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مناسبت

راز مرثیه امام(ره)
در فراق شهید مطهری

گفتوگو بادکتر رجبیدوانی،استادتاریخاسالمدرسالروزضربتخوردنامیرمؤمنان(ع)

ماهمحرابعبودیتحق سربه محراب عبادت ُم َ
نشق
لزاییومحرومیتزداییامامعلی(ع)دشمنیچهگروههایی را برمیانگیخت؟
اشتغا 

نوائیان  -امــروز 12 ،اردیبهشتماه ،سالروز
شهادت مظلومانه استاد شهید مرتضی مطهری
اســت 42 .سال قبل ،در بامداد چنین روزی،
گلولهای که از بــار حقد و کینه و تحجر آخته
شد هبود ،به سمت آن عالم مبارز شلیک شد و
ایران و جهان اسالم را از وجود نازنین او محروم
کــرد .رقـمخــوردن شهادت استاد مطهری ،به
دست گروه تندرو «فرقان» که اطوار و نظراتشان،
هر مورخ و پژوهشگری را به یاد خوارج میاندازد،
روی ــدادی تلخ ،امــا درسآم ــوز اســت؛ تلخ از آن
رو که هنوز هم ،با گذشت قر نها ،ردپــای این
تفکر متحجرانه و این ارتجاع ُتند را میشود در
میان امت اسالمی مشاهده کــرد؛ هما نگونه
ف فى
که امیرمؤمنان(ع) میفرمایدِ « :ان َُّه ْم ن َُط ٌ
ِ
رارات النِّ سا ِءُ ،ك َّلما ن ََج َم ِم ْن ُه ْم
جال َو َق
َا ْص ِ
الر ِ
الب ِّ
آخ ُر ُه ْم ُل ُصوص ًا َس ّ
ون ِ
بين»؛
ال َ
َق ْر ٌن ق ُِط َع َحتّى َي ُك َ
اینان نطفههایى هستند در صلب مردان و َر ِحم
زنان ،هرگاه از آنان شاخى سر زند ،بریده شود
تا اینکه آخرین آنــان دزدان ــى غارتگر شوند.
درسآمــوز از آن رو که شهید مطهری ،در تقابل
میان تفکر و تحجر ،لحظهای در برگزیدن شق
اول تردید نکرد و پاسخ پــایــداری وی در این
مسیر ،همان ُسرب داغی بود که دار و دسته اکبر
گــودرزی ،رئیس گروهک التقاطی فرقان ،به
سوی او شلیک کردند .همه ما درباره استاد شهید
مرتضی مطهری ،به این ام ِر بهحق قائل هستیم
که او ،نقشی راهبردی و اساسی در شکلگیری
اندیشه اسالمی نسل جوان و زدودن غبار خرافات
و کجرویها در جامعه ایفا کرد؛ ما بهحق ،استاد
شهید را برافرازنده پرچم تفکر و تعقلی میدانیم
که یکی از نمادهای اساسی حرکت و پویندگی
اسالم است؛ با این حال ،عظمت مصیبت شهادت
او ،آنقدر دل و جان را میآزارد که از مهمترین
درسی که وی ،در قامت معلمی فداکار ،به همه
ما آموختهاست و مـیآمــوزد ،غفلت میکنیم؛
اینکه گــام برداشتن در مسیر صحیح و ثبات
قدم در راه مقدسی که اســام عزیز پیش روی
همه مؤمنان قرار دادهاســت ،افزون بر دانش و
بینش ،به شجاعت ،صراحت و از همه باالتر ،به
جانبازی نیازمند است .این همان درس بزرگی
است که باید از استاد شهید آموخت؛ نمیتوان
در مسیر حق گام برداشت و مدعی تالش در این
مسیر بود ،اما خطرات را به جان نخرید و آرزوی
شهادت نداشت .این درخت سترگ ،این انقالب
شکوهمند و دستاوردهای عزیز آن ،افــزون بر
دانش و آگاهی ،به فداکاری و ازجانگذشتگی
نیازمند است و استاد شهید آیــتا ...مرتضی
مطهری ،با شهادت مظلومانهاش ،بر این واقعیت
شــهــادت داد .راز ایـنکــه امــام امــت ،خمینی
کبیر(ره) ،پس از شهادت شاگرد بزرگوارش،
با قلبی آکنده از درد و غــم ،در سخنرانی روز
 14اردیبهشت  1358و در جمع حاضران در
مدرسه فیضیه فرمود« :با ريختن خون عزيز ما،
تأييد شد انقالب ما .اين انقالب بايد زنده بماند،
اين نهضت بايد زنده بماند و زنده ماندنش به اين
خونريز یهاست .بريزيد خو نها را؛ زندگى ما
دوام پيدا مىكندُ .
بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر
مىشود .ما از مــرگ نمىترسيم و شما هم از
مرگ ما صرفه نداريد .دليل عجز شماست كه
در سياهى شب ،متفكران ما را مىكشيد .براى
