ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

)ﮐﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺗﺠﻮﯾﺪ(
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ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردﯾﻢ،
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ دارﯾﻢ.

رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاري در ﻫﻮا و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣـﯿﻦ ﺑـﺮاي آﻣﻮزﮔـﺎر
ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.

ﻣﯿﺰاناﻟﺤﮑﻤﻪ ج/8ص/3960ح13819

ﺑﺎ دﯾﺪن آدمﻫﺎي راﺿﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺿـﯽ و ﻧﺎراﺣـﺖ
ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ؟ از
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ در روزﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽات،
از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐـﻮﭼﮑﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ دﯾـﺮوز
ﺧﻮدت ﺗﺮ و ﺧﺸﮑﺶ ﻣـﯽ ﮐـﺮدي؟ از ﻓﺎﻣﯿـﻞ و
آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﭘﻮﻟﺸـﺎن از ﭘـﺎرو ﺑـﺎﻻ
ﻣﯽ زد وﻟﯽ اﻣﺮوز! ..از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز وﺿﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺪي داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺘــﯽ ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﺗــﺮﺣﻢ ﻣــﯽﺷــﺪ ،اﻣــﺎ اﻣــﺮوز
اوﺿﺎﻋﺸﺎن ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤـﯽ دﻗـﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣـﺮف
ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﯿﻒ ﭼﻘـﺪر ﮔـﻮش ﺷـﻨﯿﺪن و ﭼﺸـﻢ
دﯾﺪن ﮐﻢ اﺳﺖ!
)ع(
ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﻋﺒﺮت ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و ﻋﺒﺮت ﭘﺬﯾﺮﻫﺎ ﭼﻘـﺪر

ﮐﻢاﻧﺪ.

)ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ /ﺣﮑﻤﺖ(284

اﻃﻼﻋﯿﻪ

ء

ﺑﺰرﮔﺎن اﺧـﻼق ،ﺑـﺮاي ﺗﻮﻓﯿـﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻃﻮل روز ﻧﯿـﺰ در ﻫﻤـﻪ ﺣـﺎل
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰ،
ﻗﻮيﺗﺮ و ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ در روح او ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﯾﺎد او از آن ﭘﺮ و ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﺪان
ﺳﻮﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮهﻫﺎي اﯾـﻦ
آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اذﮐُﺮُوا اﷲِ ذﮐْـﺮا ﮐﺜﯿـﺮاً؛
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ)«.اﺣﺰاب ،(41،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ :ﯾـﺎد ﻓـﺮاوان ﺧـﺪا در ﻃـﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮﮔــﺰاري ﻫﺸــﺘﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤــﺎﯾﯽ ﺑــﺰرگ ﻣﺪرﺳــﺎن ،ﻣﻌﻠﻤــﺎن و

ﮐــﺎرآﻣﻮزان ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ آﻣــﻮزش ﻗــﺮآن و ﺗﺠﻮﯾــﺪ
)ﻣﯿﻘﺎت اﻟﻘﺮآن( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﻌﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳـﻼم)ص( ﺟﻬـﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ اداري و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ

زﻣﺎن :ﺷﻨﺒﻪ 94/2/26

ﺳﺎﻋﺖ 9 :ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 13

ﻣﮑــﺎن :ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐــﺰي ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ آﻣــﻮزش ﻗــﺮآن و
ﺗﺠﻮﯾﺪ)ﻣﯿﻘﺎتاﻟﻘﺮآن(

ﺗﻮﺟـﻪ :ﺣﻀــﻮر ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻌﻠﻤـﯿﻦ ارﺟﻤﻨــﺪ در ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻓــﻮق ،رأس
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ

ﻣﯿﻘﺎت ﻧﻮر
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در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آﯾـﺎت  9ﺗـﺎ  16ﺳـﻮره
ﻣﺒﺎرﮐــﻪ ﻗﻤــﺮ را ﺣﻀــﻮرﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓــﯽ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﻨـﯿﻦ
اﺳﺖ:

) ع(

 ﭘﯿﺶ از آن ﻗﻮم ﻧﻮح ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻨﺪه ﻣـﺎ را دروﻏﮕـﻮ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ
دﯾﻮاﻧﻪاي ﻃﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮﺑﻢ ﭘﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮ. ﭘﺲ درﻫﺎي آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ آﺑﯽ ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﮔﺸﻮدﯾﻢ. و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗـﺎ آب )زﻣـﯿﻦ و آﺳـﻤﺎن(ﺑﺮاي اﻣﺮي ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
 و او را ﺑﺮ )ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه( از ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺦﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ. )ﮐﺸﺘﯽ( زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺎداش ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر واﻗـﻊﺷﺪه ﺑﻮد.
 و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آن را ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻬﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،آﯾـﺎ ﭘﻨـﺪ ﭘـﺬﯾﺮيﻫﺴﺖ؟
 -ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻋﺬاب و ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻣﻦ.

