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سر ُف  ،وتَعِ ُد َفال تُخل ُ
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رسدبیر :محمد ادریسی
دبیر پژوهشی :مجتبی خندان

خردمندى ،اين است كه  :ميانه روى كنى و اسراف نكنى؛ وعده بدهى و ُخلف

وعده نكنى؛ و چون خشمگين شدى ،بردبار باشى.

ویژگی های مسجد نمونه
قسمت 9

بازرگانی09139626386 :

 ۳دلیل مهم برای برگزاری جلسات تفسیر رهبر معظم انقالب

مدیر گروه تخصصی نورالثقلین:
حجت االسالم استاد مجتبی خندان

مســجد همچنیــن جایــگاه گفتگــو و مشــورت پیرامون
مســائل نظامــی بــوده اســت .پیامبــر اكــرم ـ صلّــی
اهلل علیــه و آلــه ـ در آســتانه جنــگ احــد ،در مســجد
پیرامــون چگونگــی رویارویــی بــا مشــركان قریــش ،بــا
یــاران خــود بــه تبــادل نظــر پرداخــت .مســجد پایــگاه
اســتواری اســت كــه از رزمنــدگان جبهــه ها پشــتیبانی
مــی كنــد؛ كمكهــای مردمــی بــه جبهــه هــا را ســامان
مــی بخشــد؛ كمبودهــای جبهــه و ســربازان اســامی
را برطــرف مــی كنــد و حامــی خوبــی بــرای خانــواده
هــای رزمنــدگان و ایثارگــران اســت .پیامبــر ـ صلّــی
اهلل علیــه و آلــه ـ گاه از مســجد همــراه بــا اصحــاب
خــود از خانــواده هــای شــهیدان سركشــی مــی كردنــد.
تبلیغــات مســجد ،مســأله جنــگ را بــه عنــوان یــك
مســأله ا ّولــی در ذهــن و فكــر مســلمانان زنــده نگــه می
دارد و همزمــان فرهنــگ ایثــار و جهــاد و شــهادت را كه
مایــه بــر پایــی و پایــداری جبهه هاســت ،شــكوفایی می
بخشــد .مســجدیان بــا دعاهــای خالصانــه خود پشــتوانه
ای عظیــم بــرای جبهــه هــای نبــرد فراهــم مــی آورنــد.
آنــان بــا دعاهــای خــود از یــك ســو بــاران عنایــت هــا و
الطــاف الهــی را بــر جبهــه هــا نــازل مــی كننــد و هــم
بــا ایــن كار همراهــی و همدلــی خــود را بــا رزمنــدگان
نشــان مــی دهنــد؛ تــا آنان بــا شــور و دلگرمی بیشــتری
ـدس خــود ادامــه دهنــد.
بــه جهــاد مقـ ّ
*عوامل مؤثر در نمونه شدن مسجد
پرسشــی كــه در پایــان ایــن نوشــتار بایــد بــدان پاســخ
گفــت ،ایــن اســت كــه اســباب و عوامــل مؤثّــر در
همســویی و هماهنگــی مســاجد ،بــا مســجد نمونــه
چیســت؟ بــه ســخنی دیگــر چــه عواملــی ســبب مــی
ـدس بتواند رســالت خــود را در
شــوند تــا ایــن كانــون مقـ ّ
ابعــاد گوناگــون بــه خوبــی ایفــا كنــد؟ بــه طــور اجمــال
مــی توان گفــت :بنیانگــذار مســجد ،اداره كننــدگان آن،
نمازگزاران مســجد و در یك كالم كســانی
خدمتگــزاران،
ِ
مهمــی
كــه آنــان را«اهــل مســجد» مــی نامیــم ،نقــش ّ
در شایســتگی و صــاح مســجد دارند.قــرآن كریــم ،در
آیاتــی چنــد مــا را بدیــن مطلــب رهنمــون مــی نمــود.
خداونــد متعــال از یــك ســو شــدیدا ً مشــركان و غیــر
مؤمنــان را از هــر گونــه دخالتــی در امــور مســجد بــر
ِین أَ ْن
كان لِلْ ُمشْ ــ ِرك َ
حــذر داشــته؛ مــی فرماید«:مــا َ
ـروا َمســاجِ َد َّ
ِین َعلــى أَنْفُسِ ـ ِه ْم ب ِال ْ ُك ْف ِر»
الل ِ شــا ِهد َ
یَ ْع ُمـ ُ
«مشــركانی كه(بــا گفتــار و كــردار) بــه كفــر خویــش
گواهــی مــی دهنــد ،حــقّ دخالــت در امــور مســاجد
را ندارنــد ».آنــگاه خداونــد متعــال ،عمــارت و اداره امــور
مســاجد را منحصــرا ً در اختیــار مؤمنانــی كــه دارای
شــرایطی ویژه باشــند قرار داده؛ مــی فرماید«:إِن َّمــا یَ ْع ُم ُر
ـن بِـ َّ
َمســاجِ َد َّ
الصال َه
ـن آ َمـ َ
الل ِ َمـ ْ
ـالل ِ َو ال ْ َیـ ْو ِم ْالخِ ِر َو أَقــا َم َّ
ـش إِالَّ َّ
اللَ» از مجمــوع دو آیــه
ـم یَخْ ـ َ
