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فعالیت های قرآنی 
وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی 

منتظر تعیین معاون جدید
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صفحه 10

صفحه 10

مهارت گفتگو را از 
امام رضــــا )ع( بیاموزیم

گفت:  اسالمی  کشور های  جامعه شناسی  گروه  دبیر 
امام رضا )ع( امام گفتگوست و ما برای گفتگو نیاز به الگو 

داریم، زیرا مغلطه ها و آفات زیادی وجود دارد....

پیامبر )ص( هنگامی که در خانه بود 
چه می کرد؟

از  اجتماعی  عرصه  چه  و  خانوادگی  عرصه  در  چه  امروز 
سیره عترت جدا افتادیم، متأسفانه سیاست زده شدیم و 

از اخالق ...

مقایسه جانفشانی امیرالمؤمنین)ع( در 
لیله المبیت با ماجرای ذبح اسماعیل نبی

شهادت  به  هرچند  المبیت  لیلة  در  امیرالمؤمنین 
راه  شهید  را  امیرالمؤمنین  شِب  آن  خداوند  اما  نرسید،  

توحید و نبوت حساب کرد...

ذکری که از جواهر و مروارید قیمتی تر است

این  در  بدانید  »اگر  می فرمود:  )ره(  بهجت  آیت اهلل 
استغفار چه گنج هایی نهفته است؟ روح را صیقل می دهد، 

راه ها باز می شود و حاجت ها برآورده می شوند.«...

صفحه 10

صفحه 11

ین حقوق معلوالن با اهمال مسئوالن نادیده گرفتن اصلی تر

سپهرغرب با نگاهی به وضعیت معلوالن همدان و مشکالت بی شمار آنان مطرح کرد:

شیری:  بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهیدبهشتی با شیوع کرونا از ما گرفته شده و معلوالن دچار بیماری های جسمی و روحی شده اند 
میرزائی: کمیسیون پزشکی بهزیستی همدان اراده ای برای کم کردن مشکالت معلوالن ندارد
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10اندیشه

پیامبر )ص( هنگامی که در خانه 
بود چه می کرد؟

امروز  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
عرصه  چه  و  خانوادگی  عرصه  در  چه 
افتادیم،  جدا  عترت  سیره  از  اجتماعی 
از  و  شدیم  سیاست زده  متأسفانه 
اخالق و اصول و اقتصادی اسالمی دور 

شدیم.
یــک  در  رفیعــی  حجت االســام 
ســخنرانی با اشــاره به روایتــی گفــت: در روایتی آمده 
امیرالمؤمنیــن  پــدرش  از  علیه الســام  حســین  امــام 
اهلل  صلــی  خــدا  رســول  رفتــار  دربــاره  علیه الســام 
علیــه و آلــه در منــزل،  بیرون خانه و جلســات پرســید. 
امیرالمؤمنیــن فرمــود هنگامی که در خانه بود، وقت 
خــود را به ســه قســمت تقســیم می کــرد: بــرای خدا، 

برای خانواده و برای خود.
شــاهدیم  دوران  ایــن  در  متأســفانه  افــزود:  وی 
خویــش  خانــواده  بــرای  شایســته  به صــورت  آقایــان 
وقــت نمی گذارنــد. اآلن برخی آقایان فقــط برای خود 
یــا به تعبیــر روایــت »ِلنفِســه« هســتند، آن زمانی هم 
کــه بــرای خــود هســتند،  کار عاطــل و باطلــی انجــام 
می دهنــد؛ آقا یا در موبایل اســت یا در روزنامه اســت 
و یــا با لپ تــاپ و تلویزیون ســروکار دارد، چنین فردی 
بــرای اهــل و عیــال و عبــادت خــدا جایــگاه خاصی باز 
نمی کنــد؛ در حالــی که مــرد باید در خانــه نماز و قرآن 
بخواند، فرزند هــم می بیند و هم عبادت را می آموزد. 
نیــازی نیســت بــه او مدام بــا زبــان تذکر دهــی، وقتی 
او  می خوانــد،  نمــاز  اول وقــت  پــدرش  ببینــد  فرزنــد 
همیــن طــور خواهد بود. رســول خدا صلــی اهلل علیه 
و آلــه بــه آن باعظمتــی، وقت هایــی را بــه همســرش 
اختصاص می داد. نقل اســت وقتی مشــغول عبادت 
می فرمــود  و  می نشســت  همســرش  کنــار  می شــد، 
"کّلِمینــی َو اشــَغِلیِنی"؛ یعنــی با من ســخن بگو و مرا 
مشــغول کــن، ایــن جملــه بــه این معناســت کــه این 
زمــان فقــط مختص به توســت. گاهــی زوجین مهارت 
پنجره هــای  چــرا  ندارنــد،  را  یکدیگــر  بــا  گفت وگــوی 
زندگی مان را به روی دیگران بــاز کنیم به این خاطر که 

نداریم؟ صحبت  توانایی 
حجت االســام رفیعــی بــا تصریــح بــر اینکــه پیامبر 
اهمیــت  خانــواده  حریــم  بــه  اینهــا  از  بیشــتر  خیلــی 
مــی داد، گفــت:  بانویــی بــه مــن می گفــت "همســرم 
مراســم دعــای ندبــه و دعــای کمیــل مــی رود، هیئت 
مــی رود، نمــاز جمعه شــرکت می کند، خــادم افتخاری 
حرم ها هم هســت، ما اصًال  او را نمی بینیم."، به چنین 
آقایانــی بایــد گفــت باالخــره خانــواده حــق و حقوقی 
دارنــد. امیرالمؤمنین علیه الســام گاهــی با خانواده 

می رفت. بیرون 
ایــن کارشــناس مذهبــی در ادامــه شــرح حدیــث 
خــود گفــت: امیرالمؤمنیــن علیه الســام در ادامه به 
امــام حســین فرمــود رســول خــدا در بیــرون از منزل 
زبــان خود را حفظ می کرد، کســی را نمی رنجاند. تمام 
درگیری هــا،  اختافــات و طاق ها از زبان اســت. فردی 
خدمت رســول خدا رســید و گفت "می خواهم بهشت 
بــروم."، فرمود "هرچه خدا به تو داده اســت،  به فقرا 
کمک کــن."، گفــت "خودم محتاجــم."، فرمــود "أنُصر 
الَمظُلــوم؛ یعنــی مظلــوم را کمک کن."، گفــت "این را 
هم بلد نیســتم، خودم ضعیفــم."، فرمود "به دیگران 
علــم بیامــوز."، گفــت "خــودم جاهلــم."، فرمود "پس 
زبانــت را کنتــرل کــن". اگــر پــول نــداری، عمــل نداری 
و تــوان نــداری،  زبانــت را کنتــرل کــن، بعــد ادامه داد 
ُقُهــم "؛ مرتــب الفــت ایجــاد می کرد و  ُفُهــْم  َو اَلُیَفّرِ "ُیَؤّلِ
از تفرقــه دوری می کــرد، تــا جــا داشــت بیــن دیگــران 
صلــح برقرار می کرد. متأســفانه مســلمانان با یک چیز 
بــا هــم اتحاد داشــتند کــه همــان تفرقه اســت. خود 
مســلمانان ســر دیگــر مســلمانان بمــب می اندازند و 

صهیونیســت ها و غربی ها لذت می برند.
رفتــار  از  مــا  داد:  ادامــه  رفیعــی  حجت االســام 
یکدیگــر در خانه مــان خبــر نداریــم، امــا زن و فرزنــد و 
خانواده مــان از رفتــار و برخوردمــان در خانــواده خبر 
دارنــد. برخی داخل خانه خوب اند، اما رابطه شــان در 
بیرون مناســب نیســت. برخی خارج از خانه خوب اند،  
امــا وقتــی وارد خانــه می شــوند،  بــه خانــواده بــدی 
و تنــدی می کننــد. برخــی هــم که نــه در خانــه و نه در 

خوش رفتارند. منزل  بیرون 
و  خانوادگــی  عرصــه  در  چــه  امــروز  افــزود:  وی 
چــه عرصــه اجتماعــی از ســیره عتــرت جــدا افتادیــم. 
متأســفانه سیاســت زده شــدیم و از اخاق و اصول و 
اقتصادی اســامی دور شــدیم. سیاست ضرورت دین 
اســت، اما معنایش این نیست که اخاق و دین را فدا 
کنیم. اختافات، مملکت ما را عقب نگه داشــته است. 
حزب هــای متعدد خوب اســت، اما مــردم نباید هزینه 

اختافات سیاســی مسئوالن را بپردازند.
بــر حفــظ حریــم  تأکیــد  بــا  ایــن کارشــناس دینــی 
خانــواده و حرمــت والدیــن گفــت: خانواده همیشــه 
در اولویــت قــرار دارد. جوانــان بایــد تا حد امــکان به 
راهنمایی هــای والدین بها دهند، نگویید "لیســانس و 
فوق لیســانس و دکتــرا دارم و مــن بیشــتر می دانم."، 
دختــران نگویند "من حــرف مادرم را گوش نمی دهم، 
چــرا کــه دانشــگاه رفتــم و بیشــتر می دانــم."، خیلــی 
اوقات تجربه بهتر از دانش اســت. پســری نزد من آمد 
و گفــت "پــدرم اجــازه ازدواج بــا دختر مــورد عاقه ام 
را نمی دهــد". وقتــی علــت را جویا شــدم، گفت "دختر 

خانم چهار ســال از من بزرگ تر است. 
دیگــری  اســتان  در  هــم  مــن  و  اســتان  یــک  در  او 
مخالفــت  عاقانــه  "پــدرت  گفتــم  او  بــه  هســتم". 
می کند؛ نه از جهت ســنی ســنخیت دارید و نه از جهت 

فرهنگی."

