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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

گمشده
پیدا شده

3 برگ ســند موتورســیکلت 
ل  مــد  1 2 5 مــن  هیر
انتظامــی شــماره  بــه   91 

 92838- 539 بــه شــماره 
موتور 66001838 به شماره 
تنــه 9114737 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارخانــه  بــرگ  ســه  ســند 
موتورسیکلت زیگما به شماره 
انتظامی 16512 ایران 133 
و شــماره موتور 207014 و 
شاســی 9506051 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
پراید GTXI مدل 1383 به رنگ 
 ســفید روغنی به شماره انتظامی
 884 ب 23 ایران 18 و شــماره 
موتــور 00936039 و شــماره 
شاسی S1412283322588 به 
نام اعظم دهقان مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

)آگهی مفقودی(
جواز حمل ســاح شــکاری یک 
لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 
مدل دستکش ســاخت ایران 
شــماره ســاح 41802642 
امیــر  اینجانــب  بــه  متعلــق 
هوشــنگ منوچهریــان فرزند 
عبداهلل شماره شناسنامه 230 
و کــد ملــی 2249103674 
از کردکــوی مفقــود  صــادره 
گردیده اســت از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند قطعــی منقــول خودروی ســواری پرایــد 132 مــدل 1390 به رنگ ســفید روغنی به 
شــماره انتظامــی 477 ص 47 ایــران 46 و شــماره موتــور 4440551 و شــماره شاســی 
S5420090077006  بــه نام زهرا رســول نیای چماچائی مربوط به دفترخانه شــماره 191 
رشت صفحه 188 تحت شماره 6911 مورخ 91/3/3، مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ســبز و برگ کمپانی خودرو ســواری پراید مدل 1386 به شماره 
انتظامی 288 ق 74 ایران 38 به شماره موتور 2274273 و به شماره 
شاســی S1412286683725 به نام ســمانه فعال دلدار فومنی مقدم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا
66007479	-	66064647-9 آزادی	

شمال

33112193
33110210
33112291-5
33902599

33911568
	33119236
33911566
33118057
						33110202	

مرکز

33942000
33118052
33112296-9	
	33113519

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به	شــماره	کارت	
	6104337743976845		بانــک ملــت	و	یــا	حســاب	0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق	پســتی	11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال	تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

نام:	...............................	نام	خانوادگی:	......................................................	نوع	نشریه:	..................................................	تعداد	نسخه:	.........................	مدت:	.........................	ماه	

مبلغ	پرداختی:	........................................................	ریال	شماره	فیش	بانکی:	...........................................................		تلفن:	..................................	تلفن	همراه:	.........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس:	

کد	پستی:	.........................................................................	پست	الکترونیکی:	......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

جاده قدیم قم- حسن آباد
 زمین هــای 1000 متــری هر 
قطعه زمین 1000 متری 150 
میلیون با سند قطعی تک برگ 
جهت  مطمئن  )سرمایه گذاری 

کارهای مختلف(
09123968269

56224435 

رباط کریم- بلوار امام خمینی
 جنب مخابرات جنب بســتنی 
نعمــت- 2 قطعــه زمیــن هر 
کــدام 570 متــر، 30 متر بر 
جــاده اصلی ســند 6 دانگ با 
موقعیت هــای عالــی، فروش 
فوری ساعات تماس: 16 الی 

0912-6281492  22 

سال جدید بر شما مبارک
فروش زمیــن در ویای آماده نقد 

و اقساط مسکن آسمان کد 976
توکلی 0911-3212235

نورسته
  کلیه خدمات تخصصی  نگهداری و توانبخشی سالمندان در منزل

22734919 -09127373629

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

»شرکت نازگل«
 نظافــت منــزل، شــرکت، راه پلــه

 8 ساعت کار مفید 80 تومان
88348659

کولر گازی اســپیلت فروش نصب 
تعمیــرات  شستشــو  ســرویس 

حرفه ای لوله کشی مسی
09121583477 -33462139

»نوبت دوم«
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات مسافرتی اطلس
 سهامی خاص ثبت شده به شماره 754۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰336796