ﺣﻀﺮت ﻧﻮح)ع( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم و دوﻣﯿﻦ ﭘﺪر ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺸﺮ و ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺑﻨﺪه ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎي
ﻣﺘﻤﺎدي ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﻟﺠﻮج را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺳـﻮي

ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ دﻋﻮت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات و
اﻧﻮاع ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻤﺴﺨﺮﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻗﻮم ﻣﻮاﺟـﻊ
ﺷﺪ و ﺟﺰ ﻋـﺪه ﻗﻠﯿﻠـﯽ دﻋـﻮت او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً ﺑـﻪ اذن
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻮﻣﺶ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ دﯾﮕﺮ از ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﭘﺪﯾـﺪ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ )دﻋﺎي ﻣﻨﻔﯽ( ﮐﺮد و ﻓﺮﻣـﻮد ﭘﺮوردﮔـﺎرا اﺣـﺪي از

ﮐﺎﻓﺮان را روي زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را
ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺰ ﻧﺴﻞ ﻓﺎﺟﺮ و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺑﻌـﺪ از
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺣﻀﺮت ،ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺻﺎدر ﺷﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﯾﺎدي ﮐﻪ ﺣﺪوداً  200ﺳﺎل ﻃـﻮل ﮐﺸـﯿﺪ ﺣﻀـﺮت

ﻧﻮح)ع( ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻗﻮل ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﺮاي
ﺧﻮد و ﻗﻮﻣﺶ دﻋﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻣﻐﻠـﻮﺑﻢ
ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﯾﺎري ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎري ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻄـﺎب
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﺣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ آب ﻫﻤﻪ ﯾﺎراﻧـﺖ را ﺳـﻮار

ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﻘﯿﻪ را رﻫﺎ ﮐﻦ ﺳﭙﺲ از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن آب ﺟﺎري ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ روي آن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ آب
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷـﺪﻧﺪ و ﮐﺸـﺘﯽ روي
ﮐﻮه ﺟﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀـﺮت و ﻫﻤﺮاﻫـﺎﻧﺶ ﻧﺠـﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ در
اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ دﻋﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳـﺪ ﺻـﺒﺮ ﮐـﺮدن در

ﺷﺪاﺋﺪ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻐﻠﻮب و از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﺻﻮرت انﺷﺎء ...ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .

2

اﺳﺘﻔﺘﺎء از آﯾﺖ ...ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﺳﺆال :ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ در ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽﻫﺎي ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻋﻤـﻞ
ﺷﺴﺘﻦ ،آب ﮐﺸﯿﺪن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤـﯽ دارد؟
آﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ،آب ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ ﮐـﺮ ،ﻫﻤـﻪ ﻟﺒـﺎسﻫـﺎ را
ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮد و داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﻪ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
آب ﻗﻄﻊ ﺷﻮد آﺑﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ آب ﻗﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آب
ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺠﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﺴﺎﻟﻪ را ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﭘـﺎك ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
در ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺑﻪ ﺑﻮل ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﺆال :ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم ،ﺑـﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎدى و ﺷﻌﻒ ،ﺑﻪ ﮐﻒ زدن ﻣﻤﺘﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﮐﻒزدن در
اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :ﮐﻒزدن اﻣﺮي ﻟﻬﻮى و ﺣـﺮام اﺳـﺖ و ﺳـﺰاوار اﺳـﺖ از ﮐـﻒ زدن در ﻣﺠـﺎﻟﺲ
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺷـﮑﻮه و ﻗﺪاﺳـﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺘﺎء از آﯾﺖ ...ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي
ﺳﺆال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮّاﺣﻰ زﯾﺒـﺎ ﺳـﺎزى ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﻰ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﮔـﺎﻫﻰ ﺑـﺮاى از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺮدن زﺷﺘﻰ ﻣﺎدرزادى اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮاى از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺎدرزادى ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ زﺧﻤﻬﺎ و ﺟﺮاﺣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺎﻫﻰ
اﺻﻼً ﺑﺮاى از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﺷﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاى زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮام دﯾﮕﺮى ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و در
ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮاﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ و ﻟﻤﺲ ﻧﺎﻣﺤﺮم( ﺗﻨﻬﺎ در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت،
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺳﺆال :ﺣﺠﺎﻣﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﻰ دارد؟
ﺟﻮاب :ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ; ﻣﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻـﻰ ﮐـﻪ ﺑـﺮاى آﻧﻬـﺎ
ﺿﺮرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆال :آﯾﺎ دود ﮐﺮدن اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺻﺤﺖ دارد؟
ﺟﻮاب :ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد؛ وﻟﻰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دود اﺳﭙﻨﺪ ﻓﻀﺎ را ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻰ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،و ﻣﻔﯿـﺪ
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﻋﺎرﻓﯽ ﻏﻼﻣـﯽ دﯾـﺪ ﮐـﻪ

ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮد!

ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺷﺎدي ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻏﻼم ارﺑﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻠﻪ دارد و ﺗـﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮاي او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ روزي ﻣﺮا ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻋﺎرف ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮدم ﺷﺮم دارم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺑﻪ
ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮده و ﻏﻢ ﺑﻪ دل

راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ دارم ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻧﮕﺮان روزي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ.
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میقات نور

مراسم جشن میالد حضرت زهرا(س) باا برناماههای
متنوعی از قبیل تالوت قرآن کریم ،تواشیح ،سرود،
گفتمان اعتقادی ،نمایش و مداحی همراه با اعاال
برندگان بیست و پنجمین دوره از مساابقات مایالد
اه
اان در م سسا
اه آنا
اواین با
اای جا
او ر و اعیا
کا
میقاتالقرآن برگنار گردید.

اسامی برگزیدگان میالد کوثر:
* رشته مداحی
نفر اول لیال بخشی (هابه سلمان فاهس
نفر دو خدیجه بخشی (هابه

(هش

ثامناالئمه(ع

نفر سو فاطمه فراهانی (جلسه میثاق
* رشته حفظ
نفر اول فاطمه خروطی (هابه میکای
نفر دو خدیجه قربانی فریور (جلسه میثاق
نفر سو ملیحه داداشی (جلسه مه القیآن
* رشته مفاهیم
نفر اول سمیرا مالیی (جلسه میثاق
نفر دو فاطمه کمانی (هابه

ثامناالئمه(ع
ثامناالئمه(ع

نفر سو سمیه مروتی (هابه
* رشته ترتیل معلمین
نفر اول فاطمه خروطی (هابه میکای

نفر دو فاطمه عسگر( ،هابه میکای
بقیه(...عج

نفر سو رقیه پاشازاده (جلسه
* رشته ترتیل دانشجو
نفر منتخب فائزه اکبر( ،هابه میکای
* رشته سخنرانی معلمین
نفر اول اکرم نور( ،هابه میکای
نفر دو نرگس خطیب (هابه میکای

نفر سو راضیه کباد( ،هابه میکای
* رشته قرائت
نفر اول فاطمه عسگر( ،هابه میکای
نفر سو فهیمه سادات محمد( ،هابه

ثامناالئمه(ع

نام کتاب :به غذاهایمان بنگریم
نویسندگان :حسام الدین دولت مرراد،
وحید پالشی ندا زالی ساناز صوابکار
نام این کتاب ،به غذایمان بنگریی ،،ذرذاه ش هر ش
است که آیه مباهکه (فلینظی االنسان الر عاامره
به یا مان آی تا به غذای خو بنگیی ،کره آیرا برا
ب ن ما سازذاه است یا اثی سوی اه و ه
مجموع تغذیهای بیاساس این آیه و کالم ذوهیباه
ائمه اعهاه(ع اهته باهی ،که سبب عول عمی و ها اب هو .
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تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا

برره اعررالع م هسرران
پیگیییهای این واح ه
امی از واج منجری بره و
از واج مباهک بین چهاه
عضو محتیم مؤسسه ه
سال ذذهته هر  .بریای
ایرررن عایررراان آهزوی
خوهرررب ت و عا برررت
ب ییی اهیر .،و یگری
اینکه و نوذل عایا به
خانوا ش یآنر مؤسسره
اضافه هر ن  ،سرالمت
این نروزا ان عایرا ها از
خ اون خواهانی.،

