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  تفسير سوره ي مباركه ي عصر

ربنای اول، سوره آل عمران از سوره های مدنی، آیه شامره ۸

َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْیَتَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنک رَْحَمًة 

اُب إِنَّک أَنَت اْلَوهَّ

ترجمه فارسی:
بارالها، دل های ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق 
کامل عطا  اجر  از لطف خویش  ما  به  و  هدایت فرمودی 

فرما که هامنا تویی بخشنده بی عوض و منت.
 ربنای اول

فداه،  ارواحنا  اهلل،  بقية  سوخته حضرت  دل  عاشقان  و  شيفته  شيعيان  پايگاه  مهمترين   
مسجد مقدس جمكران، در شش كيلومترى شهر مذهبى قم است. مطابق آمار، همه ساله، 
بيش از پانزده ميليون عاشق دل باخته، از سر تا سر ميهن اسالمى و جهان، در اين پايگاه 
تعالي  الزمان، عجل اهلل  نماز حضرت صاحب  و  نماز تحّيت مسجد  معنوى، گرد مىآيند، 
ابصار و حاضر  از  امام غايب  با  به جاى مىآورند،  اين مكان مقدس  را در  الشريف،  فرجه 
در امصار و ناظر بر كردار، راِز دل مىگويند، استغاثه مىكنند، نداى »يا بن الحسن!« سر 
مىدهند، از مشكالت ماّدى و معنوى خود سخن مىگويند، با دلى خونبار، از طوالنى شدن 

دوران غيبت، شكوهها مىكنند.
پايگاه ملكوتى، همه  اين  به  از شناخت عميقترى برخوردارند، به هنگام تشرف  آنان كه   
به  را  زندگى  پاگير  و  دست  مشكالت  همه  و  مىكنند  فراموش  را  خود  شخصى  حوائج 
فراموشى مىسپارند و تنها »ظهور سراسر سرور منجى بشر، امام ثانى عشر، حضرت ولى 
عصر، روحى و ارواح العالمين فداه« را مسئلت مىكنند؛ زيرا، اگر اين حاجت برآورده شود، 
ديگر مشكلى نخواهد ماند، و اگر اين حاجت روا نشود، حّل ديگر مشكالت، مشكل اساسى 

را حل نخواهد كرد.
آن چه مسلم است، اين است كه اين مسجد، بيش از يك هزار سال پيش به فرمان حضرت 
بقية اهلل، ارواحنا فداه، در بيدارى، نه در خواب تأسيس گرديد و در طول قرون و اعصار، 
پناهگاه شيعيان و پايگاه منتظران و تجلّىگاه حضرت صاحب الزمان )عليه السالم(  بوده 

است.
 عالمه بزرگوار، ميرزا حسين نورى، )متوفاى 1320 هجري( در كتاب ارزشمند نجم الثاقب 
از آن  تأليف كرد و ميرزاى شيرازى، در تقريظ خود،  را  به فرمان ميرزاى بزرگ، آن  كه 
ستايش فراوان كرد و نوشت: »براى تصحيح عقيده خود، به اين كتاب مراجعه كنند تا از 
لمعاِن انوار هدايتاش، به سر منزل يقين و ايمان برسند«   تاريخچه تأسيس مسجد مقدس 

جمكران را به شرح زير آورده است:
 شيخ فاضل، حسن بن محمد بن حسن قمي، معاصر شيخ صدوق، در كتاب تاريخ قم از 
بناى مسجد  ـ  تأليفات شيخ صدوق  از  ـ  اليقين  و  الحق  الحزين في معرفة  كتاب مونس 

جمكران را به اين عبارت نقل كرده است:
شيخ عفيف صالح حسن بن مثله جمكراني  مى گويد:

 شب سه شنبه، هفدهم ماه مبارك رمضان 393 هجري،   در سراى خود خفته بودم كه 
جماعتى به دِر سراى من آمدند. نصفى از شب گذشته بود. مرا بيدار كردند و گفتند: »برخيز 

و امر امام محمد مهدى صاحب الزمان  ، صلوات اهلل عليه را اجابت كن كه ترا مىخواند«.
 حسن بن مثله مىگويد: »من، برخاستم و آماده شدم« چون به در سراى رسيدم، جماعتى 
از بزرگان را ديدم. سالم كردم. جواب دادند و خوشآمد گفتند و مرا به آن جايگاه كه اكنون 

مسجد )مقدس جمكران( است، آوردند«.
 چون نيك نگاه كردم، ديدم تختى نهاده و فرشى نيكو بر آن تخت گسترده و بالشهاى نيكو 
نهاده و جوانى سى ساله، بر روى تخت، بر چهار بالش، تكيه كرده، پير مردى در مقابل او 

نشسته، كتابى در دست گرفته، بر آن جوان مىخواند.
 بيش از شصت مرد كه برخى جامه سفيد و برخى جامه سبز بر تن داشتند، برگرد او روى 

زمين نماز مىخواندند.
 آن پير مرد كه حضرت خضر )علي نبينا و آله و عليه السالم( بود، مرا نشاند و حضرت امام  
)عليه السالم( مرا به اسم خواند و فرمود: »برو به حسن بن مسلم   بگو: »تو، چند سال است 
كه اين زمين را عمارت مىكنى و ما خراب مىكنيم. پنج سال زراعت كردى و امسال ديگر 
باره شروع كردي، عمارت ميكني، رخصت نيست كه تو ديگر در اين زمين زراعت كني، بايد 

هرچه از اين زمين منفعت بردهاي، برگرداني تا در اين موضع مسجد بنا كنند«.
 به حسن بن مسلم بگو: »اين جا، زمين شريفي است و حق تعالي اين زمين را از زمينهاي 
ديگر برگزيده و شريف كرده است، تو آن را گرفته به زمين خود ملحق كردهاي! خداوند، 

دو پسر جوان از تو گرفت و هنوز هم متنّبه نشدهاي! اگراز اين كار بر حذر نشوي، نقمت 
خداوند، از ناحيهاي كه گمان نميبري بر تو فرو ميريزد«.

 حسن بن مثله عرض كرد: »سّيد و موالي من! مرا در اين باره، نشاني الزم است؛ زيرا مردم 
سخن مرا بدون نشانه و دليل نميپذيرند«.

 امام )عليه السالم( فرمود: »تو برو رسالت خود را انجام بده، ما در اين جا عالمتي ميگذاريم 
كه گواه گفتار تو باشد. برو به نزد سّيد ابوالحسن، و بگو تا برخيزد و بيايد و آن مرد را بياورد 
و منفعت چند ساله را از او بگيرد و به ديگران دهد تا بناي مسجد بنهند، و باقي وجوه را 
از رهق   به ناحية اردهال كه ملك ما است، بياورد، و مسجد را تمام كند، و نصِف رهق را 

بر اين مسجد وقف كرديم كه هر ساله وجوه آن را بياورند و صرف عمارت مسجد كنند.
اين جا  نماز در  بدارند و چهار ركعت  اين موضع رغبت كنند و عزيز  به  تا  بگو  را   مردم 
بگذارند: دو ركعت تحّيت مسجد، در هر ركعتي، يك بار »سورة حمد« و هفت بار سورة »قل 

هو اهلل احد« )بخوانند( و تسبيح ركوع و سجود را، هفت بار بگويند.
 و دو ركعت نماز صاحب الزمان بگذارند، بر اين نسق كه در )هنگام خواندن سورة(حمد 
چون به »ايّاك نعبد و ايّاك نستعين« برسند، آن را صد بار بگويند، و بعد از آن، فاتحه را 
تا آخر بخوانند. ركعت دوم را نيز به همين طريق انجام دهند. تسبيح ركوع و سجود را نيز 
هفت بار بگويند. هنگامي كه نماز تمام شد، تهليل )يعني، ال إله ااّل اهلل(   بگويند و تسبيح 
فاطمة زهرا)عليها السالم(  را بگويند. آن گاه سر بر سجده نهاده، صد بار صلوات بر پيغمبر 

و آالش، صلوات اهلل عليهم، بفرستند«.
 و اين نقل، از لفظ مبارك امام )عليه السالم(  است كه فرمود:

 »َفَمْن صاّلهما، فكأنّما صلّي في البيت العتيق«.
 هركس، اين دو ركعت )يا اين دو نماز( را بخواند، گويي در خانة كعبه آن را خوانده است.