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات مسافرتی اطلس سهامی خاص ثبت شده به شماره 7540 
که برای ســاعت 3 بعدازظهر روز شــنبه 1399/02/27 دعوت به تشــکیل شده بود به علت عدم حضور 
دارندگان بیش از نصف ســهامی که حق رای دارند رســمیت نیافت. در نتیجه اخذ تصمیم نشد لذا حسب 
ماده 37 اساسنامه شرکت از عموم صاحبان سهام دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی دیگری در 
ســاعت 3 بعدازظهر روز شنبه 1399/03/10 در محل شــرکت واقع در میرداماد- میدان مادر- خیابان 

آلن آبکار شاه نظری شماره 49 طبقه اول شمالی واحد یک حضور بهم رسانند.
دستور جلسه همان دستور جلسه 1399/02/27 عبارت است از:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره درباره وضع شرکت در سال 1398 و قرائت ترازنامه سود و زیان شرکت 
در سال مورد بحث

2- قرائت گزارش بازرس شرکت درباره گزارش هئیت مدیره درباره سال 1398 و ترازنامه حساب سود 
و زیان شرکت در سال 98

3- اخذ تصمیم مجمع عمومی درباره گزارش های بند )1 و 2(
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت
توجه می دهد حســب ماده 87 قانون اصاح قســمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 این مجمع با 

هر تعداد از سهام قابل تشکیل و رسمیت است و دارای حق رای برای هر گونه تصمیم قانونی می باشد.

هیئت مدیره

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب پیمان رایجی فرزند مسعود شماره شناسنامه یا کد ملی 2110562129 
صادره از گرگان مالک خودروی نیسان وانت دو کابین مدل 1384 شماره انتظامی 
825 ص 19 ایران 59 شماره موتور KA24809233X و شماره شاسی 411066 
به علت فقدان اســناد فروش )ســند مالکیت( تقاضای رونوشــت المثنی اسناد 
خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کســی ادعایــی در خصوص خودروی فوق را 
دارد ظرف مدت ده)10( روز به دفتر حقوقی شرکت واقع در تهران جاده قدیم 
کرج دفتر فروش شــرکت رایان سایپا مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت 

مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده
از کلیه سهامداران شــرکت اسکان یاور سهامی خاص )در حال 
تصفیه( دعوت می شــود تا در جلســه مجمع روز پنج شنبه مورخ 
99/03/08 ساعت 8 صبح که در محل تصفیه واقع در تهران 
خیابان وحدت اسامی انتهای کوچه فتحعلی رضائی پاک 33 طبقه 

4 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: انتخاب مدیر تصفیه شرکت

مدیر تصفیه شرکت اسکان یاور سهامی خاص )در حال تصفیه(

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۳ رمضان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۶۸

*  آقای کامرانیان! ســام! هم اکنون در حال 
نوشتن چه کتابی هستید؟

 -  علیکم السالم، کتابی قرآنی به نام »گزارش هایی 
از تاریخ بشر به روایت قرآن«.

* شــما پژوهش های قرآنی را از کی شروع 
کردید؟

 -  به صورت غیررســمی  و غیرحرفــه ای از دوران 
دبیرســتان وقتی به آیه ای می رسیدم که بنظرم از بقیه 
آیات برایم قابل نظرتر بود، روی آن تأمل و تحقیق بیشتر 
می کردم و چون هرچه بیشتر دقت و تفکر می کردم، نکات 
بدیع، شگرف و چشم نواز بهتر و بیشتری می یافتم این نوع 
استفاده از آیات کالم اهلل مجید برایم حالوت خاصی داشت.