َو آتَــى الزَّكــو َه َو لَـ ْ
یــاد شــده نتیجه گیــری مــی كنیــم كــه اداره كنندگان
مســجد بایــد دارای ویژگیهــای زیــر باشــند:
 .1ایمان به خداوند و روز آخرت.
 .2بپــا داشــتن نمــاز كــه در واقع به معنــای انجــام دادن
همــه واجبــات عبادی اســت.
 .3پرداخــت زكات كــه نمــاد و نشــانه عمــل بــه وظایــف
اقتصادی اســت.
توجــه كامــل بــه خداونــد؛ بــه گونــه ای كــه
ّ .4
در كارهــا تنهــا خداونــد را در نظــر داشــته باشــد.
خداونــد متعــال حتّی هنگام مدح و ســتایش از مســجد
قبــا ،ابتــدا از بنیانگــذار آن تمجید كرده؛ مــی فرماید:
ُ
ـن أَ َّو ِل یَ ـ ْو ٍم أَ َحــقُّ
ـس َعلَــى ال َّت ْقــوى ِمـ ْ
«ل َ َم ْســجِ ٌد أ ِّسـ َ
أَ ْن تَ ُقــو َم فِی ـهِ» «مســجدی كــه از آغــاز بــر پایــه تقــوا
بنــا شــده ،ســزاوارتر اســت كــه در آن نمــاز بگــزاری»
قــرآن كریــم بــا ایــن كالم بــه روشــنی بــه مــا مــی
فهمانــد كــه آنچــه مســجد قبــا را در خــور مــدح و
مؤسســان آن بــوده
ســتایش كــرده ،تقــوا و اخــاص ّ
اســت .همــان گونــه كــه مســجد ضــرار نیــز بــه دلیــل
انگیــزه هــای ناســالم بانیــان آن ،مــورد خشــم و غضــب
خداونــد متعــال و پیامبــر او قــرار گرفــت .بــر پایــه
همیــن نگــرش قرآنــی اســت كــه امــام صــادق ـ علیــه
الســام ـ یكــی از عوامــل بــا بركــت شدن«مســجد
ّ
غِنــی» در شــهر كوفــه را ایمــان بنیانگــذار آن دانســته
اســت .حــال آن كــه برخــی از مســاجد كوفــه را از آن
رو كــه بــا انگیــزه هایــی ناســالم بنــا شــده بــود ،مســجد
نــا مبــارك و ملعــون نــام نهادنــد .آن گاه قرآن كریــم ،در
ادامــه آیــه یــاد شــده بــه مــدح و ســتایش از نمازگــزاران
مســجد قبــا پرداختــه؛ مــی فرماید«:فِیـ ِه ِرجـ ٌ
ون
ـال یُحِ ُّب َ
َ
ـروا َو َّ ُ
الل یُحِ ُّ ــب ال ْ ُم َّط ِّه ِر َیــن» «در ایــن مســجد،
أ ْن یَت ََط َّهـ ُ
مردانــی حضــور مــی یابنــد كــه دوســتدار پاگیزگــی
هســتند و خداونــد پاكیــزگان را دوســت مــی دارد»
پــس راز فضیلــت مســجد قبا آن اســت كــه بنیانگذارش
از ســر صــدق و صفــا آن را بنــا نهــاده انــد و نمــاز گــزاران
آن نیــز دوســتدار پاكــی و پاكیزگــی بــوده اند.
*نقش امام جماعت در نمونه شدن مسجد
در میــان تمــام كســانی كــه بــه گونــه ای در اداره امــور
مســجد دخالــت دارنــد ،امــام جماعــت ،دارای نقشــی
ممتــاز و ویــژه اســت؛ زیــرا او بــار هدایت فكــری ،تربیتی
و فرهنگــی مســجد را بــر دوش دارد.
صالحیتهــا و شایســتگی هــای او بــه طــور
از ایــن رو
ّ
مســتقیم بر مســجد اثــر مــی گــذارد و آن را در راســتای
رســیدن بــه «مســجد نمونــه» یــاری مــی كنــد.
ـم بــی آن كــه امــام
الب ّتــه تردیــدی نیســت كــه ایــن مهـ ّ
جماعــت دارای خصلــت هــا و ویژگــی هــای الزم باشــد،
تح ّقــق نمــی یابد .بــر پایــه منابع اســامی ،بــرای آن كه
امــام جماعــت بتواند مســجد را در زمینه هــای گوناگون
ـرد بایــد از ویژگــی های زیــر برخوردار باشــد:
بــه پیش بَـ َ
 .1عدالــت؛ یعنــی نیرویــی درونــی كــه او را از دســت
یازیــدن بــه هــر گونــه گنــاه و آلودگــی بــاز دارد.
 .2مــر ّوت؛ یعنــی پرهیــز از كارهایــی كــه
شــخصیت او را در دیــدگان خــوار و بــی مقــدار
ّ
ســازد؛ هــر چنــد آن كارهــا گنــاه نباشــد.
 .3برخــورداری از مراتــب علمــی الزم تــا بتوانــد بــار
هدایــت علمــی ـ فكــری مســجد را بــر دوش گیــرد .از
خاص
همیــن روســت كــه در روایات اســامی ،تأكیــدی ّ
بر نمازگزاردن پشــت ســر عالم و دانشــمند شــده اســت.