 حسن بن مثله ميگويد: »در دل خود گفتم كه تو اين جا را يك زمين عادي خيال ميكني، 
اين جا مسجد حضرت صاحب الزمان )عليه السالم(  است«.

 پس آن حضرت به من اشاره كردند كه برو!
 چون مقداري راه پيمودم، بار ديگر مرا صدا كردند و فرمودند: »در گلّة جعفر كاشاني چوپانـ 
بُزي است، بايد آن بز را بخري. اگر مردم پوالش را دادند، با پول آن خريداري كن، و گرنه 
پوالش را خودت پرداخت كن. فردا شب آن بُز را بياور و در اين موضع ذبح كن. آن گاه 
روز چهارشنبه   هجدهم ماه مبارك رمضان، گوشت آن بُز را بر بيماران و كساني كه مرض 

صعب العالج دارند، انفاق كن كه حق تعالي همه را شفا دهد.
 آن بُز، ابلق است. موهاي بسيار دارد. هفت نشان سفيد و سياه، هر يكي به اندازة يك درهم، 

در دو طرف آن است كه سه نشان در يك طرف و چهار نشان در طرف ديگر آن است«.
 آن گاه به راه افتادم. يك بار ديگر مرا فرا خواند و فرمود: »هفت روز يا هفتاد روز ما در 

اينجاييم. 
 حسن بن مثله ميگويد: »من، به خانه رفتم و همة شب را در انديشه بودم تا صبح طلوع 

كرد. نماز صبح خواندم و به نزد علي منذر رفتم و آن داستان را با او در ميان نهادم.
 همراه علي منذر، به جايگاه ديشب رفتيم. پس او گفت: »به خدا سوگند كه نشان و عالمتي 
كه امام )عليه السالم(  فرموده بود، اين جا نهاده است و آن، اين كه حدود مسجد، با ميخها 

و زنجيرها مشخص شده است«.
 آن گاه به نزد سّيد ابوالحسن الرضا رفتيم. چون به سراي وي رسيديم غالمان و خادمان 

ايشان گفتند:
 »شما از جمكران هستيد؟« گفتيم: »آري«. پس گفتند: »از اول بامداد، سيد ابوالحسن 

در انتظار شما است«.
 پس وارد شدم و سالم گفتم. جواب نيكو داد و بسيار احترام كرد و مرا در جاي نيكو نشانيد. 
پيش از آن كه من سخن بگويم، او سخن آغاز كرد و گفت: »اي حسن بن مثله! من خوابيده 

بودم. شخصي در عالم رؤيا به من گفت:

 »شخصي به نام حسن بن مثله، بامدادان از جمكران پيش تو خواهد آمد، آن چه بگويد 
اعتماد كن وگفتارش را تصديق كن كه سخن او، سخن ما است. هرگز، سخن او را رّد نكن«. 

از خواب بيدار شدم و تا اين ساعت در انتظار تو بودم.
 حسن بن مثله، داستان را مشروحاً براي او نقل كرد. سيد ابوالحسن، دستور داد بر اسبها 

زين نهادند. سوار شدند. به سوي ِده )جمكران( رهسپار گرديدند.
 چون به نزديك ِده رسيدند، جعفر شبان را ديدند كه گلهاش را در كنار راه به چرا آورده 
بود. حسن بن مثله، به ميان گله رفت آن بز كه از پشت سر گله من آمد، به سويش دويد. 
حسن بن مثله، آن بُز را گرفت و خواست پولش را پرداخت كند كه جعفر گفت: »به خدا 
سوگند! تا به امروز، من اين بز را نديده بودم و هرگز در گلة من نبود، جز امروز كه در ميان 

گله، آن را ديدم و هرچند خواستم كه آن رابگيرم، ميّسر نشد«.
 پس آن بُز را به جايگاه آوردند و در آن جا سر بريدند.

الرضا به آن محل معهود آمد و حسن بن مسلم را احضار كرد و منافع  ابوالحسن   سيد 
زمين را از او گرفت.

 آن گاه وجوه رهق را نيز از اهالي آن جا گرفتند و به ساختمان مسجد پرداختند و سقف 
مسجد را با چوب پوشانيدند.

 سيد ابوالحسن الرضا، زنجيرها و ميخها را به قم آورد و در خانة خود نگهداري كرد. هر 
بيماري صعب العالجي كه خود را به اين زنجيرها ميماليد، در حال، شفا مييافت.

 ابوالحسن الرضا وفات كرد و در محلة موسويان )خيابان آذر فعلي( مدفون شد، يكي از 
را  ميخها  و  زنجيرها  برداشت  را  صندوق  سر  شده  اطاق  داخل  گرديد.  بيمار  فرزنداناش 

نيافت«.

تاريخچه مسجد مقدس جمكران

نیمه شهبان مبارک باد
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غالمرضا تاج گردون در شهريور سال 1345 در شهر دوگنبدان 
از شهرستان گچساران متولد شد.وى نماينده مردم گچساران و 
باشت در مجلس شوراى اسالمى و يكى از اقتصاددانان ايران مى 

باشد.
پرسش: دولت بودجه امسال را نیز با تأخیر به مجلس 
آورد و مجلس مجبور شد بودجه چند دوازدهمی را 
این  تا  بودجه  اینکه  دلیل  دهد.  قرار  کار  دستور  در 

اندازه با تأخیر به مجلس می آید، چیست؟
پاسخ: دولت به بى نظمى عادت كرده است. هر دولتى كه بر سر 
كار باشد، عالقه مند است كه با نظارت كمترى كار كند. استراتژى 
بار  اولين  براى  حال  هر  به  و  بود  اين  گذشته  سال  در  مجلس 
اختيار دولت گذارد كه  را در  بودجه چند دوازدهم  پذيرفت كه 
البته اشتباهى استراتژيك بود و دولت نيز ديد بد نيست  همين 

روش را ادامه دهد.
از  برخى  بودجه چند دوازدهم،  از تصويب  در سال گذشته پس 
نمايندگان طرحى را نوشتند كه بر پايه آن پايان سال مالى دولت 
شهريور ماه باشد. در آن زمان من يكى از مخالفان جدى طرح 
بودم. در همان زمان گفتم كه براى سال بعد نيز دولت بودجه را 
در موعد مقرر نمى دهد؛ اما متأسفانه مجلس اين تغيير را پذيرفت. 
دولت نيز همين موضوع را بهانه كرد و مجلس را در راهى انداخت 
نيز پيشنهاد دادم  در كنار  امسال  بودجه تن دهد.  تأخير  به  كه 
تصويب بودجه سه دوازدهم، قيدهايى براى دولت گذارد شود تا 

اتفاقات سال گذشته تكرار نشود.
هلدينگ  مورد  در  دولت  و  بين مجلس  امروز  كه  مباحثى  منشأ 
خليج فارس پديد آمده، همان مصوباتى است كه مجلس در مورد 
واگذارى ها در سال گذشته داشته و براى سال 92 تمديد شد كه 

دولت نيز مى گويد اين اختيار را دارد.
اما اينكه چرا اين اتفاقات افتاد؟!

اين  موجب  كشور  در  نويسى  بودجه  و  ريزى  برنامه  نهاد  نبود 
مشكالت شده است. ما نهادى براى برنامه ريزى در كشور نداريم. 
سازمان  مى گيرد.  بخواهد  تصميمى  هر  دولت  دليل  همين  به 
مديريت حتى با توانايى كنونى اش مى تواند بودجه را تا بيست روز 
جمع كند اما اكنون دولت پس از گذشت چند ماه مى گويد  هنوز 

دارد  روى بودجه كار مى كند!
به  دولت  که  نمی آید  پدید  شبهه  این  آیا  پرسش: 
صورت هدفمند سازمان برنامه، سازمان پول و اعتبار 
و نهادهای این چنینی را حذف کرد و موجب ایجاد 

بی نظمی شد؟
پاسخ: در دولت احمدى نژاد نهادهاى برنامه نويسى و برنامه ريزى 
تضعيف شدند. در بودجه 92 در جايى گفته شده  كه صدور اوراق 
مشاركت با »تصويب شوراى اقتصاد« است؛ اين به چه معناست؟! 
اين موضوع در قانون هست كه صدور اوراق مشاركت بايد با مجوز 
شوراى اقتصاد باشد. دولت بهانه مى آورد كه اين شوراها دست و پا 
گير هستند. دولت قاعده ها را به هم زد و روش كارش همين است 

