خانمــي کــه مــن گرفتــه ام بــه نيازهــاي جنســي
مــن ،نيازهــاي روحــي و روانــي مــن پاســخ مــي دهــد،
تمــام امــور خانــه را انجــام مــي دهــد ،اگــر درآمــد
مالــي دارد دربســت در اختيــار مــن مــي گــذراد و
بــه اطرافيــان مــن احتــرام گذاشــته ،و کارهــاي خانــه
ي پــدر و مــادر پيــرم را انجــام مــي دهــد .ايــن نــوع
انتظــارات مســلماً زمينــه هــاي بــد اخالقــي ،اختــاف
و کــدورت هــا را زيــاد مــي کنــد؛ لــذا بايــد زن و مــرد
در حــد تــوان از هــم توقــع داشــته باشــند.
پيامبرصلي اهلل عليه و آله فرمودند:
« هــر زنــي کــه بــا شــوهرش ســازگار نباشــد و او را
بــر چيزهايــي کــه فــوق توانايــي اوســت وادار کنــد،
اعمالــش مــورد قبــول خــدا واقــع نمــي شــود و در
قيامــت ،مــورد غضــب پــروردگار جهــان قــرار مــي
گيــرد ».
در روايــت ديگــري پيامبــر صلــي اهلل عليــه و آلــه مــي
فرمايند:
« هــر زنــي کــه بــا شــوهرش ناســازگاري کنــد و بــه
آن چــه از جانــب خــدا رســيده قناعــت ننمايــد و بــر
شــوهرش ســخت گيــري کنــد و بيــش از حــد توانايي
او خواهــش کنــد ،اعمالــش قبــول نمــي شــود و خــدا
بــر او خشــمناک خواهــد بــود ».
يکــي از عوامــل بــزرگ ورشکســته شــدن برخــي از
مردهــا هميــن توقعــات بــي جــاي خانــم هــا و چشــم
و هــم چشــمي هاســت .ســرزنش هــاي زن اســت کــه
مــرد را بــه کارهــاي غيــر مشــروع وادار مــي کنــد .اين
گونــه زن هــاي از خــود راضــي و خودخــواه ،ننــگ
بانــوان بــه شــمار مــي رونــد .گيــرم که بــه خاطــر اين
توقعــات و ايــراد گرفتــن هــا طــاق گرفتــي ،آيــا بــا
ايــن کار بــه هــدف خــود مــي رســي؟ هرگــز .مطمئن
بــاش کــه بــه آرزوهايــت نخواهــي رســيد ،مجبــوري
بــه خانــه پــدرت بــروي و ســربار آنــان باشــي و تــا
آخــر عمــر بايــد از نعمــت انــس و محبت و بچــه داري
محــروم باشــي؛ آيــا بهتــر نيســت کــه عاقبــت انديــش
باشــي؟ حســاب دخــل و خرجتــان را بکنــي و بــه
مقــدار درآمدتــان خــرج کنــي؟ مگــر آســايش تنهــا با
کفــش و لبــاس و امثــال آن فراهــم مــي شــود؟ بلنــد
پــروازي هــا و هــوس ها،خانــم بــه زندگــي و خانــه
شــوهرداري بينديــش و بــا اظهــار محبــت ،محيــط
خانــه را صفــا و
گرمي بده.
بــه مردهــا هــم توصيــه مــي گــردد کــه از زن توقــع
نداشــته باشــيد يــک شــب از  40مهمــان شــما
پذيرايــي کنــد و ايــن خودخواهــي مــرد اســت کــه
ايــن انتظــار بــاال را دارد؛ اگــر هــم موقعيتــي پيش آمد
کــه خواســتيد مهمــان زيــاد داشــته باشــيد ،مالحظــه
ي همســرتان را بکنيــد .يــا خدمتــکاري بياوريــد يــا
خودتــان کمــک کنيــد و يــا غــذا را از بيــرون تهيــه
کنيــد .اگــر همســرتان حــرف نمــي زنــد و بــه خاطــر
آبرويــش همــه ي ايــن رنــج هــا را بــه جــان خــود مي
خــرد دليــل نمــي شــود کــه شــما ايــن بــار ســنگين
مهمانــي را بــر او تحميــل کنيــد .ســطح توقع خــود را
کاهــش دهيــد .اگــر زن در هــر مــاه نمــي توانــد چنــد
روز نيازهــاي جنســي شــما را پاســخ دهــد ،دليل نمي
شــود کــه شــما بــا بداخالقــي و تــرش رويــي و بــه
هــم زدن محيــط آرام خانــه ،بــه خواســته هــاي خــود
برســيد .تحمــل کنيــد تــا ايــن مســئله رفــع گــردد.
يکــي از رســالت هــاي اساســي زنــان و مــردان ايــن
اســت کــه حــدود توقعــات آنــان از يکديگــر ،بيــش
از طاقــت و تــوان طــرف مقابــل نباشــد .در برخــي
از خانــواده هــا زن و مــرد بــدون در نظــر گرفتــن
امکانــات و مقــدورات هــم ،توقعاتــي بيــش از حــد
تــوان يکديگــر دارنــد ،مث ـ ً
ا زن خانــه بــه شــوهرش
مــي گويــد :بــه مــردم نــگاه کــن و ببيــن آنــان چگونه
زندگــي مــي کننــد تــو هــم بايــد چنيــن و چنــان
باشــي .همچنيــن بســياري از مــردان هــم تقاضاهايــي
بيــش از حــد تــوان از همســران خــود دارنــد .شــما
بدانيــد کــه انســان هــا بــا يکديگــر متفــاوت هســتند.