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی و هرنی راه روشن
مدیر مسئول :سید حسین ساداتی نژاد
مدیر روابط عمومی :سید علی ساداتی نژاد
مدیر بازرگانی :فاطمه بصیرتی
مدیر فضای مجازی :سعید خلج امیرحسینی
خربنگاران :محمدطاها منکی ،شیوا قزوینه
امور چاپ :چاپخانه ریحان
طراح و صفحه آرایی  :مهدی شمسی نژاد  ،فرشاد مصاحبی محمدی  ،علی دشتی منفرد  ،حمید کلیابی
آدرس :کاشان-بلوار باهرن-کوی شهید متقی -پالک  -54مجتمع راه روشن

مجموعــه چهــار جلــدی از تفاســیر رهبــر معظــم
انقــاب در نمایشــگاه کتــاب تهــران با اســتقبال خوبی
همــراه بــود .ایشــان در ایــن آثــار بــر انــس همگانــی با
قــرآن کریــم تأکیــد دارنــد.
انتشــارات انقــاب اســامی بــه تازگــی چهــار عنــوان
جدیــد از مجموعــه  12جلــدی تفاســیر قــرآن کریــم
رهبــر معظــم انقــاب را منتشــر کــرد« .تفســیر
ســوره حمــد»« ،تفســیر ســوره جمعــه»« ،تفســیر
ســوره حشــر» و «تفســیر ســوره ممتحنــه» عناویــن
ایــن چهــار اثــر اســت کــه در ســی و ســومین دوره
نمایشــگاه کتــاب تهــران بــا اســتقبال خوبــی از ســوی
مخاطبــان همــراه بــود.
ویژگــی ایــن تفاســیر ،ســاده و قابــل فهــم بــودن آن
اســت .ایــن مجموعههــا تــاش دارنــد تــا بــا شــرح و
تبییــن آیــات قــرآن کریــم ،انــس بــا آن را در جامعــه
همگانــی کننــد؛ بنابرایــن مطالــب ذکــر شــده در
کتــاب بــرای تمامــی گروههــای ســنی قابــل درک
اســت.
جلســات تفســیر ســوره حمــد در دوران رهبــری
رهبــر معظــم انقــاب بــا حضــور دانشــجویان از
پانزدهــم اســفند  1369تــا هجدهــم اردیبهشــت
 1370در حســین ه امــام خمینــی (ره) برگــزار شــد
و کتــاب «تفســیر ســوره حمــد» برآینــد جلســات

مذکــور اســت .کتــاب بــا فصلبنــدی و دســتهبندی
موضوعــی ،تــاش دارد مطالــب را منظــم و در
چهارچــوب نظــم خاصــی ارائــه دهــد.
چنانکــه در ابتــدای ایــن اثــر ذکــر شــده اســت ،رهبر
معظــم انقــاب بــر همگانــی شــدن انــس بــا قــرآن
تأکیــد دارنــد .ایشــان ســه دلیــل بــرای برگــزاری این
دوره تفســیر برشــمردهاند :اوالً علــت شــروع ایــن
بحــث و ایــن کار را در ســه چیــز بــرای ذهــن خــودم
خالصــه کــردهام؛ یکــی اینکــه بــه ســهم خــودم،
در حرکــت عمومــی تبییــن قــرآن شــرکت داشــته
باشــیم؛ دوم اینکــه کار تدریــس قــرآن ،در حالــی که
بنــده اشــتغاالت زیــادی دارم ،موجــب بشــود کــه
ایــن کار در جامعــه ترویــج بشــود و دیگــران تشــویق
بشــوند بــه ایــن کار؛ و ســوم اینکــه دانشــجویان در
حــوزه معــارف قــرآن بــه صــورت جدیتــر وارد
بشــوند.
نقش مهم فهم قرآن در هدایت عمومی جامعه
در بخــش دیگــری از کتــاب «تفســیر ســوره حمد»
بــر نقــش فهــم قــرآن در هدایــت جامعــه تأکیــد
شــده اســت .معظملــه در ایــن بخــش فرمودهانــد:
نکتــه اول ایــن اســت کــه فهــم و تبییــن قــرآن ،در
هدایــت عمومــی جامعــه و همچنیــن در هدایــت
فــردی و کمــال فــردی هــر شــخصی دارای

