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راه  سعادت

 »ميرمهنا« 
در تماشاخانه سرو به صحنه مي رود

نماي�ش »ميرمهنا« ب�ه كارگردان�ي س�يروس كهوري نژاد 
از دي�روز در تماش�اخانه س�رو روی صحن�ه رف�ت. 
نمايش میرمهنا به نويسندگي و كارگرداني سیروس كهوري نژاد، 
از ديروز در تماشاخانه سرو روی صحنه رفته و به مدت يك ماه 
اجرا خواهد ش��د. نماي��ش میرمهنا بر اس��اس زندگي میرمهنا 
بندري، روايت مقاومت دالور بندر ريگي است كه در زمان زنديان 
با اس��تعمارگران هلندي و انگلیس��ي در خلیج همیشه فارس 
جنگید و با شكست دادن و بیرون راندن آنان از جزيره خارك، نام 

خويش را در تاريخ جاودانه ساخت.

    نمايش

زندگی رضا خان در مستند »روزگار رضاخانی«

     محمدصادق عابديني
محمد خزاعي، تهيه كننده شناخته ش�ده سينما و 
دبير اسبق جشنواره فيلم فجر امس�ال با دو فيلم 
»به وقت ش�ام« و »امپراطور جهنم« در جش�نواره 
فيلم فج�ر حض�ور دارد. وي كه چند روزي اس�ت 
ب�ه س�مت دبي�ري جش�نواره بين الملل�ي فيل�م 
مقاومت انتخ�اب ش�ده، در گفت و گو ب�ا »جوان« 
از ش�رايط فيلم »امپراطور جهنم« در جش�نواره و 
حواش�ي پيرامون اين فيلم توضيحاتي داده است. 
امپراط�ور جهنم« ق�رار ب�ود در دوره قبل 
جش�نواره حضور داش�ته باش�د و اين امر 
محقق نشد، حضور اين فيلم در جشنواره 
سي و شش�م با حرف و حديث هايي همراه 

شده،در اين باره توضيح مي دهيد؟
فكر مي كنم بهترين توضیح��ات را داروغه زاده، دبیر 
جشنواره بیان كرده كه پذيرش فیلم كاماًل بر اساس 
آيین نامه جشنواره فیلم فجر بوده است. سال گذشته 
هیئت انتخاب نسخه كامل فیلم را نديده بود و بعد از 
آن ما خودمان درخواست كرديم كه فیلم از جشنواره 

كنار گذاشته شود. 
گويا نسخه ارائه شده به جشنواره نسبت به 

نسخه قبلي تفاوت ها دارد، درست است؟
 فیلم امسال با تیتراژ، حدود 85 دقیقه است، در حالي 
كه فیلم سال گذش��ته 130 دقیقه بود. تقريباً مي شود 

گفت فیلم خنثايي نسبت به سال گذشته شده است. 
تغييرات و  مميزي شامل چه چيزی بوده؟

نقش عربستان در ايجاد داعش و همچنین نقش اتحاديه 
اروپا در اين فیلم كمرنگ شده است. حتي شايد بیننده 
»امپراطور جهنم« به خاطر اي��ن ممیزي ها چندان با 
قصه فیلم جديد ارتباط برقرار نكند و حتي با برخي از 

صحنه هاي فیلم هم دچار مشكل شود. 
به عنوان كسي كه دو فيلم در حوزه سينماي 
سياسي س�اخته، فضا براي فعاليت در اين 

ژانر را چطور مي بينيد؟
هر كس��ي كه وارد فضاي فیلم سیاس��ي مي شود بايد 

خود را براي روبه رو شدن با مشكالتش هم آماده كند. 
ساخت قالده هاي طال، بازتاب هاي زيادي را هم به همراه 
داشت كه برخي از آنها مثبت و برخي منفي بود،اما وقتي 
در »امپراطور جهنم« س��راغ سیاس��ت خارجي رفتم، 
مشكالت به مراتب بیشتر شد. كساني كه هنوز به رابطه 
با عربستان امیدوارند از ساخت اين فیلم ناراحت شدند 

و شروع به فشار آوردن كردند. 
مميزي ها ناشي از همين فشار ها بود؟

مي ش��ود گفت اينقدر نقد ها و پیشنهادهاي متعددي 
درباره فیلم به ما ش��د ك��ه خودمان ناخواس��ته دچار 

مصلحت انديشي شديم و فیلم را ممیزي كرديم. 
اين نقد ها و پيشنهاد ها از سوي ارشاد بود يا 

