 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rکلود شابرول
در سال 1968کلود شابرول با ساخت فیلم «مادهغزالها» دوباره به اوج خالقیت خود بازگشت .او در مادهغزالها روایتگر داستانی است که در شهر سن تروپه اتفاق میافتد .او در این داستان
با خلق تصاویری بدیع و زیبا آسیبی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد ...دقیق ًا بعد از فیلم «مادهغزالها» بود که شابرول تیمی ثابت برای خودش تشکیل داد ،تیمی متشکل از فیلمنامهنویس
مشترکشپلژگف،طراحشگیلیتایه،تدوینگرشژاکگایاروفیلمبردارشژانربیهوباالخرهبازیگراصلیفیلمهایشاستفانادرانکههمسرشهمبود.

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

حواشیسریالهایماهرمضانوحرفهایتازهکیارستمی

مهینترابی:سریالمناسبتیشوخیبردارنیست

بعد از افطار بلیت سینماها نیمبها میشوند

مهرانــه مهینترابــی ،بازیگر
ســینما و تلویزیون با اعتقاد بر
اینکه باید برای شــتابزدگی
کارهای مناســبتی تلویزیون
فکــری کــرد ،در گفتگــو با
خبرگزاری ایســنا از شــرایط
تولید ســریا لهای مناسبتی
انتقاد کــرد .مهینترابی گفت:
امیدوارم تلویزیون بهزودی یک
نظمیبگیــرد و مدیران جدید
فکری برای شــتابزدگی کارها
داشته باشــند تا کارها خستهکننده و دلزده نشــوند .این بازیگر تلویزیون که
اکنون مشغول ایفای نقش در سریال جدید «همه چیز آنجاست» ،در تکمیل
صحبتهای باال عنوان کــرد :همچنان امید داریم کــه قصههای خوب برای
تلویزیون تصویب شوند ،برای فیلمنامهها ارزش واقعی قائل شوند ،با نویسندگان
کارهای مناسبتی حداقل دو سال قبل از شــروع کار قرارداد ببندند و در عین
حال برای مناســبتهای پیش رو مثل نوروز و رمضان که همیشــگی و ثابت
هستند و همه میدانند که در این مناسبت حتماً سریالهایی را خواهند دید،
تدبیر و نظمیاندیشیده شود؛ چرا که اینگونه کارها نیاز به یک مقدمه دارند.
وقتی سه ماه بیشتر به ماه رمضان نمانده اســت ،به بازیگر پیشنهاد حضور در
سریال میدهند قطعاً کار با شتابزدگی همراه خواهد بود و همین اتفاق باعث
افت کیفیت کارها میشود و همه عوامل خسته و دلزده میشوند ،بر این اساس
امیدوارم مدیران جدید تلویزیون دوراندیشانهتر به این مسئله نگاه کنند؛ چرا
که تلویزیون مسئلهای نیست که مختص امروز و فردا باشد و تعطیلبردار نیست.
تلویزیون قصه فرهنگ ،سرگرمیمردم و وقت باارزش مردم است و بهتر است از
قبل برایش فکری اساسی ،برنامهریزی درست ،هدفگذاری و سیاستگذاری
دقیق شود و الکی به دنبال سریالســازی و آنتن پر کردن نرویم؛ چرا که این
مسئله شوخیبردار نیست.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای
صنفی نمایش از اکــران دو فیلم
ســینمایی «رد کارپت» و «برف»
از  4تیر ماه در دو گروه ســینمایی
قدس و افریقا به مهــر خبر داد و
عنوان کــرد در ایام مــاه مبارک
رمضان بلیت سینماها بعد از افطار
نیم بها عرضه میشــود .غالمرضا
فرجی ســخنگوی شورای صنفی
نمایشدربارهفیلمهایجدیدیکه
قرار است از این هفته در سینماها
اکران شود گفت :از چهارشنبه 4تیر ماه فیلم سینمایی «رد کارپت» به کارگردانی رضا
عطارانجایگزینفیلم«متروپل»مسعودکیمیاییدرگروهسینماییقدسخواهدشد.
همچنین در گروه افریقا نیز فیلم سینمایی «برف» ساخته مهدی رحمانی به جای فیلم
«پنج ستاره» به کارگردانی مهشید افشارزاده اکران میشود .به گفته وی ،در ایام ماه
مبارک رمضان بلیت سینماها بعد از افطار به صورت نیم بها به فروش میرسد .همچنین
برای تنوع آثار در حال نمایش در ایام ماه مبارک رمضان سینمادارها میتوانند بعد از
سانس موظف فیلم دیگری در سینمایشان به نمایش بگذارند.