اينكه منطق نــداريــد .اگــر منطق داشتيد كه
صحبت مىكرديد؛ مباحثه مىكرديد .لكن
منطق نداريد ،منطق شما ترور است!»(صحیفه
امـــام(ره) ،جلد  ،7ص  )183ایــن جانبازی و
شهادت ،هم ثبات قدم را نشان میدهد و هم
منطق پــیــروز را؛ ایــن اســت آنچــه م ـیتــوان از
شهادت مظلومانه شهید مطهری آموخت.
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نوائیان  /حالجیان – موالی من ،قلم عاجز
است از شرح مصیبت جانگداز تو؛ عالم هنوز
از شــوک آن شــب هــولــنــاک بــیــرون نیامده
است؛ هنوز هم فریاد «فزت و ر بالکعبه» تو،
زیر سقف این آسمان بلند میپیچد و بر آنان
که طریق حق را میپیمایند ،بانگ میزند،
راهنمایی میکند ،انذار میدهد .دعبل ،آن
شاعر دلسوخته اهلبیت(ع) چه زیبا در حضور
ثامنالحجج(ع) سرود و خواند که «زرایا ارتنا
خضره االفــق حمرة /وردت اجاج ًا طعم کل
فــرات»؛ وای از ایــن مصیبت که آسمان سبز
را به سرخی کشید و همه آ بهــای گــوارای
عالم را به کام ما تلخ کرد؛ بهراستی که چنین
اســت؛ بعد از تو خاک بر سر دنیا شد .موالی
من ،امشب ،شب ضربتخوردن توست ،شب
قــدر ،شب گشودهشدن درهــای آسمان و تو،
ای محبوب مظلومان و مستضعفان عالم،
بیتابی برای رسیدن به معشوق .روضه شب
نوزدهم ماه مبارک رمضان را باید از که بشنویم؟
همه برایت نوحه میکنند؛ حتی مرغابیهای
خانهات ،همانها که به فرزندانت سفارششان
کردی و گفتی« :آنها را به حال خود بگذارید؛
اینان فریادکنندگانی هستند که از پی آنها،
نوحهکنندگانی خواهندبود ».سا لهاست
که بشریت مینالد از فراق تو؛ تویی که جرج
جرداق نصرانی ،صدای عدالت انسانت خواند
وابنابیالحدیدمعتزلی،دربارهسخنوکالمت
َ
الم
الم ا ْلخا ِل ِق َو َف َ
وق َك ِ
دون َك ِ
الم ُه َ
گفت«:ک ُ
وق» .در فراق تو عزاداریکردن ،گریستن
ا ْل َم ْخ ُل ِ
در عزای پدر امت است؛ به حکم آن روایــت از
«يا
رسولخدا ،محمد مصطفی(ص) که فرمودَ :
ْت َأ َب َوا َه ِذ ِه َا ْ ُل َّم ِة» .در سالروز مصیبت
َع ِل ُّي َأنَا َو َأن َ
ضربتخوردن امیرمؤمنان ،امام علی(ع) ،با
دکتر محمدحسین رجبیدوانی ،استاد تاریخ
اســام همکالم شدیم تا دربــاره ویژگیهای
سیره اجتماعی امام علی(ع) و راهکارهای آن
حضرت بــرای مقابله با فقر و محرومیتهای
اجتماعی ،بیشتر بدانیم.
یکی از ویژگیهای بــارزی که
میتوان در سیره امیرمؤمنان(ع) احصا
ک ــرد ،غــمــخــواری ب ــرای امــت و تــاش آن
حضرت برای گر هگشایی از امور بندگان
خداست .آیا میتوان این روش را زیربنای
سیره اجتماعی امام علی(ع) دانست؟
امیرمؤمنان(ع) ،نخست به عنوان یک انسان
کــامــل و سپس بــه عــنــوان عــضــوی از جامعه
اسالمی ،چه بعد از رحلت پیامبرخدا(ص) و
چه زمانی که خالفت را برعهده گرفت ،در فکر
آسایش مــردم بــود؛ بهویژه کسانی که پایگاه
اجتماعی خاصی نداشتند و از پشتوانههای
قومی و قبیلهای برخوردار نبودند؛ کسانی که در
جامعه آن روز ،ضعیف شمرده میشدند و به قول
معروف ،بیپناه بودند .امام(ع) درباره این افراد
و رفع مشکالت و معضالت مادی و اجتماعی
آنها ،بهشدت دغدغهمند بود .به نمونههای
زیادی در این زمینه میتوان اشاره کرد .مث ً
ال
یکی از دالیل مشاورهدادن امیرمؤمنان(ع) به
خلفای قبل از خودش ،حمایت از حقوق طبقات
ضعیف بود؛ اینکه به واسطه تصمیم ناگهانی و
ناصحیح ،اجحافی در حق این طبقه روا نشود یا
جان و مال و آبروی مسلمانی ،بیجهت و بدون
دلیل ،مورد تعرض قرار نگیرد .بنابراین ،اگر
بخواهیم این رویکرد را به مثابه زیربنای سیره
اجتماعی امیرمؤمنان(ع) بدانیم ،چندان
بیراهه نرفتهایم.

