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2347 پیام رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی همزمان 

با هفته فیلم و عکس

پیام آیت آهلل خامنه ایی 
برای درگذشت آیت اهلل 
ابراهیم امینی نجف آبادی

صادرات 70 درصد بادام 
نجف آباد به هند و 
حاشیه خلیج فارس

به مناسبت فوت فیض اهلل 
خان صفدرزاده حقیقی خالق 

تابلو فرش جاده ابریشم 

پیام فرماندار نجف آباد  به مناسبت 
رحلت آیت اهلل ابراهیم امینی

ارتحــال عالــم ربانــی، حضــرت آیــت اهلل ابراهیــم امینــی رحمــت اهلل علیــه موجــب تاســف و تاثــر فــراوان 
اینجانــب و مــردم نجیــب زادگاه ایــن فاضــل عــارف گردیــد الحــق  ایشــان شــخصی انقالبــی و اســوه شــامخ 
ــق در  ــن حقای ــار و مبی ــالص در رفت ــدال و اخ ــار و اعت ــت در گفت ــه صداق ــد ک ــایی بودن ــالق و  پارس اخ
کالم از صفــات مبــرز و ممــدوح ایشــان بــود. ایــن اندیشــمند فرهیختــه از یــاران صدیــق بنیانگــذار کبیــر 
ــم  ــام معظ ــیانان مق ــن و همنش ــرین ، صدیقی ــی )ره( - و از معاش ــام خمین ــرت ام ــالمی حض ــالب اس انق
ــی  ــای مختلف ــرش مســئولیت ه ــا پذی ــرک انقــالب اســالمی ب ــروزی متب ــس از پی ــه پ ــد ک ــری بودن رهب
چــون عضویــت در مجلــس خبــرگان رهبــری، عضویــت در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ، عضویــت در 
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، امامــت جمعــه شــهر مقــدس قــم و... منشــا خدمــات ارزشــمندی بــه 

نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی و مــردم فهمیــم و والیتمــدار ایــران اســالمی بودنــد
 اینجانــب بــه عنــوان خــادم مــردم قدرشــناس شهرســتان نجــف آبــاد دیــار ایمــان و علــم و ایثــار ، ضایعــه 
فقــدان ایــن عالــم جلیــل الشــان را بــه مقــام معظــم رهبــری، ملــت شــریف ایــران، حــوزه هــای علمیــه، 
ــه تســلیت گفتــه و از  شــاگردان، عالقمنــدان ، بســتگان و خصوصــا بیــت معــزز و مکــرم ایشــان صمیمان
حضــرت بــاری تعالــی بــرای آن عزیــز ســفر کــرده رضــوان واســعه الهــی، اعلــی علییــن و همنشــینی بــا 
ــل و  ــرم ایشــان اجــر جزی ــد و دوســتداران محت ــدگان ارجمن ــرای عمــوم بازمان ــاء الهــی و ب ــاء و انبی اولی

صبرجمیــل مســألت مــی نمایــم .
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شماره 58

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیامــی درگذشــت عالــم مجاهــد و انقالبــی مرحــوم آیــت اهلل 
آقــای حــاج شــیخ ابراهیــم امینــی را تســلیت گفتنــد. 

متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شرح است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــی  ــم امین ــیخ ابراهی ــاج ش ــای ح ــت اهلل آق ــوم آی ــا مرح ــد و پارس ــم مجاه ــت عال درگذش
ــار  ــتفیدان از آث ــدان و مس ــال و عالقمن ــم و فض ــارک ق ــوزه ی مب ــه ح ــه را ب رضوان اهلل علی

ــم. ــرض میکن ــّرم ایشــان تســلیت ع ــدان مک ــژه خان قلمــی آن مرحــوم و بوی
عمــر بــا برکــت ایــن عالــم بزرگــوار یکســره در راه علــم و کســب و نشــر معــارف اســالمی و 
نیــز مجاهــدت سیاســی و اجتماعــی و حضــور فعــال در مناصــب رســمی نظــام جمهــوری 
ــع  ــت و مجام ــخیص مصلح ــع تش ــت در مجم ــه و عضوی ــت جمع ــون امام ــالمی همچ اس
ــان  ــردی ایش ــلوک ف ــه س ــان ک ــت، همچن ــده اس ــروف گردی ــوزوی، مص ــر ح تصمیم گی
ــادی را  ــای م ــه جاذبه ه ــی ب ــزگاری و بی اعتنائ ــائی و پرهی ــم نوازی از پارس ــه  چش نمون

مجســم ســاخته اســت..
ــال  ــد متع ــاد. از خداون ــد ب ــادق و مجاه ــی و ص ــی انقالب ــن روحان ــر ای ــدا ب ــت خ رحم

ــم. ــی کن ــألت م ــان مس ــرای ایش ــی ب ــوان اله ــرت و رض مغف
ســّیدعلی خامنه ای- 6 اردیبهشت 1399      

3
                                                                  مرگ 3 کارگر در شهرســتان نجف آباد  

فرمانــده انتظامــی نجف آباد از مرگ 3 کارگر در نجف آباد خبر داد.

ســرهنگ بابا کالنی فرمانده نیروی انتظامی نجف آباد گفت: ۲ نفر کارگر یک شــرکت مقواســازی در شهرک صنعتی 

منتظریه نجف آباد در دســتگاه خمیر مقوا ســازی افتاده و جان خود را از دســت دادند.

وی با اشــاره به حادثه مشــابه دیگری افزود: طی همان روز یک نفر کارگر نیز در شــهرک صنعتی ۲ نجف آباد )جوزدان( 

در محفظه قیر افتاده و جانش را از دســت داد

جلســه هماهنگــی ارائــه کمــک هــای مومنانــه بــه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت بــا حضــور 
ــن  ــر و معاونی ــن مدی ــاد و همچنی ــت بســیج شهرســتان نجــف آب ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
آمــوزش و پــرورش جهــت ســاماندهی کمــک هــای مــدارس و خیریــن بــه دانش آمــوزان 

در ســالن زنــده یــاد پزشــکی برگــزار گردیــد.
در ابتــدای ایــن جلســه موســوی زاده مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد بــا 
اشــاره بــه فرصت هــای خلــق شــده از دل تهدیدهــا و مشــکالت بــه وجــود آمــده در ایــن 
ــه کــه در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم  روزهــا بیــان کــرد: رزمایــش کمــک  مومنان
رهبری)مدظلــه العالــی( شــروع شــده، قــاب زیبایــی از نــوع دوســتی و همدلــی مــردم را 

بــه منصــه ظهــور گذاشــته اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــاد نی ــت بســیج نجــف آب ــه مقاوم ــده ناحی ــور، فرمان ــه صفرپ حجــت ال
اهــداف طــرح کمــک مومنانــه خاطرنشــان کــرد: بــه صحنــه آوردن کمک هــای مردمــی 
در حمایــت از خانواده هــای نیازمنــد و هــم افزایــی نهادهــا، ســازمان هــا و خیریــن بــرای 
ــش  ــن رزمای ــداف ای ــه اه ــی از جمل ــای مردم ــالم معیشــتی و کمــک ه ــر اق ــع بهت توزی

اســت. 
ــران مــدارس در حــال  ــه از ســوی مدی ــام و آمــار واصل ــه ارق ــا توجــه ب گفتنــی اســت؛ ب
حاضــر نزدیــک بــه ۵ هــزار دانــش آمــوز نیازمنــد حمایــت مالــی شناســایی شــده اســت 
ــاس  ــان احس ــان همچن ــت آن ــع محرومی ــت رف ــن در جه ــک خیری ــت کم ــی اس و بدیه

می شــود.

پیام آیت اهلل خامنه ای برای درگذشت آیت اهلل ابراهیم امینی نجف آبادی

ــای  ــن ه ــا روغ ــبزیجات ی ــط از س ــه فق ــت ک ــی نیس ــن معن ــالم بدی ــه س ــتن تغذی داش
ــید. ــط بکش ــا را خ ــت ه ــد ودور گوش ــتفاده کنی ــی اس گیاه

ــه  ــی ک ــواد غذای ــوع م ــدازه از هرن ــه حــد و ان ــی اســتفاده ب ــه مناســب یعن داشــتن تغذی
ــاه  ــط گی ــط و فق ــد فق ــی توانی ــرار داده اســت.یعنی شــما نم ــار بشــر ق ــد در اختی خداون
ــرای ســالمتی مضــر اســت. ــا صرفــا فقــط گوشــت خــوار ، هــر دو ایــن هــا ب خــوار باشــید ی

شــما مــی توانیــد یــک برنامــه مناســب غذایــی هفتگــی طراحــی کنیــد کــه هــم مصــرف 
گوشــت مناســبی داشــته باشــید و هــم مصــرف مــواد غذایــی گیاهــی، ولــی نظــر اغلــب 
کارشناســان بــر ایــن اســت کــه مصــرف گیــاه و ســبزیجات حتمــا و حتمــا بایــد بیشــتر از 

میــزان مصــرف گوشــت باشــد.
بهتر اســت برنامه غذایی خود را با در نظر گرفتن هرم غذایی طراحی کنید.