اما صادق(ع) فرمودند:
وقتی زوال آفتاب (ظهر شرعی) فرا رسید
درهای آسمان و درهای بهشات گشاوده
خواهند شد و حاجتهای بنرگ برآورده
خواهند شد( .ع ش ال اع ص90
همه ما میتوانیم در هر زمان و مکانی خواسته خود را از خداوند بخرواهیم
و به درگاه الهی دعا کنیم لکن در بین زمانها و مکانها اوقات و مکانهرایی
هستند که در آن وعده استجابت دعا داده شده است و اسرتجابت دعرا در
آن سرریتتر انجرام میشرود خداونرد متترا و پیرامبران و ائمره اطهرار
(علیهمالسالم) دستور دادهاند که در این مکانها و زمانها دعا کنیم چرا کره
به اجابت نزدیکتر است و ضرمانت شرده کره دعرا مسرتجاب میشرود
انشاء
برا ،اطالع از بهترین زمان و مکان برا ،دعا میتوانید  DVDتأثیر زمان
و مکان در استجابت دعا را استماع نمایید

آقا و بانو ،مسلمان
چا هی ها که هضاخان منفوه با همه ذستاخ و ب پیوائیش نتوانست از سی زنران برا ایمران و برا حیرای
اییان بی اه  ،امیوز همن خیانتکاه با سیاستهای بسیاه عمیق و القاء هبههها و تریویج افکراه هوهرنفکی
مآبانه خو  ،خیل هاحت و آسان این ژ محکر ،عفرار ها ننرانه ذیفرت و برا از برین بری ن آن ،سرایی
مایاههای حجاب ها نیا ک ،هنگ و متالال کی !
همن با تبلیغ واژشهای فییبن ش آزا ی ،تیبیت و فیهنگ هوز ،جلوشذیی و ب حجاب زنران و ختریان ها
تیویج و با زمینه سازی اهتغال و اختالط زنان و می ان ،س ّ عفت و هیر آنان ها ه ه ،کوبی و اسراس
ذیم خانوا ش فیو هی ت!
(س
که نمو ِ عفت و ننان است ،متانت ،نجابت و حیی ،امن زنان بو  ،جای خو
چا ه و حجاب فاعم
ها به مانتو ،مقناه و هوسیی و لباسهای مهیّج و مبتذل آن چنان ا پس از موفقیت ه این توعئه هوم
ه صوهت غفلت و سهل انگاهی و ب تفاوت مسئولین ،ذوین ذان و نویسن ذان ،مانتو ،مقناه و هوسریی
نیا ،سینوهت تلخ چا ه ها خواه اهت و با کمال تأسف کنوه اسالم ما به ب حجاب کامل و هسوائ
و ابتذال کنی ش خواه ه ! چیا که همن به هیچ نوع پوهن  ،خواش چا ه باه و خواش مانتو و هوسیی و
یا هی نوع پوهش یگی تمایل ن اه آنچه او م خواه ب حجاب کامل و به فسا کنی ن جاماه اسالم
و تسلط بی کنوه است.
به این پیام ب هیمانه همن خیانتکاه توجه فیمایی
میشل هولباک (نویسنده اسالم ستیز فرانسو )،میگوید :برا ،غلبه بر مسلمانان بایرد آنران را
به فساد کشید ما از راه زور نمیتوانیم افراط گرائی دینی را متوقف سازیم پرس بهترر اسرت
مسلمانان را به فساد بکشانیم باید به جا ،بمب دامنها ،کوتاه و گوشواره فرو بریزیم
و خداوند سبحان خطاب به پیامبر اکرم(ص) میفرمایرد :یهرود و نررار ،هرگرز از ترو راضری
نخواهند شد مگر اینکه از آیین آنها پیرو ،کرده (و تسلیم خواستهها ،آنان گرد )،به دشمنان
بگو :تنها راه خداوند راه هدایت و رستگار ،است (سوهش بقیش آیه 120
 -پس هوشیار باشیم-