    اما به صورت حرفه ای، شروع زمان پژوهش قرآنی 
من، از حدود 18 سال پیش شروع شد که منجر به نوشتن 

کتاب های قرآنی گردید.
* چه جالب! یعنی از همان آغاز آشنایی تان با 
قرآن کریم، به روخوانی، روان خوانی، مفاهیم، ختم 
قرآن به روش معمول و. ..بسنده نکردید و دنبال 
فهم دقیق تر، بهتر و عمیقتری از آیات الهی بودید؟

  -  چرا، روخوانی درست، روانخوانی مطلوب و فهم 
درست مفاهیم، مقدمات فهم دقیق تر آیات و تفسیر آنها 
است، اما به اینها به همان اندازه ای که باید وقت سپرد و 
دل داد، توجه کردم و مقصد و مقصود خودم که تفسیر 
آیات بود را فدای ماندن اضافی در آنها-  به روش معمول 
برای کســب ثواب بیشتر و نه فهم دقیقتر و بهره برداری 
بیشتر و بهتر برای بهسازی زندگی خود و دیگران-  نکردم.

* روزی چند ساعت از وقت خودتان را برای 
پژوهش های قرآنی اختصاص می دهید؟

  -  به طور متوسط بین 12 تا 14 ساعت، زیرا تمام 
وقت کاری مرا همین پژوهش های قرآنی پر می کند.

*  با توجه به اینکه بازنشسته هستید، از این 
مقدار کار سنگین فکری که هر روز انجام می دهید، 

خسته نمی شوید؟!
  -  من عاشق این کار هستم! هیچ عاشقی از بودن 
با معشوقه خویش خسته نمی شود! من در تمام لحظاتی 
که به کار بررسی آیات الهی و تفاسیر گوناگون و احادیث 
و روایات ســر و کار دارم، حضور رحمت و برکت الهی را 
بــا تمام وجود حس می کنم و غرق در حالوت انس با او 
می شوم، این لحظات، بهترین لحظه های عمر من است، 

بنابراین خستگی برایم معنایی ندارد.
* چرا شــما این قدر جذب پژوهش در قرآن 

و نوشــتن این تعداد کتاب در حوزه علوم قرآنی 
شدید؟

- به نظــرم برای یک نویســنده کاری مهم تر از این 
کار نیســت که وارد روضه رضوان قرآن کریم شود و در 
حد اســتطاعت خویش سعی و تالش کند که با تحقیق 
و پژوهش و انتشــار آن، بر غنای علوم قرآنی مخاطبان 
خویــش بیفزاید و با توفیق الهی، هر روز بیشــتر از روز 
پیش، رهروان راه راستی و درستی را بیشتر سازد! اجازه 
می دهید نکته ای را از زبان مفســر تفسیر نور در این باره 

برایتان بگویم!
* بفرمایید!

-  مفسر تفسیر نور ذیل آیه 30 سوره فرقان از قول 
تعدادی از بزرگان نوشته است: 

مال صدرا)ره( در مقّدمه تفســیر سوره واقعه نوشته 
اســت: بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا که 
گمان کردم کســی هستم، ولی همین که کمی بصیرتم 
باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر 
به فکر رفتم که به ســراغ تدبّر در قرآن و روایات محّمد 
و آل محّمد )علیهم الســالم( بروم. یقین کردم که کارم 
بی اســاس بوده است، زیرا در طول عمرم به جای نور در 
سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله 
کشید، تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن 
آشــنا کرد و شروع به تفســیر و تدبّر در قرآن کردم، دِر 
خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار رفت و 

دیدم فرشتگان به من می گویند:
َسالٌم َعلَْیُکْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوها خالِِدیَن.