ــاره  ایــن هــرم غذایــی بــرای همــه مــا آشــنا اســت و نیــازی بــرای توضیحــات زیــاد در ب
آن نیســت ولــی در ایــن بــاره بایــد گفــت کــه برنامــه غذایــی هــر شــخصی بــه گونــه ای 
ــزی  ــرد. یعنــی چی ــات بیشــترین بخــش آن را در برگی باشــد کــه مصــرف غــالت و حبوب
ــات و غــالت  ــد از حبوب ــد بع ــه بای ــی ک ــواد غذای ــوع از م ــن ن در حــدود3۵ درصــد. دومی

بیشــترین ســهم را داشــته باشــد میــوه و ســبزیجات اســت. همیــن طــور در مــوارد بعــدی 
انــواع گوشــت و لبنیــات و پاییــن تــر از آنهــا انــواع روغــن وتنقــالت اســت.مصرف دو مــورد 
آخــری بایــد خیلــی کــم باشــد. اگــر هــم مــی توانیــد بــه کلــی آنهــارا از برنامــه غذایــی 
ــادی داریــد ومصــرف  ــه گوشــت عالقــه زی ــد کــه اگــر ب شــما حــذف کنیــد. ناگفتــه نمان
ــاد تــر اســت بهتــر اســت از گوشــت هــای کــم چــرب هماننــد  شــما از حــد معمولــی زی

ســینه مــرغ آبپــز و ... اســتفاده کنیــد.
مریم رضائیان

کمک مومنانه به دانش آموزان بی بضاعت

سالمت و زندگی سالم 
تغذیه سالم

خبر کوتاه

ــالم  ــه الس ــن علی ــر المومنی ــجد امی ــت مس ــام جماع ــدی ام ــی محم ــالم عل ــت االس حج
آزادگان از توزیــع ۵۰۰ بســته حمایــت غذایــی در آزادگان و روســتای محــروم حیــدری از 
ــر داد. ــاه خب ــارم اردیبهشــت م ــای دوم، ســوم و چه ــاری در روزه ــار محــال بختی ــع چه تواب

ــی و همــکاری خیریــن محــل، بیــان کــرد: پــس  ــه پیگیــری هــای طوالن ــا اشــاره ب وی ب
ــا همــکاری  ــه ب ــب طــرح کمــک هــای مومنان ــام معظــم رهبــری و در قال از فرمایــش مق
خیریــن ایــن بســته هــا تهیــه شــد و بــا هــدف اجــرای فرمــان مقــام معظــم رهبــری، ایجــاد 
همدلــی، عمــل بــه دســتورات قــرآن و بــزرگان دیــن در خصــوص کمــک بــه نیــاز منــدان 

بیــن آســیب دیــدگان بحــران کرونــا و نیازمنــدان توزیــع شــد.
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــا گف ــن بســته ه ــات ای حجــت االســالم محمــدی در خصــوص محتوی
میــزان نیازمنــدی خانــوار هــا اقــدام بــه تهیــه ســه نــوع بســته بــا محتویــات متفــاوت بــه 
ارزش تقریبــی ۲۰، ۵۰ و 1۰۰ هــزار تومــان کردیــم. مــواد غذایــی کــه در ایــن بســته هــا 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت شــامل ماکارونــی، روغــن، مــرغ، برنــج، گوشــت، رب، کنســرو 
و اقــالم بهداشــتی بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه نیــاز خانوارهــا در ســه نــوع بســته بنــدی 

و توزیــع شــد.

توزیع 5۰۰ بسته حمایت غذایی
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2شماره 58
روکش آسفالت خیابان های فردوسی ،منتظری شمالی

عملیــات روکــش آســفالت خیابــان هــای  فردوســی ، منتظــری شــمالی و معیــن واقــع در منطقــه یــک شــهری نجــف 
ــاد پیگیــری شــد. خیابــان فردوســی شــمالی حدفاصــل نوبهــار تــا شــریعتی بــه مســاحت ۵۰۰۰مترمربــع   6۲۵  آب
تــن آســفالت ، خیابــان منتظــری شــمالی حدفاصــل چهــارراه بــازار تــا کوچــه ریاضــی بــه مســاحت 7۲۰ مترمربــع 
بــا 9۰ تــن آســفالت  روکــش گردیــد . برنامــه بعــدی آســفالت در صــورت مناســب بــودن شــرایط جــوی ، آســفالت 

کوچــه معیــن حدفاصــل منتظــری شــمالی تــا فردوســی بــه مســاحت1۲8۰ مترمربــع  مــی باشــد.
شــایان ذکــر اســت شــهروندان مــی تواننــد بــا تمــاس تلفنــی بــا 137 آدرس کوچــه و خیابــان هایــی کــه نیــاز بــه 

چالــه گیــری دارنــد را اعــالم نمــوده تــا اقــدام گــردد.

مســئولین شــهری و شهرســتان در بیمارســتان فاطمــه الزهــرا خــط مقــدم مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا در شهرســتان 
حضــور یافتنــد و در محفلــی دوســتانه از ایثارگــری هــا و فــداکاری هــای دلســوزانه پزشــکان، پرســتاران، بهیــاران، 
کمــک بهیــاران، پیراپزشــکان، همــکاران ســخت کــوش خدمــات و کلیــه مســئولین و تالشــگران مبــارزه بــا ویــروس 

کرونــا و درمــان بیمــاران تقدیــر و تشــکر نمودنــد
در ایــن جلســه مســئولین در ســخنانی از کادر درمــان خــدوم در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا تجلیــل شــد و عنــوان 
ــاران،  ــک بهی ــتاران، کم ــکان، پرس ــتگی پزش ــه و از خودگذش ــای ایثارگران ــالش ه ــر ت ــاره گ ــردم نظ ــد م گردی
ــان  ــزان کادر درم ــه عزی ــن و هم ــران و معاونی ــتان، مدی ــس بیمارس ــئولین، ریی ــالمت، مس ــات س ــکاران خدم هم
هســتند کــه در ایــن شــرایط دشــوار ، ســختی هــا و خطــرات را بــه جــان خریــده و بــا از خودگذشــتگی بــه میــدان 
ــن از خودگذشــتگی و جانفشــانی، خاطــرات  ــد و ای ــده ان ــان بیمــاران مبتــال آم ــا و درم ــروس کرون ــا وی ــارزه ب مب

ــده مــی کنــد. ــد را در خاطــرات زن ــم زدن ــاع مقــدس رق ــام دف ــی کشــور در ای حماســه هایی کــه کادر درمان

طــی جلســه ای مراســم تکریــم و معارفــه مدیــر آب و فاضــالب شهرســتان با حضــور معاون 
فرمانــدار شهرســتان ویــژه و حبیبیــان قائــم مقام رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان و قبادیــان معــاون نیــروی انســانی شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان و ســلیمانی رئیــس دفتر مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
ــد.  و رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی برگــزار گردی

ــه  ــاد در عرص ــف آب ــتان نج ــگاه شهرس ــن جای ــا تبیی ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
هــای مختلــف دفــاع مقــدس، دوران ســازندگی و ... مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد 
ــگاه و در  ــه هیچ ــمردند ک ــم برش ــی عظی ــت طبع ــا متان ــف و ب ــع، منص ــی قان را مردمان
ــذار  ــران فروگ ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــت نظ ــان از حمای ــه ای از زم ــچ بره هی
ــذا وظیفــه مــا  ــاع نمــوده و مــی نماینــد و ل ــن نظــام مقــدس دف ننمــوده و همــواره از ای
ــردم خونگــرم و زحمــت کــش  ــن م ــاز ای ــورد نی ــات رفاهــی م ــا امکان مســئولین اســت ت
ــا تبییــن اجمالــی اهــم  ــدار شهرســتان ویــژه ب را فراهــم آوریــم. معــاون اســتاندار و فرمان
اولویــت هــای شهرســتان، همچــون: گســتره شــبکه جمــع آوری و دفــع فاضــالب شــهری، 
تامیــن آب مطمئــن و ســالم و بهداشــتی و ... بــه تبییــن پتانســیل هــای بالفعــل و بالقــوه 
ــر  ــه ناص ــر و خادمان ــت موث ــر از مدیری ــا تقدی ــه ب ــان در ادام ــد. ایش ــتان پرداختن شهرس
علیــزاده مدیــر ســابق اداره آبفــا شهرســتان، ایشــان را انســانی مقیــد، کارکشــته، اخــالق 
مــدار برشــمردند و برایشــان توفیــق ســعادتمندی و عــزت از درگاه احدیــت مســئلت نمودند 
و جانشــین ایشــان، جــواد کاظمــی؛ کــه از امــروز ســکان اداره آب و فاضــالب شهرســتان 
را در دســت گرفتنــد، شــخصی صاحــب برنامــه، آینــده نگــر، مدیــر و دارای کارنامــه موفــق 
اجرایــی معرفــی کردنــد و بــرای ایشــان نیــز در ســمت جدیدشــان آرزوی توفیــق و بهروزی 
روزافــزون نمودنــد. در حاشــیه ایــن مراســم همچنیــن از خدمــات ســعید عابدینــی مدیــر 
ســابق اداره آب و فاضــالب روســتایی شهرســتان تقدیــر صــورت پذیرفــت و مهنــدس راعــی 
ــردی اخــالق مــدار،  ــا شهرســتان، وی را ف ــر ایشــان در اداره آبف ــت موث ــا تبییــن مدیری ب

ــدار برشــمردند کــه حضورشــان در مبحــث آب و فاضــالب روســتایی  ســختکوش و مردم
ــای  ــی بخــش ه ــا اهال ــل ایشــان ب ــوده و تعام ــراوان ب ــر ف ــرات خی شهرســتان، منشــاء اث
شهرســتان زبانــزد اســت و همچنیــن بــرای ایشــان در ســمت جدیــد - رئیــس اداره آب و 
فاضــالب شهرســتان تیــران و کــرون - آرزوی ســعادتمندی و توفیــق روز افــزون خدمــت 
ــق  ــت طب ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــئلت نمودن ــوار را مس ــتان همج ــریف شهرس ــردم ش ــه م ب
دســتور هیــات وزیــران از فصــل زمســتان ســال گذشــته مراحــل نهایــی تلفیــق، تجمیــع و 
ادغــام آب و فاضــالب روســتایی و آب و فاضــالب شــهری بــا یکدیگــر رقــم خــورد و اداره 

آب و فاضــالب شهرســتان شــکل گرفــت.

