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خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند
پيامهاي خود را به سامانههاي
10002188910808

يا 50001060658119

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

حکمت نهج البالغه
مردى در حضور او به مرد ديگرى كه صاحب پسرى
شده بود تهنيت گفت و گفت :تولد سواركارت گوارا
باد .امام فرمود :چنين مگوى ،بگوى بخشنده را
سپاس گوىوآنچهبخشيده،برتومباركباد.بهسن
رشد رسد و از نیکیهایش بهرهمند گردد.

آبادانوهزاران«یدو»
«رسالت» به بررسی بهترین فیلم جشنواره فجر پرداخت

گروه فرهنگی
مهدی جعفری ،کارگردان صاحب سبک
سینمای ایران بعد از موفقیتهای فراوان فیلم
سینمایی « ۲۳نفر» اثری دیگر با نام «یدو» را
ساخت .همانطور که از اسم فیلم برمیآید؛ این
فیلمهمدرحالوهوایجنوب کشورساختهشده
و روایتگر قصه نوجوانی به همین نام است که در
روزهای محاصره آبادان ،به همراه خانوادهاش
در شهر باقیمانده تا چراغ محله خود را روشن
نگه دارد و تسلیم دشمن نشود.
مهدی جعفری در این فیلم که در گونه
دفاع مقدس و کودک و نوجوان است ،اولین
ماههایجنگتحمیلیرادرآباداندرحالمحاصره
به تصویر کشیده استَ .
فیلمبرداری «یدو» که
درراستایمشارکتراهبردیکانونوبنیادسینمایی
فارابیدرحوزهسینمای کودکتولیدشدهچندی
پیش در آبادان به پایان رسید .همچنین اولین
پوستر فیلم سینمایی «یدو» از تولیدات جدید
کانونپرورشفکری کودکانونوجوانانباطراحی
احسان برآبادی منتشر شد و بسیار موردتوجه
قرار گرفت« .یدو» به کارگردانی مهدی جعفری و
تهی ه کنندگیمحمدرضامصباحدر چهارمینروز
از سیونهمینجشنوارهملیفیلمفجربهنمایش
درآمدوهمانطور کهازقبلپیشبینیمیشدمورد
استقبالمخاطبانوحتیموردتوجهمنتقدانقرار
گرفت .ا گرچه این فیلم پرتالطم نبود اما در زمره
آثار امیدوارکنندهای قرار گرفت که با نگاهی تازه
بهمقولهجنگمیپردازندوسینمایدفاعمقدس
را همچنان جذاب جلوه میدهند.
در روز پنجم جشنواره فیلم فجر در اصفهان فیلم

دهیاری طاووسیه بخش چهارباغ

«یدو»توجهمنتقدانرابهخودجلب کردتاجایی
که برخی منتقدان عنوان بهترین فیلم جشنواره
تا کنونرابهآندادند.در نظرسنجیهایصورت
گرفتهازاعضایانجمنمنتقدانحوزههنریاصفهان
این فیلم با میانگین  3/1ستاره از پنج ستاره ،روز
موفقی را در جشنواره پشت سر گذاشت.
جمالاحمدی،منتقدسینمااینفیلمرابهترین
فیلمی کهدراینجشنوارهتابهحالدیدهتوصیف
میکند و میافزاید« :فیلمنامه و کارگردانی
یکدست ،دوربین کم اداواطوار ،صحنه و تصویر
دلپذیردر فضایخشنجنگیالیقبهترینفیلم
جشنواره است .اما مهمتر از همه بازیهایی
است که گرفتهشده .جعفری و بازیگردانش
بازیگران را بعضا حتی از صفر ساخته و دکوپاژ را
به حمایت از بازیگران تاز ه کار درآوردهاند .بهویژه
این کار با سن کودک و نوجوان جالبتوجه
است.شخصیت«یدو»بازسازی«امیرو»یفیلم
دونده امیر نادری و ادامه سنت کیارستمی تا
مجیدی در کانون پرورش فکری است .مسیری
کهبسیار زیرساختیواصالتاشرقیوایرانیاستو
داشت کمکمفراموشمیشد.مصطفیحیدری
دیگرمنتقدسینماست که«یدو»را«قهرمانبدون
سیر تحول» نظرش را بهعنوان یکی از بهترین آثار
جشنوارهفجرجلب کردهاستوچنینمیگوید:
«اینفیلمامیدورنجوزندگیدر دلجنگاست.
ی کندجدااز تخصصاش
مهدیجعفریثابتم 
که فیلمبرداری است قصه را خوب میشناسد
و کارگردانیاش در خدمت داستان است .این
فیلم که اقتباسی است از داستان «زخم شیر»
صمدطاهری،بهخوبیتوانستهفضاسازی کندوبا