مثالً دستگاه ديپلماسي؟
نه، مربوط به وزارت ارش��اد نبود، اتفاقاً وزارت ارش��اد 
و بنیاد س��ینمايي فارابي چه در زمان ايوبي و چه در 
زمان حیدريان و همكارانشان كمال همكاري را با فیلم 
داشتند و از اين جسارت برخوردار بودند كه پشت فیلم 
بايستند. از همه تالش هاي وزارت ارشاد و فارابي تشكر 
مي كنم،اما درباره اينكه چه چیز باعث ممیزي شد، بايد 

بگويم كه وقتي جامعه محافظه كار شود، سینما هم به 
تبع آن محافظه كار مي شود. سینماگر وقتي مي بیند 
اگر مسائلي را در فیلمش مطرح كند كه حتي زندگي 
شخصي اش را تحت تأثیر قرار مي دهد يا روي حضورش 
در جش��نواره هاي داخلي و خارج��ي تأثیر مي گذارد 
يا اينكه بع��د از بیان آن مطالب آنطور ك��ه بايد از وي 
حمايت نمي شود، پا پس مي كشد و به جاي اينكه يك 
فیلم سیاسي بسازد، حرفش را در يك سكانس از يك 

فیلم اجتماعي بیان مي كند. 
چرا هنوز فيلمساز ايراني به جسارت الزم 
براي س�اخت فيل�م سياس�ي بين المللی 

نرسيده است؟
فیلم سیاسي به معناي نقد سیاس��ي است. وقتي يك 
مجموعه، سازمان يا نهاد داراي فساد است و در يك فیلم 
سینمايي اين فساد نقد مي شود، قاعدتاً آن مجموعه هم 
ساكت نخواهد نشست و به مقابله مي پردازد. در اينجا 
است كه فیلمس��از وارد يك مبارزه فرهنگي مي شود. 
وقتي از فیلمساز در اين مبارزه حمايت نشود قاعدتاً آن را 
رها مي كند و سراغ فیلم هاي اجتماعي و كمدي مي رود 

كه جنبه سرگرم كنندگي دارد. اين سیاست فرهنگي 
است كه به هنرمند اجازه مي دهد در فضاي نقد سیاسي 

وارد شود و از وي در مقابل تهديد ها حمايت كند. 
امپراط�ور جهن�م ك�ه نق�د مس�ئله اي 
بين الملل�ي را مطرح مي كن�د، چرا تحت 

فشار قرار گرفت؟
در حوزه بین الملل اوضاع به مراتب بدتر است. ما فقط 
چهار سال دوندگي كرديم تا مجوز ساخت فیلمنامه را 
بگیريم. خیلي ها آن زمان مي گفتند نگاهتان نسبت به 
عربستان درست نیس��ت. آنقدر محافظه كاري كردند 
كه حتي نتوانیم به نق��د وهابیت بپردازي��م. آنقدر به 
سینماي استراتژيك نپرداخته و در آن سرمايه گذاري 
نكرده ايم كه حت��ي ارزش آن را نمي دانی��م. در حالي 
كه در دنیا كش��ورها براي گفت و گو با جهان از سینما 
استفاده مي كنند، خیلي از سیاس��ت هاي دولت ها در 
بعد بین المللي از طريق فیلم هايي كه مي سازند، منتشر 
مي ش��ود. در جهان كنوني ديپلماسي فرهنگي بسیار 

مؤثرتر و قوي تر از ديپلماسي سیاسي است. 
با انفعال ميدان را خالي  نمی كنيم؟

زماني كه شیخ طادي فیلم »شكارچي شنبه« را ساخت 
هم با چنین مش��كالت عديده اي روبه رو شد. ما آنقدر 
محافظه كار شده ايم كه عربس��تان جسارت مي كند و 
انیمیشني ضعیف درباره حمله به ايران مي سازد! تا كي 
قرار است سكوت كنیم و حرفي نزنیم؟ اگر روزي امكان 
ديده شدن نسخه كامل »امپراطور جهنم« فراهم شود، 

مشاهده مي كنید اين فیلم چه موضعي داشته است. 
مي شود گفت در جشنواره سال آينده فيلم 

مقاومت اين ضعف ها جبران مي شود؟
جش��نواره فیلم مقاومت در مقام سیاس��تگذاري تولید 
نیست و من نمي توانم بر روند تولید فیلم سینماي دفاع 
مقدس و مقاومت تأثیر بگذارم. تنها كاري كه از دستم بر 
مي آيد اين است كه مرور خوبي بر تولیدات سینماي ايران 
داشته باشیم و در بعد بین المللي نیز جشنواره مقاومت 
را براي فیلمسازان مستقلي كه پايگاهي براي حمايت و 

ديده شدن آثار ضدسلطه شان ندارد، تبديل كنیم.

