 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rکاترین هپبورن
شخصیت رک و بیپرده کاترین هپبورن هم برای ایفای نقشهای کمدی مناسب بود و هم برای نقشهای دراماتیک .او در سال  1930در مقابل کری گرانت در فیلم «بزرگکرد 
ن
ب ِیبی» بازی کرد .کاترین خجالتی حاال تبدیل شده بود به بازیگری که در پشت صحنه به پشتوانه امتیازهای خانوادگیاش و البته پشتکار مثالزدنی که داشت شرایط کاری خاص
خودش را اعمال میکرد .تا جایی که در دهه چهل میالدی با دستمزد کمتر از هفتهای  1500دالر کار نمیکرد.
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ویژهخواری ،بیاخالقی و سریالهای مناسبتی :جانا و بال دور!

آقا رشید در سریال سروش صحت

روایت کامران تفتی از اخالقشناسی بازیگران ایرانی

قــدرتا ...ایزدی که
به جمــع بازیگران
سریال «شمعدونی»
ســروش صحــت
پیوســته ،گفتگوی
کوتاهــی بــا ایــن
خبرگزاری داشــت.
او از حضــورش در
ایــن ســریال طنز
و همــکاری بــا این
کارگــردان اظهــار
رضایت کرد و گفت:
«دوســت داشتم باز
هم در نقش «رشید» ظاهر شــوم ولی این بار به شــکلی متفاوت نقش
«دایی جالل» را در تلویزیــون ایفا میکنم .ابتدا قرار بــود پیش از ایام
عید به تهران بیایــم ولی به دلیل اینکه در اصفهان درگیر کار «رشــید
حرفهای» بودم نتوانستم ،اما اکنون چند هفتهای است که مقابل دوربین
این مجموعه هســتم ».وی ادامه داد« :ابتدای کار بنا به پیشــنهاد آقای
صحت قرار بود فقط در دو قسمت از ســریال «شمعدونی» حضور داشته
باشم چرا که فرصت بیشتری نداشتم اما در نهایت در این سریال ماندگار
شدم و مدام به تعداد قسمتهای حضورم اضافه شد تا اینکه قرار شد از
قسمت دوازدهم تا شانزدهم با ایفای نقش «دایی جالل» قصه را همراهی
کنم ».شخصیت «دایی جالل» در این ســریال به گونهای طراحی شده
اســت که وی از اصفهان به اتفاق همســرش به تهــران میآید و درگیر
ماجراهای خواهرزاد ههایش میشود.

سالسختتئاتر

ریاست برای بار دوم

کامران تفتی که این
روزها مشغول بازی
در فیلم «سوت دل»
اســت ،از جزئیــات
تولید ایــن فیلم به
مهر خبر داد .کامران
تفتی گفــت« :این
فیلم قصــه زندگی
بهزاد ســعیدی یک
سوپر استار سینمای
ایران است که بر اثر
اتفاقــی زندگیاش
دستخوش اتفاقاتی
میش��ود« .ســوت دل» نوعی فانتزی موقعیت دارد .شــخصیت این فیلم
آرزویی میکند و اتفاقاتی برایـ�ش رخ میدهد که این آرزو را جلو میبرد».
تفتی در توضیح خود از تم اصلی این فیلم اظهــار کرد« :این فیلم به نوعی
اخالقشناسی بازیگران سینمای ماست .اینکه بازیگران باید جنبه داشته
باشند و در عین اینکه سوپر استار هس��تند دچار بیاخالقی نشوند .فیلم
بخشی از زندگی یک بازیگر را میآورد و به نوعی از مسائلی سخن میگوید
که من هم درگیر آنها هستم .شاید بسیاری از اتفاقاتی که در این فیلم رخ
میدهد برای خود من اتفاق نیافتاده باشــد اما من خواستم آن لحظات را
درک کنم .شهرت و محبوبیت در بازیگری خط تعادلی است که باید همیشه
رعایت شود و شهرت یک بازیگر موقعیتی اســت که همانقدر که میتواند
برای او محبوبیــت بیاورد همانقدر هم میتواند نفــرت بیاورد .حکایت من
شعار نیست .این چیزی است که من از بزرگان سینمای ایران آموختهام .من
در خانواده بزرگ سینمای ایران خیلی کوچکم اما به سهم خود یاد گرفتهام
که این کشتی را سوراخ نکنم».