پایاندرخشانشاینتحولشخصیترادرونمان
تهنشین کند .این فیلم به حتم چند گام از فیلم
اولش یعنی  ۲۳نفر جلوتر و پختهتر است».
سیمرغ بهترین فیلم و کارگردانی به «یدو»
اهدا شد
رسول احمدی نیز نظرش درباره فیلم را از زاویه
ی کند« :دوست
یک مخاطب نوجوان مطرح م 
داشتم نوجوانی بودم که با بچههای مدرسه
اردویی میرفتیم سینما و «یدو» را میدیدیم.
شاید از جایی به بعد خسته میشدم و جاهایی
راهمنمیفهمیدم،اماحتمابعدازآنغافلگیری
صحنهآخر،باحالخوبو کمیاحساسشجاعت
و آمادگی برای خواندن و شنیدن بیشتر در مورد
ماجراهای جنگ ،از سینما خارج میشدم».
محمدمهدی شیخ صراف نیز درباره این فیلم
به دیر شروع شدن داستان فیلم اشاره میکند
اما فیلم را در ترسیم فضای شهر جنگزده و نوع
ارتباطاتانسانیهمدالنهدراینشهردرمحاصره
ی گوید«:هرچندریتمفیلم کند
موفقمیداندوم 
استاماارزشآنراداردكهبهخاطرنوعنماهاروی
پردهسینماببینیم.مهدیجعفریاینباربسیار
پختهتر از  ۲۳نفر کارگردانی کرده و منتظر دیدن
آثار بعدی او هستیم».
درمجموع به نظر میرسد این فیلم در میان آثار
کمتعدادوغالباضعیفجشنوارهامسالبهواسطه
ایده جذاب ،بازیگردانی خوب بازیگران نوجوان
و بهویژه نقشآفرینی متفاوت ستاره پسیانی
در کنار قابهای زیبا و هنرمندانه توانسته است
یک سر و گردن باالتر از دیگر آثار جشنواره ظاهر
شود .در آیین اختتامیه سیونهمین جشنواره
فیلمفجر،سیمرغبهترینفیلموبهترین کارگردانی
به فیلم «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری اهدا
شد البته این مراسم به دلیل شرایط کرونایی
باحضور حداقلینامزدهایبخشهایمختلف
و عکاسان خبری به نمایندگی از رسانهها و بدون
حضور خبرنگاران برگزار شد ودر ادامه سیمرغ
بلورین بهترین صدابرداری به رشید دانشمند
برای فیلم «یدو» رسید.
میالد صویالوی  ۱۵ساله ،بازیگر آبادانی فیلم
سینمایی «یدو» که در جشنواره سینمایی فیلم
فجرنامزددریافتسیمرغبهترینبازیگرنقشاول
ی گوید« :من تا
مرد شده است درتشریح «یدو» م 
قبل از فیلم «یدو» اصال سابقه بازیگری نداشتم و
از پدر سینمایی خودم مهدی جعفری کارگردان
فیلم «یدو» و محمدرضا مصباح تهیهکننده و
رضانوریکهبسیاربرایمزحمتکشیدوهمهفنهای

بازیگریرابهمنیادداد،تشکرمیکنم؛همچنین
ازستارهپسیانیویاسین کهلهجهشیرینآبادانی
رابیشتربهمنآموزشداد،قدردانیمیکنم.این
کار برایم بسیار سخت بود ولی حتما این مسیر را
ادامهمیدهمزیرابعدازفیلم«یدو»عاشقسینما
شدم؛چرا که کار خیلیقشنگیبود.دوستدارم
تمام اساتید سینما و مسئوالن بچههای آبادان
را ببینند زیرا آبادان شهری است که یک «یدو»
ندارد بلکه هزاران «یدو» دارد».
در بررسی بیشتر فیلم «یدو» «رسالت» با
محمدرضامصباح،تهیهکنندهاینفیلم گفتوگو
کرده که در ادامه میخوانید.
وی گفت«:از ابتداتالشمااینبود که«یدو»رادر
استانداردهایفنی،حرفهایوهنریتهیه کنیم

محمدرضامصباحتهیهکنندهسینما:
«یدو»از نگاهمردمساختهشدهاست.
به همین دلیل پیشبینی میشد که
بسیار موردتوجه مخاطب قرار گیرد
چرا که  مخاطب میتوانست با تمامی
صحنههاارتباطبرقرار کردهوازنگاهخود
فیلم را تماشا کند .همچنین به لحاظ
تکنیکهای فنی نیز «یدو» قابلتوجه
بود .استقبال نگاه مخاطب و داوران
دستبهدست هم داد تا این فیلم،
صاحببیشترجوایزسیونهمیندوره
جشنواره فیلم فجر شود
که به لطف خدا و همت دوستانم در پروژه ،این
مهم محقق شد .با توجه به قابلیتهای فیلم
پیشبینی ما هم این بود که «یدو» موردتوجه
قرار بگیرد .خیلی از فیلمها در ادوار مختلف
جشنواره بودند که قابلیت داشتند اما به آنها