یکی از مــواردی که معمو ً
ال در
سیره اجتماعی امام علی(ع) نادیده گرفته
میشود یا از کنار آن بهسادگی میگذرند،
تالش آن حضرت برای محرومیتزدایی
در دورانی است که مسئولیت و حکومت
جامعه اسالمی را در اختیار ندارد .روش
امام(ع) در این دوره چگونهاست؟
در آیات  24و  25سوره مبارکه معراج
ين ِفي َأ ْم َوا ِل ِه ْم
«وا َّل ِذ َ
میخوانیمَ :
ْ
ِ
وم؛
ر
ح
م
ل
ا
و
ل
ئ
ا
لس
ِ
َ َ ْ ُ ِ
َح ٌّق َّم ْع ُل ٌ
وم ِّل َّ
و همانان كه در اموالشان
حقى معلوم اســت ،براى
سائل و محروم(».ترجمه
فــوالدونــد)؛ امــام علی(ع)
قرآنمجسمومفسرراستین
کــام وحــی اســت که بیش از
همگان برای عمل به آیات قرآن
میکوشد .بنابراین ،او نمیتواند حتی
زمانیکهزماماموررابهدستندارد،نسبتبهفقرا
ونیازمندانجامعه،بیتفاوتباشد.نکتهاساسی
در این آیه شریفه که در سیره امیرالمؤمنین(ع)
جلوهگر میشود ،اهتمام به امــور همه فقرا و
نیازمنداناست؛نهفقطفقیرانیکهمسلماناند.
دراموالهمهما،حقیبراینیازمندانوجوددارد
کهبایدپرداختشود؛اینغیراززکاتووجوهات
شرعی است؛ یعنی در جامعه اسالمی ،کسی
که دستش به دهانش میرسد ،باید حواسش به
کسانیکهبامشکالتاقتصادیدستوپنجهنرم
میکنند،باشد.امیرمؤمنان(ع)برمبنایهمین
دستور الهی ،هر آنچه از امالک آباد میکرد،
به محرومان میبخشید و هرچه را از بیتالمال
به عنوان حقوق دریافت میکرد ،به نیازمندان
یداد.
اختصاصم 