تأثیــر بســزایی اســت؛ یعنــی در جامعــه اســامی
اگــر مــردم بــا قــرآن آشــنا باشــند ،بــا قــرآن
اُنــس بگیرنــد و از راهنماییهــای قــرآن اســتفاده
بکننــد ،هــم بــه حرکــت عمومــی جامعــه بــه ســمت
اهــداف اســامی کمــک خواهــد شــد ،و هــم هــر
فــردی بــه خــودیِ خــود ،در درون خــود ،در ذهــن
و روح و قلــب خــود ،بــه آن کمالــی کــه اســام
بــرای شــخص مســلمان معیــن کــرده نزدیکتــر
خواهــد شــد .منهــای حرکــت عمومــی جامعــه،
هــر فــردی موظــف اســت کــه خــود را بــه کمــال
انســانی برســاند؛ یعنــی تعالــی در روح خــود ایجــاد
بکنــد و رابطــه خــود را بــا خــدا و کیفیــت یافتــن
خــود را در جهــت اهــداف الهــی روز بــه روز افزایــش
بدهــد .ایــن بــه برکــت قــرآن حاصــل خواهــد شــد؛
بــا قــرآن اگــر انــس داشــته باشــیم ،خــود مــا بــه
عنــوان یــک فــرد و یــک شــخص ،روح ـاً کیفیــت
پیــدا میکنیــم ،تعالــی پیــدا میکنیــم ،بــه خــدا
نزدیــک میشــویم ،اخــاق انســانی و اخــاق الهــی
در مــا تقویــت خواهــد شــد.
قــرآن  ,انتشــارات انقالب اســامی  ,کتاب  ,نمایشــگاه
بیــن المللی کتــاب تهــران  ,نمایشــگاه کتاب ,
ایشــان ضمــن تأکیــد بــر انــس همــه افــراد جامعــه ،از
اقشــار و گروههــای ســنی مختلــف بــا قــرآن کریــم،
میفرماینــد :ایــن ،در حرکــت عمومــی جامعــه هــم
اثــر میگــذارد کــه قــرآن در جامعــه در انحصــار افــراد
خاصــی نباشــد؛ بلکــه همــه افــراد جامعــه ،جوانهــا،
گروههــای ســنی مختلــف و مجموعههــای مختلــف
در جامعــه ،همــه بــا قــرآن آشــنا باشــند و بتواننــد از
هدایــت قرآنــی بهــره بگیرنــد .و ایــن هدایــت قرآنــی
و نورانیــت قــرآن همــان چیــزی اســت کــه در خــود
قــرآن بــر روی آن زیــاد تکیه شــده؛ قــرآن اصــرار دارد
کــه نــور اســت.
مــن اینجــا دو ســه آیــه را یادداشــت کــردهام؛ توجــه
کنیــد بــه مضمــون ایــن آیــات .یــک آیــه ایــن آیــه
ِــن َّ
ُــور َو
ســوره مائــده اســت« َق ْ
ــم م َ
ــد َجا َء ُك ْ
الل ن ٌ
ِیــن»؛ همانــا بــرای شــما آمــد از ســوی
َــاب ُمب ٌ
ِكت ٌ
خــدا نــور؛ یعنــی همیــن قــرآن .قــرآن خــودش را بــه
عنــوان نــور معرفــی میکنــد .خاصیــت نــور زدودن
ظلمتهــا اســت؛ ظلمــت جهــل ،ظلمــت خرافــه،
ظلمــت گمراهیهــا ،ظلمــات اخــاق فاســد.
ِیــن»؛ کتــاب مبیــن ،کتــاب آشــکار،
َــاب ُمب ٌ
« َو ِكت ٌ
نوشــتهای کــه در آن هدایــت انســانها هســت.