ﻣﯿﻘﺎت ﻧﻮر
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در اداﻣﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﺮوع ﺑﺤـﺚ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮕﯿﺰه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؟ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ارﺿﺎ ﻧﺸﺪه
ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآﯾـﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ اﻓـﺮاد ﻣﻌﻤـﻮﻻً در
زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺷـﺎن دﭼـﺎر ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ارﺿﺎ ﻧﺸـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در
اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻧﻮع دﻏﺪﻏﻪ ذﻫﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻓـﺮد ﺑـﺮاي
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ذﻫﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ
ﺗﻨﺶ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ:
اﻧﮕﯿﺰه ﯾﮏ ﻧﯿـﺮوي ﻣﺤـﺮك اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﮐﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رﻓﺘـﺎري
دﺳﺖ زﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي ﮐﺴـﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوي ﻧﻬﻔﺘﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در آزﻣﻮن ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻓـﺮدي ﮐـﻪ
در ﻣﺤﯿﻂ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕـﺮي ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ از ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ﻣﯽآورد و ﯾﺎ ...او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﺶ
ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ دارد و ﺑـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﻮاب ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه درس ﺧﻮاﻧـﺪن
ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻋﻠّﺘﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ :ﻧﯿﺎز ﺧﻮدت
را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ارﺿﺎ ﻧﺸﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺧـﻮد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ،
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن در ﺗﻮ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﯿـﺎز،
ﻓﺮدي اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽ
اﻟﻘﺎء ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯾـﺎ
اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻣﺶ اﻧﮕﯿﺰه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ :ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﺸﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎً
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﯿـﺎز ارﺿـﺎ
ﻧﺸﺪه را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﯾـﮏ اﻣـﺮ
ﻓﺮدي و ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴـﯽ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ آن را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ
اداﻣﻪ دارد...
دﯾﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
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رﮐﻮرد دار ﮔﯿﻨﺲ در ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﻣﺮدي ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﯿﻨﺲ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و ﺧﻠﻔﺎ زﻧﺪه ﺑـﻮد ،ﻧـﺎم او را در
ﮐﺘﺎب رﮐﻮردﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﺮدي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  22ﻣﺎه ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از
 5374رواﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدي ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ رواﯾﺖ ﺑﺮاي ﻫـﺮ روز از
روزﻫﺎي ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا!!!

ﭘﺲ ﭼﺮا اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﻪ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه رﺳـﻮل
ﺧﺪا)ص( ﺑﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت از اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪ از آن ﺣﻀﺮت ﻓﻘﻂ  536رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
اﻣﺎ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻮد  5374رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
آﯾﺎ ﭘﺎي ﻗﺮاﻧﻬﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﻣﯽرﺳﺪ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن)اﯾﮑﻨﺎ( ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘـﺎب ﺗﻬـﺮان از 16
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز اﯾﻦ رﺧـﺪاد ﻣﻬـﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻣﺤﺘـﻮاي ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎي
ﻧﺎﺷﺮان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ آن را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣـﻮاردي وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ از
ﭼﺸﻢ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻗﺮآﻧﻬﺎي ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ
ﭼﺎپ ﻗﺮآن ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن داراﻟﻘﺮآن اﻟﮑـﺮﯾﻢ اﻋـﻼم ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﺮان از آن آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻗﺮآن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺮآن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺮآن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮآن از آن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﺟﺎزه ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ.
آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﻬﺠﺖ)ره( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺪون ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ ﻗـﺮآن،
ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﺎﯾﺰي ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪاي از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮاي از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﺷﺎن آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر داده ﺷﻮد«.
وﻫﺎﺑﯿﺖ :ﻗﺮآن را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﻌﺒﻪ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ !
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮق ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻋﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻌﺒﻪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔـﺰارش اﻓﮑـﺎرﻧﯿﻮز ،ﺗﺮورﯾﺴـﺖﻫـﺎي
داﻋﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻨﯽ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗـﺮآن را ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﻮرهﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن
ﮐﺎﻓﺮون و آﯾﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ را از آن ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻠﻤـﺎي
دﯾﻨﯽ از دﯾﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي آن را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ،ﺣﺬف و ﯾﺎ دوﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﯾﮑﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎي داﻋﺶ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﻟﺒﻐﺪادي در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻌﺒﻪ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺠﺎج ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ،ﻣﺸﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻋﺒﺎدت ﺳﻨﮓ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺟﻤﻌﻪ ؛ وزﯾﺮ
اوﻗﺎف ﻣﺼﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺗﻬﺪﯾﺪ داﻋﺶ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮن آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻌﺒﻪ ادﻋﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﻮﻫﻢﻫﺎي آﻧﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﺒﻠـﺪ ،وي ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎي داﻋﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧـﺪ ،ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐـﺮد» :ﭼﻨـﯿﻦ
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