آ گهی مزایده فروش خودروی سمند

نوبت دوم

دهیاری طاووسیه بخش چهارباغ در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودروی سواری سمند به شماره انتظامی ایران  112/21ص  48مدل  1392را از طریق
مزایده به صورت حراج به قیمت پایه  770/000/000ریال را به فروش برساند.
 -1معادل  %5ارزش خودرو به عنوان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ  38/500/000ریال به صورت فیش نقدی با ضمانت نامه بانکی با اعتبار دوماه  در وجه  
شماره حساب  0107522251007به نام دهیاری طاووسیه تسلیم میگردد.
 -2مهلت رویت ماشین و مدارک از زمان چاپ آ گهی مورخ  1399/11/18تا ساعت  14/30مورخ  1399/11/23در دهیاری میباشد.
 -3پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه آ گهی منتشر شده به عهده خریدار میباشد.
 -4دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -5برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -6در قبال فروش وجه نقد به حساب  0106673405005واریز گردد.
 -7تاریخ حراج و رسیدگی به پیشنهادات مورخ  1399/11/25روز شنبه ساعت  10صبح به صورت حضوری در محل دهیاری به آدرس :چهارباغ ،روستای
طاووسیه ،خیابان یاس  35به شماره تماس  44383220میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم  99/11/25

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه هرمزگان

خ ش      99/11/18

آ گهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
با ارزیابی كیفی به شماره مجوز 1399/6787

دهیار طاووسیه
محمدنژادخیر
نوبت دوم

نام دستگاه مناقصه گزار :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
موضوع مناقصه:
نگهداشت  ،تعمیرات و كالیبراسیون سیستمهای میترینگ و ابزار دقیق اسكله های شهید رجایی  ،باهنر  ،فوالد  ،كیش و میترهای  12اینچ نفتكوره انبا رشهید رجایی/منطقه هرمزگان
تاریخ مهلت ونشانی محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
پس از انت ــشارآ گه ــی نوبت دوم در روزنامه كلیه مناقصه گران بـ ـ ــرای دریافت كامل اسناد مناقصه و بارگذاری اسناد به سایت  http://setadiran .irمراجعه نمایند.
شماره های تماس 76 :و 076-33513275
 -1نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع كار :ضمانت نامه بانکی ( به جز پست بانک ) به مبلغ ( 740, 000,000هفتصد و چهل میلیون ) ریال طبق « آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی « به شماره /122402ت50659/
مورخ  94/09/22به نام شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان .
 -2مبلغ برآورد  14/791/429/305ریال .
 -3مدت اجرای كار  12ماه می باشد .
 -4دارای حداقل سابقه كاری مرتبط .
 -5دارابودن گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی وگواهینامه تعیین صالحیت كار از اداره كل تعاون وكارورفاه اجتماعی استان هرمزگان (.تصویر گواهینامه ها درهردو پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود).
 -6ارائه آ گهی مربوط به شخص یا اشخاصی كه طبق آخرین تغییرات درروزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شركت می باشد (.تصویر آخرین تغییرات اساسنامه در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده
شود).
 -7تصویر اساسنامه شركت(مناقصه گر) در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود.
 -8ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی.
 -9احراز امتیاز حداقل 60براساس معیارهای توانمندیهای بهداشتی وزیست محیطی ( )HSEالزامی می باشد و ارزیابی كیفی در این مناقصه ساده بوده و داشتن دو قراردادمشابه در حد معامالت كالن با ارائه
مستندات كافی می باشد .
تحویل پاكت ها به دبیرخانه كمیسیون مناقصات (الف،ب،ج وارزیابی كیفی)تا ساعت  14مورخ ،99/12/16
مهلت
،
99/12/02
لغایت
99/11/25
تاریخ
از
7روز
مدت
به
دوم
نوبت
گهی
آ
انتشار
 -10توزیع اسناد پس از
ً
بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی مورخ 99/12/17می باشدو تاریخ بازگشایی پاکتهای( الف ،ب وج) متعاقبا اعالم خواهد شد( .هریك از پاكت های تضامین ،پیشنهاد فنی و مالی می بایست الك و مهر شده با درج
عنوان مناقصه و هر سه پاكت در یك لفاف سربسته در مهلت و محل تعیین شده همراه با نامه به دبیرخانه مناقصات این شركت تحویل گردد).
 -11تذكرمهم :پس از طی مراحل قانونی  ،پاكات الف  ،ب وج مناقصه گرانی مفتوح خواهد شد كه حداقل امتیاز الزم در ارزیابی HSEرا كسب كرده باشند.
 -12به پیشنهادهای فاقدامضاء ،مشروط،مخدوش وهمچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر درفراخوان واصل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .ارقام به ریال و حروف  /عدد درج و فاقد خط خوردگی /
الك گرفتگی  ...باشد .
***نكته مهم تمامی مناقصه گران  /شركت ها باید در سامانه ستاد ثبت نام و كلیه پاكات الف و ب و ج خود را درسامانه بارگذاری نموده و همچنین به صورت فیزیكی نیز درلفاف مناسب والك ومهر شده قرارداده و
همراه با نامه به دبیرخانه تحویل نمایند .الزم بهذكر است در صورت عدم ورود به سامانه جهت بارگذاری اسناد  ،از دریافت پاكت فیزیكی آنها نیز امتناع می گردد.
نوبت اول 99/11/20 :
شماره مجوز 1399/6787 :
نوبت دوم99/11/25 :

