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صفحه 1

بر حق شکیبا باشید اگر چه تلخ باشد حدیث رضوی:
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صفحه 2

آیا قرآن شناختنى است؟ )بخش آخر(

روشن است كه چنين برداشتى بازى كردن با قرآن است و ارائه يك نوع شناخت انحرافى. 
و درباره همين برداشتهاى انحرافى و مبتنى بر خواستها و اميال شخصى و گروهى است كه 
أْ َمْقَعَدُه ِمَن الّناِر. اينچنين  َر الُْقْرآَن بَِرأْيِِه فَلْيَتَبَوَّ پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: َمْن فَسَّ

بازى با آيات، خيانت به قرآن محسوب مى شود، آنهم خيانتى بسيار بزرگ.
قرآن در برابر جمود و خشك انديشى اخباريون و نظاير آنها و همچنين در مقابل انحرافات 
و برداشتهاى نارواى باطنيه و ديگران راه وسطى پيشنهاد مى كند كه عبارت است از تأمل 
و تدبر بى غرضانه و منصفانه. قرآن نه تنها مؤمنين كه حتى مخالفين را به تفكر و انديشه 
آن،  برابر  در  جبهه گيرى  جاى  به  كه  مى كند  گوشزد  و  مى خواند  فرا  خود  آيات  درباره 
قرآن  در  تدبر  به  چرا  مى گويد  قرآن  مخالفين  درباره  بپردازند.  آياتش  درباره  تأمل  به 
نمى پردازند، اين دلها چگونه دلهايى است كه گويى بر آنها مهر زده شده است. در آيه 
ديگرى مى فرمايد: ِكتاٌب انَْزلْناُه الَيَْك ُمباَرٌك كتابى است پرثمر و پر بركت كه ما به سوى 
باالى طاقچه  ببوسند و  نياورديم كه  اين فرود  براى  اياتِِه  بَّروا  لِيَدَّ تو فرود آورديم، چرا؟ 
َر اولُوا ااْللْباِب و آنان  بگذارند، بلكه براى اينكه در آياتش بينديشند و تدبر كنند، َو لِيَتََذكَّ

كه داراى فكر و خرد هستند آگاهى يابند.
اين آيات و دهها آيه ديگر در تأكيد بر تدبر در قرآن، همه مجاز بودن تفسير قرآن را تأييد 
مى كنند، اما تفسيرى نه از روى ميل و هواى نفس بلكه بر اساس انصاف و صداقت و بدون 
غرض. وقتى كه ما در قرآن منصفانه و بى غرضانه تأمل مى كنيم هيچ ضرورتى ندارد كه 
بتوانيم همه مسائل آن را حل كنيم. قرآن از اين حيث شبيه طبيعت است. در طبيعت بسا 
رازها وجود دارد كه حل نشده و در شرايط فعلى نيز براى ما امكان حل آنها وجود ندارد. 
اما اين مسائل در آينده حل خواهند شد. بعالوه در شناخت طبيعت، انسان بايد انديشه 
خود را با طبيعت آن گونه كه  هست مطابق كند نه آنكه طبيعت را آن گونه كه مى خواهد 
توجيه و تفسير كند. قرآن نيز همچون طبيعت كتابى است كه براى يك زمان نازل نشده 
است. اگر غير از اين بود، در گذشته همه رازهاى قرآن كشف مى شد و اين كتاب آسمانى 
جاذبه و تازگى و اثربخشى خود را از دست مى داد، حال آنكه استعداد تدبر و تفكر و كشف 
جديد هميشه براى قرآن هست و اين نكته اى است كه پيامبر و ائمه آن را توضيح داده اند.

در حديثى از پيامبر نقل شده است كه فرمودند: َمثَل قرآن َمثَل خورشيد و ماه است و مانند 
آندو هميشه در جريان است، يعنى ثابت و يكنواخت نيست و يك جا ميخكوب نمى شود. و 