دریچه

زیارت امام رضا )ع( برابر یک میلیون حج است
ســپهرغرب، گروه اندیشــه:    آیت اهلل ســید عبداهلل فاطمی نیا اســتاد اخاق و کتاب شناس برجســته درباره فضیلت زیارت امام رضا)ع(گفت: روایتی از امام معصوم آمده است که 

فضیلت زیارت امام رضا )ع( به اندازه هزار حج است. 
آن حضرت به راوی فرمود: »آرى: به خدا ســوگند کســی که او را زیارت کند در حالی که حق او را می شناســد، به اندازه هزار، هزار حج )یک میلیون حج( پاداش دارد.«

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
جامعه شناسی  گروه  دبیر 
امام  گفت:  اسالمی  کشور های 
ما  و  گفتگوست  امام  )ع(  رضا 
داریم،  الگو  به  نیاز  گفتگو  برای 
زیادی  آفات  و  مغلطه ها  زیرا 

وجود دارد.
فیلســوفان  گفــت:  حجت پنــاه  حســین 
پدیدارشــناس می گوینــد یــک جهــان طبیعــی 
وجــود دارد که قواعد فیزیک و زیست شناســی 
بــر آن مترتــب اســت و جهانــی داریم کــه مورد 
درک ذهــن انســان قــرار می گیــرد یعنــی بیــن 
جهــان ذهــن انســان و جهــان واقعــی تفاوت 
وجــود دارد. مثــا در زبــان فارســی بــه محــل 
فــرود هواپیمــا »فــرودگاه« می گوییم و اعراب 
بــه آن »مطــار« می گویند یعنــی دو نامگذاری 
بــر دو مبنــای متفاوت برای یــک محل و هر دو 

نامگذاری هم درست است.
وی افــزود: تفــاوت فــردی، ســاختار ژنتیکی 
و ســاختار اجتماعی و تفاوت روانــی مهمترین 
دلیل تفاوت در تفاســیر مختلف از یک واقعیت 
هســتند؛ برای مفاهمــه بین االذهانــی بهترین 
را  انســان  فیلســوفان  اســت.  گفت وگــو  راه 
حیــوان ناطــق می نامند و انســانیت انســان با 
گفت وگو محقق می شــود. این گفت وگو آنقدر 
مهــم اســت که خــدا هم آن را از انســان ســلب 
نکرده اســت؛ در سوره بقره گفت وگو بین خدا، 
فرشــتگان، آدم و ابلیس صــورت می گیرد؛ خدا 
می فرمایــد من می خواهم انســان خلق کنم و 
فرشتگان معترض می شــوند و خدا نمی گوید 

شــما چرا پرســیدید، ولی می فرماید من چیزی 
می دانــم کــه شــما نمی دانیــد و بعــد از آن هــا 
می خواهد ســجده کنند و این ســجده با اقناع 
فرشــتگان یعنــی بــه دلیل اعطای علم اســماء 
به انسان انجام می شــود، ولی شیطان، رجیم 
می شــود، چون بعد از گفت وگوی خدا سجده 
نکــرد. اجنه نیز ماننــد شــیطان مخالف خلقت 
انســان بودنــد، ولــی خــدا بــدون گفت وگو نه 
رجیــم و نــه کریــم می کند و هــر اتفاقــی بعد از 

گفت وگو رخ می دهد.
بوهــم،  دیویــد  کــرد:  بیــان  حجت پنــاه 
فیزیکدان شــهیر انگلیســی - آمریکایی متوجه 
در  را  خــود  اصلــی  ایــده  فیزیکدانــان،  شــده 
گفت وگو و نه آزمایشــگاه به دست می آورند و 
گفت وگوســت که دالیل اقناعی ایجاد می کند. 
شــروع  فلســفه،  تاریــخ  مورخــان  همچنیــن 
فلســفه را از یونان باســتان می داننــد، ولی به 
این معنا نیست که قبل از آن فلسفیدن وجود 
نداشــته اســت بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت که 
کتابت فلســفه با اثر »جمهور« افاطون شروع 
عنــوان  شــش  و  دارد  کتــاب   41 او  می شــود. 

مجعــول اســت و جــز یکــی از آن ها شــخصیت 
اصلی داستان، سقراط استاد افاطون است.

وی تصریــح کرد: ســقراط نیز روش دیالوگی 
و گفت وگــو دارد و همــه فاســفه، ســقراط را 
الگــوی گفت وگــو مطــرح می کننــد.  و  نمونــه 
همچنیــن در دنیای مدرن هــم نظریه پردازانی، 
گفت وگــو،  دربــاره  و...  شــلر  و  پاختیــن  چــون 
کــه  کســی  بهتریــن  کرده انــد.  نظریه پــردازی 
ویژگی هــای گفت وگــو را طرح کــرده هابرماس 
اســت؛ او می گویــد گفت وگویی درســت اســت 
کــه دو طرف الزاما راســت و همه راســت را هم 
بگویند و طرفین منظور همدیگر را به درســتی 

درک کنند.
وی افــزود: هابرمــاس به عقانیــت جامعه 
امــروز شــک دارد و هایدگــر علم امــروز را فاقد 
عقانیت می داند؛ علم امروز محاســبات دقیق 
را دارد، ولــی در درک نســبت خــود بــا جهــان، 
فاقــد عقانیــت اســت و بــه تعبیــر هابرمــاس 
جامعــه امــروز نســبت خــود را بــا جهــان درک 
نکرده و نیهیلیســم همچنان باقی است. امروز 
ما نیاز به زیست جهانی داریم که طرفین در آن 

آزادانه گفت وگو کنند، صادقانه صحبت کنند و 
سعی در مفاهمه داشته باشند گرچه ضمانت 
اجرا ندارد و این ضعف نظریه هابرماس است.

حجت پناه اضافه کرد: آنتونی گیدنز، جامعه 
شــناس انگلیســی نیز ایده رهایی بخش را کنار 
گذاشــت و از مقولــه »سیاســت زندگــی« نــام 
می بــرد یعنی مــا نمی توانم ســاختار اجتماعی 
را تغییــر دهیم، ولی می توانیم شــرایط را تغییر 
دهیــم، البته پســت مدرن ها هم کــه در قله آن 
فوکــو قرار دارد می گوید هیچ دیالوگی نیســت 
مگــر تحت تاثیر یک گفتمان؛ در گفت وگو عنصر 
قــدرت غایــب و طرفیــن در مقــام مســاوی بــه 
ایده هایــی  گفتمــان  ولــی  می نشــینند،  بحــث 
اســت که به ما القاء می شــود بنابراین از منظر 
وی، همــه گفت وگو ها تحت تاثیر قدرت اســت. 
براســاس نظرات پســت مدرنیســم، ظاهرا بشر 
نمونــه موفقی از گفت وگو نداشــته، زیرا همه 
گفت وگو هــا مبتنــی بــر قــدرت بوده اســت. به 
همیــن دلیل هنوز هم که هنوز اســت ســقراط 

را استاد گفت وگو می دانند.

ویژگی  مهمترین  حقیقت طلبی؛   
گفت وگو

کشــور های  جامعه شناســی  گــروه  دبیــر 
اســامی با بیان اینکه اولین ویژگی گفت وگوی 
آرمانــی آن اســت کــه حقیقت طلبانــه باشــد و 
حقیقت بر واقعیت غلبه داشــته باشــد، گفت: 
ویژگــی دیگــر گفت وگــوی آرمانــی زمینــه برای 
طرح پرســش اســت؛ امام علــی )ع( فرمودند: 
َســُلوِنی َقْبــَل  َأْن  َتْفِقُدوِنــی )از مــن بپرســید، 
هــر  بدهیــد(؛  دســت  از  مــرا  آنکــه  از  پیــش 
حکومت، گــروه، فرد، همســر و... که خط قرمز 
برای پرســش قائل باشــد، باطل است چنانچه 
قــرون  در  اروپــا  در  عقایــد  تفتیــش  دادگاه 
وســطی خط قرمز برای پرســش گذاشــته بود. 
گفت وگوی آرمانی نســبت به پرسش متعهد و 
مســئول اســت یعنی یا باید بگوید نمی دانم و 

اگــر دلیل می آورد باید دلیل اقناعی بیاورد.
وی افــزود: قــرآن کریــم فرمــوده اســت که 
شکســت باطل، وعــده قطعی قرآنی اســت که 
در آن خافی وجود ندارد و شــاخص شــناخت 
باطل هم این اســت که برای پرسش خط قرمز 
ایجــاد و یا آن را تحریف کــرده و تنزل می دهد، 
برعکــس حــق، مســئولیت پاســخگویی دقیــق 
و اقناعــی از پرســش را بــرای خــود احســاس 

می کند. 
در سیره امام علی )ع(، یک مورد نمی بینیم 
که ایشــان در برابر پرسش موضع تندی بگیرند 
و یــا رفتار بدی داشــته باشــند و ایــن روش در 
ســیره 14 معصــوم )ع( وجــود دارد. امام علی 
)ع( در جنــگ صفین، وقتی مبــارزی از او درباره 
اختیــار و جبر می پرســد جــواب می دهد؛ چون 
پیــرو علــی )ع( یــک شمشــیر هــم نبایــد بدون 
اقناع بزنــد؛ گفت وگوی آرمانی احالــه به آینده 

ندارد.
حجت پنــاه تصریح کرد: در عیون اخبارالرضا 
)ع( کــه گفت وگو های امام هشــتم بیان شــده 
اســت، ایشــان دنبال اقنــاع دیگران اســت؛ در 
همه گفت وگوهــا، امام اینطور شــروع می کند 

که شــما می پرســید یا من بپرســم در حالی که 
سقراط ابتدا خود پرسشگر است نه در معرض 
پرســش؛ امــام )ع( در بیان برهان و اســتدالل، 
براهیــن را براســاس مطالب مــورد قبول طرف 
گفت وگــو مــی آورد. یکــی از مواردی که نشــان 
می دهــد یــک گروه، حکومــت و ســاختار باطل 
اســت این است که حاضر نیســت براهین خود 

را بر اســاس مبانی گفت وگو کننده بیاورد.

 امام گفت وگو
وی با بیان اینکه نمونه چنین گفت وگویی را 
در هیــچ کجای عالم در هیچ دوره ای نمی توان 
یافــت، اظهار کرد: امام رضــا )ع( امام گفت وگو 
هســت و ما بــرای گفت وگو نیاز بــه الگو داریم، 
زیــرا مغلطه هــا و آفات زیادی داشــته و قدرت 
در آن دخالــت منفــی کرده اســت. تنهــا الگوی 
موجــود در این عرصه الگــوی 14 معصوم و به 

خصوص سخنان امام رضا )ع( است.
وی اضافــه کــرد: امروز جامعــه ای داریم که 
متاســفانه در آن امــر طــاق از ازدواج پیشــی 
گرفته و کســانی هــم که زیر یک ســقف زندگی 
طــاق  در  یــا  و  اســت  عادتــی  اکثــرا  می کننــد 
عاطفــی بــه ســر می برنــد؛ براســاس تحقیقات 
صــورت گرفتــه میانگیــن گفت وگــو و مکالمــه 
میان زن و شــوهر در تهران، 13 دقیقه اســت، 
البته بماند که این گفت وگو چه کیفیتی دارد و 