)مقدمه تفسیر سوره واقعه(
همچنین: فیض کاشانی در رساله االنصاف نوشته 
است: کتاب ها و رساله ها نوشتم، تحقیقاتی کردم، ولی 
در هیــچ یک از علوم دوایی بــرای دردم و آبی برای 
عطشــم نیافتم، بر خود ترســیدم و به سوی خدا فرار 
و انابــه کردم تا خداوند مرا از طریق تعّمق در قرآن و 

حدیث هدایت کرد.
* کدام آیه قرآن حکیم بیشتر ازسایر آیات فکر 

شما را به خودش جلب کرده است؟
- آیه 30 سوره فرقان که می فرماید:

ُســوُل یا َرِبّ إَِنّ َقْوِمــي اتََّخُذوا هَذا الُْقْرآَن  َو قاَل الَرّ
َمْهُجوراً 

در آن روز)روز قیامت( رســول )با شکوه از امت در 
پیشــگاه رب العّزه( عرض می کند: بارالها )تو آگاهی که( 

اّمت من این قرآن را به طور کلّی متروك و رها کردند!

                        عباسعلی کامرانیان مهابادی:

 آیات قرآنی
 معیار فهم حیات طیبه است

خوانندگان روزنامه کیهان، عباسعلی کامرانیان مهابادی را با جمله های »تپش قلم« 
که حدود 92 هزار جمله است و 19سال پی در پی در ستون تپش قلم روزنامه ها و مجات 
گوناگون کشور به زبان های: فارسی، انگلیسی و عربی چاپ و منتشر می شد می شناسند، 
اما جالب است که بدانید این نویسنده، عاوه  بر نوشتن جمله های کوتاه  و نغز تپش قلم، 
سه کتاب شعر و بیش از 500 مقاله متعدد نیز در نشریات کشور دارد؛ همچنین در بخش 

علوم قرآنی چندین عنوان کتاب و پژوهش قرآنی نوشته است. 
   به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بهار قرآن با ایشان گفت وگویی کرده ایم 

که ماحصل آن را با هم از نظر می گذرانیم:

گفت وگو با نویسنده و پژوهشگر قرآنی

   ایــن آیه، خیلی قابل تأمل و ترس اســت! زیرا ما 
انتظار داریم که در روز قیامت پیامبر اسالم)ص( شفاعت 
ما را بکند نه اینکه آن حضرت از ما شکایت کند! شکایت 
نکرده و شفاعت نکرده گرفتاریم، چه رسد که آن حضرت 

هم به شاکیان ما اضافه شود!
* شنیده ایم که بخشــی از کتاب هایتان را با 
هزینه خودتان با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی  

به ایتام کشور اهدا کرده اید؟
 -  بلــه، تا کنــون 110 هزار جلــد از کتاب های 
قرآنی بنده توســط کمیته امــداد امام به صورت رایگان 
به خانواده های ایتام 13 اســتان از اســتان های کشور 

اهدا شده است.
* چقدر جالب! کاش سایر نویسندگان هم از 

این نوع کارها انجام دهند.
 - امیدوارم.

*  ایــن موضوعات کثیر چگونه اســتخراج 
می شوند؟ آن هم به طوری که تکراری نباشند، در 
آیات قرآن کریم در باره آنها سخن به میان آمده 

باشد و...
  -  حقیقت این اســت که در آغاز کار، برای خودم 
هم قابل پیش بینی نبود که می توانم در این مسیر اینقدر 
به پیش بروم، ولی به قول مولوی: با کریمان کارها دشوار 
نیست! بعداً به من ثابت شد که اگر کسی با نیت خالص 
و تالش هدفدار در راه رضای الهی تالش کند، درهای به 
ظاهر بسته به روی او باز می شود! فقط می توانم بگویم: 

لطف لطیف و مهر شریف الهی یار و یاور من است!
    در آخــر آیه 282 بقره که بزرگ ترین آیه قرآن 

هم هست، خداوند فرموده اند:
...َو اتَُّقوا اهللَ َو یَُعلُِّمُکُم اهللُ َو اهللُ بُِکِلّ َشيْ ءٍ َعلِیٌم 