روابط عمومی
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

توجه نشد ،ولی ما خدا را شا کریم که این اتفاق
افتاد و از هیئتداوران ممنونیم که این فیلم و
قابلیتهایش را دیدند».
ویبااشارهبهنقش کانونپرورشفکری کودکان
و نوجوانان در تولید این فیلم گفت« :کانون هم
خیلی خوشنام است و هم کار با آنها باعث
افتخار است ،در این پروژه هم در کنار ما و انصافا
قوت قلبی برای ما بودند از همین رو ،جا دارد
هم از کانون فکری کودکان و نوجوانان و هم از
بنیاد سینمایی فارابی تشکر کنم .خدا را شکر
ی کنم که این پروژه توانست در حد و اندازه نام
م 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد
سینمایی فارابی بدرخشد».
مصباحبیان کرد«:بهنظرمداوریها کامالعادالنه
بود.بههرحالهمهاعضایهیئتداوران کارکشته،
مجرب و خوشنام در حیطه فعالیت خودشان
هستند بنابراین انتخاب آنها انتخاب دقیقی
است .قطعا در این قضاوت غیر از مسائل هنری و
سینمایی،چیزدیگریتأثیرنداشت«.یدو»فیلم
بیادعایی است که سعی کرد هم در جنبههای
ساخت نجابت خود را حفظ و هم در تبلیغات
نجیبانه رفتار کند .توجه به چنین فیلمی و دور
شدنازهیاهوهایتبلیغاتیبرخیفیلمها،نشان
میدهددوستاندرهیئتداورانعادالنهومنصفانه
فیلمها را دیده و رأی دادهاند».
از تماشای یدو تا ترک سینما با حالخوب
این تهیهکننده سینما همچنین اظهار کرد:
«بخشیازایناتفاق کهبرخیفیلمهادرعینحال
ی کنند،اماجوایززیادی
نامزدیزیادیرا کسبم 
رابهخانهنمیبرند،طبیعیاست،اماپیشبینی
ما این است که «یدو» حتی میتواند رکورددار
کسبجوایزهمباشد.باتوجهبهاستعدادفیلمو
استقبالی کهازآنشدهورضایتمندیتماشا گران
بهنظرممستحقاینموضوعاست.ممکناست
در آرایمردمی،تعدادرأیهایفیلمما کمباشد
اما ازلحاظ رضایتمندی مخاطب در رتبه باالیی
ی که هرکسی که «یدو» را دیده
قرار داریم بهطور 
باحالخوبسینماراترک کردهچونایناثر،یک
فیلم حال خوب کن است .به عقیده من «یدو»
میتواندازلحاظ کسبجوایزهمدررتبهخوبیقرار
بگیرد .من معتقد نیستم که فیلمهایم بازگشت
مالی نداشتهاند .ما فیلمهایی را ساختهایم که
هنوز ا کران نشدهاند و باید به نمایش دربیایند
تا ببینیم برگشت مالی دارند یا خیر .با توجه به
ن که شرایط اینچنینی داریم باید صبر کنیم
ای 
ببینیم چه میشود .من تهیهکننده بخش

سالمت

پوست ا کثر افراد مبتالبه کرونا دچار تغییر نمیشود
بااینحالتعدادافرادی کهاولینعالمتابتالیآنهابه
این بیماری عالئم پوستی بوده ،در حال افزایش است.
بسیار مهم است که توجه کنیم در برخی از بیماران
لکههای پوستی چند روز قبل از آنکه بیمار احساس
بدحالی کند ظاهر میشوند.