آیــا عناصری از محبت دارد یا خیر؟

 چرا طالق زیاد است؟
امــروز اصلی ترین  حجت پنــاه اظهــار کــرد: 
مشــکل در خانواده هــای ایرانــی نبود مهارت 
گفت وگوســت؛ معتقدم اگر این مهارت در ما 
تقویت شــود بیشتر مشــکاتمان حل خواهد 
شــد و یا ایجاد نخواهد شــد. ائمه )ع( وقتی 
گفت وگــو می کنند روبرو و در مقابل نیســتند 
مکشــوف  حقیقــت  تــا  می کننــد  کمــک  بلکــه 
و  اظهارفضــل  گفت وگــو  هــدف  اگــر  شــود؛ 
اســت،  دیگــران  بــر  مــا  برتــری  دادن  نشــان 
دیکتاتورتریــن افــراد هــم نمایــش گفت وگــو 
را دارنــد، ولــی واقعــی نیســت، زیرا بــا اینکه 
نمی داننــد و اشــتباه هم می کننــد هیچ وقت 
به آن معترف نیســتند؛ مثل قذافی که از این 

داشت. زیاد  نمایش ها 
دیگــران  بــا  )ع(  ائمــه  تفــاوت  افــزود:  وی 
حقیقت جویــی و صداقت در گفت وگوســت که 
دیگران ندارند و یا کم دارند و هر کسی باید به 
فراخور این مســئله را در خــود تقویت کند، اگر 
هدف، حقیقت اســت پس اشکالی ندارد ما در 
راه حقیقت کنار برویم؛ من با شبه روشنفکران 
ایرانــی گفت وگــو زیاد دارم، ولــی از گفت وگوی 
گفت وگــوی  زیــرا  هســتند،  گریــزان  صادقانــه 

صادقانه با ادای گفت وگو تفاوت دارد.
حجت پنــاه در پایــان با بیــان اینکه امام رضا 
)ع( خودشــان فرمودند که اگر کسی یک بار به 
زیارت من بیاید من ســه بار به زیارت او خواهم 
رفت، گفت: زائر امام )ع( لزوما کسی نیست که 
جســمش در مشهد حاضر شود بلکه اگر کسی 
دلش با امام باشــد زائر اســت و مشــمول این 

لطف امام )ع( خواهد بود.

مقایسه جانفشانی امیرالمؤمنین)ع( در لیله المبیت
 با ماجرای ذبح اسماعیل نبی

سپهرغرب، گروه اندیشه: امیرالمؤمنین در لیلة المبیت هرچند به شهادت نرسید،  اما خداوند آن شِب 
امیرالمؤمنین را شهید راه توحید و نبوت حساب کرد.

حجت االسام انصاریان گفت: آیاتی که در مکه و مدینه بر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نازل می شد، 
مــردم به خوبی شــأن آن آیات را می دانســتند که این آیه آیا اختصاص بــه امیرالمؤمنین دارد و یا به وضع 
معنوی گروهی اشاره دارد و واقف بودند در بین این دو گروه، امیرالمؤمنین علیه السام باالترین درجه را 
از لحاظ ایمان، اخاق و یا اخاص داراســت. گاهی هم که مردم نمی فهمیدند منظور آیه کیســت، از رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله می پرسیدند. ایشان به طور صریح می فرمود فان آیه در حق علی بن ابی طالب 

علیه السام نازل شده است.
وی افــزود: بــه عنوان نمونه یکی از آیاتی که در شــأن امیرالمؤمنین نازل شــد، در ماجرای لیلةالمبیت بود. رســول خدا 
)ص( در بعد از ظهری امیرالمؤمنین علیه الســام را صدا می زند و به ایشــان می فرماید خداوند به من خبر داده 40 قبیله 
مشــرک و بت پرســت عرب دســت به دســت هم دادند تا از هر قبیله یک نفر فرد شــجاع، شــبانه به منزلم حمله و به قول 
خودشــان بســاط نبوت را جمع کنند. اگر آن شب پیامبر کشته می شــد، یقین بدانیم سفره نبوت تمام انبیاء برای همیشه 
جمع می شــد و دیگر نوبت به امامت نمی رســید و قرآن هم تکمیل نمی شــد. حاال چرا 40 قبیله؟ برای اینکه خون حضرت 
پایمال شــود و نتوانند از فرد خاصی انتقام بگیرند. از این جهت بنا شــد رســول خدا )ص( در تاریکی شــب به سمت مدینه 
بروند، منتها به لحاظ اینکه جاسوسان از بام های خانه باید مطمئن می شدند پیامبر در بسترشان است،  یک نفر باید جای 

ایشان می  خوابید. این فرد همان امیرالمؤمنین علیه السام بود.
حجت االسام انصاریان درباره ارزش این عمل امیرالمؤمنین )ع( گفت: این عمل حضرت چه ارزشی داشت؟ نباید حواس را به 
سمت مسائل مادی و ترس و شجاعت معطوف کرد بلکه مسئله  اصلی، اخاص و حب و تبعیت شان از رسول اهلل )ص( بود. نمونه 
ی َأرى   این ماجرا را در داستان ابراهیم و اسماعیل علیهما السام می بینیم؛  خداوند از قول ابراهیم نبی )ع(  می فرماید »قاَل یا ُبَنّیَ ِإّنِ
ی َأْذَبُحک َفاْنُظْر ما ذا َترى  «؛ یعنی ای فرزندم در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. دقت کن تو چه می بینی؟ اوًال  باید این  ِفی اْلَمناِم َأّنِ
رویداد را هضم کنیم. برای ابراهیمی که در سنین پیری یک فرزند دارد، چقدر دشوار است که فرزند نوجوانش را ذبح کند! اسماعیل 
علیه السام فرمود یا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمر؛ یعنی ای پدر آنچه امر شدی را انجام بده، من نسبت به این امر چون و چرا ندارم و تسلیم 

پروردگارم هستم. خداوند هم عمل واقع نشده را قبول می کند و می فرماید من او را ذبیح قبول کردم.
وی دربــاره ارتبــاط ماجــرای ابراهیم با اســماعیل علیهما الســام گفــت: امیرالمؤمنین علیه الســام که در آن شــب در 
جای رســول خدا صلــی اهلل علیه و آله خوابیــد،  چنین وضیعتی 
داشــت. ایشــان با علم اینکه می دانست به شــهادت می رسند،  
در بســتر پیامبــر قرار گرفــت؛ هرچند به شــهادت نرســیدند،  اما 
خداونــد آن شــِب امیرالمؤمنیــن را شــهید راه توحیــد و نبــوت 
ــاِس َمْن َیْشــری َنْفَســُه اْبِتغاَء  حســاب کــرد؛  فرمود »َو ِمــَن الّنَ
َمْرضاِت اهلِل«؛ از بین مردم یک نفر )نه دو نفر یا چند نفر( اســت 
کــه جانش را برای رضایت من فروخت و من این جان را خریدم. 
نیــت او چه بود؟ »َیْشــری َنْفَســُه اْبِتغــاَء َمْرضــاِت اهلِل«؛ دنبال 
رضای خداوند بود. بهشــت بــرای امیرالمؤمنین در برابر رضایت 

خداوند ناچیز بود.

بازهم ترویج حفظ قرآن بدون توجه به فرهنگ 
جامعه و تجربیات گذشته

و  جامعه  فرهنگ  در  باید  را  آن  ترویج  و  تبلیغ  راه های  و  قرآن  حفظ  به نظر  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
به عنوان مزیتی نسبی جستجو کرد. مزیتی که فرد با کسب و حصول به آن در کنار سایر مزایای اجتماعی و 

واقعی می تواند از آن بهرمند شود.
در روزهــای اخیــر بحــث حفــظ قــرآن و موضوعات 
پیرامونــی آن، پــای  ثابــت اخبــار و فعالیت هــای قرآنی 
شده است. در همین باره می توان به سخنان نصراهلل 
پژمانفــر رئیــس فراکســیون قــرآن و عتــرت مجلــس 
شــورای اســامی مبنی بر باتکلیفی موضوع حفظ قرآن در کشــور و 
واکنش های به آن، برگزاری دوره های شبانه روزی تحفیظ قرآن در حرم 
رضوی و آزمون های حفظ عمومی توســط ســازمان دارالقرآن کریم و 
غیره اشــاره داشت. در این باره علیرضا کچوییان مدیر مؤسسه قرآن 

و نهج الباغه تهران یادداشتی نوشته که در ادامه می خوانید:
رویکــرد حل المســائلی و بــه نوعــی ارائــه  طریــق در برون رفــت از 
مشــکات موجــود و نیل به مطلوب در موضوع حفــظ قرآن به عنوان 

نقطه مشترک عمده و قریب به اتفاق تمامی این اخبار قابل مشاهده است، اما سؤالی که ذهن را به خود مشغول می کند 
این است که آنچه تا به حال با صرف هزینه ها و بودجه های هنگفت در بحث ترویج و آموزش حفظ قرآن در سطح خرد و کان 
برنامه ریزی در نهادها، شوراها و ستادهای تخصصی این موضوع انجام پذیرفته چه دستاوردهایی داشته که متولیان امر را 

به طرحی نو درانداختن واداشته است؟
آیا با راه اندازی دوره های شبانه روزی تحفیظ قرآن که به تعبیر عجیب آقای میریان رئیس مرکز قرآن آستان قدس "هیچ 
روشی به اندازه روش حفظ شبانه روزی مؤثر نیست" و برگزاری ساالنه آزمون های حفظ عمومی توسط سازمان دارالقرآن 
در بسط و ترویج حفظ قرآن موفق عمل شده است؟ به طور مثال از بین عاقه مندان به حفظ کام اهلل چه تعدادی امکان 

حضور و شرکت در دوره های شبانه روزی دارند؟
در صــورت امــکان و از حیــث توجــه به برنامه های آموزشــی و فشــرده ایــن دوره ها با وجــود انتقادات و دســتاوردهای 
حداقلــی آن میــزان موفقیت فــرد تا چه اندازه اســت؟ و یا دارندگان مــدارک تخصصی و اعطایی حفظ قرآن کریم ســازمان 
دارالقرآن برخاف پشــتوانه قانونی و ارزش معادل تعریف شــده برای آن تا چه میزان موفق به اســتفاده از مزایای مدارک 

خود شده اند که مدارک عمومی باعث ایجاد انگیزه و تشویق به حفظ قرآن شود؟
متأسفانه نگاه دستوری، رفع تکلیفی، تجربه محور و کوتاه مدت در موضوع حفظ قرآن از سطح نهادها و سازمان ها گرفته 
تا مؤسســات قرآنی باعث شــده برخاف تعدد برنامه های اجرا شــده هنوز تا منزل مقصود و مطلوب فاصله داشــته باشیم. 
به نظر حفظ قرآن و راه های تبلیغ و ترویج آن را باید در فرهنگ جامعه و به عنوان مزیتی نسبی جستجو کرد. مزیتی که فرد با 

کسب و حصول به آن در کنار سایر مزایای اجتماعی و واقعی می تواند از آن بهرمند شود.
رویکرد فعلی که با عدم توجه و نگاه به گذشته و رفع نقاط ضعف و عدم تأکید بر نقاط مثبت این راه شناخته می شود ما 
را با انباشتی از برنامه های تشریفاتی و بی حاصل که صرفًا تضییع وقت مخاطب و هزینه های قابل توجه را در پی دارد مواجه 
می کنــد. بنابراین باید با نگاهی جامع، کارشناســانه و منطبق بر واقعیت های موجــود و نیازهای مخاطب اصول و روش های 

موجود را مورد بازنگری قرار داده و طرح و برنامه ای فراگیر را جهت برون رفت از وضعیت آشفته موجود تدوین کرد.