نشست رســانهاي
مدیر مرکز هنرهای
نمایشــی با حضور
حســين طاهــري
رئيــس مرکــز،
مرضيه برومند دبير
پانزدهمين جشنواره
تئاتر عروسکي ،پيام
دهکرديدبیربیست
و یکمین جشنواره
تئاتر کودک ،مهدی
شفیعی معاون اداری
و مالی مرکز هنرهای نمایشی ،رضا دادویی مدیر شورای ارزشیابی و نظارت در
تاالر کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد .این سایت گزارشی از اتفاقات این
نشست منتشر کرد که بخشهایی از آن را میخوانید .حسين طاهري در ابتدا
با تبريک حلول ماه مبارک رمضان گفت :اميدوارم برکت اين ماه شامل خانواده
تئاتر شود و بسيار خوشحالم که فرصتي براي تعامل با اهالي رسانه به وجود آمد.
با تخصیص بودجه اندک تئاتر امسال يکي از سختترين سالهاي تئاتر است و
ما سعي کرديم برنامه  94را پربارتر برنامهريزي کنيم تا شاهد جهش بزرگي در
تئاتر باشيم .طاهري با بيان اينکه در برنامه ششم توسعه ملی جایگاه و توجه به
تئاتر کشور بیشتر از وضعیت فعلی دیده شده گفت :در این راستا در نظر داریم
تا از همکاری سایر دستگاهها و سازمانهایی که دستی در کار فرهنگی دارند
استفاده ببریم .از جمله این سازمانها و وزارتخانهها میتوان به وزارت نفت،
سازمان آموزش عالی ،س��ازمان آموزش و پرورش اشاره کرد .در برنامه آينده
سعي کرديم که به تئاتر شهرستان بيشتر توجه کنيم تا شاهد کشف و ظهور
استعدادهاي بيشتري در تئاتر باشيم و همچنين با توجه به ظرفیتهای تئاتر
در مناســبتهای ملی و مذهبی ،در نظر داریم تا در ماه مبارک رمضان بحث
اجراهای نمایشنامهخوانی را داشته باشیم .همچنین در حوزه انقالب اسالمی و
دفاع مقدس نیز تفاهمنامههایی با نهادهایی که در این امر دخیل هستند را امضا
خواهیم کرد .طاهري با بيان اينکه خانواده تئاتر سالي يکبار بايد اجرا داشته
باشند ،ادامه داد :بزرگاني مانند داوود ميرباقري و جعفر والي که مدتها از تئاتر
دور بودند ،دعوت شدهاند که طي امسال يا سال آينده اجرا داشته باشند .وي
درباره انتخاب دبير جشنواره تئاتر فجر توضيح داد :ما قرار بود تا پايان خرداد ماه
دبير جشنواره را انتخاب کنيم و درستش هم اين است که با پايان يک جشنواره،
دبير دوره بعد انتخاب شود ولي با توجه به تغيير دبير در آخرين دقايق جشنواره
سال قبل ،تصميم داريم پیرامون کاندیداها با مدیریت وزارت ارشاد مشورت شود
که همین امر ،این تأخیر را موجب شده ولي فعالیتهای بخشهای عمومی
جشنواره تئاتر فجر امسال از قبیل دبیرخانه شهرستانها آغاز شده اما امیدواریم
تا انتخاب دبیر در هفته جاری و یا هفته آینده مشخص شود.