و اين روش كار آسيب هاى جدى به جامعه رساند.
پرسش: اگر بخواهیم  دوباره شروع کنیم و نظمی به 

سیستم برنامه ریزی کشور بدهیم، چه باید کرد؟
پاسخ: اين كار شدنى است اما ساده نيست. در وهله نخست بايد 
گفت با اين دولت نمى شود، چون اين دولت اصال اعتقادى به اين 
كار ندارد. براى برقرارى نظم، نخست بايد سازمانى مانند سازمان 
برنامه و بودجه شكل بگيرد و بعد رئيس دولت اعتقاد به اين كار 
داشته باشد. وقتى رئيس جمهورى به كارى اعتقاد نداشته باشد، 

نمى توان  به زور انجام آن كار را از او خواست. 
رئيس جمهور افزون بر اينكه بايد اعتقاد به اين كار داشته باشد، 
بايد به اين كار تن دهد كه قاعده ها رعايت شود و دخالت نكند. 
سازمان  سر  باالى  اصلى  مرجع  عنوان  به  اقتصاد  شوراى  بايد 
شوراى  با  مديريت  سازمان  هويت  كه  چرا  گيرد،  قرار  مديريت 
تصويب  اقتصاد  شوراى  در  بايد  بودجه  نمونه،  براى  بود؛  اقتصاد 

مى شد. 
به كارگروهى تبديل شده  كه مشخص  اقتصاد  هم اكنون شوراى 
نيست چه افرادى در آن هستند. وظايف شوراى اقتصاد به وزير 
واگذار شده است! شوراى اقتصاد براى كنترل وزير تشكيل شده 

بود اما اختيارات آن را به وزير داده اند!
پرسش: کسانی که در سازمان مدیریت سابق حضور 

یا  دارند  حضور  دولت  بدنه  در  هم اکنون  داشتند، 
اینکه به بخش خصوصی رفته اند؟

اتفاقا كارشناسان برنامه بودجه در بخش خصوصى خيلى  پاسخ: 
كم هستند و اصال بلد نيستند، در اين بخش  كار كنند. بيشتر آنها 

در دانشگاه ها هستند يا در دستگاه هاى ديگر كار مى كنند.
و  برنامه  سازمان  بازسازی  به  تصمیم  اگر  پرسش: 
بودجه گرفته شود کارشناسان مورد نیاز در سیستم 

هستند؟
پاسخ: اگر بر اساس قاعده كار شود، چند دانشجوى تيزهوش در 
مدت شش ماه مى توانند سيستم را  راه بيندازند. ُحسن سازمان 
از  نمى تواند  كسى  هر  بود.  آن  شاگردى  ـ  استاد  سيستم  برنامه 
افرادى  نيز  برنامه  سازمان  رؤساى  حتى  شود.  مدير  و  برسد  راه 
متخصص بودند؛ شركا، ستارى فر،  عارف،  نجفى، زنجانى و... . اينها 

در كار برنامه نويسى سابقه داشتند و مدير بودند.
سابقه  به  اگر  كه  كرده اند  نويسى  برنامه  را مسئول  آقايى  اكنون 
است  معلوم  است!  بوده  سد  پيمانكار  كه  مى بينيم  برگرديم،  آن 
كه كار به اينجا مى رسد. كسانى كه در حال حاضر كار مى كنند، 
افراد زحمت كشى هستند؛ اما وقتى قاعده اى در كار نباشد، همه 

چيز به هم مى ريزد.
اين  هيچ وقت رئيس جمهور رديف هاى بودجه را نگاه نمى كرد. 
طور نيست كه ارتباطى به رئيس جمهور نداشته باشد اما رئيس 
جمهور هم بايد به قاعده تن بدهد. رئيس جمهور جدول كالن را 
نگاه مى كرد و نهايتاً تأكيداتى را كه رهبرى يا شوراى امنيت ملى 
و ... داشتند  منتقل مى كرد. اينكه اين گونه بنشيند و رديف هاى 
بودجه را خط بزند، نبود. من به وضوح مى توانم به شما بگويم كه 
كدام رديف بودجه 92 را رئيس جمهور خط زده است. اين بودجه 
به يكباره رديفى  نيامده است.  باال  قاعده بودجه ريزى  بر اساس 
حذف مى شود! يعنى چه كه يك رديف حذف شود؟ رديفى كه 
مى شود!  صفر  اعتبارش  يكباره  بوده،  بودجه  در  سال  چند  براى 
برابر  پنج  اينكه عددى  يا  مشخص است كه دخالتى شده است. 
مى شود! كسى كه قاعده بودجه ريزى نداند، اين كار از عهده اش 
بر نمى آيد. اينكه آقاى احمدى نژاد مى گويد خودم مى دانم، اولين 
اشتباهش است. اينكه يك فرد بگويد همه چيز را مى داند از يك 
فرد تحصيل كرده بعيد است و هر زمان كه چنين چيزى گفت، 
بايد بفهميم كه  اشتباه مى كند و راه خطا مى رود. من بيست سال 
در برنامه و بودجه كار مى كردم اما به خودم اجازه نمى دادم در 
يا تصميمى  بزنم و  زمينه اى كه اطالعات كافى نداشتم، حرفى 

بگيرم و همواره از كارشناسان مشاوره مى گرفتم.
پرسش: در مورد ارز دولت باید بر چه مبنای کار کند. 
شناور  سیستم  و  قانون  با  دولت  ارزی  اقدامات  آیا 

مدیریت شده همخوانی دارد؟
نوع  چند  معموال  است.  بودجه  در  مهم  پارامتر  يك  ارز  پاسخ: 
تبديل  يكى  كشور،  بودجه  تامين  يكى  دارد؛  وجود  ارز  به  نگاه 
ارز به ريال و نرخى كه براى آن در نظر مى گيرند و يكى هم نگاه 
خالفكارانه است كه مى توان با ارز بازى كرد و سود به دست آورد. 
اما كم و زياد شده است. وقتى دولت  بوده  نگاه هميشه  هر سه 
مى خواهد بودجه را ببندد، بايد يك نرخ محاسباتى داشته باشد و 
اين نرخ محاسباتى بايد مبنايى داشته باشد. مبناى آن نرخ ارز در 
بازار در همان لحظه است و چون دولت خود عرضه كننده و تقاضا 
به همين دليل  را تنظيم كند،  ارز  كننده غالب است و مى تواند 

مى گويند نرخ شناور مديريت شده است.
براى نمونه، نرخ ارز در بازار 2450 تومان است. اگر بخواهيم نرخ 
ارز در بودجه را پايين تر از اين بگذاريم سه نرخ به وجود خواهد 
مى كنيم  سعى  و  مى گذاريم  را  تومان   2450 همين  پس  آمد. 
 1226 گذشته  سال  در  ارز  نرخ  كنيم.  نزديك  آن  به  را  بااليى 
ميان  به  را  اى  مبادله  ارز  ارز، دولت  بهاى  افزايش  با  بود.  تومان 
آورد و چندين نرخ در كشور به وجود آمد. از مهر ماه براى تصميم 
گيرى در مورد مابه التفاوت نرخ ارز جلساتى را برگزار كرديم اما 
دولت تا شب عيد تأكيد داشت كه دالر را حتى يك سنت باالتر 
و  وزير  بانك مركزى  رئيس كل  است.  نفروخته  تومان  از 1226 
اقتصاد مى گفتند كه نفروخته ايم. با اين حال در سال جارى در 
زمان بررسى بودجه آقايان گزارش عملكرد جدول مالى دادند.در 
عمرانى  بودجه  تخصيص  عملكرد  ماه  اسفند  تا 25  مالى  جدول 
پانزده  عيد  از  هفته پس  يك  اما  بود  تومان  ميليارد  هزار  هشت 

هزار ميليارد تومان!
اين تفاوت از كجا آمده است؟ رفتار و ديدگاه خالفكارانه نسبت 
به ارز و بودجه اينجا خودش را نشان مى دهد. ما خبر داشتيم كه 
اين كار اتفاق افتاده است. آقايان گفتند از دو محل آمده است و 
يك مورد اين بود كه به بانك مركزى گفته اند از زمان تصويب 
قانون تاكنون هر مقدار ارز فروخته است، مابه التفاوت آن را بايد 
بانك  از  تومان  ميليارد  كار دولت 8 هزار  اين  با  بدهد.  به دولت 
بياورد؟  كجا  از  پول  اين  بايد  مركزى  بانك  اما  مى گيرد  مركزى 
بانك مركزى دالر را 1226 تومان فروخته و مابقى را بايد از منابع 
خودش به دولت بدهد و اين پول پرقدرت است. حاال مى گويند 