حجت االسالم 
رفیعی

حسین حجت پناه

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر
انصاریان

مهارت گفتگو را از 
امام رضــــا )ع( 

یم بیاموز

قرآن کریم فرموده است که شکست باطل، وعده قطعی قرآنی است که در آن خالفی وجود 
نــدارد و شــاخص شــناخت باطــل هم این اســت که برای پرســش خــط قرمز ایجــاد و یا آن 
ل می دهد، برعکس حق، مســئولیت پاســخگویی دقیــق و اقناعی از  را تحریــف کــرده و تنــز
پرســش را بــرای خــود احســاس می کند. در ســیره امــام علی )ع(، یــک مــورد نمی بینیم که 
وش در  ایشــان در برابــر پرســش موضع تنــدی بگیرند و یا رفتار بدی داشــته باشــند و ایــن ر

سیره 14 معصوم )ع( وجود دارد.
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ذکری که از جواهر و مروارید 
قیمتی تر است

آیت اهلل  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
در  بدانید  »اگر  می فرمود:  )ره(  بهجت 
این استغفار چه گنج هایی نهفته است؟ 
روح را صیقل می دهد، راه ها باز می شود 

و حاجت ها برآورده می شوند.«
ذکــر و دعــا جایــگاه ویژه ای در ســبک 
زندگی مؤمنانه دارد و هر اندازه انســان 
بــا خدای متعال و اهل بیت علیهم الســام انس و الفت 
بیشــتری داشــته باشــد، با ذکر و دعا مأنوس تر خواهد 
بــود. در عیــن حــال بســیاری از مــا راه حــل بســیاری از 
مشــکات و گرفتاری هــای دنیایــی و معنوی خــود را در 
میــان ذکرهــا جســتجو می کنیــم تــا از این طریــق راهی 
برای قرب الهی و استجابت دعای خود پیدا کنیم و البته 
می دانیم که گره گشای مسائل مان توصیه های عالمان 
دینی اســت که انس بیشتری با ذکرها داشته و دعاهای 

راهگشا را بهتر از ما آموخته و می دانند.
در ادامه با مرور بخش هایی از سخنان ارزشمند عالم 
وارســته و عبد صالح خدا، آیــت اهلل العظمی محمدتقی 
بهجــت رحمــه اهلل علیه،  بخشــی از ذکرهایــی که معظم 
لــه به طــور عمومی به مردم توصیــه می فرمود را مورد 
بازخوانــی قــرار داده ایــم؛ الزم بــه توضیح اســت که این 
مطالــب بــه تائیــد دفتــر آن عالــم کم نظیــر و دانشــمند 

رسیده است.

 ذکری که از جواهرها و مرواریدها قیمتی تر است
قدس ســره  بهجــت  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت  از 
درخواســت کردم: »یــک ذکر خیلی بزرگ یــادم بدهید.« 
گفتنــد: »ذکــری یادتــان بدهم کــه از جواهرهــای همۀ 

کوه های دنیا و مروارید همه دریاها قیمتی تر باشد؟«
گفتم: »بله!« و منتظر یک ذکر عریض و طویل خاص 
بودم؛ که گفتند: »اســتغفار... اســتغفار... استغفار! اگر 
بدانید در این اســتغفار چه گنج هایی نهفته اســت؛ روح 
را صیقل می دهد، راه ها باز می شود و حاجت ها برآورده 

می شوند.«

 بزرگ ترین ذکر خدا
بــرای تحصیــل حضــور قلب در نمــاز، عمــدًا و اختیارًا 
روی ]دِل[ خــود را بــر نگردانــد. باألخره یــک آن، متوّجه 
می شــود که برای خــدا نمــاز می خوانــد. آن را اختیارًا از 
دســت ندهد! این، خیلی آسان است. برهان این مطلب 
را کســی می داند کــه عمل کند و نتیجه بگیرد. شــیطان 
هــم قبول ندارد که کســی بدون اختیــار، عبادتش کند. 
ِ َأکَبُر«  بزرگ ترین ذکر خدا، ذکر در نماز است. »َوَلِذکُر اهلَلّ

]عنکبوت: آیۀ 45[.

 الهام ذکر از سوی خداوند
ذکــر خــدا حــدی دارد؟ نه. حــدش را از قلــب خودت 
ســؤال کــن. کــی از روی حضــور قلــب ذاکر می شــوید؟ 
ذکــر هم مختلف هم اســت. »َاســَئُلَک... ]و[ َان ُتْلِهَمنی 
ِذکــَرک«؛ در جایی کــه گیــر افتــادم، مــرا الهام کنــی که با 
ذکــر نجــات می یابی. الهام کنی، بــا آن ذکر خاص، نجات 

می یابی.
هر ذکری، مناسبش را باید شما مناسب حال  و وقت 
]بگویــی[. نه مطلق الذکر. مثًال فقیر اســت، »یا شــافی« 
می گویــد! مناســبت نــدارد، بگــو »یــا رزاق«. ]یــا مثــًال[ 
مریــض اســت، »یــا رزاق« بگویی! نــه، باید »یا شــافی« 
بگویــی. ماحظــه فرمودیــد؟ این هــا را امام بلد اســت، 
کامــًال و همچنیــن اولیاء و مبــادی عالیه، فضــًال از مبدأ 
اعلــی. اصــل ذکر و خصوصیــت ذکر را الهــام می کند، به 
قلــب می اندازد. آدم خیال می کند نه، به فکرش رســید، 
طــوری نیســت. بابا، الهام الهی اســت؛ نمی شــود از این 
روبرگردان باشــید، بگویید نه خیــر، خودمان فکرمان به 

هر جا رسید.

 رؤیت اغیار، مانع از ذکر خدا است
روایــت عجیبی، به گمانم در کتاب »غررالحکم« آمده 
اســت که از آن استفاده می شــود: »انسان غافل از ذکر 
خدا، به یاد عمرو و َبکر اســت«. پــس منظور از اغیار که 
مانع از ذکر خدا هستند، همین آدم های خوب هستند. 
البتــه عــده ای هســتند که ذکــر آنها ذکراهلل اســت، بلکه 
شــرطیت دارد و یزیــُد الذاکــَر َتْنویــرًا )بــه نورانیــت ذاکــر 

می افزاید(.
آیــا ممکــن اســت مقصــود از »یَذکُرکــُم اهلل ُرؤیُتــُه؛ 
دیدارش شــما را به یاد خدا می اندازد« ُرْؤیُة الناســی هلل 
)دیدن غافل از یاد خدا( که مقابل ذکر خداست باشد؟ 
خیر، َفَقْهرًا ُرْؤیُتُه َو ِذکُرُه هلل یزیُد ِفی ِذکِر اهلل، َفالذاکُر هلل 
ُمَذکٌر ُرْؤیُتُه، اَل الناسی َلُه َتعالی )پس قهرًا دیدن و یاد او 
از خــدا، موجب افزایش ذکر خدا برای بیننده می شــود، 
ر است؛ بر خاف  پس رؤیت کسی که ذاکر خداست، مذّکِ

کسی که از یاد خداوند متعال غافل است(.

نگاه

اندیشه خیر خداوند نسبت به بندگانش چگونه است؟
سپهرغرب، گروه اندیشه: اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کام محسوب می شود. 

همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش های تاریخی است.
َرُه ُعیوَبُه. خداوند چون خیر بنده ای را بخواهد، به او فهم دین می دهد و او را به دنیا،  ْنیا َو َبّصَ َدُه ِفی الّدُ َهُه ِفی الّدیِن َو َزّهَ نبی مکرم اســام )ص( فرمود: ِاذا َاراَد اهللُ ِبَعْبٍد َخْیرا، َفّقَ

بی رغبت می گرداند و به عیوبش، آگاه می سازد.
کنز العمال، ح 28689

سپهرغرب، گروه اندیشه: کتاب فلسفه درد نوشته آرئه 
یوهان وتلسن با حضور مترجم اثر، محمد کریمی مورد نقد 

و بررسی قرار گرفت.
نجفــی، مجری برنامــه گفــت: دردها ماهیــت دوگانه ای 
دارنــد از یــک طــرف وقتی آدم درد شــدیدی می کشــد تمام 
توجهــش از اطــراف گرفته و به خودش معطوف می شــود 
و از طــرف دیگر وقتی ما درد می کشــیم، توجه اطرافیان به 
ما معطوف شود. این ماهیت دوگانه باعث می شود که فلسفه درد اهمیت 
پیدا کند و الزم شود که درباره آن صحبت کنیم خصوصا اینروزها که به خاطر 

کرونا خیلی ها درد می کشند.
کریمی  در ابتدای برنامه به تعریف مفهوم »درد« پرداخت و گفت: براساس 
تعریــف نویســنده کتــاب »فلســفه درد« درد یــک حالت و احســاس اســت. 
دردهای فیزیکی ممکن اســت با صدای دلخراش همراه باشــد ولی دردهای 
روانی در ســکوت اســت. وقتی دست ما خراشــی برمیدارد باعث میشود ما 
داد بزنیم و این داد زدن واکنش بدنمان نسبت به اتفاق است و این لحظات 

خیلی قابل توصیف و فکر کردن نیستند.
وی در خصــوص ایده کتاب »فلســفه درد« توضیح داد: ایده اصلی کتاب 
این اســت که زندگی توام با درد اســت و بدون درد ممکن نیســت و در طول 
تاریخ انســان همیشه با درد همراه بوده است. مثا به نظر سارتر ما اگر درد 
و اندوهی داریم سوار برآن هستیم و مثل لباسی است که به اراده خودمان 
برتــن می کنیــم وبه اراده خود هــم آن را کنار می گذاریــم، ولی نظر مرلو پنتی 
مخالــف ایــن نظــر اســت و می گوید مــن و درد با هــم یکی هســتیم و ما در 