عالمت سؤال و تعجبي مقابل رقم هاي نجومي يك سريال نمايش خانگي 

دستمزدهايي كه عادي به نظر نمي رسد
    فرزين ماندگار

 در حالي كه سينماي ايران هنوز به دليل مشكالت عديده 
رنگ صنعتي ش�دن را به خود نديده، ام�ا افزايش رقم 
دستمزدهاي برخي بازيگران در برخي پروژه ها نسبتي 
با وضعيت فعلي سينما و ش�بكه نمايش خانگي ندارد. 
ظاهراً يك س��ريال تازه نمايش خانگي ركورد دس��تمزد 
بازيگران را به ط��ور قابل توجهي جا به جا كرده اس��ت و 
شنیده مي ش��ود تنها با دس��تمزد يك بازيگر اين سريال 
مي توان يك فیلم س��ینمايي تولید كرد!طبق ش��نیده ها 
دستمزد بازي در سريال جديد نمايش خانگي براي يكي 
از بازيگران معروف ماهي 600 میلیون تومان برای پنج ماه 
و در كل 3 میلیارد تومان توافق ش��ده است. رقم قرارداد 
دو بازيگر ديگر نیز در اين پ��روژه به ترتیب ماهانه 350 و 

100میلیون تومان توافق شده است. 
سینماي ايران سوپر اس��تار ندارد. اين موضوعي است كه 

درباره آن زياد گفته شده است. فیلم ها و سريال هاي ايراني 
به دلیل ضعف سناريو و نیز ناتواني در ساخت كاراكترهاي 
جذاب و نیز قهرمان هايي كه ب��راي مردم جذاب و اثرگذار 

باشند، همواره به سینمايي رانتي مشهور بوده است. 
عواملي كه سبب مي شود مردم خود را مخاطب سینماي 
ايران ندانند فقط به اينها ختم نمي ش��ود؛ تلخي مضامین 
و بي قوارگي كمدي ه��اي اجتماعي را نیز بايد به لیس��ت 
ضعف هاي س��ینماي ايران اضافه كرد، اما سینمايي كه با 
وجود اين ضعف هاي عمده، توان ستاره س��ازي و صنعتي 
ش��دن را ندارد دس��تمزد برخي بازيگرانش روز به روز باال 
مي رود كه تناس��بي با اي��ن وضعیت ن��دارد. در وضعیت 
غیرصنعتي وجود دستمزدهاي نجومي غیرعادي به نظر 
مي رسد. تنها وجود پولشويي و پول هايي كه منبع آن زياد 
مشخص نیست در شبكه نمايش خانگي مي تواند در كنار 

اين رقم هاي نجومي معنادار باشد.

مجموعه مس�تند »روزگار رضاخانی« ب�ه كارگردانی 
مهدی فارسی و تهيه كنندگی محسن يزدی دهه فجر 

از تلويزيون پخش می شود.
مراحل ساخت مس��تند س��ريالی »روزگار رضاخانی« به پايان 
رسید. اين مجموعه در قالب 16 قسمِت 30 دقیقه ای به زودی 
از شبكه های سیما پخش می شود. اين مس��تند به موضوعات 
مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، كودتای رضاشاه و تشكیل 
پهل��وی، تاج گذاری رضا ش��اه، تحوالت اجتماعی، سیاس��ی و 

فرهنگی مثل ايجاد ش��بكه راه آهن، تأس��یس دانشگاه تهران، 
ماجرای قانون كش��ف حجاب، قیام گوهرشاد، مسائل شخصی 
و خصوصی دربار پهلوی و ... بخشی از وقايعی است كه »روزگار 
رضاخانی« به آن پرداخته است. اين مس��تند را مهدی فارسی 
كارگردانی كرده و محس��ن يزدی تهیه كننده آن بوده اس��ت. 
»روزگار رضاخانی« به سفارش مركز مستند سوره حوزه هنری 
و بسیج صداوسیما ساخته شده اس��ت. »روزگار رضاخانی« به 

مناسبت دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب روی آنتن می رود.