چرا تورم در جامعه باال رفته است!
بانك مركزى اين وسط خنثى و وابسته و مانند قلك است و دولت 
مى تواند به آسانى   با مصوبه مجمع از بانك مركزى پول خارج كند. 
اين مى شود نگاه خالفكارانه به ارز. تا دولت تن به رفتار عاقالنه 
ندهد، همين است كه هست. چه الزامى داشت اين كارها را انجام 
به جامعه  تا تورم  بايد مصارفش را كنترل مى كرد  دهند؟ دولت 

تحميل نشود.
پرسش: در همان زمان که بهای دالر یکباره باال رفت، 
42 میلیارد دالر توسط دولت در بازار توزیع شده بود. 
همه آن دالرها به قیمت 1226 فروخته شد اما کسی 

به این قیمت دالری نگرفت.
توزيع نشد،  بانك ها  اين پول ها توسط  اين است كه  نكته  پاسخ: 
توان  ما  آيا حكومت  انجام شد.  از طريق صرافى ها  كار  اين  بلكه 
اين را ندارد كه آمار اينها را درآورد؟ بانك ها نسبت به صرافى ها 
قاعده مندتر كار كردند. اگر خالفى كرده باشند مى توان  به راحتى 
جلوى آن را گرفت. متخلف اصلى در سال 91 بانك مركزى است.

پرسش: در دولت احمدی نژاد همزمان با درآمدهای 
بودیم.  نقدینگی  زیاد  افزایش  شاهد  نفتی  هنگفت 
میلیارد  هزار  نقدینگی کشور 87  در سال84 حجم 
است.  تومان  میلیارد  هزار   470 االن  و  بود  تومان 
حجم بدهی های معوق 78 هزار میلیارد تومان است. 
نشده  داده  عمرانی تخصیص  بودجه های  همه  این  با 

پیمانکاران بسیاری از دولت طلب کار هستند.
دولت سال اول اشتباه اصلى را كرد. بسيارى از اقالم هستند كه در 
بودجه نيست. مصارف منابع هدفمندى در بودجه نيست و اعداد 
بيشتر از اين هاست. اشتباه استراتژيك دولت اين بود كه در سال 
اولى كه آمد، بودجه جارى كشور تا سال 84، 20 هزار ميليارد 
تومان بود و درست در همان سال 40 هزار ميليارد تومان شد؛ 
يعنى در يك سال دو برابر شد. وقتى پايه را باال ببريد و ساالنه 
10 تا 20 درصد رشد داشته باشيد، كار به جايى مى رسد كه االن 

بودجه جارى به 100 هزار ميليارد تومان است.
پرسش:  مجلس هم مجوز این کار را به دولت داد؟

پاسخ: درست است. بودجه عمرانى در همان سال 10 هزار ميليارد 
تومان بود و در سال 91، 8 هزار ميليارد شد. اعتبارات جارى از 
در  عمرانى  بودجه  اما  رسيده  تومان  ميليارد  هزار   100 به   40
همان 10 هزار ميليارد تومان مانده است. با احتساب تورم ارزش 
اين 10 هزار ميليارد مى شود دو هزار ميليارد تومان و ارزش صد 
هزار ميليارد هم مى شود همان 20 هزار ميليارد تومان. اين شكاف 
بهره ورى  عدم  گذشت.  آن  از  آسانى  به  كه  بتوان  نيست  چيزى 
هم   92 سال  بودجه  در  مى شود.  ناشى  اينجا  از  ركود  و  رشد  و 

مجبوريم به همين روش هاى افزايشى تن بدهيم.
دولت آينده بايد خودش را جمع و جور و روش كارش را عوض 
كند. البته با شرايط تورمى موجود كه شرايط بسيار سختى است 

و مردم در فشارند،  كار دشوارى است.
بودجه جارى را نمى توان كم كرد، بلكه بايد رشد آن را كم كنيم. 
با  زمان  آن  مى كنم.  تعجب  مى بينم،  كه  را  بودجه  اعداد  برخى 
500 ميليون تومان تا يك ميليارد تومان، نهادها را اداره مى كردند 
اما االن برخى مسئوالن درخواست هاى 20 ميلياردى دارند! 20 
ميليارد تومان براى نهادى كوچك كه اثر گذارى چندانى ندارد، 
چه معنايى دارد؟ در حالى كه كل بودجه عمرانى شهرستان ما 
را  قاعده  بايد  آينده  دولت  است؟  تومان  ميليارد   100 حداكثر 

برگرداند. اولويت بندى ها بايد اصالح شود.
یک  از  کمتر  جمهوری  ریاست  انتخابات  پرسش: 
از  بسیاری  این حال  با  برگزار خواهد شد؛  ماه دیگر 

کاندیداها برنامه مشخصی ارائه نداده اند؟
پاسخ: تا چند دوره قبل، كانديداها تيم اقتصادى تشكيل مى دادند 
و برنامه هايشان را مشخص مى كردند. االن كدام يك از كانديداها 

تيم   و برنامه اش را مشخص كرده است؟
مشكل اين است كه كسى هم مطالبه نمى كند.

پرسش: به وسيله  تابناك 43 نامه به كانديداهاى احتمالى رياست 
جمهورى نوشتيم و تنها يك نفر از آنها پاسخ داد و برنامه هايش 

را ارائه كرد.
پاسخ: تاكنون تنها آقاى رضايى برنامه ارائه داده است. البته ايشان 
حق دارند و نمى توان جزييات برنامه ها را گفت. در زمان مديريت 
دكتر رهبر به عنوان مشاور آقاى احمدى نژاد، از دولت خواستيم 
كه اگر قانون برنامه چهارم را قبول ندارد، اصالحش كند، نه اينكه 
خالفش رفتار كند؛ اما دولت نه تنها برنامه را اجرا نكرد بلكه بر 

خالف آن رفت.
پرسش: در کشور ما افراد و احزاب مسئولیت کارهای 
خود را بر عهده نمی گیرند. به یاد دارم چند سال پیش 
وزارت  مقام  شیرکوند،  قائم  آقایان  بین  ای  مناظره 
اقتصاد دولت خاتمی و آقای توکلی در صدا و سیما 
برگزار شد. برنامه دولت این بود که قیمت حامل های 
آقای  برساند.  فارس  فوب خلیج  به  را  پلکانی  انرژی 
درصد   40 باالی  برنامه  این  اجرای  می گفت  توکلی 
 10 حداکثر  می گفت،  شیرکوند  آقای  اما  دارد  تورم 
تثبیت  به  هفتم  مجلس  در  آقایان  همین  درصد. 
یارانه ها  هدفمندی  به  هشتم  مجلس  در  و  قیمت ها 
رأی دادند که نه تنها افزایش قیمت حامل های انرژی 
 .. و  نان  و  گاز  و  برق  و  آب  بلکه  داشت  همراه  به  را 
تناقضات  این  می گویند  برخی  می شد.  شامل  نیز  را 
اقتصادی  مطالبات  می گویند  برخی  و  است  سیاسی 

است. این نوع رفتارها از کجا ناشی می شود؟
پاسخ: اشكال از همان تثبيت قيمت ها شروع شد. هزينه تثبيت 
به  پايان سال 3.5 ميليارد دالر مى شد؛ هزينه اى كه  قيمتها در 
دولت وقت تحميل شد. سال گذشته در جلساتى كه موضوع عدم 
اجراى فاز دوم هدفمندى بررسى مى شد، خودمان همان طرح را 
داديم! ولى يك تفاوت وجود دارد. آن زمان شيب تورم نزولى بود و 
االن صعودى است. در تورم 10 درصدى تحمل اين كار را داشتيم 
از  اشتباه  ندارد.  وجود  كار  اين  تحمل  درصدى   25 تورم  در  اما 
همان جا شروع شد، اما اينكه دليل آن سياسى است يا اقتصادى، 
بايد گفت تلفيقى از اين دو است. نمى گويم توكلى سياسى نگاه 
نگاه مى كنند. مثال  كرده است، ولى خيلى ها سياسى به موضوع 
زمانى كه طرح جلوگيرى از اجراى فاز دوم هدفمندى را مطرح 
كرديم، ما اقتصادى نگاه كرديم اما معتقدم 70 درصد كسانى كه 

به اين طرح رأى دادند سياسى نگاه كردند.
ريشترى   5.9 زلزله  شهرى  در  شايد  است.  زلزله  مانند  تورم 
خسارتى   نداشته باشد، ولى زلزله 6 ريشترى همان شهر را ويران 
كند. همين 0.1 تأثيرات زلزله را به شدت افزايش مى دهد؛ تورم 

هم همين گونه است.
آقاى  است.  يكديگر  به  طرفين  اعتمادى  بى  رفتارها  اين  دليل 
از جلسات كميسيون  يكى  در  معاون سازمان مديريت  ممبينى، 
خيلى حرص مى خورد ولى ما رأى نمى داديم. رفتم باالى سرش و 
گفتم:  من خيلى دركت مى كنم.  گفت:  يعنى چى؟ دركم مى كنى 

ولى مخالفت هم مى كنى؟ 

گفتم:  در مجلس هفتم من در جاى شما نشسته بودم و هر چه 
صحبت مى كردم برعكس رأى مى دادند. 