دیدن فیلمهای عزتا ...انتظامیدر خانهاش
پیش از این اعالم شده بود که
خانه موزه آقای بازیگر همزمان
با ســالروز تولدش  30خرداد
افتتاح میشــود اما این اتفاق
نیفتــاد .محمدمهدی خاتمی
عضو هیئت امنــای این موزه و
کارشناس هنری شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی در این زمینه
به ایســنا گفت :به دلیل برخی
حاشــیهها ،بهتر دیدیم برنامه
افتتاح رسمیرا فراموش کنیم
و بیشتر به فکر بهرهبرداری از موزه باشــیم .وی از برگزاری رپرتوار فیلمهای
انتظامی ،اجرای نمایش و اجرای قطعات موسیقی در خانه موزه انتظامیخبر
داد و اعالم کرد :براساس توافقاتی که در هیئت امنای موزه داشتهایم ،قرار است
رپرتواری از فیلمهای استاد انتظامیبرگزار شود به همین دلیل دنبال نسخههای
با کیفیتی از فیلمهای «گاو»« ،آقایهالو» و  ...هستیم که در این موزه قابل اکران
باشند .او اضافه کرد :تصمیم داریم همزمان با اکران فیلمها ،نشستهایی هم با
حضور هنرمندان و کارگردانهای آن آثار برگزار کنیم .خاتمیدرباره برنامههای
تئاتری این خانه موزه هم توضیح داد :بــا یکی دو نمایش صحبت کردهایم که
باید به توافق نهایی برســیم .اگر قرار اســت نمایش جدیدی تولید شود،باید
آن اثر و گروه اجراییاش شناخته شده باشــد در غیر این صورت از میان آثار
موفق یکی دو سال گذشته یک اثر را که مناســب اجرا در تاالر کوچکی باشد،
انتخاب میکنیم .عضو هیئت امنای موزه انتظامیاز انجام گفتگوهایی با مجید
ی برای اجرای قطعات موسیقی خبر داد و افزود :همه سعی ما بر این است
انتظام 
برنامهای ترکیبی برای موزه تدارک ببینم .شهرداری تهران با خریداری خانه
انتظامی ،این خانه را به موزه تبدیل کرد ،این آرزوی دیرینه آقای بازیگر بود زیرا
او دوست نداشت خانهاش به برج تبدیل شود .عزتا ...انتظامی در جدیدترین
اظهارنظرش همزمان با سالروز تولدش گفت که نوهاش گلنوش در کافیشاپ
خانه موزهاش حضور دارد و توضیــح داد« :من دیدم گلنوش تحصیالت عالیه
دارد .مدیر برنامهریزی فیلم بوده و عالقه به این کار دارد ضمن اینکه نوه من
است و حضورش در خانه موزه باعث میشود آنجا خانواده شود .کارش هم در
کافیشاپ بسیار خوب بوده است .البته مردم هنوز اطالعی ندارند و خود موزه
هم راه نیفتاده اســت ».وی در عین حال که از ادامه فعالیت هنریاش توسط
خانهاش ابراز خرسندی کرد ،گفت« :متأسفانه بخشی از وسایل و جوایزم که به
صورت امانی در انباری بود گم شده است .اما در مجموع هم اینکه آن خانه ماند
بسیار راضی هستم و امیدوارم پاتوق هنرمندان شود».
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سرتراشیدهبازیگرزنومشکلاکران«شیفتگی»
سر تراشيده بازيگر زن فيلم «شيفتگي» اكران اين فيلم را در شرايط پيچيدهاي قرار داده
است و این مسئله مانعي براي اكران این فيلم به شمار میرود .این خبر را ابرار منتشر
کرد .حضور يك بازيگر با سر تراشيده در حالي براي اكران عمومي«شيفتگي» مشكل
ايجاد كرده است ،كه پيش از اين چنين صحنههايي در سينماي ايران سابقه داشته و در
فيلمهاي «بچههاي بد»« ،سرب »« ،آينههاي روبرو» و «زندان زنان» موارد اين چنيني
را ديدهايم .كارگردان فيلم «شيفتگي» درباره وضعيت اكران اين فيلم گفت :طبق نظر
شوراي پروانه نمايش مسئله حجاب و سر تراشيده بازيگر زن اين فيلم (رؤيا تيموريان)
و نيز تكخواني يك بازيگر زن ديگر براي اكران مشكل دارد و خواستهاند نسبت به رفع
آنها اقدام شود .صحنههاي مربوط به تكخواني بازيگر زن فيلم را ميتوان درست كرد،
اما مسئله اينجاست كه با توجه به تغيير شرايط و زمانه شايد بهتر باشد برخي مواردي
كه از نظر شرعي حرام محسوب ميشوند مورد بازنگري قرار گيرند؛ همانطور كه بازي
شطرنج زماني حرام بود اما اكنون حالل اســت و مخصوصاً در اين فيلم آوازخواني با
صحنههاي نامناسبي همراه نيست .اين كارگردان همچنين اضافه كرد :در صحنههايي
كه رؤيا تيموريان با سر تراشيده بازي ميكند ،امكان تغيير در صحنه وجود دارد اما بايد
براي هر دقيقهسه تا چهار ميليون تومان هزينه كرد كه اين كار براي حدود هشت دقيقه
ي كه پس از جشنواره مونتاژ و صداگذاري
فيلم حدود يكي دو ماه وقت ميبرد ،در حال 
جديدي روي فيلم انجام شده و االن آماده نمايش است .در معاونت سينمايي دوره قبل
چنين مسئلهاي وجود نداشت و مجوز ساخت فيلم را با ظاهري مردانه براي بازيگر اصلي
زن گرفتيم،اما اگر اين شرايط بخواهد ادامه داشته باشد شايد بايد از آنها شكايت كرد
كه چرا كارهاي غيرشرعي و غيرقانوني انجام دادند.