محسن مؤمنی شریف
در مراسمی با دریافت
حکمــی از رئیــس
ســازمان تبلیغــات
اسالمی ،برای دومین
دوره متوالی بر کرسی
ریاســت حوزه هنری
تکیه زد .ایــن خبر را
به همراه گوشــهای از
صحبتهــای مؤمنی
شــریف در مهــر
میخوانید.
مراسم اهدای حکم ریاست دومین دوره مدیریت محسن مؤمنی شریف بر حوزه
هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،صبح شنبه هفتم تیرماه با حضور حجتاالسالم
والسلمیندکترسیدمهدیخاموشیرئیسسازمانتبلیغاتاسالمیدرتماشاخانه
مهر حوزه هنری در تهران برگزار شد.
در این مراسم محسن مؤمنی شریف در سخنانی با تشکر از اعتماد دوباره رئیس
سازمان تبلیغات اسالمی به وی اظهار داشت :تأیید آقای خاموشی به مدیریت بنده
البته به تنفیذ رهبر انقالب اسالمی نیز رسیده است و انشاءا ...اعتماد رهبری به
حوزه هنری نیز از ما سلب نشود.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر به دوره مدیریت حوزه هنری در چهار ســال قبل
بازگردیم ،شاهد خواهیم بود که حوزه تفاوتهای بسیاری کرده است ،گفت :در
همان زمانی که موضوع تغییر مدیریت حوزه هنری در چهار سال قبل مطرح بود،
دو گروه در حوزه هنری حضور داشتند؛ گروه نخست به حوزه هنری بدون قید و
شرط باور داشتند و میگفتند که مسائل کشور و انقالب اسالمی در آن سالها تغییر
کرده و حوزه هنری هم باید مروج وحدت در کشور شود و خالصه اینکه حرفشان
دور شدن از انقالب و ارزشها بود .من در آن زمان با این دیدگاه مخالف بودم چرا که
اگر حوزه هنری آسیب دید به خاطر دور شدن از اصول انقالب بود .در مقابل دیدگاه
دیگری هم بود که باور داشت حوزه هنری باید به اصالت دهه  60خود بازگردد .من
با بخشی از نظرات این گروه موافق بودم و البته باور داشتم حوزه دهه  60حوزهای
نبود که آن روزها به آن نیاز داشته باشیم.
پیشنهاد من در زمان پذیرش مسئولیت مدیریت حوزه ،تبدیل آن به یک حوزه
هنری بود که بتواند برای دهه چهارم انقالب اســامی ،از انقالب و دفاع مقدس
دفاع کند و با فرهنگ غرب و لیبرالی مواجهه کند .ما در آن زمان به بازمهندسی و
بازسازی حوزه اعتقاد داشتیم و البته این اتفاق هم افتاد .برای این منظور ما اسنادی
نیاز داشتیم که نخستینش مطالبات و فرمایش مقام معظم رهبری در مورد حوزه
بود .ایشان به شخص من فرمودند که حوزه برای انقالب و مال انقالب است و باید
بدرخشد .ما در آستانه کارمان گزارشی را که دفتر ایشان در مورد حوزه تهیه کرده
بودند و پیشنهادهایی را که در آن مطرح شده بود ،مورد توجه قرار دادیم که بخش
مهمی از آنها شامل پاکسازی حوزه و انقالبی کردن آن و از انفعال خارج کردن
نیروهای انقالبی در آن میشد.

لطماتفرهنگیسریالهایماهرمضان
روزنامه آرمــان در ارتباط ســریا لهای ماه
رمضان تلویزیون و هیاهوی هر ســاله ساخت
این سریال ها یادداشتی را با عنوان «كمبود
خالقيت و نوآوري» منتشر کرد .بخشهایی
از این یادداشت را در ادامه میخوانید ...« :هر
سال با نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان
دســتاندركاران تلويزيــون و هنرمندان به
تكاپو ميافتند تــا برنامههاي خاص اين ايام
را در زمينههــاي گوناگون توليــد كنند .در
همين راســتا نزديك به دو دهــه از پيدايش
جرياني موســوم به ســريا لهاي مناسبتي
ماه رمضان گذشــته و جاي خود را در ميان
مخاطبان بازكرده و بــا نظرات و ديدگاههاي
متفاوتــي روبهرو بودهاســت .فصلــي كه به
دليل اســتقبال مخاطبان ،بســياري از هنرمندان عالقه دارند در جريان
آن حضور داشــته باشــند و بيش از پيش هنر خود را در معرض نمايش
قرار دهند .وجود چنين فرصتي براي ســازمان صدا و سيما غنيمت است
و طرفداران بسياري را به ســمت خود جلب ميكند .توليداتي كه در اين
ماه به نمايش در ميآيند به طور معمول به دو دســته تقســيم ميشوند،
يكي آثار طنزي كه البته بــه مرور و با حذف برخي چهر ههاي شــناخته
شــده مانند رضا عطاران كه تأثير بسزايي در توليد آثاري پرمخاطب براي
ماه رمضان داشتند رو به افول گذاشــت و ديگري هم آثاري كه با مسائل
مذهبــي آميخته بود و ســريالهاي ماورايي زير مجموعــهاي از آن بود.
مجموعههاي موســوم به ماورايي زمينه و بســتري بود كه در نمونههايي
با ايدهها و طرح مباحث نو موفق شــد و در چارچــوب منطقي و قابل باور
حركت كــرد و در مقاطعي هم با انتقادات عقيدتــي و ايدئولوژيك مواجه
شــد .زماني كه فضاي تلويزيون باز بوده ،مجموعههاي ماورايي با نزديك
شدن به مفاهيم دشوار و موضو عهاي چالشبرانگيز بستري براي نوآوري
و خالقيت بود هاند ،اما واقعيت اين است اگر خالقيت فردي و هوشمندي
عليرضا افخمي باعث شد مجموعه «او يك فرشــته بود» خلق شود ،پس
از اين مجموعه ،آنچه بر گونه ماورايي رفت ،فاقد نوآوري بود و تماشــاگر
را دلزده ميكرد .همين چالشها و عبــور از فضاي محتاطانه قديم فضاي
ذهني جديدي را ايجاد كرد كه در آن به دنبال ايجاد بســتري عميقتر و
انديشــمندانهتر در حوز ههاي ديني بودند .در هر حال سيماي جمهوري
اسالمي سالهاست متوجه شده كه بايد برنامههاي خاصي را براي تحرك
قوه تعقل و انديشــه در اين ماه براي مخاطبانش در نظــر بگيرد ،چون با
گذشــت زمان و ارتقای ســطح توقعات و آگاهي بصري و فرهنگي بهطور