...و از)نافرمانی از دستورات( خدا بپرهیزید و خداوند 
)راه درســت زندگی را( به شما تعلیم می دهد و خداوند 

به هر چیزی داناست. 
* در کتاب هایتان از آثار کدام مفسران استفاده 

می کنید؟
 -  من در هر کتاب به طور متوسط از تفسیر سی نفر 
از مفســران و در کلیه کتاب ها، مجموعاً از تفسیر حدود 
چهل مفســر اســتفاده می کنم، مفسران شیعه و سنی، 
مفســرانی که از اواخر قرن پنجم هجری تا کنون تفسیر 
قرآن نوشته اند مانند: تفاسیر: المیزان، اطیب البیان، تبیان، 
پرتوی از قرآن، فرقان، مجمع البیان، نمونه، نور، تسنیم، 
راهنمــا، روض الجنان و روح الجنان، کبیر، ســورآبادی، 

طبری، منهج الصادقین، آسان، روشن، نورالثقلین، و...
* بنظر شما در بین این تفاسیر کدام جالب تر 

است؟
-  اوالً: بنظــر من تا کنون هیچ مفســر در باره آیات 
قرآن حکیم، حرف آخر را نزده است و همچنان مفسران 

گوناگون باید  به تناسب علم و اخالص خود، الیه های این 
کتاب بی همتا را باز کنند و حقایق این »کتاب آفرینش« 

را برای مردم بازگو نمایند.
ثانیاً: هر گلی یک بویی دارد و مجموعه این تفاسیر 

گلستان معطر قرآن حکیم را تشکیل داده اند.
ثالثاً: تفاسیر از نظر نوع نگرش به آیات با هم تفاوت 
دارند، مثاًل تفاسیر: جامع، نور الثقلین و روان جاوید بیشتر 
روایی است، تفسیر المیزان آیه به آیه است، تفسیر نور، 
دارای نکات به روز اســت، تفســیر نمونه روان و دقیق 
است، تفسیر راهنما الگویی جدید از تفسیر را ارائه داده 
است، تفاسیر مجمع البیان و عاملی نظرات گوناگون سایر 
مفســرین را مطرح کرده اند و... هر تفسیری، راز و رمز و 
حالوت و شیرینی خاص خود را دارد و دارای نکات بدیع 
و جالبی اســت که سایر تفاسیر ندارند، اما من بیشتر از 
تفاسیر: المیزان، نمونه، نور، مجمع البیان، کبیر، راهنما، 

تسنیم و هدایت بهره برده ام.

*  شــنیده ایم که کتابی با موضوع پیام های 
کوتاه قرآنی دارید در این باره هم توضیح می دهید؟

- بله، کتــاب پیام های کوتاه قرآنی، از هر آیه قرآن 
کریم یک پیام کوتاه گرفته است و البته این پیامها تکراری 
نیستند و در کل، تمام آیات قرآن کریم در این کتاب به 

شکل پیام کوتاه آمده است.
* بنظر شما، چگونه می توان آیات قرآن مجید 
را در زندگی شخصی و مناسبات اجتماعی مردم 

جاری و ساری نمود؟
-  ببینید، آیات قرآن حکیم، کالم خداوند سبحان و 
خداوند سایر کالم ها هستند! این آیات »مترهای معنوی« 
هســتند که انســان باید آنها را روی شخصیت خویش 
بگذارد تا بتواند خودشناســی خــوب و مطابق با واقع از 
خویش و دیگران داشــته باشد. مادامی که ما رفتارهای 
شــخصی و مناسبات اجتماعی خویش را با این مترهای 

معنوی اندازه گیری نکنیم، یقیناً نمی توانیم فهم درستی 
از »حیات طیبه« داشــته باشیم. و هنگامی که خودمان 
نتوانیــم بهره الزم را از روضه رضوان الهی ببریم چگونه 