كارگردان »ستايش«، »عليمردان خان« را مي سازد

سريالي درباره مجاهدت هاي اقوام بختياري
سريال 26 قس�متي »عليمردان خان« به نويسندگي و 
كارگرداني سعيد سلطاني و تهيه كنندگي علي آشتياني پور 
اين روزها مرحل�ه تحقيق و نگارش را س�پري مي كند. 
اين سريال كه به پیشنهاد سیماي استان ها و چهار محال و 
بختیاري تولید خواهد شد، به همراه گروهي از نويسندگان 
در حال نگارش است. داستان اين سريال تاريخي مربوط 
به زندگي علیمردان خان بختی��اري و در حقیقت روايت 
بخشي از تاريخ كشور است كه در بستر اتفاق هايي كه براي 
زندگي علیمردان خان بختیاري مي افتد، به تصوير كشیده 
مي شود. علیمردان خان آزاديخواهي بوده كه بین سال هاي 

1313- 1308مقابل ديكتاتوري رضا خان قد  علم كرد. 
در اي��ن س��ريال بخ��ش مهم��ي از تاري��خ بختیاري ها و 
مجاهدت هايي كه در آن دوره و در قوم بختیاري افتاده به 
تصوير كشیده خواهد شد. هنوز لوكیشن هاي اين سريال 
مشخص نیست، اما با توجه به شرايط داستان بخش هايي در 
چهار محال و بختیاري و تهران مقابل دوربین خواهد رفت. 

بنابر اين گزارش، بعد از ساخت سريال »سرزمین كهن« و 
حذف اين سريال از آنتن، هیئت بازبیني محتوايي سريال 
و گروهي از هموطنان بختیاري طي نامه اي از مسئوالن و 
سازندگان تلويزيوني درخواست كردند تا نسبت به ساخت 
س��ريالي براي ارج نهادن به مقام لره��اي بختیاري اقدام 
كنند. همچنین قرار است مجموعه فاخر »علیمردان خان« 

از يكي از شبكه هاي سراسري پخش شود.

حكمت 250

خداون��د را به وس��یله بَره��م 

خ��وردن تصمیم ه��ا، فس��خ 

پیمان ه��ا و نق��ض اراده ه��ا 

شناختم.

جامعه امروزى ما نسبت به دعا و نیایش کمى بى توجه شده است و 
نمى داند که کلید بسیارى از رفع گرفتارى ها و مشکالت و حصول 
با  رابطه خالصانه  ایجاد  به همین  گشایش هاى فردى و اجتماعى 

پروردگار مربوط مى شود.
متن یادداشت مرتضى نجفى قدسى مدیردارالقرآن عالمه طباطبایى(ره) تحت 

عنوان «چرا دعا و طلب باران نمى کنیم  !!» به شرح ذیل مى باشد:
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َِّذیَن یَْسَتْکِبُروَن َعْن ِعَباَدتِی  «َو َقاَل َربُُّکُم اْدُعونِی أَْسَتِجْب لَُکْم إِنَّ ال
َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِریَن»(سوره غافر، آیۀ 60)

«و پروردگار گفته است مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، براستى کسانى 
که از عبادت من تکبر مى ورزند، به زودى با خوارى وارد جهنم مى شوند»
در فرهنگ اسالمى یکى از کار هایى که یک انسان مسلمان باید جزو برنامه هاى 
روزانه اش باشد دعا و نیایش است،البته جلوه اى از دعا و نیایش در نماز است 
که بهترین صورت آن است ولى منحصر به آن نیست و دایره دعا و نیایش 
وسیع تر از آن است، یعنى نباید انسان به این نماز هاى کوتاه اکتفا کند و 
خود را بى نیاز از دعا ها بداند، خدا میداند این دعا هایى که در مفاتیح الجنان 
است یا در صحیفه ى سجادیه و دیگر کتب ادعیه موجود است، همه براى 

پرورش روح انسان است.
 انسان بى گمان نیاز مبرم به این گفتمان دارد تا رو ح خود را صیقل و در پرتو 
این ارتباط با خداى لطیف، روح و روانى لطیف و زیبا پیدا کند و به آرامش 
ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب»(رعد 28)  واقعى دست یابد که فرموده است:«أََال بِِذْکِر اهللاَّ

یعنى همانا تنها با یاد خداست که دل ها آرامش مى یابد
در قرآن کریم تصریح شده است:«َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْیِهْم 
بُوا َفأََخْذنَاُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسُبوَن» (اعراف  َماءِ َواألْرِض َولَِکْن َکذَّ بََرَکاٍت ِمَن السَّ
96)یعنى اگر مردم سرزمینى اهل ایمان و تقوا باشند ما برکات را از آسمان و 

زمین بر آنها مى گشائیم و یا در آیه اى دیگر مى فرماید:
«وََمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکرِي َفإِنَّ لَُه َمِعیَشًۀ َضْنًکا»  یعنى کسى که از یاد خدا اعراض 
کند و یا روى برگرداند، ما معشیت و اقتصاد او را مانند کالفى سردرگم مى کنیم!
این آیات و دیگر آموزه هاى دینى به ما این مهم را مى فهاند که رابطه اى 
بین اعمال انسان و نزول برکات الهى هست، البته این بدان معنا نیست که 
آدمى به عبادت مشغول شود و فعالیتى نکند و منتظر باشد تا رزق و روزیش 
وسیع شود، بلکه تالش و کار هم باید باشد و حضرت على (ع) که بهترین 
عبادت ها را مى کرد روز ها به حفر چاه مى پرداخت و کشاورزى مى کرد و 