يكى از دوستان مجلس هفتم تعريف مى كرد كه رديفى در اليحه 
سال 84 بود و مى گفت ما پيش خودمان فكر مى كرديم اين پول 
انتخاباتى است و دولت اصالحات مى خواهد آن را براى انتخابات 
هزينه كند. ما در همان زمان به وزير مربوطه گفتيم كه خودش 
برود. وزير يك ساعت در مورد آن رديف صحبت  به كميسيون 
كرد؛ با اين حال تنها دو رأى آورد. اين دوستمان تعريف مى كند 
نمايندگان  پرسيد، مگر من منطقى صحبت  از  يكى  از  وزير  كه 
نكردم و طرف گفت: شما منطقى صحبت كرديد ولى نمايندگان 

فلسفى رأى دادند. 
حكايت بستگى به اين دارد كه به طرف چقدر اعتماد داريم. در 
بودجه 92 هم برخى موارد كه كميسيون تلفيق تصويب شد از بى 
اعتمادى مجلس به رفتار دولت حكايت داشت. هر دولتى كه بيايد 
چون ذاتا عالقه دارد، بدون نظارت عمل كند ـ حتى اگر خودم 
رئيس دولت باشم ـ تن به قاعده بى نظمى مى دهد. پس بايد امور 
قانونمند شود تا هر فردى كه آمد نتواند بيرون از چهارچوب عمل 
كند. آن زمان دوستان فلسفى رأى دادند و ما هم االن فلسفى 
رأى مى دهيم و اين به دليل عدم اعتمادى است كه بين مجلس 

و دولت به وجود آمده است.
خاص  بنیادهای  برای  خاصی  ردیف های  پرسش: 

وجود دارد؟
پاسخ: گزارش تلفيق در مورد نهادهاى خاص نهايى نشده است. 
يكسرى  شد.  اضافه  بودجه  به   83 سال  در   9 شماره  جدول 
آنها  بر  اما نظارتى  از دولت پول مى گرفتند  بودند كه  دستگاه ها 
وجود نداشت. چون بر اساس قانون تشكيل نشده بودند و قاعده 
مالى شان مشخص نبود، نمى دانستيم چگونه پول بدهيم و چگونه 
دانش  انجمن هاى  اتحاديه  نمونه،  براى  كنيم؛  كتاب  و  حساب 
آموزى يا كتابخانه آيت اهلل مرعشى و ...  ما اينها را در جدول قرار 
داديم كه نزديك دوازده مورد بود. زير آن جدول هم نوشتيم كه 
اين دستگاه ها مشمول فالن ماده قانون محاسبات هستند؛ يعنى 
نهادهاى عمومى غير دولتى  اينها همانند  بر  مالى  نظارت  اينكه 
است. هدف اين جدول اين بود اما سال به سال اينها اضافه شد. 
قاعده بايد عوض شود و هر يك از اينها بايد زير نظر دستگاه هاى 
اجرايى مربوط فعاليت كند. اگر بنياد دينى است بايد زيرمجموعه 
حوزه باشد و اگر فرهنگى است بايد زيرمجموعه وزارت ارشاد شود 
و ... . در سال گذشته اعتبار در نظر گرفته شده براى اين نهادها 

860 ميليارد تومان بود و امسال هنوز مشخص نيست.
کف  و  سقف  اینکه  از  پیش  گذشته  سال  پرسش: 
جزییات  بررسی  به  مجلس  شود،  مشخص  بودجه 
بودجه پرداخت. امسال نیز ردیف درآمدها و هزینه ها 
تطابق نداشت. بودجه برای آن است که دخل و خرج 
بودجه  دولت  که  است  چگونه  شود.  تنظیم  کشور 
ابتدا پنجاه هزار میلیارد تومان  از  ای می نویسد که 

کسری دارد؟
اين كسرى از تراز بودجه است. از سال 83 همين گونه است. از 
نظر تراز درآمدها و هزينه ها همخوانى دارد اما تراز عملياتى است 
اندازه همخوانى  تا چه  كه مى گويد درآمدها و هزينه هاى دولت 
دارد. يكى از اهداف برنامه پنجم اين است كه درآمدها و هزينه ها 
به روز بيشتر شده  اين حال شكاف روز  با  جمعشان صفر شود، 
 و هزينه هاى جارى از درآمدهاى نفتى تأمين مى شود به همين 

دليل تراز عملياتى منفى مى شود.
27 هزار ميليارد دالر نفت مى فروشيم كه ضرب در 2400 تومان 
مى شود 50 تا 60 هزار ميليارد تومان و بودجه عمرانى نيز 37 
پول  از  تومان  ميليارد  يعنى 23 هزار  است.  تومان  ميليارد  هزار 
نفت كه بايد سرمايه گذارى شود صرف هزينه هاى جارى مى شود 

كه به آن تراز منفى مى گويند.
پرسش: بحث پاالیشگاه های خصوصی به کجا رسید؟ 
کسانی  چه  اختیار  در  خصوصی  پاالیشگاه های 

هستند؟
پاسخ: در روزهاى اخير بازار از تصميمات مجلس گيج شده است. 
ما تصويب كرديم پااليشگاه ها خصوصى مشمول 26 درصد نشود. 
اگر  بورس آن خوب مى شود.  كار شاخص  اين  با  است  مشخص 
اين  ما  گرفته ايم! حرف  رانت  مى گويند  كنيم،  بخواهيم صحبت 
است كسى كه با فوب خليج فارس عمل مى كند، معنايى ندارد 
پااليشگاه ها خصوصى عمدتا در  بگيريم.  از آن  را  كه 26 درصد 

اختيار شستا و تأمين اجتماعى است

        دولت از بی نظمی خوشش آمده
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این دهان بستی دهانی باز شد          تا خورندهء لقمه های راز شد
لب فروبند از طعام و از شراب              سوی خوان آسمانی کن شتاب
گر تو این انبان ز نان خالی کنی          پر ز گوهرهای اجاللی کنی
طفل جان از شیر شیطان باز کن         بعد از آنش با ملک انباز کن

چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟    امتحان کن چند روزی در صیام
چند شبها خواب را گشتی اسیر؟       یک شبی بیدار شو دولت بگیر

معنى روزه:  روزه دارى بمعناى عام آن: خوددارى از خوردن غذا و خوراك شكم. 
و معناى دوم كمى باطنى تر و آن پرهيز از غذاى نامتناسب روان و روح آدمى. 

اما بيت اول:
این دهان بستی دهانی باز شد                تا خورندهء لقمه های راز شد

 
لقمه هايش  كه  مى كنى  باز  ديگرى  دهان  ببندى،  را  دهانت  اين  هنگاميكه 
لقمه هاى راز است. با خوددارى از خوردن خوراك شكم و تحمل گرسنگى،  راه 
جوشش چشمه ء معنوى درونت را باز مى كنى. بطوريكه روح و روانت رفته رفته 

مى تواند از غذاى معنوى)لقمه هاى راز( تناول كند. 
 بطوركلى توصيه به خالى نگه داشتن شكم براى تزكيهء روان توصيه اى مفيد 
است و انسانى كه دائماً معده اش مملو از غذاست، كمتر لطافت روحى را حس 

مى كند.
اما منظور از »لقمه هاى راز« چيست؟ غذاى معنوى  اى كه با پرهيز از خوردن 
غذاى ظاهرى مى توان از آن بهره مند بود، چيست؟ اين چه نوع غذايى ست كه 
با پرهيز از خوراك خوردن و نيز پرهيز از خوراك فكر )و تحقق سكوت(، نصيب 

انسان مى شود؟
 موالنا در بسيارى ابيات در مثنوى و غزليات شمس، اشاره مى كند كه انسان 
تنها اين جسم نيست و اصالت انسان روان اوست. روان انسان، همچون جسم، 
نياز به غذا دارد. اگر از اين غذا تناول نكند، رنجور و بيمار مى شود. قوت و غذاى 

اصلى انسان نور است!