کتابی برای آشنایی با «فقه هنر هفتم»
کتاب«واکاویسینمایدینی
معرفی کتاب
ونظاممسائلفقههنرهفتم»
تازهترین اثر حجتاالسالم
علینهاوندیاستکهتوسطانتشاراتمرکز
فقهیائمهاطهار(ع)روانهبازارنشرشدهاست.
در توضیح محتوای این کتاب و در مقدمه آن
میخوانیم«:امروزهصنعتسینماوهنرهفتم،
به عنوان یکی از بنیانهای مهم فرهنگساز
جامعه ،کاربرد شگرفی یافته؛ فقه شیعه که
بهحق مدعی پاسخگویی به همۀ نیازهای
بشری است ،باید درمــورد سینما ،موضعی
شفاف ،ژرفنگر و واقعبینانه
داشته باشد  ...تالش اصلی
این تحقیق اگرچه شناسایی و
کشف نظام مسائل فقهی این
صنعتبزرگفرهنگسازوهنر
هفتم اســت؛ لکن در ابتدا به
واکـــــــــاوی م ــخ ــت ــص ــری از
دیــدگــاههــای اندیشمندان
معاصر و بزرگان حوزه دین از

مؤلفههایسینمایدینیپرداختهمیشود.
اثرگذاری و نفوذ گسترده هنر هفتم در ابعاد
مختلف بینشی ،کنشی و گرایشی در سطح
فردیواجتماعیاستکهبایدفقهدراینباره
اظهارنظروضوابطفقهیآنراتبیینکند.لذا
شبکهمسائلفقهیسینما،مجموعهمسائل،
دغدغهها و نیازهایی است که بشر امروز در
زندگی خود در حیطههای فقهی و دستوری
دین با آنها مواجه است و برای دستیابی به
پاسخآنهاتالشمیکند؛اینموضوع،بخش
مهمی از محتوای کتاب را به خود اختصاص
دادهاســــت ».کتاب «واکــاوی
سینمای دینی و نظام مسائل
فــقــه هــنــر هــفــتــم» پنجمین
پ ــژوه ــش انــتــشــاریــافــتــه در
مجموعه «فقه هنر و رسانه»
محسوب میشود که توسط
انـــتـــشـــارات مـــرکـــز فقهی
ائمهاطهار(ع) روانه بازار نشر
شدهاست.

آیا در سیره امیرمؤمنان(ع) ،گرهگشایی از
امور مردم ،تنها در قالب کمکهای مالی
تعریف میشد یا آن حضرت رو شهــای
دیگری هم برای حمایت از طبقات ضعیف
و محروم جامعه داشت؟
امام علی(ع) با کار و تولید ثروت مشروع ،هم
فقر را از خود و خانوادهاش دور میکرد و هم از
نیازهای دیگران غافل نبود؛ این عدم
غفلت تنها در اختصاص کمک
م ــال ــی خ ــاص ــه نــم ـیشــد؛
یکی از راههــــای حمایت
امــیــرالــمــؤمــنــیــن(ع) از
افــرادی که به آنها اشاره
کردیم ،اشتغالزایی بود.
ام ــام(ع) در ینبع ،مــزارع و
نخلستانهای بزرگی پدید
آورد و هرگاه به افــرادی نیازمند
شغل و حمایت برمیخورد ،آنهــا را
در این مزارع به کار میگماشت .نمونه آنها،
هرمزان ،سردار معروف ایرانی است که در نبرد
با مسلمانان اسیر شد؛ برخی قصد جان او را
کردند ،اما امام(ع) وی را نجات داد و برای آنکه
هرمزاندرآمدیداشتهباشد،ازاودعوتکرددر
اداره امالک ینبع ،یاریاش کند؛ به این ترتیب،
هرمزان ،یک ایرانی مسلمان که در مدینه کس
و کاری ندارد ،میتواند برای خودش درآمدی
داشته باشد و زندگی آبرومندی بسازد .دیگران
هــم بــه همین شیوه از بــرکــات اشتغالزایی
امیرمؤمنان(ع) برخوردار میشدند.
در دوران حکومت و خالفت
چطور؟
ببینید،بایدتوجهداشتکهرفعمحرومیتوفقر
از جامعه ،یکی از وظایف اصلی پیامبرخدا(ص)