مواجهه با درد برخورد آگاهانه نمی توانیم داشته باشیم.
کریمی  ادامه داد: ما در زندگی دچار درد و اندوه می شــویم اما درد باعث 
می شود که ما به زندگی فکر کنیم. گاهی ممکن است نگاه جدید به زندگی 
پیدا کنیم و ســبک زندگیمان تغییر کند. علت اینکه من ســراغ ترجمه این اثر 
رفتم این بود که پدر بنده حدود هشــت ســال دچار یک بیماری بود و من با 
بیمارســتان و آزمایشــگاه واینهــا درگیر بــودم و گاهی هم خیلی هم خســته 
می شــدم. آن زمان کتاب فلسفه مال نوشته اسونســن را می خواندم و در 
فضای گشــت و گــذار مقــاالت در اینترنت این کتاب به چشــمم خورد و پس 
از اینکــه pdf آن را تهیــه کــردم برایــم جالب شــد که اثر را ترجمــه کنم. نتیجه 
ترجمــه برای خــود من این بود که ما از درد کشــیدن ناگزیریم و خیلی وقتها 
وقتی دچارش می شویم نباید به شکل یک فرد بازنده به جهان نگاه و زیست 
کنیم. این کتاب توســط یک نویســنده اتریشی و به زبان آلمانی نوشته شده 
اســت ولی من از روی ترجمه انگلیســی اثر را ترجمه کردم. اتفاقا در مقاله ای 
خوانــدم کــه خود نویســنده هــم به خاطر یکســری از مســائل و مشــکات 
شخصی سراغ موضوع درد رفته است. البته کتاب های دیگری هم با موضوع 
درد و رنج نوشــته شــده مثــل »رنج و التیــام« محمد قائد و یا روانشناســی 
اگزیستانسیالیســم که نشــر نی چاپ کرده است. بســیاری از آثار ادبیات مهم 
جهان هم موضوعشــان درد و رنج است. از »قیطریه تا اورنج کانتی« نوشته 
مرحوم صدر -که اخیرا هم چاپ شده- وقایع نگاری فردی است که با سرطان 

دست و پنجه نرم می کند.
این مترجم در ادامه در خصوص رابطه میان درد و مرگ اندیشی توضیح 
داد: از دوران میانسالی به بعد، مرگ در مواجهه با هراتفاقی خیلی نمود پیدا 
می کند. یکی از نکات درد کشــیدن این اســت که انســان موقع درد کشیدن 

فقط به خودش فکر می کند و منیت انسان خیلی ظهور و بروز پیدا می کند.
وی درخصــوص صنعــت درد که در بخش های پایانی کتاب مطرح شــده 
بیان کرد: صنعت درد یعنی این که یکســری از شــرکت ها به واسطه آدم های 
مشهور یک جامعه، شروع به عرضه کاالیی می کنند که ما وقتی تبلیغ آن کاال 

را می بینیــم مجاب می شــویم که 
ما هــم آن کاال را بخریم یا هم 

اینکه افسوس می خوریم 
و درد می کشــیم کــه چرا 

و  نداریــم  را  کاال  آن  مــا 
جــای آن فرد نیســتیم. 
درایــن مــورد می تــوان 

گفــت کــه مــا چــون بــه 
خودمــان و عملکردمــان 

اطمینان نداریم، عاقمندی 
هایمــان معطوف به یک ســری 

ظاهرسازی می شــود و فکر می کنیم 
اگــر ایــن کار را بکنیم، جامعــه اطرافیانمان بیشــتر به ما توجه 

می کنند.
کریمی  در ادامه اضافه کرد: بخشی از هویت ما به یک جغرافیا برمی گردد. 
مثا در افغانســتان از دهه 50 شمســی به بعد همیشه یک سری مشکات 
وجود داشــته و اتفاقــات اخیر که طالبان برگشــته هم خــودش یکجور درد 
کشیدن است. در واقع برخی از دردکشیدن ها، دردکشیدن فردی نیست؛ درد 
کشــیدن یک ملت اســت. حتی االن که چند نفر از عزیزان من در افغانستان 
هســتند و مــن نگران آنها هســتم، من بــرای آنها هم درد می کشــم. با اینکه 
من در ایران به دنیا آمدم و بزرگ شدم.انســان هایی که همیشه در حال درد 
کشــیدن بودنــد و به نوعی میــراث دار درد بودند، بیشــتر می دانند که نباید 

ناامید شوند و دست از مبارزه بردارند.
مترجم کتاب فلســفه درد گفت: بنده به عنوان مترجم اثر، بخشــی که از 
کتاب که پیشنهاد می دهد با وجود درد باید دست از تاش برنداریم و با اینکه 
میدانیم درد و مال همنشــین ماســت اما باز باید به زندگــی ادامه دهیم را 
بیشــتر دوســت دارم. به این اثر خیلی نقدهای زیادی نشده جز اینکه چندی 
پیش یکی از اساتید فلسفه دین نقد کرده بود که نویسنده کتاب نگرش های 

دینی نسبت به درد و ریاضت و مسیر سالکان را بررسی نکرده است.
وی سپس اشاره کرد: خیلی وقت ها ما با شخصیت های یک کتاب یا فیلم 
درد می کشیم مثا خود من در ترجمه کتاب فروشنده، این اتفاق برایم افتاد 
و همراه با شخصیت کارتن خواب کتاب درد کشیدم. آثار مهم ادبیات جهانی 

همگی متاثر از درد و رنج هستند.
در بخــش پایانــی این برنامــه محمد ماعباســی درباره مهــارت خواندن 
کتاب های حجیم و سنگین سخن گفت. وی گفت: وقتی شما متعهد باشید 
کــه یک کتــاب را از اول تا آخر بخوانید، ممکن اســت در فرایند خواندن کتاب 
احساس کنید که عاقه تان را نسبت به موضوع از دست داده اید؛ اما چون از 
اول با خودتان عهد کردید کل کتاب را بخوانید دست از خواندن آن نمی کشید. 
نتیجه چنین رفتاری پیداشــدن احساس ناخوشایند نسبت به خواندن یک 
کتاب است. روانشناسان اجتماعی از اصطاحی به نام »نیاز به خاتمه دادن« 
حــرف می زنند؛ یعنی وقتی یک کار را شــروع می کنیــد، خیلی حس خوبی به 
شــما دســت می دهد که زودتر کار را به پایان برسانید و به اصطاح فایل آن 
را ببنیدید و وقتی کار ناتمام می ماند احســاس اضطراب می گیرید. بنابراین 
بخشی از میل ما به تمام کردن یک کتاب ولو یک کتاب دوست نداشتنی به 
همین حس برمی گردد. الزم است به این تمایل ذهنمان آگاه باشیم و بدانیم 
گاهی انجام چنین کاری ناممکن است. باید متوجه باشیم هیچ کتابی تمام 
نمی شــود چون هرکتابی حلقه ای از زنجیره طوالنی از کتاب های دیگراست. 
خاصه اینکه هیچ اشکالی ندارد موقع خواندن یک کتاب، بخش هایی از آن 

را رد کنید، رها کنید و نخوانید.

سپهرغرب، گروه اندیشه: خداوند در بزرگ ترین آیه قرآن امر می کند هرچه داد 
و ستد کردید،  بنویسید و بابت آن شاهد بگیرید تا دچار سوءظن نشوید.

حجت االســام قرائتی در ســخنانی با موضوع تبعات ســوءظن گفت: سه رقم 
ســوءظن داریم: ســوءظن به خدا و وعده های خدا، نســبت به دیگران و نســبت 

به خود. 
درباره ســوءظن به خدا بایــد بدانیم که خداوند در آیــات متعددی می فرماید 
خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. یا زمانی که از وعده ظهور سخن می گوید، 
ْرض ...«؛ یعنی  ُهْم ِفــی اأْلَ اِلحاِت َلَیْســَتْخِلَفّنَ ذیــَن آَمُنوا ِمْنُکــْم َو َعِمُلوا الّصَ می فرمایــد »َوَعــَد اهلُل اّلَ
خداونــد وعــده داده به اهل ایمان از شــما و آنها که عمــل صالح انجام دادند،  ایشــان را در زمین 

خلیفه قرار می دهد. 
در آیه ای دیگر می فرماید »َو َلْن ُیْخِلَف اهلُل َوْعَدُه«؛ یعنی خداوند هرگز خلف وعده نمی کند.

 عده ای از مؤمنان به خدا سوءظن دارند. 
مدام می گویند از کجا )روزی( می رسد؟ چرا نرسید؟ چگونه می رسد؟ یا مثًال  تمام فرزندان شما 

دخترند، اگر پسر می خواهی بگو هرچه خدا می خواهد. 
نگو چون پســر دارم،  حاال دختر می خواهم و چون دختر دارم، حتمًا باید پســر داشــته باشم. ما 

درعمرمان صدها و هزار بار پشیمان شدیم. 

از کجا می دانیم آنچه به ما می رسد، سبب پشیمانی ما نمی شود؟ 
وا َشــْیئًا َو ُهَو َشــّرٌ  خداوند می فرماید »َعســی  َأْن َتْکَرُهوا َشــْیئًا َو ُهَو َخْیٌر َلُکْم َو َعســی  َأْن ُتِحّبُ
َلُکم ...«؛ یعنی بســا چیزى را خوش نمی  دارید و آن براى شــما خوب اســت و بســا چیزى را دوســت 

می  دارید و آن براى شما بد است .
وی افزود: دســتورات قرآن برای جلوگیری از ســوء ظن اســت. یکی از این موارد،  درباره آیه 282 
ســوره بقــره یعنی بزرگ ترین آیه قرآن اســت. ایــن فراز به آیه ِدین شــهرت دارد و دربــاره اقتصاد و 

اسناد تجاری و داد و ستد و شفافیت مالی است. 
خداونــد در ایــن آیه امر می کند هرچه داد و ســتد کردید،  بنویســید و بابت آن شــاهد بگیرید تا 
دچار ســوءظن نشــوید. عبارتش این اســت: »َو َأْدنی  َأاّلَ َتْرتاُبوا« یعنی )این دستورات( براى اینکه 
دچار شــک نشــوید ]به احتیاط[ نزدیک تر اســت . نکته جالب اینجاســت که این آیه پاسخ به کسانی 

است که می گویند دین از سیاست جداست.
 باید گفت پس چرا بزرگ ترین آیه قرآن درباره اقتصاد، اسناد تجاری و داد و ستد است؟

حجت االسام قرائتی درباره سوءظن به مردم گفت: اکثر طاق ها و بسیاری از غیبت ها به خاطر 
ســوءظن اســت. حتی غیبت هم اینگونه اســت؛ من از آنجایی که به شــما خوشبین نیستم،  مدام 

عیب هایت را نقل می کنم.