قوت اصلی بشر نور خداست           قوت حیوانی مر او را ناسزاست
لیک از علت در این افتاد دل            خورد او روز و شب از آب و گل

 قوت اصلی را فراُمش کرده است     روی در قوت مرض آورده است 
   

آورده  غذايى  به  رو  و  كرده  فراموش  را  خودش  اصلى  غذاى  متاسفانه  انسان   

كه شايستهء روانش نيست)»ناسزاست«(. غذايى كه شايستهء روان ما نيست و 
متاسفانه ما از آن، »روز و شب« تناول مى كنيم، غذاى نفس است. افكار ياوه و 
بيهوده اى است كه ما دائماً انرژى مان را صرف آنها و براى آنها تلف مى كنيم. بايد 

از اين غذا بريد. از اين ياوه انديشى ها دست كشيد:
 لب فروبند از طعام و از شراب       سوی خوان آسمانی کن شتاب

 
بر  ببنديم،  فرو  شراب«  و  »طعام  اين  از  حيوانى«،  »قوت  اين  از  لب  ما  اگر   
است  آمادهء خوردن  و  آن چيده اند  بر روى  نور  كه  آسمانى  و خوان  سر سفره 
خواهيم نشست. خوانى كه بر آن نور سرو مى كنند، غذاى آسمانى، غذاى اصلى 
ما انسان ها. مرحوم فروزانفر در كتاب شرح مثنوى شريف براى اين بيت و بيت 

بعدى اش اينطور آورده  است: 

») 1639( گر تو این انبان ز نان خالی کنی         پر ز گوهرهای اجاللی کنی 
)1640( طفل جان از شیر شیطان باز کن            بعد از آنش با ملک انباز کن

 
انبان: كيسه ى بزرگى كه زاد سفر و ديگر چيزها در آن ريزند، مجازاً، معده و شكم.

شير شيطان: بكنايت، لذات نفسانى و شهوت خصوصاً، هر چه براى حظ نفس 
خورند يا پوشند يا كنند.

 گرسنگى و جوع، نزد صوفيان يكى از اركان مجاهده و رياضت است، محمد غزالى 
احاديث بسيار از گفته ى حضرت رسول)ص( و اقوال متعدد از طريق صوفيان نقل 
كرده است، همچنين ده فايده براى گرسنگى بر شمرده كه اهم آنها سالمت مزاج 
و آمادگى ذهن براى تفكر است. سهل بن عبد اهلل تسترى از مشايخ بزرگ صوفيه 
در اين رياضت، سخت قوى و صبور بوده و آن را پايه ى اصلى سلوك شمرده است، 
موالنا نيز گرسنگى را مى ستود و خود گرسنگى مى كشيد، افالكى در چند مورد 
از اين روش كه موالنا در آن ورزيده بود سخن مى گويد. بعقيده ى صوفيه سيرى و 
پرخورى عالوه بر آن كه بر حاجت سالك مى افزايد و از فراغتش مى كاهد، شهوت 
جنسى را بر مى انگيزد و آن شهوت براى آن كه وسايل در دسترس داشته باشد 
حب جاه را تحريك مى كند و از آن، خودپرستى و دشمنانگى و حقد و حسد و 
ديگر صفتهاى ناپسند جوشش مى گيرد و راه درست آنست كه هم از آغاز سالك 

سير نخورد و گرسنگى بكشد تا شهوت در وجودش نيرومند نگردد.«
   طفل جان از شیر شیطان باز کن         بعد از آنش با ملک انباز کن

  
    در اين بيت، موالنا جان و روان را به طفل تشبيه كرده است.  كودك پاك 
است. كودك ساده است، ناقال و بدجنس نيست، حيله نمى كند و خام است. اين 
وجوه تشابه كودك و جان و روان انسان است. روان انسان نيز در اصالتش پاك 
است، ساده و بى غل و غش است و نيز ناقال و بدجنس و حيله گر نيست. كودك 
درون ما انسان ها اگر گرفتار آلودگى هاى محيط )از بعد روانى و نيز ذهنى( نشده 
باشد، اگر دراكوالى محيط و جامعهء آلوده خون او را نخورده باشند، اگر روان 
وى بجاى شير نور از شير شيطانى نفس تغذيه نكرده باشد، در ذات و اصل خود 

بسيار زيبا، باشكوه، آرام، عميق و پاك و ساده است.

    ما همه از دوران كودكى مان، دوران نورانى بودن همه چيز، حداقل خاطره اى 
 روشن داريم. دنيا زيبا بود و درخشان. »چون چشممان به هر چيز مى افتاد، آن 
را همچون شير تازه مى نوشيديم«. »يادم آمد يك روز ديرين گردش يك روز 
شيرين توى جنگلهاى گيالن شاد و خرم نرم و نازك چست و چابك مى پريدم از 
لب جو ....« و با دنيا »داستان هاى نهانى و رازهاى زندگانى« رد و بدل مى كرديم. 
چگونه شده است كه روان ما اكنون چنان حالتهايى را از دست داده است؟! آيا 

دنياى بيرونى ما عوض شده است؟

  چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟         امتحان کن چند روزی در صیام

 چند شبها خواب را گشتی اسیر؟            یک شبی بیدار شو دولت بگیر
  

   شب زنده دارى نيز يكى از توصيه هاى سلوكى است. هنگام شب به علت دورى از 
مشغوليت هايى كه انسان در طول روز روان خود را به آنها گرفتار )و بعضاً تخدير( 
كرده است، اين فرصت هست كه انسان به نقد حال كنونى خود از نزديك نگاهى 
بعضاً  روز،  طول  در  ديگر  انسان هاى  با  بودن  باشد.  خودش  با  دمى  و  بياندازد 
انسان  يا خصوصيت هاى ديگر نفس را در  برترى  احساس رقابت و جلو زدن و 
زنده مى كند اما در شب بخاطر دور بودن از چنين محيط هايى انسان مى تواند با 

درون خود نيز صادقانه روبرو شود و در سكوت، با خودش باشد.
يك شبى بيدار شو »دولت بگير«: 

 »دولت گرفتن«: دولت به معنى دارايى و ثروت است. اما در اينجا  يعنى از دارايى 
معنوى و روانى برخوردار شدن. »... دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم«

پيدا  دولت  و  ثروت  غنا،  و سحرخيزى)سهر(  اثر شب زنده دارى  در  انسان  روح   
مى كند و فرد احساس سبكى و شعف درونى دارد.

 هرجا که دری ُبَود به شب دربندند         اال در دوست را، که شب بگشایند!   

ماه میهمانی خدا

این سوره مکی است و 3 آیه دارد. 

فضیلت تالوت :

امام صادق )ع( : هركس سوره ی عرص را در منازهاى نافله بخواند 

خداوند او را در قيامت بر مى انگيزد در حاىل كه صورتش نوراىن 

، چهره اش خندان و چشمش )به نعمتهاى الهى( روشن است، تا 

داخل بهشت شود. 

محتوای سوره :

اين سوره به نقل از مرحوم عالمه ی طباطبایی)ره(، چكيده ي قرآن 

است و به نظر مي رسد كه خداوند متام معنا و محتواي قرآن را در 

اين سوره نهاده است. 

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم 

﴿ َو اْلَعرْصِ ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: سوگند به عرص.

رشح:

تعابري متفاويت براي »عرص« بيان شده كه عبارتند از:

1. عرص هامن مقطع ظهور اسالم توسط حرضت محمد)ص(، يعني 

عرص نزول قرآن است.

2. عرص اشاره به مناز عرص دارد كه بنا به بعيض از نظرات از بقيه 

ي منازها افضل است.  