می توانیم دیگران را هدایت کنیم؟!
   بر این اســاس گویندگان، نویســندگان، وعاظ، 
مفسرین، مربیان و تمام کسانی که در حوزه علوم قرآنی 
و هدایت مردم کار می کنند نخست باید رفتارهای شخصی 
خود را بر آیــات قرآن و احادیث چهارده معصوم عرضه 
کنند و از آنها عیب یابی کرده و به بهینه سازی آنها بپردازند 
تا به تراز یک انســان قرآنی مبارك برسند و سپس اقدام 

به ترویج قرآن نمایند.
باید چه  به نظر شــما کتاب های قرآنــی   *
ویژگی هایی داشته باشند، و آیا کتاب های شما این 

خصوصیات را دارند؟
-  کتاب های بنده دارای این خصوصیات هستند:

 1-  هر موضوعی که انتخاب می شود تمام یا اکثریت 

مطلق آیات قرآن که مربوط به آن موضوع می شود در این 
کتاب ها باشــد.2-  برای هر آیه بعد از توضیحات خودم، 
نظر دو نفر از مفسرین قرآن حکیم هم آورده شود تا به 
غنای محتوی افزوده گردد.3-  به تناسب موضوع مطرح 
شــده از احادیث مربوطه و شــعرهای شعرای حکیم و 
نیز حکایت های آموزنده و ضرب المثل های شــیرین هم 
اســتفاده شــود.4-  نگارش کتابها، نگارش روزنامه ای و 
قابل درك و فهم و اســتفاده برای همگان باشد. 5-  از 
حاشیه پردازی های غیرضروری، توضیحات تخصصی خاص 

و شرح و بیان طویل مطالب هم بشدت پرهیز می کنم.
* پژوهش قرآنی، چه تأثیری بر زندگی شخصی 

و منش اجتماعی پژوهشگران این حوزه دارد؟
   این تأثیر، بســتگی به نیــت، میزان اخالص، عمق 
باورها و نیز گســتره اعمال صالح هر یک از پژوهشــگران 
دارد و نمی توان برای همگان یکســان نظر داد! اما به طور 
یقین می توان گفت که وقتی روزانه و به طور متوالی انسان 
در معرض انوار قدسی قرآن حکیم قرار بگیرد از کوثر زالل 
معرفت ناب آن سیراب شود، آثار آن در اندیشه، سخنان و 
رفتارهای فردی و مناسبات اجتماعی او بروز و ظهور می یابد. 
* به عنوان فردی که بیش از 40 سال است که 
در حوزه قرآن کریم فعالیت مســتمر و تحقیقی 
داشته اید، تناسب رفتارهای فردی و اجتماعی ما 

با آیات قرآن کریم را چگونه ارزیابی می کنید؟
 - حقیقت این است که تمام فعالیت های قرآنی، از 
روخوانــی و روانخوانی و تجوید و حفظ و ترتیل و تالوت 
و مفاهیم گرفته تا حتی تفسیر، همه مقدمه است برای 
اینکه فرهنگ قرآن کریم در رفتارهای شخصی و مناسبات 

اجتماعی ما جاری شود. و نشانه موفقیت ما هم این است 
که ما هر روز به فضایلی نظیر: تواضع و فروتنی، راستگویی، 
حالل خوری، معنویت گرایــی، اعتماد اجتماعی، رفاه و 
توســعه زندگی مادی و معنوی، آرامش روحی- روانی، 
انصاف و دیگر خواهی و... نزدیک شده و از رذایلی نظیر: 
تکبــر، دروغ، حیله و نیرنگ، اختالس، کم فروشــی و 
گرانفروشی، و حرامخواری، تبعیض، خود بهتر پنداری، 

و رانت خواری، حرص و کینه و حسادت و... دور شویم.
اگر چنینیم، خوشا بر احوالمان و اال فال!