تکریم و معارفه مدیر آب و فاضالب شهرستان

خبر کوتاه

جلسه ای به رنگ از خودگذشتگی
دیدار مسئولین شهری و شهرستان با ریاست و مدیران بیمارستان فاطمه الزهرا)س(

پیام سید حسن لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همزمان با برگزاری ششمین هفته فیلم و عکس  

ــگ و  ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــا برگــزاری ششــمین هفتــه  ارشــاد اســالمی همزمــان ب
ــر  ــرح زی ــه ش ــی را ب ــاد  پیام ــف آب ــس نج ــم و عک فیل

ــرد . صــادر ک
ــاد  ششــمین هفتــه فیلــم و عکــس شهرســتان نجــف آب
فرصتــی نــاب را پدیــد آورد تــا  زمینه ســاز رشــد 

بــدون   . خالقیت هــای فرهنگــی و ســینمایی شــود 
شــک  در ایــن عصــر کــه تمــام ابرقدرتهــای جهــان بــا 
اشــاعه فرهنــگ بــی هویــت  غــرب  و تهاجــم فرهنگــی  
فرهنــگ اصیــل و نــاب ایرانــی اســالمی را مــورد هــدف 
ــت  ــا حمای ــدان ب ــا هنرمن ــد ت ــی طلب ــد م ــرار داده ان ق
ــای  ــه ارزش ه ــل ب ــت نی ــا در جه ــت  فعالیت ه و هدای
متعالــی اســالمی و ایرانــی و بــا همــت و پشــتکار خــود 

ــد  . ــی نماین ــان را  خنث ــای شــوم آن ــام نقشــه ه تم
ــد  ــر نخواه ــگ  میس ــن فرهن ــترش ای ــق و گس و تعمی
بــود مگــر بــا ارتقــای ســطح همــکاری جمعــی و بســط 
و تعمیــق فرهنــگ مشــارکت گروهــی همــه هنرمنــدان 

ــد .  ــار توانمن ــن دی ــد ســرزمین ای توانمن
ــای  ــق رهنموده ــتای تحق ــور و در راس ــن منظ ــه همی ب
ــی   ــای فرهنگ ــن مؤلفه ه ــری و تبیی ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــینما  ب ــی س ــب اهال ــویق و ترغی ــدف تش ــا  ه و ب
ــار  ــه آث ــتیابی ب ــد و دس ــگاه هدفمن ــر و ن ــت مؤث فعالی
ــاد  ــف آب ــس  نج ــم و عک ــه فیل ــمین هفت ــر ، شش فاخ

ــورد . ــد خ کلی
تقــارن هفتــه فیلــم و عکــس  بــه یمــن  اینــک  و 
شهرســتان بــا هفتــه فرهنگــی نجــف آبــاد ضمــن 
گرامیداشــت  شــهادت ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی 
و شــهدای هنرمنــد ایــن دیــار شــهید پــرور و یــاد 
ــی و ســپاس  ــا قدردان ــزرگان و علمــای شهرســتان و ب ب
ــداد  ــن روی ــت ای ــد اس ــدرکاران ، امی ــت ان ــه دس از هم
فرهنگــی هنــری بتوانــد بــا ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
نمایــش تولیــدات  هنرجویــان و عالقــه منــدان انجمــن 
ســینمای جــوان نجــف آبــاد  و ایجــاد انگیــزه بتوانــد بــه 
ــره  ــالم و خاط ــی س ــد و رقابت ــت یاب ــود دس ــداف خ اه
ــر و در  ــاری فاخ ــدان آث ــد و هنرمن ــم بزن ــز را رق انگی

ــد .  ــتان بیافرینن ــور شهرس خ
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                                                                                                 شکداستان کوتاه

هیــزم شــکن صبــح از خــواب بیــدار شــد و دیــد تبــرش ناپدیــد شــده. شــک کــرد کــه همســایه اش آن را دزدیــده 
ــل  ــارت دارد. مث ــایه اش در دزدی مه ــد همس ــه ش ــت. متوج ــر گرف ــر نظ ــام روز او را زی ــن تم ــرای همی ــد. ب باش
یــک دزد راه مــی رود. مثــل دزدی کــه مــی خواهــد چیــزی را پنهــان کنــد پــچ پــچ مــی کنــد. آن قــدر از شــکش 

مطمئــن شــد کــه تصمیــم گرفــت بــه خانــه برگــردد لباســش را عــوض کنــد و نــزد قاضــی بــرود.
اما همین که وارد خانه شــد تبرش را پیدا کرد. زنش آن را جا به جا کرده بود.

مــرد از خانــه بیــرون رفــت و دوبــاره همســایه را زیــر نظــر گرفــت و دریافــت کــه او مثــل یــک آدم شــریف راه مــی 
رود حــرف مــی زنــد و رفتــار مــی کنــد.

آیــت اهلل ابراهیــم حــاج امینــی نجــف آبــادی متولــد ســال 
ــالت  ــود. وی تحصی ــاد ب ــف آب ــتان نج 13۰۴ در شهرس
اولیــه را در نجــف آبــاد گذرانــد و ســپس در ســال 13۲6 
بــرای  ادامــة  تحصیــل  بــه  حــوزه  علمیــه  قــم  رفــت  تــا از 
محضــر اســتادان  آن  دیــار نیــز کســب  فیــض  نمایــد. در 
ــتادان  بســیاری   ــام  و اس ــات  عظ ــز از محضــر آی ــا نی آنج
در فقــه  و اصــول  و حکمــت  بهــره  بــرد و در کنــار آن  بــه  
ــتغال   ــالق  اش ــدی  از دروس  اخ ــس  و بهره من ــب  نف تهذی

داشــت . 
ــئولیت  ــالب مس ــس از انق ــی پ ــم امین ــت اهلل ابراهی آی
ــا  ــم  ب ــهر ق ــه  ش ــام  جمع ــون ام ــی همچ ــای گوناگون ه
حکــم  مقــام  معظــم  رهبــری ، عضویــت  در جامعــه  
ــس   ــس  مجل ــب  رئی ــم ، نای ــه  ق ــوزه  علمی ــین  ح مدرس

ــت. ــده داش ــر عه ــرگان  و ... ب خب
ــدگار  ــگان مان ــم فرهیخت ــی مراس ــرداد 1396 ط ۲6 م
ــته  ــم وارس ــن عال ــاد از ای ــف آب ــهرداری نج ــط ش توس

ــود. ــده ب ــل ش تجلی
زندگینامه :

پــدرش  حســین  نــام  داشــت  و پیشــه اش  کشــاورزی  بــود 
ــواده  را  ــی  خان ــود، زندگ ــخصی  خ ــاغ  ش ــول  ب و از محص
تأمیــن  می کــرد. مــادرش  نیــز خانــه دار بــود. پنــج  ســاله  
ــت   ــا راه  معیش ــت  داد و تنه ــدرش  را از دس ــه  پ ــود ک ب
ــه  داشــتند.  ــود ک ــی  ب ــای  ملک ــاره  به ــا، اج ــوادة  آنه خان
بــه  ســختی   روزگار  آن   آنهــا در  زندگــی   رو  ایــن   از 
می گذشــت . پــدر و جــّد او از افــراد متدیّــن  و خّیــر 
ــد. ــک  می کردن ــان  کم ــران  و محروم ــه  فقی ــد و ب بودن

دوران  تحصیل 
آیــت اهلل  امینــی  دروس  کالســیک  را تــا ششــم  ابتدایــی  در 
ــان  رســاند  ــه  پای یکــی  از مــدارس  غیردولتــی  و شــبانه  ب
ــه  در مســاجد تشــکیل  می شــد،  ــرآن  ک و در جلســات  ق
شــرکت  جــدی  داشــت . از همــان  ســال هــا عاشــق  
ــن   ــد و در فروردی ــی  ش ــوم  دین ــل  عل ــی  و تحصی طلبگ
ــن  از  ــراه  دو ت ــادر هم ــت  م ــس  از کســب  رضای 13۲1 پ
دوســتان  خــود بــه  حــوزة  علمیــه  قــم  آمــد و در مدرســه  
حــاج  مــال صــادق  ســکونت  داشــت . روزگار او هــم زمــان  
بــا اشــغال  ایــران  بــه  دســت  نیروهــای  متفقیــن  بــود و از 
ــردم  در  ــود و م ــده  ب ــاب  ش ــی  کمی ــن  رو ارزاق  عموم ای
ــد. او در  ــده  بودن ــراوان  ش ــکالت  ف ــار مش ــت  دچ معیش
ــه  در درس   ــنبه  و جمع ــای  پنج ش ــدت  در روزه ــن  م ای
اخــالق  امــام  )ره ( شــرکت  می کــرد و شــب هــای  جمعــه  
نیــز بــه  درس  اخــالق  آقــا حســین  قمــی  می رفــت . نمــاز 
ــت اهلل  ســید  ــت  آی ــه  امام ــه  ب ــرب  و عشــا را در فیضی مغ
محمــد تقــی  خوانســاری  می خوانــد تــا اینکــه  ایــام  
تعطیلــی  حوزه هــای  علمیــه  و فصــل  تابســتان  فــرا 
ــر  ــه  س ــم  ب ــور او در ق ــة  حض ــه  ماه ــیده  و دورة  س رس

آمــد.
در تابســتان  آن  ســال  بــه  زادگاه  خــود بازگشــت ، اّمــا در 
ــی  ارزاق   ــود و گران ــل  کمب ــه  دلی ــد ب ــی  بع ســال  تحصیل
ــرود  ــم  ب ــه  ق عمومــی  و مشــکالت  معیشــتی  نتوانســت  ب
و بــه  ســفارش  از اســتادان  و دوســتان  بــه  حــوزه  علمیــه  
اصفهــان  رفــت  و در مدرســه  نوریــه  ســاکن  شــد. حــوزه  
ــی  داشــت  و  ــق  فراوان ــان  در آن  روزگار رون ــه  اصفه علمی
ــت اهلل   ــود. آی ــز بســیار شــگفت آور ب ــوی  نی ــور معن در ام
امینــی  در ایــن  ســال هــا بــه  تکمیــل  دروس  دورة  ســطح  
ــالق ،  ــتادان  اخ ــر اس ــواره  از محض ــد و هم ــغول  ش مش
ــرد.  ــره  می ب ــیرازی  به ــی  ش ــرزا عل ــاج  می ــون  ح همچ
ــال   ــش  س ــه  ش ــک  ب ــان  نزدی ــور او در اصفه ــدت  حض م

بــود.