3. عرص به معنـي هنگام عصـر و غـروب آفتاب كه زمان مراجعه 

ي انسـان به خـانه است و هر موجـود زنـده اي به محل سكـونت 

باشد،  مي  مقدس  مراجعه  و  بازگشت  اين  و  گردد  مي  باز  خود 

آسايش خود  و  امن  به محل  زنده  موجودات  ساير  و  انسان  زيرا 

باز مي گردند. 

ها  انسان  اينكه همه ي  و  است  معاد  از عرص هامن  4. مقصود 

بايستي با توشه و اندوخته ي خود به خانه ی ابدی بازگردند.

5. عرص به معني عرصظهور حرضت مهدي)عج( كه پايان عامل است.

6. و در نهايت سوگنـد به عرص سوگند به مطلق زمـان، سوگند به 

دهر و به تاريخ مي باشد.

شاید بتوان گفت که قسم به عرص به معني قسم به بازگشت و 

معاد و به معني قسم به تاريخ برش و به عرصه ی هستي و گسرته 

ی زمان است.

﴿ إِنَّ اإلِْنساَن لَِفى ُخْسٍ ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: انسان در ظرف زمان، در خطر افتاده و مترضر شده است.

رشح:

حتي خوبان مترضر مي شوند چون همه در حست  بس مي برند. 

حرضت عييس)ع( مادر خود را در خواب ديد و از او سؤال كرد: 

»آيا آرزوي بازگشت به دنيا را داري؟« مادر گفت: »آري. در اينجا 

كه  واالست  آنقدر  داده  اختصاص  من  به  خداوند   كه  جايگاهي 

مي گويم اي كاش در دنيا راهي را درپيش مي گرفتم، كه مراتب 

باالتري را به من مي بخشيد.« اين رضر و زيان در واقع عمومي 

و نسبي است.

تعريف »ُخرس« : 

»ُخس« به معني نقص و كاهش نه تنها در سود حاصله بلکه در 

اصل رسمايه مي باشد. اينگونه است كه اگر كيس در تجارت سودي 

نربد، دچار خسان نشده است ولی رضر کرده اما خسان مبراتب 

بدتر از رضر است زيرا اصل رسمايه ي او نیز از دست رفته است.  

مرحوم عالمه ی طباطبایی )ره( در اين خصوص يخ فروش را مثال 

مي آورد كه اگر فـروش نكند، نه تنها سودي نربده بلكه اصل رسمايه 

ي او هم از بني رفته است.

عيل )ع( مي فرمايد: »هامنا كه چيزي جز بهشت براي شام مقرر 

نگرديده است. پس آن را جز به بهاي بهشت نفروشيد.«  

قرآن : »عده اي در روز رستاخيز به »ُخس« گرفتار شدند. »ُخس« 

در خود و اهل خود )پدر، مادر، فرزند و ...(. آيا زيان و خساين 

بدتر از اين را مي توان تصور كرد كه انسان خود و اهل خود را به 

بطالن و بیهودگی سوق داده و در واقع به باد بدهد؟«   

مقصود قرآن اين است كه خود و اهل خود را به دنيا فروختند و 

در خس افتادند.

]ناچيز[  بهره اى  جز  آخرت  ]برابر[  در  دنيا  زندگى  و   .  .  .« قرآن: 

نيست.«   

»بدانيد كه هر نفيس طعم مرگ را خواهدچشيد و ما شام را به خري 

و رش آزمايش مي كنيم تا در فتنه )آزمون( قرار گرييد . عيار بندگي 

شام سنجيده شود و به سوي ما بر مي گرديد و ما مي گوييم كه 

چه كرده ايد و از اين آزمون مني توانيد فرار كنيد.«  

»انسان چيزي جز سعي خود نيست و ]نتيجه ی[ كوشش او )چه 

رش و چه خیر( به زودى ديده خواهد شد.«  

رسمايه ي انسان:

رسمايه ي انسان، هامن استعدادها و ابزارهايي است كه خداوند 

براي تجارت در اختيار او قرار داده است. مانند همه ي مواهب 

قبيل:  از  بالقوه  هاي  توانايي  و  استعدادها  الهي،  هاي  نعمت  و 

.... . همچنني متعلقات انسان از قبيل: مال،  قلب، عقل، هوش و 

به سود  منتج  آنها  با  نحوه ی مواجهه  که   ... و  مادر  پدر،  فرزند، 

گشت یا ُخسان.  

آنچه اهميت دارد اين است كه انسان با اين رسمايه هاي گرانبها 

چگونه رفتار كند و از آن چگونه بهره بربد. 

حال كه خداوند اين همه رسمايه ي گرانبها در اختيار ما قرار داده 

است، پس از آنها به خوبی استفاده كنيم. خداوند عقل مي دهد 

كه انسان آن را در زندگي سامل به كار گريد. مال مي دهد كه بايد 

انفاق كرد. فرزند مي دهد كه بايد درست تربيت شود. عشريه مي 

دهد كه بايد صله ي رحم انجام داد و هرگاه كه خداوند ييك از اين 

رسمايه ها را به ما نداد، بايد صرب كرد و حست نربد. اگر انسان 

از فقدان اين رسمايه ها در حست باشد، به »ُخس« دچار شده 

است. خداوند هم با عطاي نعمت و هم با كاستي آن، انسان را 

مي آزمايد. پس رسمايه ها نقش ابزار را دارند و آنچه اهميت دارد، 

چگونگي بهره مند شدن ما از آنهاست. 

الَِحاِت َو َتَواَصْوا ِباْلَحقِّ ِِ  ﴿ إاِّل الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلواالصَّ

رْبِ ﴾ ﴿3﴾ َو َتَواَصْوا ِبالصَّ

ترجمه: مگر كساين كه اميان آوردند و به درستي و راستي و پايداري 

در دين يكديگر را سفارش كردند.

رشح:

قرآن در اين سوره رشط نجات و فالح و بهره مند شدن را به چهار 

قید، مقید فرموده : اميان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصرب. 

از خطر  باشد،  قيود  اين   به  مقيد  بيشرت  كه  ميزان  به هر  انسان 

افتادن در »ُخس« بيشرت در امان مي ماند.

مهمرت  عقيل هم  معرفت  از  كه  قلبي  معرفت  و  باور  يعني  اميان 

است. 

قرآن : »پس کسی را که خداوند اراده کند به هدایتش، سینه اش را 

برای بندگی گسرتده می سازد و کسی را که اراده کند به گمراهی، 

سینه اش را بسیار تنگ و محدود می گرداند....«   

پس كيس كه سينه و قلبش را براي بندگي خداوند گسرتده است 

با آن که  آيا چنني كيس  از جانب پروردگار دارد،  و چراغي روشن 

حجاب بر دل دارد ييك است؟ البته كه نيست! او دیدی وسیع و 

قلبی گسرتده دارد. 

شناخت قلبي:

كه  خدا،  به  معرفت  و  بيني  جهان  تعبريي  به  يا  قلبی  شناخت 

باالترين نوع شناخت و معرفت مي باشد،  هامن اميان است. پس 

اميان رسمايه ی بزرگ انسان مي باشد.     

»اال الذين آمنوا« مگر دردمندان و كساين كه حقيقت را  باور دارند 

و اهل شناخت و معرفت هستند و قرآن بالفاصله پس از اميان كه 

هامن معرفت نظري و قلبي است، می فرماید: 

باشد.  بايد  صالح  عمل  اميان،  از  پس  يعني  الصالحات«.  »َوعملوا 

كه  آنگاه  باشد.  آن خدا  تنها هدف  و  نباشد  ريا  آن  در  كه  عميل 

انسان معرفت نظري و قلبـي دارد و نسبـت به خود و متعلقـات 

خود احساس مسئوليت مي كند، از »ُخس« و زيان رها مي گردد 

و حاصل اين شناخت و رهايي، عمل صالح است. تنها هديف كه در 

عمل صالح وجود دارد، خدا مي باشد كه اگر به اين هدف خدشه 

وارد شود، از اخالص عمل كاسته مي شود.