يا فرمود: قرآن ظاهرش زيبا و باطنش ژرفاست.
در عيون اخبار الرضا از قول امام رضا عليه السالم نقل شده كه از امام جعفرصادق عليه 
السالم پرسيدند چه سّرى است كه قرآن هرچه زمان بيشتر بر او مى گذرد و هرچه بيشتر 
لَمْ يُنَْزْل  الُْقْرآَن  تالوت مى شود بر طراوت و تازگى اش افزوده مى گردد؟ امام فرمود: اِلنَّ 
لَِزماٍن دوَن َزماٍن َو لِناٍس دوَن ناٍس براى اينكه قرآن تنها براى يك زمان و نه زمان ديگر، 
و براى يك مردم و نه مردم ديگر، نازل نشده، بلكه براى همه زمانها و همه مردم نازل 
شده است. فرودآورنده، آن را طورى ساخته است كه در هر زمان با وجود همه اختالفهايى 
بر  باز هم قرآن  به چشم مى خورد،  انديشه ها  كه در طرز فكر و در معلومات و وسعت 
زمانها و افكار پيشى مى گيرد. در عين حال كه در هر دوره مجهوالتى براى خوانندگان در 
بر دارد، اما آنقدر معانى و مفاهيم قابل درك و استناد نيز عرضه مى كند كه ظرفيت زمانه 

را اشباع مى سازد.

از كتاب آشنايى با قرآن - استاد شهيد مطهرى
کفر و نفاق، ظلم و ستم به تاریخ خواهد پیوست و زمین به 

صالحان خواهد رسید

حجت االسالم و المسلمين داود خوش باور مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشكى ايالم در مصاحبه با خبرنگار نشريه 
ضياء گفت: روز جهانى قدس كه آخرين جمعه ماه مبارك رمضان است از 
يادگارهاى بنيانگزار و معمار كبير انقالب اسالمى ايران حضرت امام روح ا... 
از مردم مظلوم فلسطين بوده است. چرا كه مى  است و آن بدليل حمايت 
دانيم دين مبين اسالم چيزى جز حب و بغض نيست. حب و دوست داشتن 
و محبت و مودت نسبت به مسلمانان، برادران و خواهران دينى است و بغض 
نسبت به دشمنان و بدخواهان دين است، روز قدس كه روز برائت جستن از 
استكبار جهانى و رژيم غاصب صهيونيسم است، آن هم در ماه مباركى همچون 
ماه ضيافت الهى، ماه بندگى و ماه ميهمانى خداوند كريم است و اين درست 
مشابه برائت جستن از شيطان و شياطين در بين جمعيت پر شكوه و عظيم 

حج ميان تمامى حاجيان از سراسر جهان مى باشد.
از استكبار جهانى و رژيم  انزجار  اما همگان مى دانند زمانى برائت و اعالم 
جمهورى  در  شوروى  و  اسرائيل  آمريكا،  بر  مرگ  با  صهيونيستى  غاصب 
اسالمى ايران با فرمان حضرت امام شروع شد كه جهان و جهانيان نه تنها 
جرأت گفتن و شنيدن آن را نداشتند بلكه حتى تصور آن را نمى كردند كه 
ملتى اين چنين به خيابانها مى آيند و مشتها را گره كرده و بر ضد جنايتكاران 
و مستكبرين جهانى بلند مى كنند و تكبير و شعار داده و حتى پرچم آمريكا و 

اسرائيل را به آتش مى كشيدند.
اما االن مى بينيم به بركت انقالب و جمهورى اسالمى ايران نه تنها جهان و 
جهانيان بيدار شده و جرأت مبارزه با استكبار جهانى و رژيم غاصب اسرائيل 
و  قيام  دولتشان  بر ضد  مردم  آمريكا،  خود  در  االن  بلكه  اند  كرده  پيدا  را 
نرم خودشان دل  از خانه هاى گرم و  راهپيمايى مى كنند، و حتى حاضرند 
بكنند و در سرما و گرما در خيابانها براى بر آورده شدن نيازهايشان چادر 
بزنند و همچنين در سرزمين فلسطين اشغالى خود يهوديان و كسانى كه خود 
روزى با وعده هاى نان و آب حاضر شدند پا به سرزمين ديگرى بگذارند 
و آن جا را به اشغال خود در آورند و عرضه را بر پير و جوان، زن و مرد و 
حتى كودكان آن كشور اسالمى تنگ كردند و آن ها را با ظلم و ستم و قتل 
و غارت از سرزمين مادريشان بيرون ساختند، امروزه بر ضد دولت غاصبشان 