نیمه هاى شب هم به دعا و مناجات مشغول مى شد.
آنچه که مبرهن است جامعه امروزى ما نسبت به دعا و نیایش کمى بى توجه 
شده است و نمى داند که کلید بسیارى از رفع گرفتارى ها و مشکالت و حصول 
گشایش هاى فردى و اجتماعى به همین ایجاد رابطه خالصانه با پروردگار 
مربوط مى شود و اگر از در اخالص به درگاه الهى برویم خداى متعال باز هم 
تفضل میکند ولى چه کنیم که غرور و تکبر بسیارى از مارا فریب داده است! 
خشکسالى هاى پى در پى را مى بینیم و بیخیال هستیم! چرا طلب باران از 

پروردگار نمى کنیم!؟
مگر درخواست از پروردگار عیب و عار است که خجالت مى کشیم!

 مگر حضرت على (ع) در خطبه هایشان از خداوند طلب باران نمیکردند، 
ایشان که امام اول بود میفرماید اللَُّهمَّ انُْشْر َعلَْیَنا َغْیَثَک َو بََرَکَتَک َو رِْزَقَک َو 
َرْحَمَتَک َو اْسِقَنا ُسْقَیا نَاقَِعًۀ ُمْروِیًَۀ ُمْعِشَبًۀ، تُْنِبُت بَِها َما َقْد َفاَت َو تُْحِیی بَِها َما 
َقْد َماَت نَافَِعَۀ الَْحَیا َکِثیَرةَ الُْمْجَتَنى تُْروِي بَِها الِْقیَعاَن وَ تُِسیُل الُْبْطَناَن وَ تَْسَتْورُِق 
ََّک َعلَى َما تََشاُء َقِدیٌر (خطبه 143، نهج البالغه) األْشَجاَر َو تُْرِخُص األْسَعاَر، إِن
یعنى بار خدایا باران و برکت و رزق و رحمت را برما نازل گردان، مارا از بارانى آب 
ده که گوارا و سیراب کننده و رویاننده باشد تا آنچه را که خشک شده برویاند 
و آنچه را که مرده زنده کند، ثمر بخش بارانى را که میوه هاى چیده شده اش 

زیاد باشد و با آن فالت را سیراب سازى، دره ها را مشروب گردانى، درختان را 
برگ دار کنى و قیمت هارا پایین بیاورى و همانا تو بر آنچه بخواهى توانایى.
 البته در بعضى از شهرهاى کوچک یا مناطق کویرى که خشکسالى را بیشتر 
حس مى کنند اخیراً نماز استسقاء خواندند و تصویر کشاورزى که بچه گوسفندى 
را در بغل گرفته بود و عاجزانه به درگاه الهى استغاثه مى کرد، انسان را منقلب 
مى کند و گمان دارم که خدا به دل پاك اوهم که شده ترحم کند، اما چرا همه 
ما، مانند آن کشاورز،  خالصانه به درگاه الهى نمى رویم و حال آنکه تصریح 
آیه قرآن است که خداى متعال مى فرماید مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را
چنان لطف او شامل هر کس است      که هرکس گوید خداى من است

باید توجه داشته باشیم که اسباب مادى جاى خود را داردو کسى منکر آنها 
نیست اما مسائل معنوى ریشه اساسى حل مشکالت است و هر جامعه اى به 

میزانى که از خدا دور بشود، مشکالتش بیشتر مى شود.
به یاد داشته باشید حضرت امام فرمودند، اگر قرار باشد 124هزار پیامبر خدا در 
یک شهر باهم زندگى کنند کوچکترین اختالفى بین آنها پدید نمى آید،پس 
بنابر این اگر افراد جامعه اى  همگى اهل تقوا و صالح  و سداد شدند، مسلماً در 
آن جامعه نزاعى در نمى گیرد؛ دزدى و چپاولى انجام نمى شود و اصًال نیازى 
به پلیس نخواهند داشت! چون هرکس پلیس خود است و قرار است خطایى 
نکند و دیگر پرونده اى تشکیل نمى شود و نیازى به قاضى نخواهند داشت و...
شاید بفرمایید اینها تفکرات ایده آلیستى است که هیچوقت محقق نخواهد 
شد،اما مى توان با غلبه این تفکر در اجتماع به سمت جامعه اى که مورد 
نظر اسالم است برویم که در آن اختالف طبقاتى نباشد،اغنیاء خود را برتر از 
فقرا ندانند و سهم آنان را در ثروت خود ببینند، کار و تالش باشد ،معصیت 
پروردگار نباشد، همدلى و مؤاسات باشد،آنگاه نعمات الهى هم افزون میگردد 
و برکات الهى هم نازل مى شود و نصرت الهى هم شامل حال آن ها خواهد 