و امــامــان پس از آن حــضــرت(ع) اســت ،خواه
حکومت را در اختیار داشتهباشند یا خیر .یکی
از دالیلی که امــام(ع) حکومت را میپذیرد،
همین اســت؛ آن حضرت میخواهد فقر را از
بین ببرد؛ در خطبه سوم نهجالبالغه ،مشهور
به خطبه «شقشقیه» که مربوط به دوران خالفت
«و ما َا َخ َذ
امیرمؤمنان(ع) میشود ،میفرمایدَ :
ُّ
قاروا َعلى ِك َّظ ِة ظا ِلم َو
الل َع َلى ا ْل ُع َلما ِء َا ْن ُ
الي ُّ
َ
ب َم ْظ ُلومْ ،ال َق ْي ُت َح ْبلها َعلى غا ِربِهاَ ،و
السغَ ِ
َ
س َا َّو ِلهاَ ،و َال ْلفَ ْي ُت ْم ُدن ُ
َل َسقَ ْي ُت ِ
ْياك ْم
آخ َرها ب َِك ْا ِ
هـ ِ
ــد ِع ْندى ِم ْن َعفْ َط ِة َع ْنز!»؛ اگر نبود
ـذ ِه َا ْز َه َ
عهدى که خداوند از دانشمندان گرفت که
در برابر شکمبارگى ستمگران و گرسنگى
ستمدیدگان سکوت نکنند ،افسار شتر خالفت
را به پشتش میانداختم و پایان خالفت را با
پیمانه خالى اولش سیراب مىکردم ،آنوقت
مىدیدیدکهارزشدنیاىشمانزدمن،ازعطسه
بــزی کمتر اســت .امیرمؤمنان(ع) در عمل و
هنگامی که خالفت را به دست میگیرد ،با
اوضاعی بسیار آشفته روبهروست؛ اشرافیگری
و تفاخرهای قبیلهای اوج گرفته و عدهای دست
تعدی به سمت بیتالمال دراز کردهاند و آن را
ملک شخصی خودشان میدانند .امــام(ع) با
وجود این وضعیت ،سیاست کلی خودش را که
بر اساس همان فقر و محرومیتزدایی است،
کنار نمیگذارد و با جد ّیت پیگیر آن میشود.
برنامه امـــام(ع) در ایــن دوره،
احتما ً
ال باید ابعاد متفاوتی به خود گرفته
ً
باشد؛ لطفا درایــنبــاره هم توضیحاتی
بفرمایید.
قطع ًا باید تغییراتی در این برنام ه ایجاد میشد؛
شرایط ،شرایط خاصی است .امام(ع) برنامه
ویژهای برای گسترش عدالت در جامعه دارد
که حتم ًا مصادیق آن را شنیدهاید؛ اما نباید از یاد
ببریم که امیرمؤمنان(ع) ،حتی در این شرایط
نیز دست از فعالیتهای قبل از حکومت خود
برای محرومیتزدایی برنمیدارد .در دوران
خالفت هم ،امــام(ع) ،کیسههای آذوقــه را به
پشت میگیرد و به در خانه نیازمندان میبرد؛
یعنی معتقد است تا وقتی که آن سیاستها
جــواب بدهد هم ،باید چــار های اندیشید و با
راهکارهای زودبــازده ،اندکی از بار مشکالت
محرومان کاست.
بــه نظر م ـیرســد کــه امـــام(ع)
هــمــزمــان بـــا چــنــیــن اقـــدامـــاتـــی بـــرای
محرومیتزدایی ،با پیش گرفتن روش
مبارزه با ویژهخواری و تقابل با کسانی که
برای خود امتیازات خاص قائل بودند هم ،به
روند رفع فقر ،شتابی مضاعف میبخشید.
همینطور است؛ امام(ع) تمام امتیازاتی را که
در دورههــای قبل و به ناحق ،به برخی از افراد
دادهشدهبود،لغوکردوحتیفرمودکهاگراموال
نامشروع را مهریه زنانشان هم کردهباشند ،آن را
پسمیگیرد؛اینحرفصرف ًایکشعارنبود؛امام
علی(ع)عم ً
الوارداینمبارزهشدوویژهخواریها
را از بین برد .موضوع تساوی دریافت حقوق از
بیتالمال ،اصال چیز سادهای نیست؛ پیش از
امام(ع) دریافتی برخی از این صندوق ،صفر بود
وتعدادیدیگر،میلیونمیلیونمیگرفتند.این
است که میبینیم با وجود فتنههای کمرشکن و
بودجه زیاد لشکرکشیها ،آن حضرت میتواند
شرایطیرادرسرزمینهایاسالمیبهوجودآورد
که همه مردم از نعمت خوردن نان گندم که یکی
از شاخصههای رفاه در آن دوران بود ،آب سالم و
سرپناهبرخوردارباشند.