در ســال  13۲6 بــرای  ادامــة  تحصیــل  بــه  حــوزه  علمیــه  
ــز کســب   ــار نی ــا از محضــر اســتادان  آن  دی ــت  ت ــم  رف ق
ــام  و  ــات  عظ ــر آی ــز از محض ــا نی ــد. در آنج ــض  نمای فی
اســتادان  بســیاری  در فقــه  و اصــول  و حکمــت  بهــره  بــرد 
و در کنــار آن  بــه  تهذیــب  نفــس  و بهره منــدی  از دروس  
اخــالق  اشــتغال  داشــت . در ایــن  مــدت  از تدریــس  

ــد. ــل  نمان ــز غاف ــه  نی ــرا گرفت دروس  ف
استادان  و دوستان 

آیــت اهلل  ابراهیــم  امینــی  در طــول  ســال هــای  تحصیــل  
ــرفیاب   ــتادان  بســیاری  ش ــا و اس ــه  محضــر علم ــود، ب خ
ــتادانی   ــر اس ــات  را در محض ــد. او دروس  دورة  مقدم ش
ــا شــیخ  هاشــم   ــی ، آق ــی  مالی ــا شــیخ  رمضانعل چــون  آق
ــرا  ــی  ف ــمی  قهدیجان ــد هاش ــید محم ــا س ــی ، آق جّنت
ــم  االصــول  را  ــز معال ــه  و نی ــت  و بیشــتر شــرح  لمع گرف
ــرای   ــم  آموخــت . ب ــد حســن  عال ــاج  شــیخ  محم ــزد ح ن
آموختــن  منطــق  منظومــه  نیــز بــه  درس  حــاج  آقــا صــدر 
ــید  ــا س ــزد آق ــائل  را ن ــت . او رس ــی  رف ــی  کوهپای هاطل
عبــاس  دهکــردی  و حیــدر علــی  برومنــد و قوانیــن  را نــزد 
آقــا ســید علــی  اصغــر محقــق  و مکاســب  را نــزد آقایــان  
ــا شــیخ  مرتضــی   ــه ای  و آق شــیخ  محمــد حســین  جرقوی
اردکانــی  و حــاج  آقــا رحیــم  اربــاب  فــرا گرفــت . در قــم  
ــلطانی ،  ــای  س ــزد آق ــب  را ن ــائل  و مکاس ــه  رس ــز ادام نی
ــد.  ــدی  خوان ــای  مجاه ــی  و آق ــا بهاءالدین ــا رض ــاج  آق ح
ــد دوم   ــی  و جل ــت اهلل  مرعش ــزد آی ــه  را ن ــد اول  کفای جل
را نــزد آیــت اهلل  گلپایگانــی  و بخــش  حکمــت  منظومــه  را 
نــزد آیــت اهلل  ســید محمــد حســین  طباطبایــی  بــه  اتمــام  
رســاند. در درس هــای  خصوصــی  عالمــه  طباطبایــی  کــه  
در شــب هــای  پنج شــنبه  و جمعــه  تشــکیل  می شــد 
ــاب   ــفار و کت ــاب  اس ــی  از کت ــرد و بخش ــرکت  می ک ش
ــق   ــوار و منط ــد از بحاراالن ــد جل ــد و چن ــد القواع تمهی

ــرا گرفــت.  شــفا را در آنجــا ف
آیــت اهلل   اصــول   و  فقــه   خــارج   هــای   درس  در  وی  
امــام   اصــول   خــارج   درس   در  و  بروجــردی )ره ( 
درس   کــه   بعدهــا  می نمــود.  شــرکت   خمینــی )ره ( 
خــارج  فقــه  امــام )ره ( نیــز تشــکیل  شــد، در آن  شــرکت  

 . می جســت
ــالب   ــا ط ــا ب ــال ه ــن  س ــی  ای ــی  در ط ــت اهلل  امین آی
فاضــل  بســیاری  رابطــه  دوســتی  و رفاقــت  داشــت  
و دروس  آموختــه  را مباحثــه  می کــرد کــه  از جملــه  
ــیخ   ــوی ، ش ــن  موس ــال  الدی ــید کم ــان  س ــا آقای آن ه
ــی  و  ــوادی  آمل ــداهلل  ج ــیخ  عب ــدی ، ش ــم  محم ابوالقاس
شــیخ  عبــاس  ایــزدی  را می تــوان  نــام  بــرد. وی  در ســال 
هــای  تحصیــل  خــود از امــر تدریــس  نیــز غافــل  نمانــد و 

بســیاری  از کتــب  درســی  را تدریــس  می کــرد.
فعالیت های  علمی  و فرهنگی 

فعالیــت هــای  علمــی  و فرهنگــی  آیــت اهلل  امینــی  فــراوان  
ــی  او در  ــفرهای  تبلیغ ــه  س ــوان  ب ــه  می ت ــت . از جمل اس
مناطــق  مختلــف  کشــور اشــاره  کــرد. همچنیــن  معظــم  
ــه  در بســیاری  از ســمینارهای  علمــی  داخــل  و خــارج   ل
کشــور حضــور داشــته  و بــه  ایــراد ســخن  پرداختــه  اســت  

کــه  برخــی  از آنــان  بــه  چــاپ  رســیده  اســت .
او در ســال  13۴۴ کتــاب  »دادگســتر جهــان « را نوشــت . 
ــالت   ــه  حم ــید ک ــاپ  رس ــه  چ ــی  ب ــاب  در زمان ــن  کت ای
ــیاری   ــود و بس ــیار ب ــت  بس ــأله  مهدوی ــه  مس ــمن  ب دش
ــم   ــت  دوازده ــی  حّج ــا زندگ ــتند ب ــان  می خواس از جوان

ــوند. ــنا ش آش
برخی  از تألیفات :

بررســی  مســائل  کلــی  امامــت ؛ همــه  بایــد بداننــد؛ بانــوی  

نمونــة  اســالم ؛ اســالم  و تمــدن  غــرب ؛ آمــوزش  دیــن  )۴ 
ــازی ؛  ــت ؛ خودس ــن  تربی ــرداری ؛ آیی ــن  همس ــد(؛ آیی جل
دروس ، مــن  الثقافــة  االســالمیة ؛ انتخــاب  همســر؛ اســالم  
ــالم ؛  ــی  اس ــائل  کل ــا مس ــنایی  ب ــت ؛ آش ــم  و تربی و تعلی
ــان  آســمانی ؛ در کنفرانــس هــا؛  تعلیمــات   وحــی  در ادی
ــای   ــی، الگوه ــی  تحصیل ــی  و راهنمای ــی  دورة  ابتدای دین
ــر اســالم ؛  ــت ؛ خداشناســی ؛ پیامبرشناســی  و پیامب فضیل

ــا مســائل  کلــی  اســالم  زن  در اســالم ؛ آشــنایی  ب
فعالیت های  سیاسی 

ــال   ــی  از س ــت اهلل  امین ــی  آی ــم  سیاس ــای  مه فعالیت ه
ــاد آن   ــه  مف ــّری  ک ــه ای  س ــرکت  در جلس ــا ش 13۴1 ب
ــه   ــر ب ــالم ، ام ــغ  اس ــم ، تبلی ــه  ق ــوزه  علمی ــالح  ح اص
ــکام   ــرای  اح ــعی  در اج ــر و س ــی  از منک ــروف  و نه مع
سیاســی ، اجتماعــی  و اقتصــادی  اســالم  بــود، آغــاز شــد. 
ایــن  جلســه  بعدهــا بــه  تشــکیل  جامعــه  مدرســین  حــوزه  
علمیــه  قــم  منجــر شــد. آیــت اهلل  امینــی  یکــی  از اعضــای  
ــوده   ــالمی  ب ــالب  اس ــس  از انق ــش  و پ ــال  آن  در پی فع

اســت .
ــه  نجــف   ــد او ب ــام )ره ( و تبعی ــأله  بازداشــت  ام او در مس
ــود  ــا ب ــام )ره ( و برخــی  از علم ــان  ام ــط  می ــه ، راب و ترکی
کــه  بــه  دلیــل  ایــن  گونــه  فعالیتهــا مــورد تعقیــب  واقــع  
شــد. او در دوران  حضــور امــام )ره ( در پاریــس  بــه  دیــدار 
ــال   ــس  از ارتح ــه  پ ــود ک ــری  ب ــازده  نف ــت  و از ی او رف
ــی )ره (  ــام  خمین ــت  ام ــة  مرجعی ــم ، اعالمی ــت اهلل  حکی آی

را امضــا کــرد.
ــون   ــی  گوناگ ــای  سیاس ــز در فعالیته ــالب  نی ــس  از انق پ
شــرکت  داشــت  و همــواره  مدافــع  امــام )ره ( و مقــام  
ــود. برخــی  از مســؤولیتهای  او پــس  از  معظــم  رهبــری  ب