شاهبیت

عطار

گفتم شراب وصل به اوباش میدهند؟                                 با خنده گفت :بندهی او  باش ،میدهند

خصوصی هستم ،یکی از مال کهای مهم من
هم بازگشت سرمایه است پس این چرخه باید
بچرخد .ما بنیاد خیریه هم نداریم که مدام فیلم
تولید کنیم ،آنها را در گنجه بگذاریم و برایمان
مهم نباشد که فیلم نمایش داده شود یا نه.
اینچنین نیست چون بزرگترین لذت و کیف
فیلمساز دیده شدن اثرش است .ما امیدواریم
سینماها رونقی پیدا کند و شرایطی فراهم شود
که بتوانیم آثار را به نمایش بگذاریم .ازآنجاییکه
غالب فیلمهای ما برای بخش خصوصی است
نگران بازگشت سرمایه هستیم و امیدوارم هرچه
زودتر این اتفاق رخ بدهد».
یدو ،فیلمی مخاطب پسند و تیشهدار
محمدرضا مصباح ،تهیهکننده فیلم «یدو»
پرافتخارترین فیلم سی و نهمین جشنواره فیلم
فجر به خبرنگار «رسالت» گفت« :ساخت «یدو»
در سختترین شرایط ممکن تولید شد .گرما،
رطوبت بسیار آبادان و هم ه گیری ویروس کرونا
ازجمله عواملی بود که تولید فیلم را برای عوامل
دشوار ساخته بود اما مانع همت همکاران نشد
ف خداوند
و سرانجام با تمامی سختیها و به لط 
فیلم تولید و در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
قرار گرفت».وی افزود« :یدو با نگاهی متفاوت
در حوزه دفاع مقدس ساخته شد .ما از مقام
خانواده به این موضوع نگاه کردیم و همانطور
کهبهنظرمیرسدفیلماحساسیاست.فیلمهای
دفاع مقدس تعاریف و چارچوبهای مشخصی
دارند اما این فیلم از منظری متفاوت و نگاهی
که کمتر به آن توجه شده است به مقوله جنگ
میپردازد .موضوع فیلم درباره چند نوجوان
است که در کنار مادر خانواده حضور دارند و
روایتی از روزهای اولیه حصر آبادان که در فضای
دفاع مقدس تعریف میشود».مصباح تصریح
کرد«:یدو بهطور کامل احساسی و از نگاه مردم
ساختهشده است .به همین دلیل پیشبینی
میشد که بسیار موردتوجه مخاطب قرار گیرد
چرا که مخاطب میتوانست با تمامی صحنهها
ارتباط برقرار کرده و از نگاه خود فیلم را تماشا
کند .همچنین به لحاظ تکنیکهای فنی نیز
«یدو» قابلتوجه بود .استقبال نگاه مخاطب و
داوراندستبهدستهمدادتااینفیلم،صاحب
بیشترجوایزسیونهمیندورهجشنوارهفیلمفجر
شود».تهیهکنندهفیلمسینمایی«یدو»درپایان
این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد که فیلم
«یدو» مخاطب پسند است و وقتی مخاطب
داشته باشد ،گیشه نیز دارد.
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سیرهعملیآیتهللاضیاءآبادی(ره)استاداخالقوتفسیرقرآن
مرتضینجفیقدسیازفعاالنقرآنی
کشور در یادداشتی به تشریح سیره
عملیوخصوصیاتاخالقیمرحوم
آیتاهلل ضیاء آبادی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس توجه
به اخالقیات و ساختن انسانهای
مهذب و باتقوی و بیان تفسیر
قرآن دو بعد اصلی و مهم منبرها
و سخنرانیهای مرحوم آیتاهلل
ضیاء آبادی بود .در پی درگذشت حضرت آیت اهلل ضیاء آبادی از عالمان
بزرگتهران،مرتضینجفیقدسیدرتبیینسیرهعملیایشانیادداشتی
به این شرح نوشته است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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ِل َی َتفق ُهوا ِفی ّ ِالد ِین َو ِل ُی ِنذ ُر وا ق ْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُعوا ِإل ْی ِه ْم ل َعل ُه ْم َی ْحذ ُر َون» (سوره
توبه ،آیه )۱۲۲
الزمنیستمؤمنان،همگیبهراهافتندولکنچراازهرجماعتی،عدهای کوچ
نمی کنندتابهفهمدیندستیابند(فقیهشوند)ووقتی کهبهنزدقومخودباز
می گردند ،آنان را بیم دهند ،باشد که از نافرمانی خدا حذر کنند.
آیهای در اثبات فلسفه وجودی روحانیت و حوزههای علمیه
یکی از آیاتی که فلسفه وجودی روحانیت و تشکیالت حوزه های علمیه
رااثباتمیکندهمینآیهاست کهدستور میدهداز مؤمنان کسانیباید
بروند و در فهم دین فقیه شوند و سپس به اوطان خود برگردند و مردم را
ن
هدایت کنند.مرحومآیتاهللسیدمحمدضیاءآبادی(ره)دقیقابههمی 
آیه شریفه عمل کرد و پس از گذراندن تحصیالت مقدماتی در قزوین در
سال  ۱۳۲۸شمسی به حوزه علمیه قم آمد و به مدت  ۱۲سال از محضر
بزرگانی چون آیتاهلل العظمی بروجردی ،آیتاهلل العظمی امام خمینی و
عالمه طباطبایی مفسر کبیر قرآن بهرهمند شد و پس از ارتحال آیتاهلل
بروجردیراهیتهرانشدودیگردرقمماندنرابرایخودجایزندانست
وتصمیم گرفت کهبههمینآیهشریفه(فلوال نفر)عمل کندوا کنون
که فقیه در دین شده است به میان مردم برود و آنان را با معارف
الهی آشنا کند و وظیفه اصلی و ذاتی یک روحانی که تبلیغ دین
است را به صورت علمی و عملی به انجام رساند.
بهره مردم از ضیاء وجود آیت اهلل ضیاءآبادی
او حدود شصت سال امام جماعت مسجد بود ،مدرس حوزه
بود ،بر منبر وعظ و خطابه مینشست و ارشاد میکرد و از ضیاء
وجودش مردم بهرهمند میشدند.او عالمی ربانی ،متقی و رفتار و
گفتار و کردارش عمالدرس اخالق و دین بود و مانند چراغی پیرامون
خود را روشن میکرد و عالقهمندان به کسب فضائل و مکارم اخالق را
سیراب مینمود.
توجهبهاخالقیاتوساختنانسانهایمهذبوباتقویوبیانتفسیرقرآن
دوبعداصلیومهمسخنرانیهایمرحومآیتاهللضیاءآبادیبودولذا کتابهای
تفسیری و اخالقی متعددی هم از ایشان منتشر شده است.
  انس به قرآن نکته کلیدی در سیره علما
نکته مهمی که متأسفانه در زندگی ا کثر ما وجود دارد ،عدم توجه به
قرآن کریم است و حال آنکه ائمه اطهار علیهم السالم که خود قرآن مجسم
بودند ،آنچنان با قرآن مأنوس بودند که غالبا هر سه روز یکبار یک ختم قرآن
می کردند و ما از تالوت روزی یک جزء هم دریغ می کنیم!
سیرهعلمابزرگماهمهمینطور بودهاست کهپیوستهقرآنمیخواندند،
در احواالت حضرت امام خمینی (ره) هست که روزی چندین بار مشغول
تالوت قرآن میشدند ،ایشان که هر یک دقیقه وقتش بسیار ارزش داشت
و رهبر کبیر انقالب بود ،چرا اینقدر وقت برای قرائت و تالوت و تدبر در قرآن
می گذاشت؟!مرحومآیتاهللالعظمیسیدمحمدرضا گلپایگانی(ره)نیزدر
َ ْ
طولشبوروز مکرر قرآنمیخواندند،مگرقرآن کریمنمیفرماید که«فاق َر ُءوا
ُْ
َما َت َی َّس َر ِم َن الق ْر ِآن» یعنی هر چه می توانید قرآن بخوانید.
توصیه امام المتقین به تالوت و عمل به قرآن
امیرالمؤمنین(ع)خطاببهفرزندشانمحمدبنحنفیهمیفرمایند:فرزندم!
قرآن بخوان و به آنچه در آن است عمل کن و واجبات ،احکام حالل و حرام و
امرونهیآنراالزمبشمار وباقرآنشبزندهداری کنوشبوروز قرآنبخوان،
پس بر هر مسلمانی واجب است هر روز به این پیماننامه نگاه کند هر چند
پنجاه آیه باشد،پسرم! این را بدان که درجات بهشت به تعداد آیههای قرآن
است و هنگامی که قیامت فرا رسید به قاری قرآن گفته میشود بخوان و باال
برو ،پس در بهشت بعد از پیامبران و صدیقان ،درجه کسی باالتر از قاریان و