آیت اهلل بهجت

محمد مالعباسی

قرائتی

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
معاونت  موضوعات  اهمیت 
قرآن و عترت می طلبد وزیرارشاد 
سامان  و  سر  به  ویژه ای  توجه 
مبذول  معاونت  این  امور  دادن 
جدید  معاون  معرفی  با  تا  دارد 
یا انتصاب سرپرست روح تازه ای 

به این معاونت دمیده شود.
مهمتریــن جلــوه مردم ســاالری دینــی تغییر 
قدرت اجرایی و دولت ها با انتخاب مردم اســت. 
تغییــر دولــت در نظام های سیاســی را می توان 
شــبیه به دوی امــدادی دانســت. فعالیت های 
مرتبط با دستگاه های اجرایی و حاکمیتی کشور 
ضمــن ادامه روند خود می توانند حتی در زمان 
تغییرات مدیریتی جریان ســاز باشند و این مهم 
اســت کــه هیچ یــک از فعالیت هــای بخش هــای 
دولتــی به دلیل تغییــر در عرصــه مدیریت نباید 

روی زمین بماند.
پس از اســتقرار دولت ســیزدهم و آغاز به کار 
محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی، شــاهد تغییر در معاونت های مختلف 
بوده ایــم و از ایــن رهگــذر فعالیــت در آن حوزه 
بــدون وقفه جریــان یافتــه، اما ایــن موضوع تا 
کنون شــامل حال معاونت قرآن و عترت وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی نشده است.
معاونت قــرآن و عترت یکــی از معاونت های 
تابعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی است که 
در ســال 1391 تأسیس شــد. اهمیت روزافزون 
فعالیت هــای قرآنی باعث شــد تا تأســیس و راه 
انــدازی مجموعه ای مســتقل در وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی ضــروری احســاس شــده تــا 
فعالیت هــای قرآنــی به نحو شایســته و مدونی 

پیگیری شود.
سیاســت گــذاری و برنامه ریــزی بــه منظــور 

توســعه گفتمان قرآنی جمهوری اسامی ایران 
در عرصه ملی و بین الملل، برنامه ریزی و تدوین 
راهکارهــای عملی درجهت تحقق اندیشــه های 
مقــام  منویــات  و  )ره(  خمینــی  امــام  حضــرت 
معظم رهبری در حوزه قرآن و عترت )ع(، صدور 
مجوز تأســیس مؤسســه های فرهنگــی قرآن و 
عترت )ع( و نظارت بر آنها، برنامه ریزی و حمایت 
به منظور توســعه مؤسســه های قرآنــی مردم 
نهاد و توانمندســازی آنها در زمینه فعالیت های 
تخصصی تبلیغی ترویجی قرآن و عترت )ع(، ارائه 
پیشــنهاد به منظــور تصویب قوانیــن و مقررات 
حمایتــی از فعــاالن قرآنی کشــور، برنامه ریزی و 
حمایــت از برگــزاری نمایشــگاه ها، جشــنواره ها 
و آزمون هــای سراســری قــرآن و عتــرت، راهبری 
فعالیت هــای تبلیغــی ترویجــی قرآنــی از طریق 
کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی 
قــرآن، حمایــت و نظــارت بــر توســعه آمــوزش 
عمومــی قرآن و عترت، از اهــداف و وظایف این 

معاونت برشمرده شده است.
تدویــن ضوابــط انتخــاب و معرفــی و تکریم 
خادمــان قــرآن کریم جمهــوری اســامی ایران، 
راهبری ســامانه جامع قرآنی کشور برنامه ریزی 
و حمایــت از مطالعات کاربــردی حوزه تبلیغی- 
ترویجی قرآن و عترت )ع(، اســتقرار نظام خیران 

قرآنی در کشور نیز از دیگر وظایف محوله بر این 
معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است. 

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی از ســال 1384 با مدیریــت محمدعلی 
خواجــه پیــری تحــت عنــوان مرکــز هماهنگــی، 
کشــور  قرآنــی  فعالیت هــای  ترویــج  و  توســعه 
آغــاز بــه کار کــرد. ســپس حجت االســام حمید 
محمدی، دبیر شــورای توســعه فرهنــگ قرآنی 
زمــان ســید محمدحســینی،  در  در ســال 88 
وزیر وقــت فرهنگ و ارشــاد اســامی عهده دار 
مســئولیت این مرکز شد. در سال 92 نیز حجت 
االســام محمدرضا حشــمتی با حکمی از سوی 
علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
به ریاســت این معاونت منصوب شد. در دولت 
دوازدهــم عبدالهــادی فقهــی زاده، ســکان این 

معاونت را در دست داشت.
با وجــود اینکه گمانه هایــی در مورد معرفی 
معــاون جدیــد قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی وجود دارد، اما درنگ به وجود 
آمــده در معرفــی رســمی معــاون جدیــد آینده 
فعالیت ها در ایــن حوزه را با تردید مواجه کرده 
است. سوال این است که اگر برای این معاونت 
فرد جدیدی انتخاب شــده، علت معرفی نشدن 
او چیســت و نکتــه دیگــری که مطرح می شــود 

تعطیلــی  گمــان 
فعالیت های قرآنی 
بــا توجــه بــه عدم 
در  تکلیــف  تعییــن 

اســت.  حــوزه  ایــن 
مســاله اینجاســت که 

تأخیر در معرفی ســکان 
معاونــت  ایــن  جدیــد  دار 

نبایــد باعــث رکــود فعالیت هــا 
و باتکلیفــی امــور وابســته بــه ایــن 

معاونت شود.
از ســوی دیگــر تأخیر در معرفــی مدیران یک 
مجموعه عاری از آســیب نخواهد بود، از جمله 
این آســیب ها باتکلیف شــدن بدنه کارشناسی 
این معاونت است. این باتکلیفی در هفته های 
اخیر باعث شــده تا شاهد کمترین خروجی های 
خبــری از باالتریــن نهــاد قرآنی کشــور در بخش 
دولتی باشیم و بســیاری از رویدادها فصل اجرا 
شدنشــان را در انتظــار تعییــن تکلیــف معــاون 

جدید سپری کنند.
برگزاری مســابقات قــرآن مؤسســات قرآنی، 
اجرای آزمون سراســری حفظ قرآن و مشــخص 
کردن نســبت آن بــا آزمون هــای عمومی حفظ 
قرآن )که محل چالش جدی ستاد راهبری طرح 
ملــی حفظ قرآن و وزارت ارشــاد شــده اســت(، 
جشنواره آیات، کمیسیون توسعه فعالیت های 
تبلیغــی و ترویجــی قــرآن کریــم، بیمــه فعــاالن 
قرآنــی و … از مهم تریــن رویدادهــا و مســائلی 
اســت که به نظــر می رســد در باتکلیفی تعیین 

تکلیف معاونت منتظر اجرا باقی مانده اند.
زمانی بــه این باتکلیفی در اجــرای برنامه ها 
پــی خواهیــم بــرد کــه بدانیــم در یک مــاه اخیر 
تقریبًا هیچ خبر مهمی از معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در رســانه ها 

منتشــر نشــده اســت. آخرین رویــدادی که نام 
معاونت قرآن و عترت وزارت ارشــاد در آن دیده 
شــد، مربوط به اوایل شــهریورماه است. پیش 
از آن نیز فعالیت های مرتبط با روستاهای قرآنی 
قبل از رأی اعتماد به کابینه دولت ســیزدهم در 

مجلس شورای اسامی بوده است.
غ از آنچه در ســطور ابتدایی گفته شــد،  فــار
مســاله مهم این اســت که فعالیت هــای قرآنی 
حتــی با وجــود عــدم معرفــی معــاون جدید از 
ســوی وزیــر محتــرم فرهنگ و ارشــاد اســامی 
نباید به حالت کم فروغ در بیاید و مدیران فعلی 
بایــد همچــون روزهای اول شــروع مســئولیت، 
همــت خــود را صــرف اجــرای برنامه هــای ایــن 
معاونــت کنند. دیگــر آنکه اهمیــت موضوعات 
ایــن معاونت کــه همانا قرآن و عترت می باشــد 
می طلبــد وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اســامی 
توجــه ویژه ای به ســر و ســامان دادن امور این 
معاونــت مبــذول دارنــد و بــا معرفــی معــاون 
جدیــد یا اعام رســمی ابقــای معــاون فعلی و 
یــا انتصاب یــک سرپرســت، روح تــازه ای به این 
معاونت بدمند تا شــاهد به ثمر رسیدن هر چه 
زودتر برنامه های دولت سیزدهم در حوزه قرآن 

و عترت و فعال تر شدن این حوزه باشیم.

نی  فعالیت های قرآ
وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی 

منتظر تعیین معاون جدید

برگزاری مســابقات قرآن مؤسســات قرآنی، اجرای آزمون سراســری حفظ قرآن و مشــخص 
کــردن نســبت آن بــا آزمون های عمومــی حفظ قرآن )کــه محل چالش جدی ســتاد راهبری 
طــرح ملــی حفــظ قــرآن و وزارت ارشــاد شــده اســت(، جشــنواره آیــات، کمیســیون توســعه 
ویدادها  ویجــی قرآن کریــم، بیمه فعاالن قرآنــی و … از مهم تریــن ر فعالیت هــای تبلیغــی و تر
و مســائلی اســت کــه به نظر می رســد در بالتکلیفی تعیین تکلیف معاونــت منتظر اجرا باقی 

مانده اند.

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

بزرگ ترین آیه قرآن برای پیشگیری از همنشینی درد و زندگی؛ راه فراری از درد نیست
سوءظن است
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 - اجتماعی  گروه  سپهرغرب، 
وضعیت  به  نگاه  گمار:  سمیرا 
معلوالن این شهر نشان می دهد 
شهروندی  حقوق  اصلی ترین 
اهمال  و  بی توجهی  اسیر  آنان 
که  است  متولیانی  و  مسئوالن 
اوضاع  به  دادن  سامان  کارشان 

معلوالن و کم کردن رنج هایشان است.
»معلــول«؛ احتمــاال شــما هــم ایــن واژه را 
شــنیده اید، افــرادی کــه بنا بــه دالیــل مختلف 
مواجــه  حرکتــی  و  حســی  محدودیت هــای  بــا 
هســتند و البته این محدودیت، مشــکل اصلی 
آنان نیست. مشــکل اصلی جامعه ای است که 
هنوز آن هــا را باور نکرده تا مهیای حضورشــان 
شــود و ایــن از همــه محدودیت هــا دردناک تــر 

است.
اگــر شــما پــای حــرف مســئوالن و متولیــان 
امــر بنشــینید ســخنان زیبایــی خواهید شــنید 
اینکــه معلــوالن صرف نظــر از علــت، کیفیــت و 
همــان  دارای  ناتوانی شــان،  و  نقــص  شــدت 
حقــوق اساســی هســتند کــه ســایر هموطنان 
همسن شــان از آن هــا برخوردارنــد. بهره مندی 
از یــک زندگــی دلپذیــر و حتی المقــدور عــادی، 
پــرورش،  و  آمــوزش  خدمــات  از  برخــورداری 
بهداشــت، مسکن، اشــتغال، امکانات تفریحی، 
حیثیــت  حفــظ  و  سیاســی  مدنــی،  حقــوق 
انســانی معلــوالن، حــق ذاتــی آن هاســت. امــا 
واقعیــت چیــز دیگــری اســت؛ کافــی اســت پای 
درد دل معلــوالن بنشــینید، آن موقــع متوجه 
راحت تــر  زندگــی  بــرای  اراده ای  شــد  خواهیــد 
آن ها در جامعه ای که حق زیســت برابر با ســایر 
شــهروندان را دارنــد، وجــود نــدارد و ایــن نــه 
بزرگنمایــی بلکه واقعیت آن چیزی اســت که در 

جامعه ما به چشــم می آید.