بخش دوم

ضرورت کالننگری در دعا
دعای افتتاح از ادعیه مشهوری است که
طبق منابع روایی ،حضرت حجت(عج)،
آن را بــه نــایــب خـــاص خـــود محمد بن
عثمانعمری آموزش دادند و با روایت او،
دیگر دوســـتداران اهلبیت(ع) نیز ،از
برکات معنوی این دعای ارجمند که زمان
قرائت آن ،شبهای ماه مبارک رمضان
اســت ،بهرهمند شدند .در مــاه مبارک
رمضان ،فرازهایی از این دعا را همراه با
تفسیر آن که توسط آیــتا ...سیداحمد
حسینیخراسانی،عضوجامعهمدرسین
حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان
رهبری بیان شدهاست ،طی چند قسمت،
دراختیارشماروزهدارانومؤمنانارجمند
قــرار خواهیم داد؛ آنچــه درپــی میآید،
قسمتدوماینبحثاست.
در فــرازی از دعــای شریف افتتاح میخوانیم:
«ال َّل ُه َّم ِإ نَّا ن َْش ُكو ِإ َل ْي َك َفقْ َد َنب ِِّي َنا َص َل َو ا ُت َك َع َل ْي ِه َو
آ ِل ِه َو َغ ْي َب َة َو ِل ِّي َنا َو َكث َْرةَ َع ُد ِّونَا َو ِق َّل َة َع َد ِدنَاَ ،و ِش َّدةَ
ان َع َل ْي َنا»؛ خداوندا! از
اه َر َّ
الز َم ِ
ا ْل ِف َت ِن ِب َنا َو ت ََظ ُ
غربت اسالم و گرفتاری مسلمانان به تو شکایت
میکنیم ،از ظلمی که سراسر جهان و بشریت را
دربرگرفتهاست؛ خدایا! میدانیم که ریشه این
گرفتاری و دلیل ابتالی انسان به این بالیا ،به
دلیل فقدان دردناک پیامبر تو – که درود خدا
ولی تو(عج) است؛ تعداد ما
بر او باد – و غیبت ّ
اندک و جمعیت دشمنان بسیار و فتنهها ما را
در میان گرفته است و گویی ،دنیا علیه ما که
دوستدار حق هستیم ،متحد شدهاست .این فراز
از دعای افتتاح ،یکی از تأثیرگذارترین فرازهای
این دعــای شریف است و همچنین ،باید آن را
دارای نکاتی دقیق ،برای فراگرفتن شیوه دعا
بدانیم .یکی از مهمترین آداب دعاکردن این
است که در خواستههایمان کال ننگر باشیم.
برخی عادت دارنــد که هنگام دعا ،تنها خود و
خانواد هشان را درنظر میگیرند یا نگاهشان
نهایت ًا از خواستههای ملی فراتر نمیرود .اما
وجود مقدس امام زمان(عج) به ما میآموزد که
برای دعاکردن ،باید رویکرد کال ننگر داشته
باشیم .اگر برای نجات مستضعفان و گرسنگان
دعا میکنیم ،همه آ نها را مدنظر بگیریم؛ اگر
قرار است درباره مشکالت معیشتی و اجتماعی
دعا کنیم ،باید همه گرفتاران را در عالم مشمول
دعای خود کنیم .در اینجا باید نگاهی لطیف
داشت؛ حتی اگر قرار است برای مادر دعا کنیم
یا مــادری میخواهد فرزندش را شامل دعای
خودش قرار دهد ،همه مادران و همه فرزندان
را باید به شمار بیاوریم .در دعای شریف امداود
از حضرت امام جعفر صادق(ع) نقل شدهاست
که میفرمایدَ « :ا ل ّل ُه َّم َصـ ِّ
آد َم»؛
ـل َعلی َا بینا َ
درود و سالم خدا بر پدر ما ،حضرت آدم(ع)؛ چه
اشکالی دارد که وقتی قرار است برای اموات و
درگذشتگان دعا کنیم و از پروردگار ،غفران و
بخشش آ نها را بطلبیم ،همه درگذشتگان را
مشمول این دعا قرار دهیم و بگوییم« :ال َّل ُه َّم اغْ ِف ْر
ين َوا ْل ُمؤْ ِم َن ِ
ات» .در اینجا شایستهاست
ِل ْل ُمؤْ ِم ِن َ
به روایتی از امام صــادق(ع) که در جلد چهارم
کتاب اصو لکافی ،صفحه  341آمد ه است،
اشــاره کنم؛ آن حضرت فرمود که وقتی دعا
میکنید ،عموم را درنظر بگیرید ،برای همه دعا
کنید؛ با چنین روشــی میتوان به اجابت دعا
امیدوار بود.