«یَ ْهـدِی ب ِـ ِه َّ
الســا ِم» به
الل َمـ ِ
ـن اتَ َّبـ َ
ـع ِرضْ وان َ ُه ُسـ ُ
ـب َل َّ
وســیله ایــن کتــاب ،خــدای متعــال هدایــت میکنــد
آن کســانی را کــه از رضایــت و خشــنودی او تبعیــت
میکننــد ،بــه راههــای ســامت و آرامــش .یعنــی در
دنیــای ســتیزهگری بیــن مــاده و معنــا ،در دنیــای
ســامت و آرامــش ،یعنــی در دنیــای آســیبپذیری
انســان از عوامــل گوناگــون زیانبخــش شــخصیت
آدمــی ،آن عاملــی کــه انســان را میتوانــد بــه نجــات
و ســامت و عافیــت حقیقــی برســاند ،عبــارت اســت
از عمــل بــه ایــن قــرآن و آشــنایی بــا ایــن قــرآن.
ِــن ُّ
الظ ُلمــاتِ إِلَــى ال ُّنــو ِر بِإِ ْذن ِــهِ»؛
ــم م َ
« َو یُخْ ِر ُج ُه ْ
ایــن قــرآن خــارج میکنــد آنهــا را از تاریکیهــا
ــم
بــه ســوی نــور ،بــه اذن پــروردگار« .و یَ ْهدِی ِه ْ
ِیم»؛ هدایــت میکنــد آنهــا
إِلــى صِ ــراطٍ ُم ْســ َتق ٍ
را بــه راه راســت .شــما در ایــن آیــه مالحظــه
میکنیــد کــه قــرآن خــودش را تعریــف میکنــد
بــه عنــوان نــور ،بــه عنــوان هدایتکننــده بــه راه
راســت ،بــه عنــوان رســاننده انســان بــه ســاحل
نجــات ،ایــن چیــز باارزشــی اســت .ایــن حقایــق
در قــرآن را بایســتی فهمیــد .مــا از ایــن نــور بایــد
اســتفاده کنیــم.
کتــاب «تفســیر ســوره جمعــه» نیــز از دیگــر
عناویــن ایــن مجموعــه تفســیری اســت .ایــن اثــر
متــن ویراســت ه جلســات تفســیر ایــن ســوره اســت
کــه در دوران مســئولیت ریاســت جمهــوری آیـتاهلل
العظمــی خامنــهای در جمــع پاســداران و اعضــای
دفتــر ریاســت جمهــوری در هشــت نوبــت از اواخــر
ســال  1361تــا اردیبهشــت  1362صــورت گرفتــه
اســت .همچنیــن کتــاب «تفســیر ســوره حشــر»
نیــز متن ویراســت ه جلســات تفســیر ایشــان در دوران
مســئولیت ریاســت جمهــوری معظملــه در جمــع
پاســداران و اعضــای دفتــر ریاســت جمهــوری طــی
 10جلســه از هجدهــم تــا بیســت و ســوم مهرمــاه
 1361اســت .کتــاب «تفســیر ســوره ممتحنــه» از
دیگــر عناویــن ایــن مجموعــه تفســیری اســت .ایــن
اثــر در  112صفحــه منتشــر شــده و در دســترس
عالقهمنــدان قــرار گرفتــه اســت.
انتشــارات انقــاب اســامی ســه عنــوان جدیــد
از مجموعــه تفاســیر رهبــر معظــم انقــاب را در
نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران نیــز عرضــه
میکنــد .ایــن نمایشــگاه تــا دوم خردادمــاه در
دســترس عالقهمنــدان اســت.

«سالم فرمانده» یک گمشده هویتی بود

«ســام فرمانــده» یــک
گمشــده هویتــی
بــود کــه نــه تنهــا
نســل جــوان بلکــه
همــه مــردم ایــران
و جهــان بــا همــه
تفاوتهــا از یــک
حــس «باهــم بــودن»
و بــرای خــدا زیســتن و
بــودن بــه آینــده زیبــای توحیــدی
امیــدوار
و مهــدوی برخــوردار نمــود.
ســعیدرضا عاملــی ،دبیــر شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی بــا صــدور پیامــی از خالقــان و دوســتداران
اثــر فاخر«ســام فرمانــده» تقدیــر کــرد.
متن کامل پیام عاملی را در ادامه میخوانیم:
قــرن جدیــد شمســی ،بــا عطــر و بــوی میــاد
باســعادت حضــرت صاحــب الزمان(عــج) آغــاز شــد و
بهــار اول قــرن پانزدهــم بــرای مؤمنــان و مشــتاقان
حضــرت مهــدی علیــه الســام رمــز و راز دیگــری
داشــت .دل منتظــران بــه پشــتوانه انتظــار هــزارهای،
ســوز عمیــق شــهداء و خانوادههــای پــاک ســیرت
آنهــا ،آه بلنــدی از فــراق ســر داد و عطــش وصــال را
بــا ســروده زیبــا و پــر معنــا بــا قامتــی بلنــد و نظمــی
اســتوار بیــان نمــود .در ایــن فضــای انتظــار «ســام
فرمانــده» از یــک جهــان عشــق و دلدادگــی پــرده
برداشــت و همــه منتظــران جهــان را همصــدا نمــود.