تالوتکنندگان قرآن نیست( .وسائل الشیعه ،جهاد با نفس ،ص )۱۹
ً
ّاما ظاهرا بی توجهی به قرآن در بین امت پیامبر ا کرم (ص) آنقدر زیاد است
کهحضرتشدر روز قیامتاز اینبیتوجهیومهجوریتی کهبرقرآن کریمرفته
ُ
ََ
است به درگاه الهی شکایت می کنند و عرضه می دارند«َ :وقال َّالر ُسول َیا َر ِّب
َ َ َ َ ُ َ ُْ
ِإ ّن ق ْو ِمی ّاتخذوا َهذا الق ْر َآن َم ْه ُج ًورا» (سورة فرقان ،آیة .)۳۰
اهمیت منبرهای قرآنی توسط وعاظ روحانی
بههرحالبراییکروحانی کهدرحوزهتحصیل کردهاست،تسلطبهتفسیر
قرآن امر الزم و ضروری است و مردم هم انتظار دارند که روحانیون در منابر و
سخنرانیهااز آیاتقرآنواحادیثمسلماهلبیت(ع) کهمبینقرآنهستند
آنان را بهرهمند سازند یعنی کاری که شهید بهشتی و شهید مطهری انجام
میدادند و تمام بیاناتشان را عمال تفسیر قرآن فرا می گرفت و مرحوم آیت اهلل
ضیاء آبادی هم از ابتدا محوریت تبلیغش را بر بیان تفسیر قرآن گذاشت و در
این راه حق شا گردی عالمه طباطبایی احیا گر تفسیر قرآن در عصر حاضر را
بهخوبی ادا کرد و بسیار خوش درخشید.نوع صدا و بیان ایشان هم
فوق العاده جذاب بود و طنین صدایش بسیار اثر گذار بود.
تأ کید قرآن به تالوت و تدبر در آن
در قرآن کریم در موارد متعدد سفارش به قرائت و تالوت و تدبر در قرآن شده
است که نمونه مهم آن ،آیات ابتدایی سوره مزمل است که تأ کید می کند که
بخشی از شب را ،نصف از شب را یا کمتر و یا بیشتر ،به تالوت قرآن اختصاص
دهیدوایننشانمیدهد کهتالوتقرآنمخصوصادر سحرگاهاناثربهتری
برانسانداردوبسادرهایشهودیراهمبهرویانسانباز کندچرا کهفرموده
ً
است «ان قرآن الفجر کان مشهودا».