با حضور وزیر ارشاد گشایش یافت

نخستین نمایشگاه مجازی و  24ساعته قرآنکریم
نــخــســتــیــن نــمــایــشــگــاه مــجــازی
پیک اندیشه
قــرآنکــریــم ،دی ــروز بــا حضور وزیــر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی گشایش
یــافــت .بــه گـــزارش ایــرنــا ،نمایشگاه بینالمللی
قرآنکریم ،سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا
تعطیلشد؛اماامسال،بههمتمعاونتقرآنوعترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نخستین نمایشگاه
قرآنکریم به صورت مجازی ،میزبان عالقهمندان
شدهاست .این نمایشگاه مجازی با شعار «قرآن،
کتاب رشد و رویش» از هجدهم ماه مبارک رمضان به
صورت ۲۴ساعته و به مدت  ۱۰روز ،یعنی تا بیست و
هفتم ماه رمضان ،از طریق ارتباط مجازی و پایگاه
« ،»www.iqfa.irدر دسترس عالقهمندان به
قرآنکریم است .در این نمایشگاه مجازی ،دو بخش
اصلی فروشگاهی و محتوایی وجود دارد که بخش
فروشگاهی،بهفروشکتابهایچاپیدرحوزهدین
ودفاعمقدساختصاصیافتهوامکانعرضهوفروش
تمام کتابهای مربوط به این حوزه ،در آن فراهم
شده است.چندی پیش ،عبدالهادی فقهیزاده،

مــعــاون ق ــرآن و عــتــرت وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،در نشست خبری نخستین نمایشگاه
مجازی قرآنکریم ،از اختصاص  ۱۲هزار ُبن خرید
به فعاالن قرآنی خبر داده و گفتهبود :این بنهای
خرید به تمام حافظان ،قاریان ،خادمان قرآنی،
مــدرســان قــرآنــی ،نویسندگان قــرآنــی ،مدیران
مــوســســات ق ــرآن ــی ،هــنــرمــنــدان قــرآنــی کــه در

جــشــنــوارههــای آیـــات رتــبــه کــســب کـــردهانـــد و
خبرنگاران قرآنی تعلق خواهد گرفت که آمار این
افراد در اختیار خانه کتاب است .قرار است در این
نمایشگاه ۳۰ ،وبینار تخصصی در حوز ههای
گوناگون فرهنگ قرآنی برگزار شود که  ۱۰وبینار
در سطح بینالمللی و با حضور مهمانان برجسته
فرهنگ قرآنی و اسالمی از  ۱۰کشور خواهد بود.