حتم تأثيري كه اين جريــان و برنامههاي آن
در ابتدا روي مخاطب داشــت ،امروزه با ظهور
نســل جديد و ســايق متنوع تغييــر كرده و
جذب و اقناع مخاطب نياز به يك برنامهريزي
دقيق و بررســي ابعاد و زواياي گوناگون دارد
تا بازخوردي مناســب و تأثيرگذار را شــاهد
باشد .اگر ســال پيش برنامه زنده «ماه عسل»
اينقدر مــورد توجه قرار گرفــت ،بخش اعظم
اين موفقيت را ميتوان به پاي گروهي نوشــت
كه ماهها براي توليد ايــن پروژه تالش كردند،
نتيجه اين تالش چنــد ماهه و حضور يك اتاق
فكر قوي و با انگيزه را ميشــد در كيفيت اين
برنامه روتين ديد .مسئلهاي كه از ابتدا در كالم
مورد مداقه قرار ميگرفت و به لزوم توجه به آن
تأكيد ميشد ،برنامهريزي بلندمدت و اختصاص يك دوره كاري مشخص
براي توليد بسامان بود كه هنوز هم پس از گذشت اين همه سال مسئوالن
صدا و سيما توجهي به اين امر ندارند و پروژ ههاي مرتبط با ايام مناسبتي
مانند ماه رمضان را كمي پيش از رســيدن اين ايــام و معمو الً نزديك به
همان روزها پيش ميبرند كه اين عامل مســتقيم بر كيفيت و هدر رفتن
ســرمايهها و از همه مهمتر خروجي نامناســب فرهنگي تأثير ميگذارد.
طبيعي است كه ثمره تالش برنامهسازان و عواملي كه در اين زمينه دست
به كار ميشوند بســتگي به اختصاص زمان كافي براي طراحيها و پيش
توليد مناســب دارد ،در غير اين صورت با فعاليتهاي شبانهروزي و فشار
كاري فراوان بيشك به ساختمان و محتواي اثر لطمه وارد ميشود و وقتي
چنين روندي تبديل به يك سنت شده و شامل گذشت زمان شود ،الگويي
اشتباه و غير حرفهاي را در زمينه توليد رســم ميكند كه در حال حاضر
اين اتفاق صورت گرفته و فقط جاي توجيهات بسياري را براي ضعفهاي
موجود باز كرده اســت .بنابراين شــايد خالي از لطف نباشد كه دوباره به
اين مسئله بپردازيم و تأكيد كنيم كه برنامهريزي براي توليدات مناسبتي
همچون ماه مبارك رمضان مقولهاي اجتنا بناپذير و ضروري است ،فارغ
از برنامهها و ســريا لهايي كه عمده هدف آ نها سرگرمي است ،بسياري
از توليدكنندگان با داعيه فرهنگي و شعارهاي رنگارنگ وارد عرصه توليد
ميشــوند و در عمل هيچ عايدي فرهنگي خاصي ندارنــد و حتي تبعات
جبرا نناپذير و لطمات فرهنگي بسياري را به جاي ميگذارند ،در صورتي
كه با اختصاص زمان كافي مبحث پژوهــش و تحقيق و نتيجهگيري و در
بعضي مواقع آزمودن پيش فر ضها و ايد هها ضريب خطا و ناكامي كاهش
يافته و به تبع آن تأثيرپذيري مخاطب افزايش مييابد»...