شد و این سنت الهى است که فرموده است:
ُ َمْن یَْنُصُرُه»        خدا یارى میکند هرکس او را یارى کند «َولََیْنُصَرنَّ اهللاَّ

این حرف ها شعار نیست، در پیروزى انقالب اسالمى و در طول سال هاى جنگ 
تحمیلى هم علیرغم اینکه تمام قدرتها در جبهه مقابل بودند ولیکن در جبهه 
ما جوانانى با ایمان و پر شور و آماده جانفشانى در راه خدا بودند، دشمنان 
نتوانستند به اهدافشان برسند و با اینکه ما در آن زمان در شرایطى بسیار بدتر 
از شرایط فعلى بودیم و حتى پنیرمان هم کوپنى بود ولى چون پایدارى کردیم 
خداوند پیروزى را به ملت ایران عطا فرمود و دوام نعمت جمهورى اسالمى 
هم به آن است که اوالً مسئوالن تعهد خود را نسبت به اسالم و مردم عمًال 
نشان بدهند و عالمت آن هم باید این باشد که دیگر هیچ دزدى و چپاولى 
در بانک ها و مٌوسسات مالى نسبت به مردم نشود و بساط ربا برچیده شود و 
آنگه مردم مسلمان هم اگر صداقت را در متولیان امور دیدند اعتماد خواهند 
کرد و همانند گذشته در کنار آنان و در مقابله با دشمنان آماده خواهند بود 

و هیچ خوفى هم از آنان نخواهند داشت.

حضور نماینده ولى فقیه و مسئول این دارالقرآن در دفتر 
امام جمعه شهرکرد، از حامالن و حافظان دارالقرآن امام 
على (ع) شعبه شهرکرد در استان چهار محال و بختیارى 

تجلیل شد.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى نکونام، نماینده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه شهرکرد، در آیین تجلیل از حامالن و 
حافظان قرآن دارالقرآن امام على(ع) استان که در دفتر امام جمعه 
شهرکرد برگزار شد، از سفارشات مؤکد قرآن را ارتباط و انس با 
قرآن دانست و گفت: کار قرآنى، حفظ، قرائت، تجوید، تفسیر و 

انس با قرآن برکات خاصى در زندگى دارد.
وى با اشاره به آیاتى از سوره مزمل، افزود: خداوند در این سوره 
انسان را توجه مى دهد که مسائل و مشکالتى دارد و ممکن است 
نتواند آن گونه که خداوند انتظار دارد در محضر قرآن باشد اما باید 
هرچه مى تواند در محضر قرآن بوده و انس با قرآن داشته باشد.
حجت االسالم نکونام اظهار کرد: خدا مى خواهد ما در محضر 
قرآن بنشینیم، خدا کمال و مصلحت ما را در این معنا قرار داده 
َر  است که با قرآن انس بگیریم و لذا فرموده است: َفاْقَروا َما تََیسَّ

ِمَن الُْقْرآِن یعنى هرچه مى توانید قرآن بخوانید.
نماینده ولى فقیه در استان با بیان اینکه هر کس با قرآن انس 
پیدا کند و از قرآن درست بهره بگیرد سعادتمند مى شود، تصریح 
کرد: محال است کسى با اخالص در محضر قرآن قرار بگیرد، با 

بینش و آگاهى شاگردى قرآن کند و رستگار نشود.
امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: قرآن همه راه و کمال بشرى، 
همه برنامه زندگى دنیا و آخرت انسان است لذا باید قرآن را به 

جد موردتوجه قرار دهیم.
وى با اشاره به اینکه نباید به تعداد قرآن آموزان و جمع قرآنى 
خود اکتفا کنیم، خاطرنشان کرد: هر کدام از قرآنیان مى توانند 

افرادى بسیار دیگرى را به سوى قرآن سوق دهند.
حجت االسالم نکونام با بیان اینکه استقبال از قرآن و برنامه هاى 
قرآنى کم است، ابراز کرد: برنامه هاى قرآنى کم و کمرنگ هستند، 
هیئات قرآنى آن گونه که باید نقش آفرین نیستند، برنامه هاى انس 
با قرآن آن گونه که باید نیستند لذا ما شرمنده قرآنیم و باید براى 