با ذکر این مقدمه آنچه در ادامه می خوانید 
گفتگوی خبرنگار ســپهرغرب با دو تن از افرادی 
اســت که از نزدیک مسائل و مشکات معلوالن 
را درک کــرده و بــه مــا در فهــم مســئله کمــک 
نایب رئیــس  شــیری  میربخــش  کــرد؛  خواهنــد 
انجمــن حمایت از معلوالن آســیب های نخاعی 
همــدان و بهنــام میرزایــی مدیر عامــل انجمن 
ناشــنوایان امواج ســکوت و قائم مقام و عضو 
هیئــت مدیــره کانــون ســندورم داون اســتان 
ادامــه  در  را  آن هــا  بــا  گفتگــو  متــن  همــدان. 

می خوانید:

معلوالن  مضاعف  روانی  و  جسمی  رنج   
ضایعه نخاعی زیر سایه کرونا

میربخش شــیری با بیان اینکه در حال حاضر 
معلــوالن دارای ضایعــه نخاعــی با دو مشــکل 
عمده مواجه هســتند، عنوان کرد: فیزیوتراپی 
شــیوع  از  قبــل  تــا  اســت؛  مشــکل  نخســتین 
بهشــتی  شــهید  بیمارســتان  در  کرونــا  بیمــاری 
همدان یک بخش مخصوص وجود داشــت که 
بیمــاران بــا مراجعه بــه آن ضمــن کاردرمانی و 
فیزیوتراپــی، همدیگــر را نیز ماقات کرده و این 
کار تاثیــر بســزایی در تجدیــد قــوای جســمی و 

روحی آنان داشت.
وی تاکیــد کرد: از وقتی بیماری کرونا شــیوع 
پیــدا کــرده این بخــش از اختیار ما خارج شــده 
و کمتریــن تبعــات آن بــرای معلــوالن ضایعــه 
نخاعی خشــکی پــا، اختال عصبــی و درگیری با 

زخم بستر است.
معلــوالن  از  حمایــت  انجمــن  نایب رئیــس 
کــرد:  اضافــه  همــدان  نخاعــی  آســیب های 
البتــه مراکــز جایگزینــی بــرای فیزیوتراپــی به ما 
معرفی شــد، اما آن ها می گویند ما با ســازمان 
بهزیســتی قــراردادی نداریــم و چنــد نفــری کــه 

معرفــی کردیم را پذیرش نکردند.
شــیری بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا بخــش 
بــه  را  نخاعــی  ضایعــه  بیمــاران  مخصــوص 
آن هــا برمی گرداننــد یا اینکــه معلــوالن مجبور 

خواهند شــد در مقابل دانشــگاه علوم پزشکی 
یا بهزیســتی تجمــع کرده و با از تهران پیگیر حل 
این مشــکل باشــند، تصریح کرد: این بخش در 
غرب کشــور مثل یک مدرســه بود که دوســتان 
بتواننــد  تــا  آمــوزش می دیدنــد  ایــن مرکــز  در 
راحــت تر زندگی کننــد، از دیدار و هم صحبتی با 
هم تجربه کســب می کردنــد، درد دل می کردند 
و مســلما ایــن امر کمــی از مشــکات را کاهش 
را تســهیل  آن هــا  بــا  یــا نحــوه مقابلــه  میــداد 

می کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: تصــور کنیــد یــک فــرد 
معلول چه روســتایی و چه شــهری، یک سال یا 
بیشــتر از خانــه بیرون نیامده، واقعا مســئوالن 
با خود فکر نمی کنند چه بر سر روح و روان این 
افــراد می آید؟ آیا افراد ســالم تحمل این حجم 

از تنهایــی و انزوا را دارند؟
معلــوالن  از  حمایــت  انجمــن  نایب رئیــس 
البتــه  افــزود:  همــدان  نخاعــی  آســیب های 
مســئوالن بهزیســتی می گوینــد هر وقــت کرونا 
تمام شــد ایــن بخش به شــما برمی گــردد! اما 
ســوال این اســت وقتی با وجود بیمــاری کرونا 
زندگی همه مردم به روال عادی خود برگشــته 
آیا سزاوار اســت که معلوالن درگیر این مشکل 
باشــند؟ یعنی اگر این بیماری تمام نشود کاری 

برای ما نخواهند کرد؟
شــیری ادامــه داد: نامه اســتانداری مبنی بر 
بازگردانــدن ایــن بخــش از بیمارســتان شــهید 
بهشــتی بــه بیمــاران ضایعــه نخاعــی موجــود 
اســت امــا ظاهــرا اراده ای بــرای ایــن کار وجود 
ندارد؛ درخواســت ما این است که این بخش را 
به ما برگردانند تا دســت کــم بیمارانی که دچار 
زخم بســتر شــده اند مثل ســابق به طور رایگان 
مداوا شــوند. زخم بستر مشــکل شایعی است 
که اگر توســط نهادهــای متولی پیگیری نشــود 
هزینه درمانی آن برای بیمار باالست )از حداقل 
8 میلیون تا 180 میلیــون تومان(، ضمن اینکه 
با گذشــت زمــان این بیماری عود کــرده و بیمار 

مشــقت زیادی را متحمل می شود.
مبلمــان  و  معابــر  مناسب ســازی  بــه  وی 
شــهری نیــز اشــاره کــرد و گفــت: این مشــکات 
هــم همیشــگی اســت و تمامــی نــدارد، بارهــا 
گفته ایــم کــه معابــر مشــکل دارنــد امــا گوش 
شــنوایی وجود ندارد. االن هــم بیماری کرونا و 
گوشه نشــینی معلوالن مشــکات را دو چندان 

کرده است.
ایــن مســئول اضافــه کرد: لــوازم بهداشــتی 
مــورد نیــاز نیز بســیار گران اســت و بــا توجه به 
وضعیــت معیشــتی و اقتصــادی معلــوالن این 
اســت.  آنــان  از دغدغه هــای جــدی  یکــی  هــم 
امیــدوارم مســئوالن فکــری بــه حــال معلوالن 
بکننــد تا دســت کــم اگــر از محدودیــت حرکتی 
برخوردارنــد رنــج تهیــه لوازم مــورد نیــاز و رفع 

مشــکات، رنجی به رنج هایشان اضافه نکند.
شــیری در پایــان تأکید کرد: مــا در این هفته 
یــک دورهمی برگــزار کردیم که تعــداد زیادی از 
دوســتان در آن شرکت کردند و بعد از دو سال 
اتفــاق خوبی بــود. اما مســئوالن بهزیســتی به 
دورهمــی  ایــن  در  ندادنــد  زحمــت  خودشــان 
شــرکت کننــد تــا از نزدیک بــا معلــوالن صحبت 
کنند و درد دلشــان را بشنوند این بیماری کرونا 

هم بهانه خوبی شــده است!

تا  است  مشکل ساز  پزشکی  کمیسیون   
گره گشا

ناشــنوایان  انجمــن  مدیرعامــل  ادامــه  در 
امــواج ســکوت اســتان همــدان نیــز بــا بیــان 
اینکه عمده مشــکات معلوالن به عدم اجرای 
قانــون جامع حمایــت از معلــوالن برمی گردد، 
عنــوان کــرد: این قانــون در اواخر ســال 97 به 
تصویــب رســیده امــا هنــوز اجــرا نمی شــود به 
ویژه از ســوی خود بهزیستی! ما هر جا می رویم 
دســت آخــر متوجه می شــویم که مشــکاتمان 

برمی گردد! بهزیستی  به 
بســیار  مســئله  داد:  ادامــه  میرزایــی  بهنــام 
»کمیســیون  مواجهیــم  آن  بــا  مــا  کــه  مهمــی 
پزشــکی« اســت! یکــی از مهمتریــن و بزرگترین 

مشکات در همدان. 
دکتــر قره گوزلــو بیــش از 12 ســال اســت که 
مدیریت ایــن بخش را بر عهده دارد و ظاهرا به 

کســی هم پاسخگو نیست!
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنگار ســپهرغرب 
در تبییــن ایــن ماجــرا متذکــر شــد: بســیاری از 
ناشــنوایان کــه ناشــنوایی آنهــا شــدید بــوده، 
و  شــده  داده  تشــخیص  خفیــف  و  متوســط 
دریافت مســتمری آنها از سوی بهزیسیتی قطع 
شــده اســت؛ چراکــه هــر چقــدر آمــار معلوالن 
تحــت نظــر بهزیســتی کمتر باشــد عملکــرد آنها 
مثبت تر تلقی می شــود در حالی که در واقعیت 

این طور نیست.
امــواج  ناشــنوایان  انجمــن  مدیرعامــل 

ســکوت با اشــاره بــه تجربه 
از  بســیاری  موفــق 

اســتان ها در واگذاری 
پزشکی  کمیســیون 

دانشــگاه های  بــه 
پزشــکی،  علــوم 
در  بنــده  گفــت: 
مدیریــت  زمــان 
الونــدی  آقــای 
دینــاری  دکتــر  و 

را  موضــوع  ایــن 
مطــرح کــردم امــا 

بــه  توجهــی  هیــچ 
آن نشــد در حالی کــه 

وقتــی  می بینیــم  مــا 
بــه  پزشــکی  کمیســیون 

دانشــگاه علــوم پرشــکی ارجــاع 
شــده اتفاقــات خوبــی رقــم خــورده 

است.
میرزایــی با تأکید بــر اینکه وقتی کمیســیون 
پزشــکی تحــت نظــر بهزیســتی باشــد معلــوم 
اســت که نمی تــوان توقع داشــت مشــکات 
حــل شــود، تشــریح کــرد: اگــر واقعــا امکان 
واگذاری وجود ندارد دست کم معاونت این 
مجموعــه را تغییر دهند تا وضعیت ما از این 
رکود خارج شــود، مدیریت و مســئولیت ارث 

پدری که نیســت مادام العمر باشد!

 هنر معلوالن در پستوی بی توجهی
وی در ادامــه بــا ابــراز انتقــاد از 

بی مهــری بــه »هنــر معلــوالن« 
نیــز تصریــح کــرد: 10 درصــد 

از جمعیت مــا را معلوالن 
می دهنــد،  تشــکیل 

آمــاری  جامعــه  ایــن 
هــم بایــد ماننــد همه 
عــادی  شــهروندان 
شــهری  امکانــات  از 
حالــی  در  اســتفاده 
که ایــن بــاور اصا در 

وجود  مســئوالن  بین 
ندارد.