دیدار عوامل سریال چمران با وزیر دفاع

محمدرضا معصوم زادگان رئیس مرکز ســیمافیلم به همــراه تهیه کننده و
کارگردان سریال شهید چمران همزمان با سالروز شهادت این شهید با سردار
حسین دهقان دیدار کردند .محمدرضا معصوم زادگان رئیس مرکز سیمافیلم
 ،علی اصغرداودآبادی مدیر کل اطالعات و برنامه ریزی ســیما به همراه تهیه
کننده و کارگردان سریال شهید چمران( اولین وزیر دفاع جمهوری اسالمی
ایران) همزمان با سالروز شهادت این شهید با سردار حسین دهقان وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار معصوم زادگان
به تشریح چگونگی روند تولید این پروژه در مرکز سیمافیلم پرداخت و از شروع
فاز اول تصویر برداری این مجموعه تا پایان امسال خبر داد .وی با تاکید بروجوه
چند بعدی شخصیت این سردار جنگ و عارف بزرگ اذعان نمود که ساخت
اثری فاخر و در شــان این مرد بلند آوازه تاریخ انقالب اسالمی جز با همکاری
نهادهایی چون وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در هر دو بخش
محتوایی و پشتیبانی فنی امکان پذیر نیست  .وی در این دیدار به ارائه گزارشی
از پروژه های الف ویژه با محوریت دفاع مقدس در دست تولید در سامان و مرکز
سیمافیلم همچون شهید باکری ؛ جاوید االثر متوسلیان  ،شهید تهرانی مقدم
و  ..پرداخت و تصریح کرد :پروژه شهید چمران از کودکی تا شهادت ایشان را
شامل می شود و اتفاقی بدیع و غیر قابل تکرار خواهد بود .همچنین در این دیدار