قرآن: »كيس كه عمل صالح انجام دهد و به آن عمل معرفت و 

باور قلبي داشته باشد، حيايت پاكيزه و نوراين و پادايش فراتر از آن 

عمل به او عطا خواهيم كرد.«  

ایامن  یعنی  اساسی  از دو رشط  بعد  كه چرا خداوند  ببينيم  حال 

و عمل صالح، كالم را به انتها نرسانده و در ادامه ي آيه دو قيد 

بسا  چه  است؟  آورده  را  بالصرب(  تواصوا  و  بالحق  )تواصوا  خاص 

افراد مؤمني كه عمل صالح داشتند اما بهره ي كايف از رسمايه ي 

خود نربدند و در »ُخس« گرفتار شدند. بنابراين قرآن انسان هاي 

مؤمن و صالح را به راستي و درستي و به صرب و بردباري دعوت 

كرده است.

ظريف ترين هرنی كه انسان مي تواند در مسري اميان و عمل صالح 

داشته باشد، »تواصوا بالحق و تواصوا بالصرب«، مي باشد. زيرا در 

كه  دارند  وجود  دقايقي  و  ظرايف  صالح،  عمل  و  اميان  سري  خط 

بايستي رعايت شوند. 

 »تواصوا بالحق«، مناد ارزش هاي حقيقي در فرد و جامعه است 

مي  دعوت  حق  به  را  يكديگر  محور،  حق  ي  جامعه  افراد  چون 

كنند. در اين حال ارزش هاي حقيقي در جامعه نهادينه مي شوند 

و عينيت پيدا مي كنند. پس در مرحله ي اول ارزش ها در جامعه 

مشخص مي شوند و در مرحله ي دوم، »تواصوا بالصرب« است كه بر 

تلخ كامي ها بايد صرب و مقاومت از خود نشان داد. اين دو مرحله 

مالزم يكديگر هستند. باطل همواره در مقابل حق ظاهر مي شود. 

لذا صرب و تحمل الزمه ي موفقيت است. زيرا 

گرفتار  و مصيبت  رنج  به  تبليغ حق،  راه  در  گو  انسان هاي حق 

مي شوند.

 »توايص« از ماده ي توصيه است وبه معناي توصيه، وعظ و اندرز 

و يادآوري مي باشد. »توايص « نسبت به خود و به ديگران احساس 

مسئوليت ايجاد مي كند. در اين آيه، قرآن به انساين كه اهل اميان و 

عمل صالح است، اندرز گويي به خود و ديگران را متذكر مي شود. 

در جامعه ي اسالمي انسان ها فقط به خود مني انديشند، بلكه 

همه به سمت هديف مشرتك در حركت هستند و چنني جامعه اي 

كه وحدت دارد، امت اسالمي را به وجود مي آورد. 

عام  از  ذكر خاص پس  و عمل صالح،  اميان  از  »توايص« پس  ذكر 

است و از امر به معروف و نهي از منكر بسيار مهمرت مي باشد. 

امر كننده ي به معروف، در واقع معروف را براي ديگري منايان 

هـم  يعنـي  باشد.  مي  جانبـه  دو  امري  »توايص«  اما  سازد.  مي 

براي خـود مي گويد هم براي ديگـري است. محـور ايـن موعظـه 

از  آن  رشوع  كه  باشد،  مي  درستـي  و  راستـي  و  حـق  انـدرز،  و 

عبـادات است و به زندگي فردی، خانوادگي و اجتامعی که توجه به 

همنـوعان و ...است، مي انجامد. اگر انسـان با اميان به خـود نهيب 

نزند و انـدرز نگويد، اميان او به حق نخواهد بود. پس حق، محور 

همه ی امور است و همه چيز بر اين محور قرار دارد.  

پو،  كه حق  كساين هستند  كريم، صّديقني هامن  قرآن  از  نقل  به 

عذرا  مريم  و  ابراهيم  به  خداوند  باشند.  مي  گو  و حق  جو  حق 

لقب صديقني داده است. صفت صّديق نه تنها صداقت در گفتار، 

بلكه صداقت در انديشه، در نگاه، در برخورد، در تفكر و در كردار 

مي باشد. 

»پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك«

  تفسیر سوره ي مباركه ي عصر
استاد خیرخواه
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نطنز،  که  گفت  توان  می  جرأت  به  اصفهان  شهر  کالن  تا  بزرگ  تهران  از 
تنها شهر خوش آب و هوای مجاور این آزاد راه به شمار می آید. در سالهای 
اخیرتقارن ماه رمضان با فصل تابستان و همچنین گرمای سوزان کویر بر اشتیاق 
روزه داران برای گذران اوقات شامگاهی خود در شهر سرسبز نطنز افزوده است.

در ایام ماه مبارک مسئوالن شهری و مردم مهمان نواز، امکانات معنوی و رفاهی 
مطلوبی را برای گردشگران و مسافران فراهم کرده اند.

آستان مقدس امامزاده رقیه خاتون )س( )خواهر گرامی امام رضا )ع(( که در 
محیطی با صفا در در ارتفاعات مرکز شهر واقع شده ، تا نیمه های شب پذیرای 
زائران است. عالوه براین در تمام طول مدت ماه رمضان در مساجد نطنز نیز 
مراسم روحانی ویژه این ماه ازجمله جشنها، قرائت قرآن، دعا و زیارت خوانی ها 

برگزار می گردد که میزبان روزه داران و بازدید کنندگان است.
مراسم افطار و نیایش در مسجدهای قدیمی و تاریخی این شهر همراه با آداب 
و رسوم معنوی خاصی برگزار می شود، که از جمله آنها می توان مسجد کوچه 
فارح با حیاط با صفا و درختان بلند آن که در محله ای به همین نام و در مرکز 

شهر واقع شده را نام برد .جذابیت خاص مراسم این مکان مذهبی و طبیعت 
زیبای محوطه اطراف آن به حدی است که در سال گذشته پخش قسمتهایی 
از این مراسم توسط رسانه ملی، مورد توجه و استقبال بی نظیر هموطنان قرار 
گرفت.در این میان اماکن شهری که محل گذران اوقات فراغت شهروندان است، 
مانند پارکها و جاذبه های گردشگری داخلی در ساعات نزدیک به زمان افطار 
رونق می یابند. شاید کمتر کسی است که نام » پارک سرچشمه سرابان » را 
نشنیده باشد. چشمه سرابان از قدیم االیام شهره خاص و عام هم میهنان عزیز 
بوده است . شهرداری نطنز امکانات رفاهی و تفریحی مناسبی را در این مکان 
برای مسافران فراهم کرده است. نمازخانه، پارک کودکان و امکانات بهداشتی 

از جمله آنها است.
نسیم  وزش   ، زیبا  پلکانی  آبنماهای  کوهستانی،  طبیعت   ، آب  پر  های  جوی 
نطنز  منطقه سرابان شهر  در  دلنواز  ای  منظره   ، وبرگ درختان  و رقص شاخ 
پدید آورده است. پرسنل محترم نیروهای انتظامی نیز با ایجاد پایگاهی ثابت 
در نزدیکی پارک امنیت و رفاه مردم را تأمین می کنند. همچنین مسافران می 

توانند از دیگر پارکهای شهر همچون بوستان جدید االحداث شهرک شهید 
از مزیت  اما پارک سرچشمه  منتظری و یا پارک مرکزی شهر استفاده کنند. 
چشمه  مسیر  در  واقع  های  باغ  رستوران  است.  برخوردار  توجهی  قابل  های 

سرابان نیز ، در محیطی با طراوت و دلنشین پذیرای مسافران هستند.
این برنامه ها توانسته است روزه داران را به دیدن مراکز تاریخی شهر نیز تشویق 
کند. مسجد جامع و حسینیه تاریخی مرکز شهر در این ماه مبارک تا پاسی از 
شب پذیرای بازدید کنندگان است خیمه )چادرسقف( این حسینیه به صورت 

دائمی در تمام طول سال جهت بازدید گردشگران برپا شده است.
ازجمله؛  سوغاتی  و  کاالها  انواع  شهر  تجاری  های  مجتمع  و  سنتی  بازارهای 
زعفران معطر ، نان سنتی و همچنین عسل ناب کوهستان کرکس را به مسافران 

عرضه می کنند.
آری همه دست به دست هم داده اند تا در ماه مبارک ضیافت ا... ، گردشگران 
روزه دار با بهره مندی از امکانات مذهبی و طبیعی، خاطره ای خوش از باغ شهر 

تاریخی نطنز به یادگار ببرند.

نطنز ، میزبان گردشگران ماه رمضان

حسینیه مرکز شهر نطنز پارک سرچشمه نطنز

داخل امام زاده رقیه خاتون )س(امام زاده رقیه خاتون )س(