*  آیا با مقایســه فرهنگ قرآن با رفتارهای 
فردی و مناسبات اجتماعی جامعه، تضادی مشاهده 

می کنید؟
-  متأســفانه، بله! تمام عیوبی که شــما در جامعه 
می بینید از کم فروشی و گرانفروشی، تبعیض، حراخواری، 
نزولخواری، کم کاری، غیبت و تهمت، دروغ، ریا، قســم 
دروغ، وعده های پوچ، فرافکنی، فقر، فساد، سوء مدیریت، 

اختالس، سقط جنین، چک های برگشتی، پرونده های 
زمین خواری، بیکاری، فاصله فقیر و غنی و...همه و همه 
نشانه های این واقعیت هســتند که ما از فرهنگ قرآن 
در عرصه رفتارهای فردی و مناســبات اجتماعی فاصله 

زیادی داریم.
* وضعیت نشــر کتاب های قرآنی را در حال 

حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
-   من ارتباط دقیق و چندانی با وضعیت نشر ندارم، 
زیرا 12 ناشر کارهای مرا چاپ و منتشر می کنند و من 
هــم بابت کارهایم از آنها حق نشــر نمی گیرم و... اما از 
ســخنانی که گاهی از زبان ناشران کتاب هایم می شنوم 
گویا خیلی حال نشــر ناگوار است! زیرا گرانی عجیب و 
معنا دار کاغذ و مواد چاپ، و در نتیجه گرانی کتاب و عدم 
نظارت دقیق توسط ارگان های ناظر بر قیمت کتاب، حال 
نشر را نامساعد کرده است. کرونا هم که آمد، دیگر گل 
بود به سبزه هم آراسته شد! و چوب آخر را بر این غزال 
نیمه جان کوبید! و اینهــا یقیناً بر میزان مطالعه مردم 
تأثیر نامناســب بر جا می گذارد. بنظرم مسئولین امر به 
جای وعده وعید و ســخنرانی و آمار و... باید در این باره 

فکر جدی و کار عملی کنند.
* با توجه به تألیفات بســیار شما، نهادی یا 

سازمانی از شما حمایت کرده است؟
 -  آن طور که منصفانه باشد، خیر! کسی یا کسانی 
که در گوشه ای سر در جیب تفکر و اندیشه خود برده اند 
و بــدون بودجــه دولتی، فارغ از ســر و صدا و تبلیغات 
آماردهی های آنچنانی، غریبانه به کار خود و تولید علوم 
قرانی مشغولند کاری ندارد! وزارت خانه ها و سازمان های 
مربوطــه دنبال ارائه آمار و بیــان کارهای تبلیغی خود 
هستند. بنده هم از کسی و ارگانی توقعی ندارم با یاری 
خداوند سبحان و حمایت های همه جانبه حضرت اقدس 
او، بیشتر این راه را آمده ام و بقیه اش را هم با لطف لطیف 

و مهر شریف او طی خواهم کرد.
* پرفروش ترین کتاب های شما کدام کتاب ها 

بوده است؟
- کتاب های: جن، شــیطان، مهارت های زندگی و 
پیام های کوتاه قرآن از جمله کتاب های پرفروش بوده اند 
که بعضی از آنها حدود هفت یا هشــت بار تجدید چاپ 

شده اند.   
* چه آرزویی دارید؟

- تنها آرزویم این اســت که خداوند سبحان به من 
توفیق دهد که بتوانم هزار و یک کتاب در باره موضوعات 
قرآنی بنویســم و ســپس این مجموعــه را تبدیل به 
فرهنگنامــه موضوعی قرآن حکیم با هزار و یک موضوع 
قرآنی، و در 110 جلد به نام نامی امیرالمومنین علی)ع( 

نمایم که در حال تهیه مقدمات آن هستم.
* برای یک نویسنده کاری مهم تر از این کار 
نیســت که وارد روضه رضوان قرآن کریم شود و 
در حد استطاعت خویش سعی و تاش کند که با 
تحقیق و پژوهش و انتشار آن، بر غنای علوم قرآنی 

مخاطبان خویش بیفزاید.