ــر اســت : ــرح  زی ــه  ش ــالب  اســالمی  ب انق
ــده   ــزگان ؛ نماین ــور اســتان  هرم ــام )ره ( در ام ــده  ام نماین
امــام )ره ( در امــور اســتان  مازنــداران ؛ نماینــده  امــام )ره ( 
ــد؛  ــر و نهاون ــدان ، مالی ــو در هم ــان  عف ــرای  فرم در اج
ــا حکــم   عضویــت  در شــورای  بازنگــری  قانــون  اساســی  ب
خبــرگان   مجلــس   در  نمایندگــی   دوره   امام )ره (؛ســه  
از چهــار محــال  و بختیــاری ؛ نایــب  رئیــس  مجلــس  
خبــرگان ؛ ریاســت  دبیرخانــة  مجلــس  خبــرگان ؛ عضویــت  
در هیــأت  امنــای  دانشــگاه  امــام  صــادق  و مجمــع  
ــین   ــه  مدرس ــت  در جامع ــوم  اســالمی ؛ عضوی ــی  عل جهان

ــم ؛ ــه  ق ــوزه  علمی ح
احمد شریعتی

زندگی نامه آیت اهلل ابراهیم امینی نجف آبادی
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و نایب رییس س��ابق این مجلس 
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4شماره 58
خبر کوتاه رزمی زنانه، از تولید دستکش تا اجرای طرح دوم غربالگری سالمت

حــوزه حضــرت زینــب )س( بــا همــکاری بســیج مهندســین طرح تولید دســتکش یکبــار مصــرف را آغاز کــرد. حــوزه 13 ناحیه 
مقاومــت بســیج نجــف آبــاد، بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و نیــاز بــه اقــالم بهداشــتی و بــا هــدف مبــارزه بــا ویــروس منحوس 
کرونــا اقــدام بــه تهیــه دســتکش یکبــار مصــرف نمــود. گفتنــی اســت در ایــن اقــدام جهــادی روزانــه بیــن 3۰-۲۵ بســته ۵۰ 

تایــی دســتکش توســط بانــوان بســیجی آمــاده می شــود.
 در راســتای مبــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا واجــرای مرحلــه دوم طــرح غربالگــری شــبکه بهداشــت خانوارهــای شــهر 
جــوزدان و روســتاهای همجــوار، حــوزه مقاومــت بســیج حضــرت خدیجــه )س(  ناحیــه نجــف آبــاد بــا تعامــل بــا مدیــر شــبکه 
بهداشــت و فراخــوان جهادگــران ســالمت ایــن حــوزه جهــت طــرح غربالگــری خانوارهــای شــهر و ثبــت خانوارهــا در ســامانه 

ســالمت همبســتگی وزارت بهداشــت اقــدام بــه کمــک نیروهــای ایــن شــبکه نمــوده اســت.

آیا تا به حال واژه هیپوتامی به گوشــتان خورده است؟
پــس اگــر تــا بــه حــال چنیــن کلمــه ای بــه گوشــتان نخــورده و 
تعریــف ایــن واژه را نمــی دانیــد پــس خوانــدن ایــن مطلــب خالــی 

از لطــف نیســت.
اوایــل بهــار یــا اعتــدال بهــاری و اوایــل پاییــز یــا اعتــدال پاییــزی, 
ــاعت(  ــود )1۲س ــی ش ــی م ــب یک ــول روز و ش ــه ط ــی ک زمان
درقلــب ایــران, شــهر نجــف آبــاد )۲۵کیلومتــری غــرب اصفهــان( 
آفتــاب از خیابــان امــام طلــوع کــرده و درهنــگام غــروب از همــان 
خیابــان غــروب مــی کنــد بــه شــرطی کــه درآن خیابــان حضــور 

داشــته باشــید مــی توانیــد شــاهد ایــن پدیــده باشــید.
ــید در  ــروب خورش ــوع و غ ــاس طل ــه براس ــهرها ک ــن ش ــه ای ب
ــهرهای  ــدند, ش ــی ش ــاخته م ــالم س ــل از اس ــتان وقب ــان باس زم

ــد. ــی گوین ــی م هیپوتام
ــه ایــن پدیــده ی بــی نظیــر فقــط در شــهر مــا قابــل مشــاهده  ب
ــروزی نوعــی مهندســی بشــمار  ــل شهرســازی ام اســت و در مقاب
ــد خوشــحال باشــیم کــه در شــهری زندگــی  ــد، پــس بای مــی آی

مــی کنیــم کــه ایــن پدیــده قابــل رویــت اســت.
البتــه ایــن پدیــده نــه تنهــا در خیابــان مرکــزی بلکــه درخیابــان 
هــای قــدس  و 17شــهریور دیــده مــی شــود کــه شــکلی منظــم 

بــه شــهر داده اســت .

مواد الزم
برنج نیمدانه   نیم پیمانه پیاز )متوسط( ۴ عدد    

بادمجان )سرخ شده(   1 کیلوگرم  بلغور گندم  نیم پیمانه   
گردو )آسیاب شده یا خرد شده(   1/۲ پیمانه   گوشت بدون چربی) ترجیحا گردن گوسفندی(۵۰۰ گرم 
نعنا خشک و نمک و فلفل    به مقدار الزم   زعفران )ساییده شده(   1 ق چ   

کشک  ۵۰۰ گرم      سیر  به مقدار الزم    
طرز تهیه

ابتدا در ظرف مناسبی گوشت را با سایر افزودنی های دلخواه آبپز می کنیم. بعد استخوان های گوشت را جدا کرده 
و آن را خیلی خوب بکوبید.  برنج و بلغور  را در هر کدام را ظروف جداگانه آبپز کنید و پس از پخته شدن به همراه 

یک پیمانه آب گوشت هر کدام را جداگانه بکوبید. بادمجان های سرخ شده کمی بپزید و  به طور جداگانه بکوبید.
حاال مواد را با هم ترکیب کرده و روی حرارت مالیم قرار داده و گوشت کوبیده شده را به آن اضافه می کنیم و 

پس از مخلوط کردن پودر گردو و نمک و فلفل و سیر سرخ شده  و کشک را نیز به غذا اضافه می کنیم و اجازه می 
دهیم غذا روی حرارت باشد.

در ظرفی جداگانه پیاز ها را خرد کرده و سرخ می کنیم و مقداری از آن را برای تزیین کنار گذاشته و بقیه را به 
غذا اضافه می کنیم و به غذا فرصت می دهیم تا کامال جا بیفتد.

بهتر است شعله غذا بسیار مالیم و زمان پخت طوالنی باشد. این غذا معموال با نعنا داغ ، پیاز داغ و زعفران آبکرده 
تزیین و سرو می شود.

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی نجف آباد قدیمی ترین شهر جدید
حلیم بادمجان 

صادرات 7۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس
از پنج هزار هکتار باغ شهرستان نجف آباد، دو هزار هکتار به کشت بادام اختصاص دارد. عملکرد ۲ تن در هکتار، نجف آباد را به یکی از رتبه های برتر استان در زمینه تولید بادام تبدیل کرده 

است. هفتاد درصد این تولیدات به هند و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.
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شماره 58 7
                                                                            احداث باند ســوم بزرگراه نجف آباد به تیرانخبر کوتاه

 رئیــس اداره نگهــداری راه هــای اســتان اصفهــان گفــت: هزینــه اجــرای ایــن پــروژه هشــت کیلومتــری کــه بــرای 
رفــع مشــکالت ترافیکــی و ارتقــا ایمنــی تــردد کاربــران در دســت اجــرا قــرار گرفتــه، ســه میلیــارد تومــان بــرآورد 
شــده اســت. مهــدی فقهــی در پاســخ بــه برنامــه ایــن اداره بــرای بهبــود وضعیــت روکــش آســفالت جــاده هــا گفــت: 
ــزی  ــه ری ــم پایــش شــده وبرنام ــه صــورت دائ ــی اســتان اصفهــان ب وضعیــت روکــش آســفالت محورهــای مواصالت

بــرای بهبــود آن انجــام مــی شــود.
فقهــی کمبــود منابــع مالــی را یکــی از مهــم تریــن چالــش هــای ایــن اداره عنــوان و اظهــار کــرد: در ســال گذشــته 
ــه  ــن ب ــی اســتان اصفهــان از روش هــای نوی ــرای بخشــی از محورهــای مواصالت ــن معضــالت ب ــه منظــور حــل ای ب

جــای آســفالت گــرم اســتفاده کردیــم.

خوش بینی

ــع  ــک مرب ــی ی ــالع چهارضلع ــه اض ــته ک ــث گذش ــه مبح دنبال
ــم. ــی دهی ــه م ــود را ادام ــای روانشــناختی ب ــرمایه ه ــام س ــه ن  ب

ضلع دوم:  خوش بینی
ایــن ضلــع مثــل ضلــع اول کــه امیــدواری بــود در شــرایط کنونــی 

خیلــی مهــم اســت.
تعریــف خــوش ببنــی: ایجــاد یــک اســناد مثبــت دربــاره موفقیــت 

در حــال وآینــده.
ــن  ــار اســت و ای ــورد انتط ــت م ــای مثب ــی پیامده در خــوش بین
 پیامدهــا عوامــل ثابــت و کلــی و درونــی در نظــر گرفتــه می شــوند.

یعنــی فــرد پیامدهــای مثبــت مــورد انتطــارش اســت. ســلیگمن 
ــا  ــی ب ــن در رویاروی ــوش بی ــراد خ ــه اف ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــد. ــی کنن ــل م ــن عم ــای خــود چنی ــت ه ــا و موفقی  شکســت ه

1. بر اسنادهای کلی تکیه می کنند. مثال: 
من در شکست کرونا موفقیت کسب می کنم.

۲. اسنادهایشــان پایــدار هســت. ایــن موفقیــت بــه طــور مســتمر 
تــا آخــر ایــن بیمــاری ادامــه دارد.