عباسکیارستمی:ساختاولينفيلم
بسيارچالشبرانگيزبود

علیجنتی:نظامنامههنرمندان
در حال تدوین است
اواخــر فروردین 1393
وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمیاز تدوین نظامنامه
جامع صنفی هنرمندان
خبــر داد .نظامنامهای
که اگر به تصویب برسد
اصحاب فرهنــگ و هنر
شــخصیت حقوقی پیدا
میکنند و بر اســاس آن
حقوق هنرمندان تضییع
نمیشود .روزنامه ایران،
گفتگوها و اظهارنظرهایی
از تعــدادی هنرمند دربــاره مهمترین طرح صنفــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمینظامنامه صنفی هنرمندان منتشر کرد که بخشــی از آن را میخوانید.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیگفت« :نظامنامه در حال تدوین است
و انشاءا ...به مرحله اجرا خواهد رســید ».با این حال نکته حایز اهمیت از زبان
اکثر هنرمندان و اصحاب فرهنگ نحوه و چگونگی تدوین این نظامنامه است .به
گونهای که تمام مواردی که به حقوق یک نویسنده و هنرمند مربوط میشود به
درستی احقاق شود .حسین نوشآبادی معاون پارلمانی و حقوقی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمیگفت« :طرح نظام جامع هنرمندان و کسانی که در طول حیاتشان
فعالیتهای فرهنگی و هنــری مرتبط دارند ،باید به گونهای باشــد که عالوه بر
شخصیت حقیقی ،شخصیت حقوقی هم پیدا کنند .الزمه برخورداری از شخصیت
حقوقی داشتن یک صنف و نظام است .مانند سایر نظامهایی که در کشور داریم.
نظام پزشکی ،پرستاری ،مهندســی و »....او در ادامه میگوید« :این کاری است
که به لحاظ حقوقی در حال انجام است و در دســتور کار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمیقرار گرفته است .ما جلســاتی برای هماهنگی جهت تدوین پیشنویس
الیحه نظام جامع هنرمندان داریم بدین منظــور از همه معاونتها نمایندگانی
معرفی شدهاند که انشــاءا ...پس از جمعبندی ،الیحه پیشــنهادی را به دولت
میدهیم و پس از تصویب دولت در مراحل بعدی در مجلس به تصویب میرسد و
به صورت قانون میشود ».ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر ایران گفت« :باید دید که
منظور از این نظامنامه چیست؟ و در چه زمینههایی میخواهد نوشته شود؟ البته
اگر شکل کلی داشته باشد یعنی همه ابعاد را در برگیرد ،مانند تولید و آموزش تئاتر
و نیز در بخش سختافزاری و نرمافزاری تئاتر نوشته شود ،میتواند شکل مستقل
قانونمند داشته باشد و بر اساس آن شــرح وظایف و مسئولیتها و مدیریتها
مشخص شود ».این بازیگر پیشکســوت تئاتر در ادامه درباره نحوه تدوین این
نظامنامه پیشنهاد داد« :باید در نظامنامه مسائلی را در نظر گرفت .از جمله وضعیت
موجود و امکانات موجود چه از نظر سختافزاری و نرمافزاری و چه از نظر تعداد
هنرمندان و فارغ التحصیالن این رشته یعنی آماری داشته باشیم و وضعیت موجود
را با وضعیت ایدهآل بسنجیم و برای بهتر شدن آن در زمینه مسائل اجرایی ،تولیدی
و سختافزاری و نرمافزاری راهکار ارائه دهیم و این مسئله را در نظامنامه بررسی و
لحاظ کنیم ».در این رابطه مدیر عامل خانه تئاتر درباره سالنهای تئاتر حرفهای
و آماتور میگوید« :تئاتر حرفهای سالن خاص خود را میطلبد و سالن تئاتر آماتور
هم جایگاه خود را دارد .لذا باید تئاتر را به صورت جامع در کل ایران ببینیم که چه
امکاناتی احتیاج دارد تا در نظامنامه آن را در نظر بگیریم».

تهیه کننده و جلیل سامان کارگردان سریال شهید چمران با ارائه گزارشی ،روند
تحقیق و نگارش فیلمنامه و همچنین منابع مورد استفاده جهت پژوهش های
میدانی این اثر را تشریح کردند و از وزیر محترم دفاع درخواست داشتند تا در
خصوص تبادل اطالعات مربوط به دوران وزارت شهید چمران در وزرات دفاع
مساعدت صورت گیرد.
سامان با اشاره به ظرافت های الزم برای طراحی ابعاد قصه و طراحی های دقیق
صورت گرفته بر ضرورت امانتداری در نگارش متن تاکید کرد.
سردار دهقان وزیر دفاع نیز با ابراز خرســندی از ساخت چنین اثری آمادگی
وزارت دفاع را در پشتبانی همه جانبه از این سریال اعالم کرد و تاکید کرد گروه
سازندگان این ســریال فاخر باید در تمامی مراحل ساخت از روح بزرگ این
شهید استمداد بگیرند تا به حول و قوه الهی شاهد تولید اثری ماندگار در تاریخ
رسانه ملی باشیم.شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و شهدای شاخص بیشتر
 .آنها به هر چه میخواستند رسیده اند و این ما هستیم که نیازمند به شناخت
آنها هستیم  .وی افزود :در روایت زندگی شهدا نباید غلو کرد و شهیدان در بستر
اجتماعی که رشد کرده اند باید تعریف شوند تا مخاطبان احساس کنند که آنها
قابل دسترس هستند  .در خصوص کار برای شهدا اگر شهدا همراه شما شدند
کار پیشرفت خواهد کرد و اثر تولید شده تاثیرگذارتر و ماندگار تر خواهد بود.