آیتاهلل ضیاءآبادی انیس و عامل به قرآن
بحث و سخن در این مقوله بسیار است و لیکن الزم بود به مناسبت بیان
سیرهعملیمرحومآیتاهللضیاءآبادیبهانسایشانباقرآنوتفسیرآناشاره
شود کهدر طولشصتسالعمرتبلیغیایشانبسیار پررنگبود،یعنیبرای
همهروشنبود کهآیتاهللضیاءآبادییکانسانعاملبهقرآنودینشناس
واقعی است و منبرهایش مشحون از تفسیر قرآن کریم است و البته به همین
سبب سالها پیش جزء خادمان قرآن کریم هم معرفی شد.
چرایی هجرت آیت اهلل ضیاءآبادی از قم به تهران
نکته مهم دیگری که الزم است به آن اشاره کنم این است که چرا آیت اهلل
ضیاء آبادی در قم نماند؟! آیا او نمی توانست به فکر آینده خود باشد؟! باید
بگويیم که او وظیفه شناس بود ،برای تحصیل فقاهت به قم آمد و وقتی به
قدر کفایت رسید دیگر در قم نماند و به تهران رفت و مشغول وعظ ،منبر،
مسجد ،تبلیغ و بیان تفسیر قرآن شد ،کاری که باید همه روحانیون انجام
بدهند و به قدر الزم در قم بمانند و به فکر تبلیغ دین باشند.
هجرت آیت اهلل حق شناس به تهران به دستور آیت اهلل بروجردی
متأسفانه امروزه بسیاری از شهرها حتی شهرهای بزرگ از وجود عالمان
دینی خالی شده است! از جمله اقدامات بسیار ارزشمند مرحوم آیت اهلل
العظمی بروجردی اعزام علما حوزه به بالد مختلف ایران بود ،مثالمرحوم
آیت اهلل میرزا عبدالکریم حق شناس به دستور حضرت آیت اهلل بروجردی به