با خود كشى و خود سوزى و اعتراض خود را نشان مى دهند.
كننده طرح ضيافت  و شركت  اساتيد  از  بسيارى  براى  الحمد هلل  امسال  ما 
انديشه در مشهد مقدس و در كنار بارگاه ملكوتى امام هشتم امام على بن 
موسى الرضا )عليه تحية و الثناء( فرصتى پبش آمد كه روز قدس همراه با 
خانواده هاى مكرمشان و همزمان با بيدارى اسالمى و هم صدا با تمام مردم 
جهان اعم از مسلمانان و غير مسلمانان در راهپيمايى عظيم اين روز شركت 
نمايند و همگان مى دانيم شعار مرگ بر دشمنان و كفار شعار قرآنى بوده و 
چنانچه بر شوروى و صدام نتيجه بخشيد، بنيانهاى اسرائيل و آمريكا را نيز 
به لرزه در خواهد آورد و آن روز را همگان به چشم خواهيم ديد كه كفر و 
نفاق، ظلم و ستم به تاريخ خواهد پيوست و زمين به صالحان خواهد رسيد 
)ان االرض يرسها عبادى الصالحون( در آخر چنانچه نسبت به رژيم غاصب 
صهيونيستى و استكبار برائت مى جوئيم و از مردم مظلوم و ستمديده فلسطين 
)پاره تن اسالم( حمايت و دلجويى مى كنيم و از مسلمانان مظلوم ميانمار هم 

حمايت مى كنيم و ار آن دولت بودائى مسلمان كش نيز برائت مى جوييم. 
آماده  را  جهان  مسلمين،  و  اسالم  دشمنان  نابودى  آرزوى  با  كالم  آخر  در 

انقالب جهانى حضرت مهدى موعود خواهيم كرد.
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صفحه 3

یادی از ضیافت اندیشه سالهای 1389 و 1390:

  امام رضا)ع(:
ایمان مومنی کاملتر است که خوش خلق تر باشد

رمضان در ادب پارسى
مولوى در غزلى ديگر ماه رمضان را موجب 

قلب ضاللت و رسيدن به لشكر ايمان، ماه 
حيات جان، ماه صبر، ماه نزول قرآن، عروج 
پرده هاى ظلمت و  ماه دريده شدن  روح و 

پيوستن به مالئكه و مقربين مى خواند: 
رسيد  سلطان  سنجق  صيام،  شهر  آمد 
رسيد  جان  مايده  طعام  از  بدار  دست  
جان ز قطعيت  برست، دست طبيعت  ببست 
رسيد  ايمان  لشكر  ضاللت  شكست  قلب 
نهاد  يغما  دست  به  »والعاديات «  لشكر 
ز آتش »و الموريات « نفس به افغان رسيد 
نمود  عمران  موسى  راست  بود  البقره 
مرده از و زنده شد چونك به قربان رسيد 
روزه چون قربان ماست زندگى جان ماست 
تن همه قربان كنيم جان چون به مهمان رسيد 
ازو  حكمت  بارد  ابريست  خوش،  چو  صبر 
رسيد قرآن  كه  بود  صبر  ماه  چنين  زانك 

معراج شد  به  روح  محتاج شد  نفس چون 
چون در زندان شكست جان بر جانان رسيد 
پريد  بر  فلك  به  دل  دريد،  ظلمت  پرده 
رسيد  بديشان  باز  دل  بود  ملك  ز  چون 
رسن  در  بزن  دست   تن  چاه  اين  از  زود 
رسيد  كنعان  يوسف  گو:  آب  چاه  سر  بر 
عيسى چو از خر برست گشت دعايش قبول 
رسيد  خوان  و  مايده  فلك،  كز  دست بشو 
بگو  نى  و  بخور  نه  بشو،  را  دهان  و  دست 
آن سخن و لقمه جو، كان به خموشان رسيد 

)کلیات شمس جز دوم ص 198(

مسابقه پیامکی قرآنی جزء 30

سوال اول( سوره ای که معروف است در شان امام حسین)ع( است؟
1: سوره قدر         2: سوره فجر          3: سوره نباء          4: سوره بروج

سوال دوم( کدام سوره داللت بر نظم و توزان در خلقت انسان دارد؟
1: الشمس             2: تکویر               3: اعلی                 4: علق

سوال سوم( از معانی العقبه است.
1: آزاد کردن بنده در راه خدا            2: دستگیری از یتیمان

3: اطعام دادن                                   4: همه موارد
  

لطفًا فقط شماره گزینه های پاسخ را از چپ به راست و بدون فاصله 
        به شماره 30008364521091 ارسال نمایید و در ادامه نام و 

نام خانوادگی خود را درج نمایید. )مثال: 132 علی علوی(
  به تعدادی از برگزیدگان هدایایی به قید قرعه اهدا می گردد. 

   فرصت ارسال پاسخ تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه.
 

     قرعه کشی و اهدا جوایز جز 29 و 30  
در مراسم اختتامیه داخلی انجام 

خواهد گرفت.

سال دوم - شماره 8 - یکشنبه 29 مرداد 1391



www.Nahad-Ilam.ir