3. موفقیــت هــای بیمــار نشــدنم  را بــه خــودم نســبت مــی دهــم 
نــه بــه عوامــل بیرونــی. مثــال کــم کاری دیگــران. یــا بیــرون رفتــن 
دیگــران از خانــه. ایــن موفقیــت هــا بایــد بــه عوامــل درونــی مثــل 
ــی  ــتم ایمن ــردن سیس ــت، باالب ــت بهداش ــه. رعای ــدن در خان مان

بــدن، ورزش هــای در خانــه،  نســبت داده شــود.
۴. در ررویارویــی بــا ناکامــی هــا شکســت خــود را بــه عوامــل ویــزه 

بیرونــی و غیــر پایــدار نســبت مــی دهنــد. 
ــال  ــا انتق ــرماخوردگی، ی ــوا، س ــادی ه ــودن زی ــرد ب ــا س ــال ب مث

ــد. ــی ده ــبت م ــران نس ــط دیگ ــاری توس بیم
افــراد خــوش منتظــر اتفاقــات خــوب و مثبــت در زندگیــه خــود 
هســتند. ولــی ایــن خــوش بینــی بایــد واقعــی باشــد و همــراه بــا 

تــالش و کوشــش فــرد در زندگــی.
برگردیــم بــه شــرایط کرونــا و جامعــه ی مــا کــه در ایــن شــرایط 
ــی  ــر م ــا فک ــردم م ــاد شــده و م ــی زی ــی خیل ــی منف خــوش بین
کننــد کــه کرونــا بــه آنهــا ســرایت نمــی کنــد و ایــن خــوش بینــی 
منفــی اســت. کــه منجــر بــه اتفاقــات منفــی و پیامدهــای منفــی 

در زندگــی مــی شــود.
 عظیمه داوری-کارشناس ارشد مشاوره
ادامه دارد

خالق تابلوی فرش جاده ابریشم

ــگ  ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــی  ــاددر پیام ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس و ارش
درگذشــت خالــق تابلــوی فــرش جــاده ابریشــم را بــه 

ــت . ــری تســلیت گف ــه هن جامع
در متن پیام آمده است :

کل نفس ذائقه الموت
اهلل  فیــض  اســتاد  مرحــوم  درگذشــت  ضایعــه 
صفــدرزاده حقیقــی ، اســتاد برجســته فرش دســتباف 

ــد. ــراوان گردی ــدوه ف ــب ان ــان موج اصفه
ــواده  ــرای  خان ــا ب هرچنــد فقــدان ایــن هنرمنــد توان
ــور  ــری کش ــه هن ــرای جامع ــران و ب ــت گ ــی اس غم
ضایعــه ای جبــران ناپذیــر اســت ولــی آثــار بــه 
جــای مانــده از او همــواره بــه یــادگار خواهنــد مانــد 
ــرزمین  ــن س ــر ای ــگ و هن ــخ فرهن ــش در تاری و نام

ــود . ــد ب ــد خواه ــده و جاوی زن
از ایــن هنرمنــد ارزشــمند و پیشکســوت هنــر فــرش 
دســتباف بیــش از 6۰ اثــر نفیــس در هنــر فــرش بافی 
بــه جــا مانــده کــه از آن جملــه می تــوان بــه آثــاری 

ــارگاه آســمانی امــام رضــا)ع(، شبســتان  همچــون »ب
ــان«  ــتون اصفه ــیراز و کاخ چهلس ــل ش ــجد وکی مس
اشــاره کــرد، کــه در گنجینــه آســتان قــدس رضــوی 

نگهــداری مــی شــود.
ــد  ــدرزاده متول ــتاد صف ــوم اس ــت مرح ــی اس گفتن
هنرهــای  هنرســتان  فارغ التحصیــل   13۲1 ســال 
ــه و  ــا حرف ــنا ب ــک خانوادهآش ــان در ی ــای اصفه زیب

ــد. ــا آم ــه دنی ــی ب ــر فرش باف هن
ــی  ــاگردان عیس ــتباف از ش ــرش دس ــتاد ف ــن اس ای
ایــن  از اســتادکاران  بهــادری و رســتم شــیرازی 
حــوزه در هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان بــود و 
عــالوه بــر فرش بافــی در نگارگــری و مرمــت بناهــای 

ــته اســت. ــز تبحــر داش تاریخــی نی
خالــق تابلــوی فــرش جــادة ابریشــم بزرگتریــن 
تابلوفــرش جهــان و ســفیر مانــدگار هنــر فــرش ایــران 
ــه  ــر عارضــه قلبــی جــان ب ــر اث ــود کــه ب در چیــن ب

ــرد. ــن تســلیم ک ــان آفری ج

به مناسبت روز روانشناس
ــه عنــوان روز  ــا ۲8 آوریــل، هرســاله ب نهــم اردیبهشــت مصــادف ب
روانشــناس و مشــاور در سرتاســر جهــان، مراســم هایــی در رســتای 
معرفــی هرچــه بهتــر ایــن شــاخه از علــم برگــزار مــی شــود. تاریــخ 
ــه  ــه عنــوان دانــش مطالعــه رفتــار و ذهــن انســان ب روانشناســی ب

یونــان باســتان بــاز مــی گــردد. 
ــه ایجــاد  ــرای مطالعــه موضــوع خــود ب ــد روانشناســی ب علــم جدی
ــود. پــس از جــدا  ــر و عینــی تــری نیازمنــد ب روش هــای دقیــق ت
شــدن از فلســفه، بخــش مهــم تاریــخ روانشناســی، داســتان پاالیــش 

ــا در پرســش هایــی کــه روانشناســان مــی پرســند و  ــوده اســت ت مــداوم ابزارهــا، فنــون و روش هــای مطالعــه ب
پاســخ هایــی کــه بــه دســت مــی آورنــد بــه دقــت و عینیــت بیشــتری دســت یابنــد. 

بعضــی از روانشناســان بــر کارکردهــای شــناختی تأکیــد مــی کننــد، بعضــی بــه نیروهــای ناهشــیار عالقــه مندنــد 
و دیگــران فقــط بــا رفتــار آشــکار یــا بــا فرآیندهــای فیزیولــوژی و زیســتی شــیمیایی ســروکار دارنــد. زمینــه هــای 
علمــی فراوانــی در روانشناســی نویــن وجــود دارنــد کــه بــه نظــر مــی رســد بــا هــم وجــه اشــتراک زیــادی نداشــته 
باشــند بــه جــز اینکــه همــه آنهــا عالقــه مندنــد بــه ماهیــت یــا کــردار انســان هســتند و هریــک بــا رویکــردی بــه 

کار مــی پردازنــد کــه مــی کوشــد بــه گونــه ای علمــی جلــوه کنــد.
ــه کار مــی  ــر تأثیــر گذشــته در شــکل دادن حــال، روش مشــابهی را ب ــا توافــق ب ــواع گوناگــون روانشناســان، ب ان
گیرنــد. بــرای مثــال، روانشناســان بالینــی مــی کوشــند تــا شــرایط فعلــی مراجعانشــان را بــا بررســی دوران کودکــی 
و تعییــن نیروهــا و رویدادهایــی کــه ممکــن اســت باعــث نحــوه خــاص رفتــار یــا فکــر کــردن آنــان شــده باشــد 
درک کننــد. بــا جمــع آوری شــرح حــال بیمــاران، ایــن روانشناســان تکامــل زندگــی مراجعــه آنشــان را بازســازی 

مــی کننــد و اغلــب بــا طــی ایــن فرآینــد قــادر مــی شــوند تــا رفتارهــای فعلــی مراجعــان را تبییــن کننــد.

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد به مناسبت فوت استاد فیض اهلل خان صفدرزاده حقیقی
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ــه مناســبت ســالروز تشــکیل ســپاه پاســداران  ــاد ب ــت بســیج نجــف آب ــه مقاوم ســپاه ناحی
ــود . ــر نم ــه زی ــدور بیانی ــه ص ــدام ب ــال13۵8 اق ــت س ــالمی در دوم اردیبهش ــالب اس انق

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِ َو َعُدوَُّکم« ةٍ َو ِمْن رِباِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ »َو أَِعدُّ

 ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، یــک نهــاد منبعــث از ایدئولــوژی اســالم ناب اســت و  ریشــه  
ةٍ«  وا لَُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقــوَّ در  توحیــد و والیــت دارد.  بــر اســاس دســتور قرآنــی » َو أَِعــدُّ
ُ ثـُـمَّ اْســَتقاُموا« ادامــه حیــات  َُّنــا اهللَّ َِّذیــَن قالـُـوا َرب شــکل یافتــه و  بــا امیــد بــه بشــارت » إِنَّ ال
مــی دهــد. ایــن مشــی توحیــدی و والیــی و آن خــط قــوت افزایــی و مقاومــت، از ســپاه قلعــه 
حصینــی پدیــد آورده اســت کــه در آن دیدبانــی و نگهبانــی و دفــاع نظامــی و فرهنگــی توأمــان 
اتفــاق مــی افتــد. فصــل تمایــز ســپاه از ارتــش هــای دنیــا، مردمــی بــودن ســپاه اســت. مــردم 
بــه گاه حــوادث و پیــش آمدهــا ســپاه را دســت یافتنــی و در کنــار خــود مــی بیننــد و ســپاه 
در عرصــه حفــظ دســتاوردهای انقــالب اســالمی از بــازوی مردمــی بهــره منــد اســت.   اکنــون 
کــه در  دهــه پنجــم انقــالب شــکوهمند اســالمی قــرار گرفتــه ایــم و بــا پشــت سرگذاشــتن 
فــراز و نشــیب هــای گوناگــون و تکیــه بــه انبــوه تجربیــات و شــناخت هــا گام دوم انقــالب را 
برمــی داریــم، تحقــق تمــدن نویــن اســالمی را از هــر زمــان دیگــر نزدیــک تــر مــی دانیــم. بــه 
تجربــه ثابــت شــده اســت کــه نســل امــروز ســپاه پاســداران خلــف صالحــی بــرای نســل دیروز 
اســت و مصمــم اســت کــه شــاه راه منتهــی بــه ســرزمین رؤیــت خورشــید والیــت عظمــا را 
بپیمایــد. تدیــن و معنویــت و رشــادت و بصیــرت حججــی هــای امــروز ســپاه یــادآور مناجــات 
و والیــت مــداری و شــجاعت و زمــان شناســی هــای همــت هــا و کاظمــی هــا و خــرازی هــای 
دیــروز ســپاه اســت. نســل امــروز ســپاه در ســایه ی هدایــت مردانــی چــون ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی کــه ذخیــره ای گــران بهــا و میراثــی گــران قــدر از نســل دیــروز بــود به 
خوبــی گنــج هــای اخالقــی و رفتــاری را دریافتنــد و جوشــش و پیشــروندگی ســپاه را حفــظ 
کــرده انــد تــا جایــی کــه امــام خامنــه ای عزیــز  مهــر تأییــد بــر آن زدنــد و فرمودنــد: »صــد در 
صــد از ســپاه راضــی هســتم«. ادامــه آن کالم شــریف کــه فرمــود: »امــا قانــع نیســتم«، خــود 
حکمتــی دیگــر بــود تــا ایــن نســل شــیفته والیــت را در ایــن مســیر پیشــروندگی مصمــم و 