گسترش فرهنگ قرآنى کوشش کنیم.
رئیس شوراى توسعه فعالیت هاى قرآنى استان با اشاره به اینکه 
باید بسیار تالش کنیم و همتمان را باال ببریم تا از این کتاب 
نور بهره بگیریم، گفت: مبادا شبى بگذرد و انسان در آن شب 

با قرآن مأنوس نباشد.
وى با تأکید بر اینکه هرقدر انس ما با قرآن بیشتر باشد بهره ما 
نیز از قرآن بیشتر خواهد بود، افزود: اگر از قرائت و انس با قرآن 
خسته شدیم و احساس کردیم از تالوت و نورانیت قرآن بهره 
نمى بریم، بدانید گرفتار یک بیمارى هستیم که باید درمان گردد.
حجت االسالم نکونام عنوان کرد: کسى که بر سفره قرآن مى نشیند، 
لذت و عشق مى برد و نمى خواهد بهره هاى معنوى، بصیرتى، 

هدایتى که از قرآن فرا میگیرد، به اتمام برسد.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه قرآن کتاب عمیقى است و 
کسى نمى تواند به عمق آن راه یابد، تاکید کرد: باید در این دریاى 

بى انتهاى کتاب آسمانى قرآن شنا کرد.
نماینده ولى فقیه در استان با اشاره به اینکه امروز اقتضاى انقالب و 
جامعه انقالبى انس با قرآن است، خاطرنشان کرد: انقالب اسالمى 
باید با قرآن پیش رود و این نهضت با قرآن محفوظ خواهد ماند.
وى در پایان تصریح کرد: پرورش یافته قرآن مى تواند یک انقالبى 
ناب، یک والیت مدار ناب، یک پیرو درست راه امام و شهدا و 

شهید پرور شود و در مکتب شهدا حرکت کند.
الزم به ذکر است در این مراسم سرکار خانم فاطمه نجفى مسئول 
کالس هاى دارالقرآن امام على(ع) در شهرکرد طى سخنانى به 
ارائه گزارش پرداخت و گفت: فعالیت دارالقرآن امام على (ع) در 
شهرکرد با ثبت نام 70 نفر از خواهران در کالس هاى روخوانى 

قرآن کریم، تجوید و حفظ قرآن آغاز شد.
وى با بیان اینکه قرآن آموزانى که در رشته روخوانى آموزش 
مى دیدند پس از گذشت یک سال به کالس تجوید ارتقا سطح 
پیدا کردند اظهار کرد: 17 نفر از افرادى که در کالس هاى حفظ 
شرکت کردند موفق به حفظ دو جز از قرآن شدند و در سال 

94 از آن ها تجلیل شد.
وى افزود: حافظان در تابستان گذشته با دادن امتحان، مدرك 5 
جز خود را دریافت کرده و اکنون در حال اتمام 10 جز هستند.
وى هدف از کالس هاى حفظ این دارالقرآن را حفظ تخصصى 
قرآن با قرائت صحیح و تالوت همراه با فصاحت عربى دانست .
وى اظهار داشت: قرآن آموزان پس از گذشت سه سال مى توانند 
مدرك دوره تجوید خود را دریافت کنند افزود: در این مراسم 
21 نفر در رشته تجوید، 9 نفر در حفظ 2 جز و 6 نفر درحفظ 

5 جز تجلیل خواهند شد.

نجفى قدسى: قرآنیان با خدمت به مردم زمینه 
استمرار نظام اسالمى را فراهم کنند

مسئول دارالقرآن امام على(ع) گفت: مسئوالن جامعه قرآنى باید 
با خدمت خالصانه نسبت به مردم، زمینه استمرار نظام اسالمى 

را در جامعه فراهم کنند.
مرتضى نجفى قدسى، مسئول دارالقرآن امام على(ع) کشور،   در 
آیین تجلیل از حامالن و حافظان قرآن دارالقرآن امام على(ع) 
شهرکرد که با حضور حجت االسالم والمسلمین نکونام نماینده 
ولى فقیه در استان، جمعى از مسئوالن قرآنى و قرآن آموزان 
این دارالقرآن در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد، با اشاره به 
اینکه یازدهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام على (ع) ویژه 
خواهران آذرماه برگزار گردید، گفت: ثبت نام مسابقات برادران 

نیز از 4 الی 10 بهمن ماه انجام می شود.
وى با بیان اینکه یازدهمین دوره مسابقات سراسرى برادران هم 
از 28 بهمن ماه شروع مى شود، اظهار کرد: این مسابقات تا 4 
اسفندماه در شهر قم برگزار خواهد شد و مراسم اختتامیه آن نیز 
در بیت شریف حضرت عالمه طباطبایى صاحب تفسیر گرانقدر 