«ســام فرمانــده» یــک بیــان جمعــی توحیــدی و
والیــی مؤمنانــه اســت کــه تبدیــل بــه نمــادی از
پویایــی ،دیــن بــاوری و اخــاص کــودکان و نوجوانان
کشــور و زمینــه ابــراز ارادت جمعــی بــه ســاحت
امــام زمــان (عــج) و ولــی خــدا شــد .فطــرت پــاک،
خدادوســت و حماســی کــودکان و نوجوانــان ایــن
ســرزمین بــا روحیــه انتظــار و والیتمــداری عجیــن
گشــت و ایــن نســل غیــور را در ســرودی زیبــا و
دلنشــین بازنمایــی کــرد.
«ســام فرمانــده» یــک گمشــده هویتــی بــود کــه نه
تنهــا نســل جــوان بلکــه همــه مــردم ایــران و جهــان
بــا همــه تفاوتهــا از یــک حــس «باهــم بــودن»
و بــرای خــدا زیســتن و امیــدوار بــودن بــه آینــده
زیبــای توحیــدی و مهــدوی برخــوردار نمــود.
در ایــن فضــای حماســی و معنــوی ،در کنــار مضامیــن
زیبــای ایــن ســرود ،همگان «خــود ایمانی» را پیـدا کردند
و ســامی همـراه بــا عشــق و حســرت را نـدا دادنــد.
در زمانــهای کــه فردگرایــی و ناامیــدی بــه عنــوان
یکــی از اصلیتریــن مســایل اجتماعــی جوامــع
مطــرح اســت ،اجــرای یــک موســیقی خــوب ،متــن
فاخــر و آهنگیــن ،نویدبخــش ارتقای روحیــه همدلی
و همراهــی ،جمــع گرایــی ،امیــد بــه آینــده ،ایثــار و
از خودگذشــتگی و هدفمنــد نمــودن زندگــی بــرای
کــودکان و نوجوانــان و همــه نسـلها بــدون تفــاوت
قومــی ،نــژادی ،جنســیتی و حتــی ســنی شــد و ایــن
نســیمی روح بخــش اســت کــه میتوانــد بــرای

اهالــی فکــر ،فرهنــگ و هنــر کشــور درسآمــوز و
راهنمــا باشــد.
تجدیــد عهــد دهــه نودیهــا بــا فرمانــده و خطــاب
خــود بــه عنــوان «نســل غیــور جامانــده» تداعیگــر
بیــان حکیمانــه معمــار کبیــر انقــاب اســامی
اســت کــه فرمــوده بــود :یــاران مــن در گهوارههــای
مادرانشــان هســتند .ایــن نشــانی از محتــوای غنــی و
فاخــر ایــن ســرود تأثیرگــذار اســت .تأکیــدات رهبــر
حکیــم انقــاب اســامی و حمایــت قاطــع ایشــان از
تولیــد آثــار فرهنگــی و هنــری اثرگــذار بــرای نســل
کــودک و نوجــوان ،نشــان از اهمیــت موضــوع دارد.
اکنــون در آغازیــن ســالهای چهلــواره دوم انقــاب
اســامی اثــری منتشــر میشــود کــه دهــان بــه
دهــان در شــهرهای مختلــف کشــور جمــع خوانــی و
بازخوانــی میشــود و نشــان از وحــدت در کثــرت و
کثــرت در وحــدت دارد و جمــع کننــده مومنــان و
دفــع کننــده دشــمنان اســت.
ایــن اثــر هنــری ماننــد هــر کار فرهنگی دیگــر قابلیت
نقــد و بهتــر شــدن دارد ولــی آنچــه بــرای همــگان
مشــهود اســت ،انگیــزه الهــی و فطــری بیــش از یکصد
نفــر از ســازندگان ایــن اثــر فاخــر اســت کــه مــورد
توجــه و عنایــت اهــل بیــت علیهــم الســام بودهانــد و
کارهــای هنــری بســیاری بــا همیــن هــدف و بــا نیــت
پــاک ســاختهاند ،کــه هرکــدام مأجــور درگاه حــق
اســت ولــی گســتردگی نشــر و پخــش ایــن ســرود و
اشــتیاق مــردم بــرای بازخوانی و تکــرار آن در شــهرها

و کشــورهای مختلــف و بــا روحیــات متفــاوت،
حکایــت از لطــف خــاص پــروردگار و ولــی او حضرت
مهــدی عجــلاهللتعالــی فرجهالشــریف میکنــد.
امیــد آن کــه ایــن حــرکات مؤمنانــه ،مخلصانــه،
جهــادی و اثرگــذار در تمامــی عرصههــای فرهنگــی
و هنــری کشــور رشــدی فزاینــده داشــته باشــد.
بــر خــود فــرض میدانــم از یکایــک ســازندگان
ایــن اثــر در گــروه مــاح (ملــت امــام حســین) در
اســتان گیــان ،حجتاالســاموالمســلمین ســعید
نعیمــی ،تهیــه کننــده اثــر؛ حــاج ابــوذر روحــی،
مــداح و خواننــده محتــرم؛ و تمامــی فرزنــدان خوب
و نازنیــن خــودم کــه شــهر بــه شــهر ایــن ســرود
را فریــاد میزننــد و آن را دوســت دارنــد ،تقدیــر و
تشــکر وافــر داشــته باشــم .بیشــک حمایتهــای
مدیــران انقالبــی رســانه ملــی و ســایر نهادهــای
فرهنگــی امــری الزم و ضــروری اســت که از ایشــان
نیــز تقدیــر مینمایــم.
از خــدای ســبحان فــرج آن امــام بــزرگ و نجــات
بخــش جهــان بشــریت را هزاربــاره طلــب میکنــم
و امیــدوارم همــه ملــت شــریف ایــران و همــه
ملتهــای جســتجوگر حــق و عدالــت توفیــق درک
جامعــه تمدنــی مهــدوی را پیــدا کننــد.
سالم فرمانده ،سالم از این نسل غیور جامانده
ســـام فرمانــده ،ســیدعلی دهــهی نــودی هاشــو
فراخوانــده
سالم فرمانده ،سالم فرمانده