ایــن روزنامــه بــه بهانه
ســالروز تولــد عبــاس
کیا ر ســتمیکا ر گر د ا ن
مطــرح ســینمای ایران
گفتگویی از این کارگردان
منتشر کرد که بخشی از آن
را میخوانید.
شــايد انتظار كنوني من
از ســينما اين باشــد كه،
هنگاميکه شــب به خواب
ميروم ،بدانــم يك تصوير
جديــد ايجــاد كــردهام،
همچون ماهيگيري كه هميشه با پرتاب تور خود ،اميدوار به گرفتن ماهي است.
بدون هيچ توقعي همچنان كار ميكنم ،ماهيت فيلم توليد تصوير اســت و
امكان ندارد در ماه يك فيلم كوتاه ،يك ويدئوي كوچك درســت نكنم يا يك
عكس نگيرم.
تنها نقطه مشترك و شباهت من در جواني به كارگردانان امروزي اين بود
كه هر دو جوان بوديم .من در رشته نقاشــي تحصيل كردم اما تنها به نقاشي
نپرداختم و در آن زمان دريافتم كه سينما به عنوان يك سرپناه ،تنها رسانهاي
است كه ميتوانم در آن به بهترين شكل ممكن ابراز وجود كنم.
ساخت اولين فيلم بســيار چالش برانگيز بود ،اما از شانس خوبم اين فيلم
به يك موفقيت بزرگ مبدل شــد .البته اين براي من به اين معنا نبود كه يك
فيلمساز خواهم شد و معتقد بودم كه اين فصل از زندگي من به پايان رسيده
و ديگر به سراغ ســينما نخواهم رفت .با اين وجود فيلمهاي بيشتر و بيشتري
ساختم و زماني كه اولين فيلم بلندم را ساختم به اين باور رسيدم كه فيلمسازي
شغل من اســت .در اولين تجربه كارگردانيام با دو نوع مخاطب مواجه شدم،
گروه اول افرادي بودند كه فيلم را بسيار دوست داشتند و گروه دوم كه بيشتر
هم بودند به هيچ عنوان فيلم را دوست نداشتند .اين دو نوع مخاطب را تا كنون
در فيلمهايم داشتهام.

شهرام ناظری :هنرمندانمان را يکي پس از
ديگري از دست ميدهيم

ایــن روزنامــه بخشــی از
صحبتهای شهرام ناظری
را کــه در مراســم يادمان
چهلمين روز درگذشــت
استاد محمدرضا لطفي روز
شــنبه با حضور جمعي از
هنرمندان در تاالر وحدت
برگزار شد ،با عنوان «ناظري
از نســل موســيقيدانان
آرمانخــواه تکرارنشــدني
گفت» منتشر کرد .شهرام
ناظري که در اين مراســم
حضور داشت ،در صحبتهايش از اين مســئله گله کرد که چرا هر وقت کنار
هم جمع ميشويم به اين دلیل اســت که موسيقيداني از بين ما رفته است .او
با اشاره به درگذشت استاد محمدرضا لطفي گفت« :يکي از دوستانم در زمان
فوت پرويز مشکاتيان گفت که وي دق کرد و اين جمله بسيار عجيبي براي من
بود که چطور ممکن است استادي به بزرگواري پرويز مشکاتيان در آن سطح از
خالقيت به يکباره به مرحلهيي برسد که از موسيقي زده شده و سالها دستي به
ساز نزند و با اهل هنر رابطهاي برقرار نکند و به نظر من اين يک واکنش عجيب
است که خيلي هم غير طبيعي نيست چرا که در زمره هنرمنداني بود که سالها
با موسيقي دست و پنجه نرم کردند و شايد او و هم نسالنش چون محمدرضا
لطفي افــرادي آرمانخواه بودند که با مشــکالت ميجنگيدند و اين چنين به
يکباره از پيش ما رفتند ».اين استاد برجسته آواز ايران لطفي و هم نسالنش،
را نسل آرمانخواهي خواند که جز اعتالي موسيقي اصيل و ملي چيز ديگري
نميخواســتند .ما هنرمندانمان را يکي پس از ديگري از دست ميدهيم و
نميدانم چقدر طول ميکشد که يک مشکاتيان يا يک لطفي به وجود بيايد .به
اعتقاد من شايد تا  100سال ديگر هم اين موضوع اتفاق نيفتد.