المیزان برگزار مى شود.
نجفى قدسى اهداى جایزه به همه افرادى که نمره حدنصاب 
در مسابقات کسب کنند را امتیاز ویژه مسابقات دارالقرآن امام 
على (ع) نسبت به بقیه مسابقات قرآن دانست و افزود: معموالً 
پنجاه درصد از شرکت کنندگان نمره حدنصاب را کسب مى کنند.
مسئول دارالقرآن امام على (ع) با تأکید بر اینکه مسابقات قرآن 
این دارالقرآن همیشه با عظمت برگزار مى شود تصریح کرد: 
دارالقرآن امام على(ع) یک موسسه قرآنى مردمى است که با 

هیچ نهاد دولتى و یا غیردولتى رقابت ندارد.
وى افزود: به گفته آقاى محمد انصارى موسس و بانى این دارالقرآن 
هدف از فعالیتهاى آموزشى و یا برگزارى مسابقات قرآنى صرفا 
اداى وظیفه به منظور پرکردن خالء هاست ، گرچه براى تحقق 
فرمایش مقام معظم رهبرى مبنى بر تربیت ده میلیون حافظ 
قرآن باید همگان به سهم خود تالش الزم را داشته باشند .

وى با اشاره به اینکه دارالقرآن امام على (ع) عالوه بر مسابقات، 
به تفسیر و محتوا نیز توجه به سزایى دارد و فعالیتهاى تفسیرى 
این دارالقرآن در شهر قم متمرکز شده است ، خاطر نشان کرد: 
امام  دارالقرآن  از شعبه هاى  دارالقرآن عالمه طباطبایى یکى 
على(ع) است که به یک مرکز مهم تفسیرى در حوزه علمیه 

قم تبدیل شده است.
نجفى قدسى با تأکید بر اینکه جلسات تفسیر قرآن کریم در بیت 
عالمه طباطبایى در طول روز در چندین نوبت برگزار مى شود 
گفت: از بین 800 نفر از فضال و طالبى که در حال تحصیل 
دروس خارج هستند، 200 نفر براى گذراندن دوره هاى یک ساله 

مهارتهاى بیان تفسیر قرآن گزینش شده اند.
مدیر دارالقرآن امام على (ع) برگزارى همایش هاى عظیم مفسران 
قرآن، همکارى با انجمن هاى علمى حوزه علمیه، برگزارى همایش هاى 
تبلیغ حوزه را از جمله برنامه هاى شاخص این دارالقرآن برشمرد 
و ابراز کرد: تمام جلسات دارالقرآن با حضور مراجع معظم تقلید 

برگزار مى شود.
وى ادامه داد: تقاضاهاى بسیارى براى برگزارى کالس هاى مفاهیم 
و تفسیر در سراسر کشور وجود دارد اما به دلیل تخصصى بودن 
تفسیر، حساس بودن مباحث تفسیر و نبود اساتید برجسته 
تفسیر در نقاط مختلف کشور فعالً به برگزارى کالس هاى حفظ 
و قرائت بسنده کرده ایم و البته اعزام اساتید تفسیر قرآن به نقاط 
مختلف کشور مخصوصا در ماه مبارك رمضان با همکارى سازمان 
تبلیغات اسالمى و مجمع عالى تفسیر قرآن کریم انجام مى شود.
نجفى قدسى در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: مسئوالن 
یک جامعه قرآنى باید با خدمت خالصانه نسبت به مردم زمینه 

استمرار نظام اسالمى را در جامعه فراهم کنند.
در پایان بخش این مراسم عیسى خورشیدى، حافظ کل قرآن و 
دارنده رتبه هاى برتر مسابقات بین المللى قرآن کریم به تالوت آیاتى 
از سوره قصص پرداخت و اظهار داشت: افزایش تعداد حافظان قرآن 
باعث پاك شدن دامن تشیع از تهمت هاى دشمنان خواهد شد.
در خاتمه این مراسم جوایز نفرات برگزیده توسط حجت االسالم و 
المسلمین نکونام نماینده ولى فقیه و امام جمعه شهرکرد و مرتضى 
نجفى قدسى مسئول دارالقرآن امام على(ع) به آنها اهدا گردید.

برگزارى آیین تجلیل از حامالن و حافظان دارالقرآن امام على(ع) در شهرکرد نقش دعا در زندگی و طلب باران

گفت و گوي »جوان« با تهيه كننده »امپراطور جهنم«

نقش اروپا در تولید داعش را در امپراطور جهنم کمرنگ کردند

        