روابط عمومی09139618098 :

روایت آیتاهلل قاضی از عنایت خاصی
که بعد از  ۴۰سال در کربال دید
کتــاب «کهکشــان نیســتی» ،روایتــی از زندگــی
آیــتاهلل قاضــی طباطبایــی چنــدی اســت مــورد
اســتقبال خــوب مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت
و بســیاری بــه معرفــی آن در فضــای مجــازی
پرداختهانــد.
خبرگــزاری تســنیم :آن شــب بــا کولهبــاری از
غمــی بــه ســنگینی تمامــی کیهــان ،بــه اســطوره
افالکــی نبــرد و نابودســازی خویشــتن ،اباعبــداهلل
الحســین(ع) روی آورده بــودم؛ قافلهســاالر خیــل
آنــان کــه در مســیر فنــا بــه خــاک و خــون
تپیــده میشــوند .احــراق را او بایــد بــه ســرانجام
میرســاند و از میانــه کریوههــای بریانکننــده
جگــر ،شــراب نیســتی را بــه کام خشــک عطشــناکم
میچکانــد .از طــرف شــارع عباســیه بــه ســمت
بینالحرمیــن مطهــر حرکــت کــرده بــودم و در
طوفــان افــکاری کــه قلبــم را چاکچــاک کــرده
بــود ،بــه خــود میپیچیــدم .بــه داالن طوالنــی
ورودی صحــن قمــر منیــر بنــی هاشــم(ع) رســیدم.
چشــم در شــبکههای ضریــح مطهــرش انداختــم
و در عالــم شــیدایی غوطــهور شــدم .در همیــن
احــوال بــودم کــه ناگهــان ســیدعلی تــرک ،کــه
مــردم او را دیوانــه میدانســتند ،بــه طرفــم آمــد.
در کنــار داالن در مقابلــم ایســتاد و بــا لحــن
خاصــی کــه مقدمــهای بــرای فــوران آتشفشــان
حبــس شــده هزارســالهای در وجــودم بــود ،گفــت:
«ســیدعلی ،امــروز مرجــع و کعبــه تمــام اولیــای
جهــان ابالفضــل العبــاس(ع) اســت».
ایــن را گفــت و مــرا بــا تهاجمــی از حیــرت و
مهابــت و گدازندگــی لهیــب شــوق تنهــا گذاشــت.
 40ســال از اینکــه بــا عوالــم غیبــی در ارتبــاط
بــودم میگذشــت ،امــا طالــب توحیــد بــا غیــر
حــق چــه صنمــی دارد؟! هرچــه توســل کــرده
بــودم ،حقیقتــی کــه میخواســتم ،برقــع از چهــره
نینداختــه بــود؛ امــا اینبــار گویــا از کالم ایــن مــرد
کــه همنــام و همشــهر مــن بــود و همچــون مــن
دیوانــه ،حالــی عجیــب بــر وجــودم ســایه انداخــت.
 ...آری« ،کهکشــان نیســتی» کــه  40ســال در
طلــب آن بــودم ،در حــال طلــوع کــردن بــود... .
اینهــا بخشهایــی از کتــاب «کهکشــان نیســتی»،
نوشــته محمدهــادی اصفهانــی اســت کــه براســاس
زندگــی آیــتاهلل ســید علــی قاضــی طباطبایــی،
اســتاد اخــاق و عرفــان و از اســاتید آیـتاهلل بهجت
و عالمــه طباطبایــی نوشــته و توســط انتشــارات
فیــض فــروزان منتشــر و بــرای اولینبــار در ســی و
ســومین دوره نمایشــگاه کتــاب تهــران عرضــه شــده
اســت .کتــاب حاضــر ،تــاش دارد بــا نگاهــی جدیــد
و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای روایــت داســتانی،
زندگــی یکــی از بــزرگان شــیعه را بــرای مخاطــب
امــروز نقــل کنــد .نویســنده ،داســتان را از جوانــی
مرحــوم قاضــی و در ســن  27ســالگی او آغــاز کــرده
اســت .همــه چیــز از ســفر آیــتاهلل قاضــی بــه
نجــف شــروع میشــود و تــا پایــان عمــر پربرکــت
ایــن عالــم گرانقــدر را در بــر میگیــرد .ایــن اثــر
شــامل  75بخــش اســت کــه هریــک از آنهــا بــا
آی ـهای از قــرآن آغــاز میشــود .اگــر چــه داســتان
ســاخت ه ذهــن نویســند ه اســت امــا تــاش شــده