پرتــالش نگــه دارد.
ســپاه امــروز در عرصــه علــوم و تجهیــزات نظامــی، تکنولــوژی هــای بــه روز پهپــادی و راداری 
و پدافنــدی ابرقــدرت هــای الف زن را زمیــن گیــر مــی کنــد و پهپادهــای فــوق مــدرن صدهــا 
میلیــون دالری را در ارتفــاع پنجــاه هــزار پایــی رهگیــری و منهــدم مــی ســازد و بــا موشــک 
هــای بالســتیک نقطــه زن ، ســامانه هــای پــر تمطــراق پدافنــدی پاتریــوت را بــه ســخره مــی 
گیــرد و قــدرت پوشــالی آمریــکا را بعــد از ده هــا ســال هیمنــه جهانــی برهمــه گان هویــدا 
مــی ســازد. در عرصــه دفاعــی، جــان خــود را ســپر حفــظ حاکمیــت و تمامیــت ارضــی کشــور 
کــرده اســت و مرزهــای خاکــی و آبــی کشــور را از لــوث اشــرار و منافقیــن پــاک مــی کنــد. در 
عرصــه منطقــه ای سیاســت هــای خبیثانــه اختاپــوس اســتکبار را بــرای تســلط همــه جانبه بر 
غــرب آســیا و ازبیــن بــردن محــور مقاومــت بــه اضمحــالل کشــیده اســت. در عرصــه فرهنگــی 
همچــون نهــادی تمــام فرهنگــی، تمــام قــد در احیــای فرهنــگ نــاب اســالمی ایرانــی مــی 
ــا اســتعانت از بــازوی بســیج مســتضعفین در مســیر  کوشــد و فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم را ب

رشــد و تعالــی فرهنــگ نــاب هدایــت مــی 
کنــد. در عرصــه عمــران و آبــادی همچــون 
یــک نهــاد تمــام اجرایــی در زلزلــه و ســیل 
ــت  ــازوی دول ــازو در ب ــی ب ــات طبیع و بلی
هــا مــی نهــد و از لحظــه امــداد و نجــات تــا 
لحظــه آبادگــری و اســکان در کنــار مردمــان 
ــه  ــد. در عرص ــی مان ــود م ــن خ ــم وط ه
اقتصــادی بــا بــکار گیــری تــوان مهندســی 
و تجهیزاتــی بومــی، ابرســازه هــای نفتــی و 
پتروشــیمی همچــون ســتاره خلیــج فــارس 
را طراحــی و اجــرا مــی کنــد و تولیــد بنزین 
را بــه نصــاب خودکفایــی مــی رســاند. امــروز 
نیــز در عرصــه ســالمت و مبــارزه بــا ویروس 
منحــوس کرونــا بــر خــود فــرض کــرده تــا 
ریشــه کــن شــدن آن در ســطوح پیشــگیری 
و ضدعفونــی و بیمارســتانی و درمانــی و نیــز 
خدماتــی، وزارت بهداشــت و درمــان را یاری 
کنــد و مــردم نجیــب و متدیــن ایــران عزیــز 

را تــا ســرمنزل آرامــش و ســالمت بدرقــه کنــد.
توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه انســجام و همدلــی حاکــم بــر جامعــه اســالمی ایــران 
ــه  ــی فقی ــه ول ــای حکیمان ــت ه ــت هدای ــردم در تح ــت و م ــن حاکمی ــق بی ــاط وثی و ارتب
ــربلندی  ــون، نجــات و س ــوادث گوناگ ــف و ح ــای مختل ــه ه ــه در بره ــده اســت ک ــث ش باع
نصیــب مــردم و حاکمیــت شــود. مقایســه آمــاری مبتالیــان و متوفیــان بــه کرونــا در ایــران و 
کشــورهای غربــی و همچنیــن مقایســه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی ناشــی از ایــن بیمــاری 
در جامعــه اســالمی ایــران و غــرب بــه خوبــی گویــای ایــن مطلــب اســت کــه فرهنگ اســالمی 
ــن  ــع ای ــب و تواب ــار عواق ــی در مه ــای انقالب ــودن نهاده ــدان ب ــت شــریف و در می ــی مل ایران
بیمــاری در شــرایط اقتصــادی حاکــم و تحریــم شــدید مــی توانــد ایــران را در موقعیتــی بســیار 

برتــر و باالتــر از کشــورهای برخــوردار چــون دولــت هــای اروپایــی و آمریــکا قــرار دهــد.
حــال در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان، موضــوع کمــک مؤمنانــه، تالشــی فراگیــر و مجاهدانــه 
از تمــام دســتگاه هــای دولتــی و نهادهــای مردمــی مــی طلبــد تــا بــار دیگــر نقطــه ای روشــن 
از فرهنــگ دینــی بیافرینیــم و  بارقــه امیــد و شــادی را در چشــمان هــم وطنــان آســیب دیــده 
از بــروز بیمــاری کویــد 19 شــاهد باشــیم. بــی شــک انســجام نهادهــای انقالبــی و رحمــت و 
محبــت مــردم نســبت بــه همدیگــر زمینــه ســاز نــگاه رحیمانــه خداونــد ســبحان بــر مــردم 
مؤمــن ایــران زمیــن خواهــد بــود و رفــع و دفــع ایــن بلیــه ی فراگیــر را از ســر ملــت شــریف 
ایــران درپــی خواهــد داشــت. ســپاه پاســداران نیــز در مســیر ایــن مواســات و همدلــی مؤمنانــه 

یــاور مــردم عزیــز خواهــد بــود. 
والسالم علیکم

بیانیه سپاه ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد
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خبر کوتاه                         افزایــش پهنــای باند همراه اول در نجف آباد

ــه روز رســانی و ارتقــای تجهیــزات فنــی  ــا ب ــرات منطقــه اصفهــان ب ــا همــت شــبانه روزی تیــم هــای فنــی مخاب ب
ــد شــبکه ایــن اپراتــور جهــت  ــاد  ، پهنــای بان تعــداد ۲8  ســایت  bts  همــراه اول در ســطح شهرســتان نجــف آب
  bts  اســتفاده بهینــه مشــترکین از خدمــات تلفــن همــراه افزایــش یافتــه اســت. در ایــن راســتا  تعــداد 3 ســایت
بــه نســل ســوم تلفــن همــراه)3G(، ۵ ســایت بــه  نســل چهــارم تلفــن همــراه )۴G( و ۲۰  ســایت بــه +۴G  مجهــز 
شدند.شــایان خاطــر اســت کــه  ایــن اقدامــات تاثیــر بســزایی در کاهــش نقــاط کــور و افزایــش پهنــای بانــد تلفــن 

همــراه و در نتیجــه ارتقــای ســرعت و کیفیــت اینترنــت همــراه اول در ســطح ایــن شهرســتان  خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت، مخابــرات منطقــه اصفهــان در فــاز 8 طــرح توســعه شــرکت ارتباطــات ســیار ،از آذرمــاه ســال 1398 

تــا کنــون اقــدام بــه بــه روز رســانی و ارتقــای ۵76 ســایت در ســطح اســتان نمــوده اســت.

والدین آگاه 
در اینجا به مواردی اشاره می کنیم که باعث افزایش عزت نفس در کودکان می شوند.

1.کاری کنید که کودک تان احساس خاص بودن کند
بسیار مهم است که به کودک تان کمک کنید تا استعدادها و توانایی های خود را کشف کند 
و برای آنها ارزش قائل شود. در عین حال به او بیاموزید که احساس خاص بودن به معنای 

برتری او نسبت به دیگران نیست.
۲.کودک تان را تشویق کنید تا اهدافش را دنبال کند

به کودک تان بیاموزید که برای رسیدن به اهدافش تالش کند و اگر موفقیتی کسب کرد، 
از آن احساس رضایت و غرور کند. برای او شرایطی به وجود بیاورید تا بتواند برای موفقیت 

تالش کند.
3.کودک تان را به تالش و کوشش تشویق کنید

کودک تان را تشویق کنید تا مسائل را به روش خودش حل کند، با چالش ها رو به رو شود و 
ریسک هایی را بپذیرد و در انجام کارها تالش و کوشش به خرج بدهد.