ویژهخواری در سینمای ایران ،بله یا خیر؟
این روزنامه در گفتگو با اهالی سینما گزارشی
درباره «ویژهخواری» در ســینما منتشر کرد و
این موضوع را به بحث گذاشت .بخشهایی از این
گزارش را در زیر میخوانید:
* علی رضا داوودنژاد :به نظر میرســد ،کار
زیادی انجام نمیشــود و این انجام نشــدنها،
در راستای مشکالت کلیدی اســت که تا بوده
گریبان سینما را گرفته و همچنان هم ادامه دارد.
مشکالتی نظیر اینکه سرمایه در سینما امنیت
ندارد ،تولید سر و ســامانی ندارد ،تکلیف پخش
معلوم نیست ،نمایشهای غیرقانونی وجود دارد،
بازار قاچاق ویدئو وضعیت خیلی نامناسبی دارد
و ...همه اینها مسائلی است که باید با فوریت به
آنها پرداخت اینکه بسیاری از نیروهای ذوقی
و خالق در حال حاضر بیکار هســتند اما دهها میلیــون ایرانی پای ماهوارهها
نشستهاند ،یعنی این روزها در عمل ما بازی را به کشوری مانند ترکیه باختهایم.
یعنی شرایط هنری ،رسانهای کشور در وضعیتی قرار گرفته است که هنرمندان
کشور ترکیه که دهه  60و  70در جشــنوارههای مختلف برون مرزی ،وقتی با
کارگردانان ایرانی مواجه میشدند خواهان یافتن رمز و راز موفقیت آثار جذاب
و پرمخاطب ما بودند ،االن آمدهاند و بازارهای رسانه را مختص خود کردهاند.

پوران درخشــنده :نمیدانم در این مدت به
فردی ،ســهمی و رانت تعلق گرفته اســت یا نه
و من تا وقتــی عملکرد افراد را نبینــم نمیتوانم
بگویم چیزی از بین رفته است .صحبتها اینگونه
است که دیگر رانتخواری و ویژهخواری نباشد و
اگر قرار است بودجهای به فیلمی تعلق بگیرد این
امکانات زیر نظر اعضای یک شــورا صورت گیرد،
امید که اینگونه باشد .باید منتظر عملکرد آد مها
باشــیم ،البته دیگر نمیتوانیم فقط منتظر باشیم
چون زمان را از دســت میدهیم .همه چیز باید
شفاف و روشن باشد .از دولت گذشته بودجه نبود،
االن هم که دیگر متوقف شــده است و اما معضل
نبود «بودجه» را تنها ســازمان سینمایی قادر به
حل کردن نیست.
* منیژه حکمت :اسامی اعضای شــوراهای مختلف اگر اعالم شود ،آن زمان
مشخص میشود ،یک طیف فکری همیشه بر ســینمای ایران حاکم بودهاند.
طیف فکری که خودخواه اســت ،در کارنامه کاری آنان ،یک فیلم ســینمای
مســتقل هم وجود ندارد .این دوستان در تمام جلسات شــوراهای سینمایی
حضور دارند و در تمام این سالها ،در حوزه هنری فیلم ساختند ،در شهرداری
فیلم میسازند ،در ارشاد هم حضور دارند.

بهرامبیضاییونمایشنامهایتازهدرایران
«جانــا و بــا دور»
اثــر جدیــد بهــرام
بیضایــی اســت .او
نمایشــنامهای در
چارچوب سمبولیک
به نگارش در آورده که
همه شــخصیتهای
آن عناصــر طبیعت
هســتند .شــهال
الهیجــی از انتشــار
کتاب جدید بیضایی
به این خبرگزاری خبر داد .شهال الهیجی گفت« :جانا و بال دور» اثر جدید این
نویسنده ،نمایشنامهای است در چارچوب سمبولیک و همه شخصیتهای
آن عناصر طبیعت هستند .این اثر روایتگر داستانی از ستیز و پیکار میان چهار
عنصرآب،باد،خاکوآتشخواهدبودکهدرنهایتبهخلقتجهانیتازهمنتهی
میشود .این متن برای سیاهبازی نوشته شده است و دو سال پیش در ایالت
کالیفرنیا با حضور مژده شمسایی اجرا شد .وی با ابراز تأسف از اینکه این کتاب
بیش از یک ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای گرفتن مجوز نگه داشته
شده ،گفت :با توجه به قانون ،این ارگان تنها میتواند یک ماه کتابی را نگه دارد و
در قبال این حرکت باید توضیحات و دالیل را به نویسنده یا ناشر عرضه کند که
البته مسئوالن این وزارتخانه هیچ وقت از قانون پیروی نکردهاند.