تــا مســتندات و وقایــع حقیقــی زندگــی آیــتاهلل
قاضــی طباطبایــی حفــظ شــود و تصویــر درســتی
از زندگــی ،دســتاوردها و ارزشهــای بــزرگ و مهــم
خلــق شــده توســط ایشــان بــه مخاطبــان امــروز
نشــان داده شــود.
کتــاب «کهکشــان نیســتی» در ماههــای اخیــر بــا
اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان همــراه بــوده
اســت .بســیاری از مخاطبــان بــه معرفــی ایــن اثــر
در فضــای مجــازی پرداختــه و عنــوان کردهانــد
کــه نــگاه نــو و قلــم توانــای نویســنده در ارائــه
تصویــری جدیــد از زندگــی آیــتاهلل قاضــی
ســبب شــده تــا مدتهــا بــا ایــن کتــاب همــراه
و مأنــوس باشــند .خبرگــزاری تســنیم همزمــان بــا
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران بــا اصفهانــی بــه
گفتوگــو پرداخــت کــه مشــروح آن را میتوانیــد
در ادامــه بخوانیــد:
آقــای اصفهانــی ،کتــاب «کهکشــان
نیســتی» بــا اینکــه حــدود یــک ســال از
انتشــارش میگــذرد توانســته اســت در
میــان مخاطبــان ،جایــگاه خــود را پیــدا
کنــد و بــرای چندینبــار تجدیــد چــاپ
شــود .فکــر میکنیــد دلیــل ایــن اقبــال
چیســت؟
علــت اقبــال بــه ایــن کتــاب را میتــوان از چنــد
وجــه بررســی کــرد .یکــی از نــکات قابــل تأمــل در
ایــن زمینــه ،ایــن اســت کــه جهــان پــس از دوران
رنســانس بــا پمپــاژی از ســوی غــرب از حیــث
فکــری مواجــه شــد کــه در آن ،ارتبــاط بــا غیــب
انــکار و فهــم ازهســتی بــه ســمت مکانیکــی شــدن
پیــش رفــت .مــردم در چنیــن فضایــی دچــار خــأ
روحــی و عطــش باطنــی نســبت بــه غیــب شــدند
و خودشــان را در حصــار دنیــای مــدرن و صنعتــی
دیدنــد .از آنجایــی کــه باطــن و فطــرت انســانها
الهــی اســت و ایــن کشــشهای غیبــی در وجــود
انســان از ســوی خداونــد قــرار داده شــده اســت،
طبیعتــاً مــا بــا یــک رجوعــی بــه ســمت عالــم
غیــب بعــد از دوران مدرنیتــه و پســتمدرن در
غــرب مواجــه خواهیــم شــد.
اگــر بــه کتابهایــی نــگاه کنیــم کــه در دنیــا مــورد
توجــه قــرار گرفتــه ،متوجــه میشــویم کــه بخــش
قابــل توجهــی از ایــن آثــار ،کتابهایــی اســت کــه
رهآوردهایــی بــرای ارتبــاط بــا غیــب و بُعــدی فراتــر
از هســتی را بــرای انســان فراهــم میکنــد .شــاهد
ایــن ماجــرا ایــن اســت کــه آثــاری کــه دربــاره
بــزرگان و عرفــا نوشــته شــده اســت ،خیلــی مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .اقبــال بــه مثنــوی معنــوی
و آثــاری کــه مرتبــط بــا زندگــی بعضــی از عرفــا
اســت ،در ایــن دســته قــرار میگیــرد .در مجمــوع
بایــد گفــت کــه جهــان چــه در غــرب و چــه در
شــرق ،بــه دنبــال کورســویی بــرای رجــوع خــود بــه
ســمت حقیقــت و عالــم غیــب اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه ،شــخصیت مرحــوم قاضــی،
شــخصیتی اســت کــه منجــر شــده مــردم کتــاب
«کهکشــان نیســتی» را بپســندند و بــا آن ارتبــاط
برقــرار کننــد .از ســوی دیگــر ،کتــاب در قالــب
رمــان نوشــته شــده و ایــن موضوعــی اســت کــه
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ چــون داســتانگونه
بــودن کتــاب در ایجــاد مفاهمــه بیشــتر بیــن افــراد
تأثیرگــذار اســت.