۴. مطمئن شوید که اهداف  کودک تان با توجه به توانایی هایش قابل دستیابی است
گاهی اوقات که کودک با شکست روبه رو می شود، ممکن است احساس ناامیدی کند. در این 

شرایط والدین باید تالش کنند تا اعتمادبه نفس از دست رفته ی کودک را به او برگردانند.
۵. زمانی که کودک تان موفقیتی کسب کرد، از او تعریف و تمجید کنید

تعریف نابه جا یا بیش از اندازه می تواند برای کودک مضر باشد. ولی وقتی کودک تان 
موفقیتی به دست آورد، تعریف و تمجید از او می تواند مفید باشد و باعث تقویت عزت نفس 

او شود.
مریم رضائیان

باالبردن عزت نفس در کودکان
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ه�فته ن�امه ف�رهن�گی اقتص�ادی

                                                 به مناس��بت فرا رس��یدن ماه ضیافت الهی رمضان الکریم  :سخنی با خوانندگان
مــاه مبــارک رمضــان، فرصتــی ارزشــمند و مغتنــم بــرای تهذیــب و پاالیــش روح و روان انســانی اســت. مــاه ســلوک 
ــالوت و  ــه دل و برافروختــن چــراغ معرفــت در شبســتان وجــود اســت، گاه ت و زدودن زنگارهــای شــیطانی از آیین
تدبـّـر و هنگامــه دعــا خوانــدن و تحــّول اســت. عاشــقان کــوی دوســت در ایــن مــاه، مهــر صیــام بــر لــب مــی زننــد 
و آتــش محّبــت در قلــب مشــتعل مــی ســازند و بــا گام نهــادن بــر نردبــان کمــال و فضیلــت، پلــه پلــه بــه معبــود 
و معشــوق خویــش نزدیــک تــر مــی شــوند. انســان روزه دار در ایــن مــاه مهمــان حضــرت دوســت اســت و ســفره 
ای از رحمــت و مغفــرت در پیــش روی وی گشــوده شــده اســت. در مــاه مبــارک رمضــان، عّشــاق از ســفره پرفیــض 

الهــی، بهــره منــد مــی شــوند و مشــام جــان را بــا عطــر عبــادت و معنویــت مــی نوازنــد.

ماه برکت ِزآسمان می آید

در ایــن شــماره نیــز در ادامــه معرفــی برخــی از هنرهــای ســنتی و اســالمی، قصــد داریــم 
ــاب ایــران کــه ریشــه در هویــت و فرهنــگ مــا دارد  بــه معرفــی یکــی دیگــر از هنرهــای ن

بپردازیــم و مختصــری در مــورد ایــن هنر-صنعــت توضیــح دهیــم. 
ــم، از مســجد شــیخ  ــده ای ــی شــک کاشــی کاری هــای مســاجد بســیاری را دی ــا ب همــه م
لطــف اهلل گرفتــه تــا مســاجد همیــن شــهر خودمــان و از ایــن زیبایــی و نظــم کــه هنرمنــد 
ــا ایــن هنــر  توانســته چنیــن اثــری بیافرینــد لــذت بــرده ایــم. پــس در اینجــا مختصــری ب

بدیــع آشــنا مــی شــویم. 
ــه قطعــه ســنگی  ــه تعریــف مــی شــود : »ب ــد بگوییــم کــه کاشــی ایــن گون در نخســت بای
ــد  ــت آن چن ــوده و ضخام ــف ب ــرض آن مختل ــول و ع ــه ط ــود ک ــه می ش ــی گفت مصنوع
میلی متــر اســت، و یــک روی آن دارای ســطحی شیشــه ای بــوده و کامــاًلّ صــاف و صیقلــی 

می باشــد«
ــرزمین  ــاری س ــن معم ــه در تزیی ــش از هم ــه بی ــی کاری ک ــازی و کاش ــی س ــت کاش صنع
ایــران، بخصــوی در تزئیــن بناهــای مذهبــی کاربــرد بســیار داشــته اســت مثــل ســفالگری 
دارای ویژگــی هــای خاصــی اســت. ایــن هنــر و صنعــت از گذشــته ی بســیار دور در نتیجــه 
ــق و  ــا عش ــی و ب ــد ایران ــای هنرمن ــه ه ــر پنج ــا س ــاز ب ــی س ــلیقه کاش ــارت، ذوق و س مه
ــه  ــب ک ــن ترتی ــده، بدی ــی گردی ــی متجل ــیئی ترکیب ــام ش ــد در مق ــراوان هنرمن ــه ف عالق
هنرمنــد کاشــی کار یــا موزاییــک ســاز بــا کاربــرد و ترکیــب رنــگ هــای گوناگــون و یــا در 
کنــار هــم قــرار دادن قطعــات ریــزی از ســنگ هــای رنگیــن و بــر طبــق نقشــه ای از قبــل 
طــرح گردیــده، بــه اشــکالی متفــاوت و مــوزون از تزیینــات بنــا دســت یافتــه اســت و نقــش 
هایــی بدیــع رقــم زده انــد کــه برخــی از آن نقــش هــا هنــوز پابرجاســت و نمــادی از ریشــه 
و هویــت مــا هســتند و بــا گذشــت چندیــن ســال از عمــر ایــن هنــر، بــر خــالف برخــی از 

هنرهــای دیگــر ایــن هنــر هنــوز مــورد اســتفاده اســت.
امــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد ذکــر کنیــم کــه برخــی معتقدنــد کــه کاشــی از شــهر کاشــان 
اقتبــاس شــده اســت کــه از اوایــل دوران اســالمی بــه عنــوان مرکــز صنعــت ســفال ســازی 

مشــهور بــود.
 از طــرح هــای کاشــی بــه طــرح هــای ســاده هندســی، خــط منحنــی، نیــم دایــره، مثلــث، 
و خطــوط متــوازی کــه خــط عمــودی  دیگــری بــر روی آنهــا رســم شــده کــه تصاویــر بــر 

ــرور  ــه م ــه ب ــرد ک ــوان اشــاره ک ــی ت ــد، م ــر جــای دارن ــه هــای دوره هــای قدیمــی ت یافت
ــی نقــوش دیگــری همچــون نقــش هــای متنــوع هندســی، گل و  ــا گذشــت مدت زمــان و ب
بــرگ، گیــاه و حیوانــات کــه بــا الهــام و تأثیــر پذیــری از طبیعــت شــکل گرفتــه انــد پدیــدار 
ــه طــرح هــا  گشــتند امــا بارزتریــن نکتــه مهــارت هنرمنــد و صنعــت کار در نقــش دادن ب
ــه شــدت زیبــا و  ــاری ب ــد آث و هماهنــگ ســاختن آنهــا اســت کــه ایــن چنیــن توانســته ان

ــد. ــت بیافرینن دارای اصال
ــر و  ــی کاشــی گ ــه قصــد و هــدف غای ــرد ک ــوش ک ــم را فرام ــه ی مه ــن نکت ــد ای ــا نبای ام
کاشــی ســاز از خلــق چنیــن آثــار هنــر بدیعــی هرگــز رفــع احتیاجــات عمومــی و روزمــره 
نبــوده، کــه اگــر چنیــن بــود بــی شــک ایــن آثــار جاودانــه نمــی شــدند و هــدف هنرمنــد 
بلکــه شــناخت از زیبایــی و ارضــای تمایــالت عالــی انســانی و مذهبــی، هــدف اصلــی کارش 
بــوده اســت. مخصوصــاً اگــر بــه یــاد آوریــم کــه هنرهــای کاربــردی بیشــتر جنبــه ی کاربــرد 
مــادی دارد، حــال آن کــه خلــق آثــار هنــری نمایانگــر روح تلطیــف یافتــه انســان مــی باشــد 
ــذت  ــا موجــب ل ــی ه ــا و زیبای ــن هنره ــدن ای ــن دی ــم ای ــه بگویی ــر ک ــه نیســت اگ و گزاف
انســان مــی شــود و شــاید اکثــر مــا بــا دیــدن کاشــی کاری هــای مســجد شــیخ لطــف اهلل در 
دل، بــه آن هنرمنــد بابــت خلــق چنیــن اثــری تبریــک گفتــه ایــم و شــاید در بعضــی مواقــع 
نیــز در خلــق چنیــن آثــاری عاجــز و انگشــت بــه دهــان مانــده ایــم، از ایــن همــه زیبایــی و 
نظمــی کــه هنرمنــد توانســته اســت بیافرینــد، همچنــان کــه »آرتــور پــوپ« تاریــخ شــناس 
مشــهور جهــان، پــس از دیــدن کاشــی کاری مســجد شــیخ لطــف اهلل در کتــاب »بررســی 
هنــر ایــران« مــی نویســد :«خلــق چنیــن آثــار هنــری جــز از راه ایمــان بــه خــدا و مذهــب 
نمــی توانــد بــه وجــود آیــد« و ایــن ســخن گواهــی بــر ایــن مدعاســت کــه نــه تنهــا هنرهــا 
و آثــار ایــران در جهــان یگانــه و نمونــه انــد، بلکــه هنرمنــدان ســرزمین مــان نیــز بــا ایمــان 
خــود، ذوق فــراوان و ســر پنجــه هــای طالیــی شــان توانســته انــد آثــاری بدیــع و جــاودان 
خلــق کننــد کــه انســان معاصــر بــا تمــام دلمشــغولی هایــش و در ایــن دوران شــلوغ و پــر 
ازدحــام پــس از دیــدن ایــن آثــار لحظــه ای حــس آرامــش و زیبایــی بــه او دســت مــی دهــد 
ــودن و هویــت و  ــی ب ــه ایران ــرد و در دل خــود ب ــذت مــی ب ــی ل ــدن چنیــن هنرهای و از دی

اصالــت خــود مــی بالــد.  
حامد بهلول

هنر کاشی کاری

رمضــان کریــم، مــاه ضیافــت الهــی و رســانه لوکیشــن هــای شــهری هــم زمــان بــا حلــول مــاه مبــارک رمضــان، لوکیشــن هــای شــهری شــهرداری نجــف آبــاد رنــگ و بــوی ضیافــت الهــی 
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