نادر طالبزاده و شکایت ایران از امریکا
شــکایت ایران از امریکا
موضــوع اولیــن برنامه
«راز» در مــاه مبــارک
رمضان اســت کــه خبر
آن را نــادر طالــبزاده
تهیهکننده ایــن برنامه
به این خبرگــزاری داد.
طالــبزاده ،تهیهکننده
برنامــه تلویزیونی «راز»
گفــت :موضــوع اولین
برنامــه «راز» شــکایت
ایران از امریکا و شکایت  ۷۰هزار جانباز شیمیایی علیه دولت امریکاست.
این شکایت از دستاوردهای برنامه «راز» است .ما چند برنامه راجع به این
موضوع داشــتیم و بعد از آن نتیجه گرفتیم .اعتراف سرهنگ ریک فرانکنا
سبب جدی شدن این موضوع و باعث دستور رئیس جمهور برای شکایت از
امریکا شد .برنامه «راز» که در گروه مستند شبکه چهار سیما تهیه و تولید
میشود ،قرار اســت در ماه مبارک رمضان به صورت روزانه ،در کنداکتور
پخش این شبکه قرار بگیرد .اولین برنامه از این مجموعه امشب همزمان با
سالروز مبارزه با سال حهای شیمیایی و میکروبی پخش میشود.

طرح قرآنی 1448
اوصاف و ويژگيهاي قرآن
َ ...و ن َ َّزل ْ َنا َعلَ ْي َ
ِين
َاب ت َِب َياناً ل ّ ِ ُك ِل شَ ْي ٍء َو ُه ًدي َو َر ْح َم ًه َو بُشْ َري لِلْ ُم ْسلِم َ
ك ال ْ ِكت َ
 ...و اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هــر چيزي و هدايت و رحمت و
مژدهاي براي تسليمشدگان [به فرمانهاي خدا] است( .نحل)89 ،
توضيح :قرآن ،پندي اســت كه ژرفــاي ضمير را تــكان ميدهد؛ داروي
شــفادهند هاي اســت كه ســينهها را از آلودگيهاي گناه و پليد يهاي
شرك پاك ميكند؛ چراغ فروزانی اســت كه تاريكيهاي جهل و خرافه را
ميشــكافد؛ مايه رحمت براي مومنان و زمينهساز دوري بيشتر كافران و
كوردالن است.
آري! هر كس به آيات قرآن عمل كرده و مفاهيــم آن را در قلب و جانش باور
كند ،رحمت خدا بر او نازل شده و آالم روحي و جسمياش تسكين مييابد و
در مقابل ،كسي كه از اين خوان گسترده نعمت به رهاي نبرده و نسبت به احكام
و معارف آن بياعتنا باشد ،بر گمراهياش افزوده ميشود؛ چرا كه حجت بر او
تمام شده و نعمت را تبديل به نقمت كرده است.
در اين آيه بيان شده است كه قرآن كريم از هيچ مطلبي كه در راه رشد و كمال

آدمي نياز باشد ،فروگذار نكرده است .به عبارت روشنتر ،هيچ موضوعي نيست
كه در قرآن براي آن راهكار ديني ارائه نشده باشد؛ گرچه اين راهكار به صورت
بياني كلي و فراگير باشد .آيا ابلهانه نيست كه چنين سرمايه عظيمي از علم و
دانش را وانهاده و به دنبال علوم ناقص و پر از اشتباه بشري برويم؟!
آيات متناسب :اسراء /82 ،نساء /174 ،يونس.57 ،
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َاج إل َ ْي ِه الْع َِبا ُد َحتَّي َليَ ْس َتطِ َ
هلل شَ ْيئاً يَ ْحت ُ
ُرآن َّإل َو َق ْد أن ْ َزل َ ُه ا ُ
هلل فِيهِ؛ بدرستي كه خداوند متعال براي هر
َه َذا أن ْ ِز َل فِي الْق ِ
چيز در قرآن بيان روشني قرار داد تا جايي كه به خدا سوگند! چيزي را باقي
نگذاشت كه بندگان به آن احتياج داشته باشند؛ به گونهاي كه مطلبي نيست
كه بندهاي بتواند عذرتراشي كرده و بگويد :اگر اين مطلب در قرآن نازل شده
بود [من به آن عمل ميكردم »].كافي ،ج  ،1ص .59
گر تو ميخواهي مسلمان زيستن
نيست ممكن جز به قرآن زيستن