انجمــن  مدیرعامــل 
امواج سکوت  ناشــنوایان 

اســتان همــدان ادامــه داد: 
هنــر معلــوالن را از طریــق اداره 

اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل 
کردیــم  پیگیــری  ماه هــا،  گذشــت  از  بعــد 

امــا ظاهرا ایــن مســئوالن بهزیســتی اند که زیر 
بــار نمی رونــد، طبیعــی اســت وقتــی بهزیســتی 
اراده ای بر انجام کار نداشــته باشد اداره ارشاد 

کاری نمی کند. هم 
میرزایی با اشــاره به اینکه هیچ زیرساختی 
بــرای هنر معلوالن در اســتان همدان وجود 
ندارد، اذعان کــرد: معلــوالن توانمندی های 
مختلفــی دارنــد کــه دوســت دارند بــه منصه 
همــه  نمی شــوند.  دیــده  امــا  برســد  ظهــور 
می زننــد  مســئوالن  کــه  هــم  حرف هایــی 
را  فیاض بخــش  ســاختمان  اســت  شــعار 
اختصــاص  معلــوالن  هنــر  بــه  می خواســتند 
دهنــد کــه ارگان ها هم ســهم و دیــن خود را 
ادا کننــد، دکتــر دینــاری هــم قولــش را داد، 

نیفتاد. اتفاقــی  اما 
اســت  ایــن  بعــدی  مســئله  کــرد:  ابــراز  وی 
قانــون   21 و   20 مــاده  طبــق  صداوســیما  کــه 
جامــع حمایــت از معلوالن باید چند ســاعت از 
برنامه هــای خود را به معلوالن اختصاص دهد 
اما این کار را نمی کند حتی در هفته ناشــنوایان 
هــم برنامــه یــک هفتــه ای کــه مقرر شــده بود، 

منتفی شــد علتش را هم به ما نگفتند!
امــواج  ناشــنوایان  انجمــن  مدیرعامــل 
ســکوت اســتان همدان با بیان اینکــه مدیرکل 
بهزیســتی همدان توجهی به وضعیت معلوالن 
نــدارد، گفــت: بنــده در جلســه ای به ایشــان از 
وضعیــت خانــواده ای که چنــد ناشــنوا دارند و 
ســقف خانه شــان در حــال ریــزش اســت گفتم 
حتــی این را هم گفتــم که اگــر نمی توانیم کاری 
برای ســقف در حال ریزش آنها بکنیم الاقل یک 
ســر به آن هــا بزنیــم گناهــی ندارند کــه معلول 
شــده اند امــا این مســاله هم مــورد بی توجهی 

قرار گرفت.
میرزایــی بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد که 
خیرین به ما بســیار کمک می کنند اما مشکات 
زیاد اســت از مسائل معیشــتی تا بیمه تکمیلی 
و حتــی بیمــه پایــه کــه واقعــا توان یابــان را بــا 
مشــکل مواجه کرده اســت؛ هر کســی بخواهد 
کاشــت حلزون انجام دهــد 100 میلیون تومان 
نیــاز دارد، خانــواده ای که دو ناشــنوا دارد 200 
میلیــون تومــان از کجــا بیــاورد وقتی مســتاجر 

است؟

وی یــادآوری کــرد: جالب اســت کــه خانواده 
دو، ســه معلولی داریم که خانــه هم ندارند در 
حالی کــه شــعار می دهیــم دو معلول ها و ســه 

معلول ها باید صاحبخانه شــوند!
امــواج  ناشــنوایان  انجمــن  مدیرعامــل 
سکوت استان همدان بیان کرد: بارها گفته ایم 
آقایــان مســئول بهزیســتی رســما اعــام کنیــد 
کاشــت حلــزون با شــما نیســت تا مــا از خیرین 
کمــک بگیریم این را هم شــفاف نمی گویند و در 
اوج دوران طایــی که کاشــت باید انجام شــود 
اتفاقــی نمی افتــد و ایــن توان یابــان همچنــان 

می کشند. رنج 
میرزایــی در ادامــه با اشــاره بــه اینکــه قائم 
مقــام و عضــو هیئــت مدیــره کانــون ســندورم 
داون اســتان همــدان نیــز اســت، خاطرنشــان 
کــه  معلــوالن  از  گــروه  ایــن  مشــکات  کــرد: 
اصــا گفتــن ندارد آن قــدر که زیاد اســت! برای 
مثــال تصــور کنیــد گفتاردرمانــی و کاردرمانــی 
ایــن توان یابــان انجــام نمی شــود چــون مرکــز 
توانبخشــی به بخش خصوصی واگذار شــده و 
هزینه هــا را باال برده لذا خانواده ها اســتطاعت 
مالــی ندارنــد کــه پیگیــر کــم کــردن مشــکات 

باشند. فرزندانشان 
مددجــو  خانــواده  وقتــی  کــرد:  تأکیــد  وی 

فرزنــدش  مشــکل  نتوانــد 
کنــد  حــل  سرســام آور  هزینه هــای  ایــن  بــا  را 
ســالگی   12  ،10 در  راحتــی  بــه  کــه  بچــه ای  تــا 
می توانــد راه بــرود، با دیگــران ارتبــاط بگیرد و 
حــرف بزنــد طبیعی اســت که آن بچــه منزوی و 
خانه نشین می شــود و من نمی دانم چه کسی 

پاسخگوست.
قائــم مقــام و عضــو هیئــت مدیــره کانــون 
پایــان  در  همــدان  اســتان  داون  ســندورم 
ســخنان خود ابــراز امیــدواری کرد: بــا روی کار 
آمــدن دولــت جدیــد مدیرانی نصب شــوند که 
دردآشــنا باشــند، خیلی از معلــوالن متخصص 
آن هــا  تخصــص  از  و  هســتند  تحصیلکــرده  و 
نادیــده  امــا در بهزیســتی  اســتفاده می شــود 
گرفتــه می شــوند، این افــراد شــاید نتوانند در 
کان مدیریــت کننــد امــا در معاونت هــا قطعــا 
کار  روی  کســانی  کــه  زمانــی  تــا  می تواننــد، 
هســتند که درد نکشــیده اند امیدی بــه بهبود 

نیست. معلوالن  اوضاع 
در خاتمــه بایــد گفــت؛ شــاید اگر زمــان این 
مصاحبــه کمی طوالنی تر می شــد و ما با ســایر 
انجمن هــا و ســمن ها هم مصاحبــه می کردیم 
ایــن درد هــا و رنج هایــی کــه تنهــا گوشــه ای از 
آن ها روایت شــد، چندبرابر می شد. توان یابان 
و معلــوالن بــا شــهری پــر از »مانــع«، »نــه« و 
»ناممکن« هایــی مواجه هســتند کــه هر کدام 
یــک مصیبــت اســت و نگرانــی. نگرانی هایی که 
ما حتــی نمی توانیم یک روز آنها را تحمل کنیم.

گویا قشــنگی های این شهر برای آنان نیست 
و دســت آنها به عنوان یک شــهروند هیچ وقت 
قرار نیســت بــه زیبایی های شــهر برســد که اگر 
ایــن هــم مشــکل گاویــز  بــا  امــروز  می رســید 

نبودند.
اگــر مــا  انســانیت و انصــاف حکــم می کنــد 
محدودیت هــای  بــا  کــه  افــرادی  نمی توانیــم 
درمــان  را  هســتند  مواجــه  حرکتــی  و  حســی 

کنیــم الاقل نمک بر زخمشــان نپاشــیم و با کم 
کردن رنج زیست شــان برای مــدت زمانی کوتاه 
محدودیت را از یادشــان ببریم نــه اینکه همین 
رنج ها را هــم برای آنان مضاعف کنیم و با رفتار 
و گفتارمــان مــدام بــه آنهــا یــادآوری کنیم »تو 
محدودیت داری و شــرایط همین اســت و باید 

با آن بسازی!«
خداونــد بــر بنــدگان خــود بســیار مهربــان 
اســت و هرگز آنــان را رها نمی کنــد اما یادمان 
نــرود مــا هم اگــر میــزی را اشــغال کرده ایم یا 
مســئولیتی بــر عهــده گرفته ایم بیــش از بقیه 
مســئولیم. زمان به ســرعت می گذرد و شــاید 
قدمــی کــه امــروز می توانیــم برداریــم را دیگر 
فــردا نتوانیم. امیدوارم مســئوالن و متولیان 
امــر خاضعانه پــای حرف هــای ولی نعمت های 
خــود نشســته و تالش خود را بــرای کم کردن 
مشــکالت آن هــا بیش از پیــش بــه کار بندند. 
زیبنــده هیــچ جامعــه ای نیســت کــه معلوالن 
آن ایــن چنین دل خون بوده و برای به دســت 
آوردن حداقل هــای زندگــی این طور دســت و 

بزنند. پا 

سپهرغرب با نگاهی به وضعیت معلوالن همدان و مشکالت بی شمار آنان مطرح کرد:

ین حقوق معلوالن با اهمال مسئوالن نادیده گرفتن اصلی تر
شیری: بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهیدبهشتی با شیوع کرونا از ما گرفته شده و معلوالن دچار بیماری های جسمی و روحی شده اند 

میرزائی: کمیسیون پزشکی بهزیستی همدان اراده ای برای کم کردن مشکالت معلوالن ندارد

میربخش شیری عنوان 
کرد: تا قبل از شیوع بیماری 
ونا در بیمارستان شهید  کر
بهشتی همدان یک بخش 
مخصوص فیزیوتراپی 
وجود داشت که بیماران 
با مراجعه به آن ضمن 
کاردرمانی و فیزیوتراپی، 
همدیگر را نیز مالقات کرده 
و این کار تاثیر بسزایی در 
تجدید قوای جسمی و 
وحی آنان داشت. ر

هنر معلوالن را از طریق اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
بعد از گذشت ماه ها، 
پیگیری کردیم اما ظاهرا این 
مسئوالن بهزیستی اند که زیر 
وند، طبیعی است  بار نمی ر
وقتی بهزیستی اراده ای بر 
انجام کار نداشته باشد اداره 
ارشاد هم کاری نمی کند.

سمیرا گمار

مدیرعامل انجمن ناشنوایان 
امواج سکوت استان همدان 

بیان کرد: بارها گفته ایم 
آقایان مسئول بهزیستی 
رسما اعالم کنید کاشت 

ون با شما نیست تا ما  حلز
از خیرین کمک بگیریم این 

را هم شفاف نمی گویند و در 
اوج دوران طالیی که کاشت 

باید انجام شود اتفاقی 
نمی افتد و این توان یابان 

همچنان رنج می کشند.