طرح قرآنی 1448
شناخت عظمت قرآن
متن زیر خالصهای از آیات ،پیامها و مفاهیم حفظ موضوعی قرآن کریم است .عالقهمندان
میتوانند ضمن بهرهمندی از مطالب بیان شده ،در مسابقات طرح  1448که توسط شبکه
قرآن و معارف سیما و برخی نهادهای قرآنی و رسانهای کشور برگزار میشود ،شرکت کنند
و از هدایا و جوایز ارزشمند آن شــامل  5000کمک هزینه سفر به اماکن مقدس زیارتی
بهرهمند شوند .سوال مسابقه کتبی ـ تشریحی طرح پیرامون پیامهای حفظ موضوعی
قرآن کریم اســت و صندوق پستی 1448ـ  16765شــبکه قرآن و معارف سیما آماده
دریافت نظرات و پاسخهای مخاطبان ارجمند خواهد بود .عالقهمندان ميتوانند پاسخ
پرسش پيامكي هر روز را به سامانه  300001448ارسال كنند.
پرسش پيامكي:
با عنایت به آیه  21سوره احزاب مهمترین شرط پذیرش پیامبر اكرم(ص) به عنوان الگو
چیست؟
 1ـ امید به رحمت الهی
 2ـ باور به معاد
 3ـ همه موارد
سجاياي اخالقي پيامبر(ص)
يم
الرحِ ِ
الر ْح َم ِن َّ
ب ِْس ِم اهللِ َّ
ون (َ )2و إ ِ َّن ل َ َ
نت ب ِ ِن ْع َم ِه َرب ِّ َ
ون ()3
ن َوال ْ َقلَ ِم َو َما يَ ْس ُطر ُو َن (َ )1ما ُا َ
ك َلَ ْجرا ً َغ ْي َر َم ْم ُن ٍ
ك ب َِم ْج ُن ٍ
َو إِن َ
يم ()4
َّك ل َ َعلَي خُ ُل ٍق َعظِ ٍ
به نام خداوند بخشنده مهربان* سوگند به قلم و آنچه مينويسند ( )1كه به سبب رحمت

پروردگارت تو مجنون نيستي ( )2و بيترديد براي تو پاداشي هميشگي است ( )3و يقينا
تو بر بلنداي سجاياي اخالق عظيمي قرار داري( )4(.قلم)
توضيح :سجاياي اخالقي پيامبر اكرم(ص) ،به قدري رفيع و بلند است كه خداوند متعال
در قرآن كريم بارها به تمجيد و ستايش از آن پرداخته است .در پرتو همين سيرت نيكو
بود كه وي توانست دلهاي خفته بسياري را بيدار ســاخته و به آيين خود فراخواند .آن
حضرت از چنان اخالق نيكويي برخوردار بود كه دشــمنان و مخالفان سرسخت وي نيز
به آن اعتراف داشتند .در آيه فوق ،به پايداري و رســوخ ملكات اخالقي در وجود پيامبر
اكرم(ص) اشاره شده است.
در ميان سجاياي گوناگون اخالقي پيامبر اكرم(ص) قرآن بر عبادت و بندگي بسيار آن
حضرت در پيشگاه خداوند ،نرمخويي و تواضع نسبت به مومنان ،اشتياق شديد و كوشش
خستگيناپذير در هدايت مردم و صبر و استقامت در برابر دشمنان تاكيد بيشتري دارد.
در برخي روايات ،مراد از «خُ ُل ٍق َعظيم» در آيه ،همان آيين اسالم دانسته شده است كه
سراسر احكام و معارف آن خوبي و نيكي است.
آيات متناسب :احزاب 45،و  /46آل عمران /159 ،انبياء.107 ،
ال «إِن َ
حديث :امام صادق(ع)« :إ ِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل أَ َد َب ن َ ِب َّي ُه َفلَ َّمــا أَ ْك َم َل ل َ ُه ْالَ َد َب َق َ
َّك ل َ َعلي
خُ ُل ٍق َعظيم»؛ خداوند پيامبرش را به نيكوترين اخالقها تأديب نمود .زماني كه اين ادب را
تمام و كامل كرد به او فرمود« :يقينا تو بر اخالق بزرگي قرار داري ».كافي ،ج  ،1ص .266
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسالهآموز صد مدرس شد