تهران آمدند و در آن هنگام دل از قم کندن هم برای ایشان سخت بود و در
اینموضوعباحضرتامامخمینیهم کهدر آنزماندر دستگاهوتشکیالت
مرجعیت آیت اهلل بروجردی فعال بودند ،مشورت می کنند و حضرت امام
هممیفرمایندا گرآیتاهللبروجردیبهمنهمفرمودهبودندمناجابتمی
کردمودستور ایشانراانجاممیدادموپساز اینمشورتبود کهحضرتآیت
اهللحقشناستأملراجایزندانستهوبالفاصلهبهتهرانمیآیندوبحمداهلل
در طولسالیانمتمادیچراغپرفروغیبرایطالب،مردم،بازاریان،جوانان
و عالقمندان به معارف اسالمی در تهران بودند.
هجرت آیت اهلل مظاهری به اصفهان نمونهای دیگر از هجرت
بزرگان از قم
زمانی در اصفهان دهها مجتهد مسلم وجود داشت و در این اواخر بعد از
ارتحالحضراتآیاتسیدمحمدعلیصادقیوشیخحسنصافی کهزعامت
حوزه اصفهان را بر عهده داشتند ،حوزه اصفهان یکباره دچار خأل شدید شد
و بحمداهلل با چاره جویی که رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل
خامنه ای (مد ظلة العالی) داشتند و از حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری
که در حوزه علمیه قم جایگاه بسیار واالیی داشتند و در زمان درس اخالق
ایشان تمام مسجد اعظم قم و صحن های حرم پر از جمعیت می شد دعوت
کردند که به اصفهان هجرت کنند و مسئولیت زعامت حوزه علمیه کهن
اصفهان را تقبل فرمایند و خوشبختانه با تشریف فرمایی ایشان به اصفهان
چراغ پرفروغ حوزه اصفهان همچنان پر تأللؤ ماند.در مشهد مقدس زمانی
چندین مرجع مسلم حضور داشتند و این شهر از عالمان برجسته ای مانند
حضرات آیات :میرزا علی آقا فلسفی ،میرزا علی ا کبر مروارید ،و میرزا جواد آقا
تهرانیودیگرانبرخورداربود کههمهرفتندولیمتأسفانهجایآنانپرنشد
و این شهر مهم نیازمند آن است که یکی از بزرگان مانند آیت اهلل مظاهری
که از قم هجرت کردند و به اصفهان رفتند ،همت واالیی کرده و قطع تعلق
از قم نموده و به مشهد مشرف شوند و حوزه کهن و روحانیت معظم آن
ارض اقدس را رونق بخشند.
حضور سه عالم بزرگ در یک شهر کوچک
زمانی در شوشتر در همین دوران جنگ تحمیلی ،سه عالم بزرگ و
برجسته می درخشیدند که مرحوم آیت اهلل حاج محمد تقی شیخ
شوشتریصاحبقاموسالرجال،مرحومآیتاهللآلطیبومرحوم
آیت اهلل جزایری (پدر آیت اهلل جزایری اهواز) هر کدام در بین مردم
شوشتر وجاهت عجیبی داشتند .از اعتقاد و ایمان مردم شوشتر
به علما و مخصوصاآیت اهلل حاج محمد تقی شیخ شوشتری یا
تستری هر چه بگویم کم است و همین قدر بگویم هم ا کنون مرقد
ایشان به مثابه یک حرم و بارگاهی مورد زیارت عموم مردم شوشتر
است و آنقدر مردم شوشتر به ایشان اعتقاد عمیق داشتند که حتی
هم ا کنون بعد از گذشت سالها از ارتحال آن مرحوم بسیاری از مردم
باالی ماشینهایشان می نویسند :یا شیخ شوشتر!
حضور عالمان برجسته و مجتهد در شهرهای کشور
ایمان و اعتقاد مردم از این عالمان ربانی است و حیف است که شهرهای ما
خالی از عالمان برجسته باشد ،شاید بعضی بگویند ائمه جمعه که هستند،
اما اینها مانعه الجمع نیست و جایگاه ائمه محترم جمعه در جای خود
محفوظ است ولی باید این را بدانیم که هر شهری عالم برجسته و مجتهد
می خواهد و این موضوع در روایات هم آمده است.
جای تأسف است بگويیم در شهر تبریزی که زمانی مهد عالمان و
مجتهدان بوده است هم ا کنون از این سطح از عالمان خالی است و دیگر
شهرها هم همین وضعیت را دارند و ا گر بخواهیم یک به یک را نام ببریم
شرح مستوفایی می شود.
اهمیت مسئله هجرت علما از قم از منظر مقام معظم رهبری
مسئلهمهمهجرتعلماوطالباز مسائلمهمومدنظررهبرمعظمانقالب
و مراجع معظم تقلید است ،تا جایی که رهبر معظم انقالب حضرت آیت
اهلل خامنه ای (مد ظلة العالی) در  ۱۴مهرماه  ۱۳۷۹در دیدار جمعی از علما
ت
اساتید،فضالوطالبحوزهعلمیهقمدرمدرسهفیضیه،ایشا نمسئل ههجر 
ی مه م برشمردند
ی علمی ه ب ه منظور تعلی م و تزکی ه را نیز مسئلها 
در حوزهها 
ی و عل م
ی از آ گاه 
ل قبول 
ی که در حوز ه ب ه حد قاب 
و تصریح کردند :باید افراد 
ف و شهرها ،ضمن ارتباط بیشتر با مرد م
ق مختل 
ت ب ه مناط 
برسند با هجر 
ی حضور علما
ت معنو 
ی آ ن مناطق ،از علم و دانش و برکا 
ب بهرهمند 
موج 
شوند.امیدوارم که خدای متعال تفضل کند و به دل بعضی از بزرگان در قم
بیندازد تا مهاجرت به شهرها را در کشور آغاز کنند تا انشاءاهلل بخشی از
خالیی که پیش آمده جبران شود.
بعون اهلل تعالی
مرتضی نجفی قدسی

