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معامله با شیطان
مــردی در زمان های دور جســتجو می کرد تــا دنیــا را از راه حالل به دســت آورد و 
ثروتی فراهم نماید ولی نتوانســت. از راه حرام جدیت کرد باز نتوانست. شیطان 
برایش مجسم و آشكار شد و گفت: »از راه حالل خواستی ثروتی فراهم کنی نشد و 
از راه حرام هم نتوانستی. اینك مایلی من راهی به تو بیاموزم که به خواسته خود 
موفق شــوی و ثروتی سرشار به دســت آوری و عده ای هم پیرو و تابع پیدا کنی؟« 
مرد گفت: »آری مایلم.« شیطان گفت: »از خود کیش و دینی اختراع کن و مردم 
را به ســوی کیش اختراعی ات دعوت نما.« به دســتور شــیطان رفتار کــرد، مردم 
گردش را گرفته پیــروی اش کردند و به آنچه مایــل بود از ثروت دنیا رســید. روزی 
گاه متوجه کار خود شــد و با خویش گفت: »چه کار ناشایســتی کــردم، مردم را  نا
گمراه نمودم. خیال نمی کنم توبه ای داشته باشم، مگر اشخاصی که به واسطه 
مــن گمراه شــده اند متوجه کنــم که آنچه از من شــنیدند باطل و ســاخته شــده 
گر آنها را برگردانم شــاید توبه ام پذیرفته شــود.« به پیــروان خود یك  خودم بــود. ا
یك مراجعه کرد و آن ها را گوشــزد می کرد آن چه من می گفتم باطل بود، اساس و 
پایه ای نداشت. اما آن ها جواب می دادند: »دروغ می گویی. گفتار سابق تو حق 
کنون در کیش و دین خود شك کرده و گمراه گشته ای.« این جواب را که از  بود و ا
آن ها شنید غل و زنجیری تهیه کرد، به گردن خود آویخت و گفت: »باز نمی کنم 
تا خدای توبه ام را بپذیرد.« خداوند به پیغمبر آن زمان وحی نمود به فالنی بگو: 
گر آنقدر مــا را بخوانی و ناله نمایی که بند بندت از هم جدا شــود  »قســم به عزتم ا
دعایت را مســتجاب نمی کنیم، مگر کســانی که به کیش تو در آمده اند و کسانی 

که به کیش تو مرده اند را به حقیقت کار خود اطالع دهی تا از کیش تو برگردند.«

آتش در مسجد النبی )ص( 
به نقل از »ســمهودی« )مورخ( ذکر شــده اســت روز اول ماه رمضان ســال 654 
هجری، مسجد النبی صلی اهلل علیه و آله و حجرات مقدسه آن دچار آتش سوزی 
شد و به قدری شعله های آتش دامنه دار شد، که سقف و دیوارها را فرا گرفت و فرو 
ریخت. این زمان مصادف با حكومت معتصم عباســی بود و او دستور داد بنیان 

مسجد را دوباره به پای داشتند.

والیتعهدی امام رضا )ع( 
بنــا بــه نقــل شــیخ مفیــد در مسارالشــیعه، روز اول مــاه رمضــان روز بیعــت بــه 
والیتعهدی حضرت رضا علیه الســالم اســت. ایــن عمل از طرف مامون عباســی 
فقط یک نقشه سیاسی برای فرو نشاندن انقالبات داخلی مخصوصا جلوگیری 
از خــروج و قیام شــیعیان ایران - کــه در اوایــل خالفت مامــون گرداننده خالفت 
او بودنــد - انجــام گرفــت. همچنیــن تــرس از قیــام اوالد علــی )ع( از دیگــر دالیل 

والیتعهدی حضرت رضا )ع( از طرف مامون به شمار می آید.

شــهروند| باید پذیرفــت از دورانی که بــا حلول ماه مبــارک رمضان 
برای مشــاهده ســریال های موســوم بــه »رمضانــی« در شــبكه های 
مختلــف ســیما لحظه شــماری می کردیــم ســال ها گذشــته اســت. 
فی الواقع رمضانی ها هم مانند دیگر محصوالت سیمای وطنی طی 
دهه اخیر دچار افت فاحش شدند و دوران طالیی شان که در آغازین 
سال دهه 80 خورشیدی با »گمگشته« رامبد جوان کلید خورده و با 
آثار رضا عطاران به اوج رسیده بود، در دهه 90 به پایان رسید تا جایی 
که رفته رفته اهمیت خود را از دســت دادند و امروز می تــوان ادعا کرد 
دیگر کسی برای دیدن شان ثانیه شماری نمی کند. اما در هر صورت 
این باعث نشده اســت بازار پررونق تولید این سریال های مناسبتی 
کساد شود. رمضان 1400 نیز همچون سال های پیشین، شبكه های 
اصلی صدا و ســیما بــا محصوالت نمایشــی خود ســعی در جلب نظر 
مخاطبان روزه دار دارند با این تفاوت که امسال وجود دو »ناِم« آشنا، 
امیدها را برای مزه مزه کردن طعم ســریال های مناســبتی دهه 80 تا 
حدودی زنده کرده است. بله درست حدس زدید منظور از دو »نام« 
در اینجا همانا برادران افخمی هســتند که امسال بهروزشان با »رعد 
گرترین ساعات  و برق« و علیرضاشــان با »احضار«، آنتن را در پرتماشا
تلویزیــون از آن خــود کرده انــد. ماجرای اســتفاده نكردن از ماســک 

ســر صحنه فیلمبــرداری »رعــد و بــرق« خیلــی زود آخرین دســتاورد 
تلویزیونی بهروز افخمی را وارد وادی جنجال کرد. علی القاعده نباید 
از هیــچ لحاظ انتظــار اســتانداردهای »کوچــک جنگلــی« را از »رعد و 
گر حدودی از کمیت و کیفیت  برق« افخمی داشته باشیم، اما حتی ا
»عملیات 125« دیگر ذوق آزمایی کارگردان فوق در عرصه سریال های 
تلویزیونی را داشته باشــد احتماال بتوان به آن نمره قبولی داد. از آن 
ســو برادر کوچک تر بهروزخان یعنــی علیرضا افخمی بــا »احضار« که 
ندیــده و نشــناخته از نامش پیداســت ســر در ژانر مــورد عالقــه و قبال 
کارگــردان یعنــی »ماور اءلطبیعــه« و »عجایــب  امتحــان پــس داده 
الغرائب« دارد، بر میخكوب کردن مخاطبان پای جعبه جادو همت 
گماشــته و به نوعی رقابتی جالــب را با اخــوی بزرگ تر رقم زده اســت. 
علیرضا در مقایســه با بهروز پیشكسوت عرصه ســریال های رمضانی 
محسوب می شود و سابقه او در این گونه خاص به عنوان ناظر کیفی، 
تهیه کننــده، نویســنده و باالخــره کارگــردان، امتیاز مثبتی اســت که 
شــانس غلبه »احضار« بر »رعد و برق« را با وجود تجربه و کسوت برادر 
بزرگ تر افزایــش می دهد. از افخمی ها که بگذریم، ســعید ســلطانی 
و ســعید مطلبی به ترتیــب کارگردان و نویســنده ســریال پرمخاطب 
»ستایش«، امسال با »یاور« بخشی از آنتن مجموعه های رمضانی را 

به خود اختصاص داده اند. این میان حضور داریوش ارجمند یعنی 
همان »حشمت فردوس« معروف مجموعه »ستایش« در فهرست 
بازیگران »یاور«، مثلثی را تشكیل می دهد که نخستین پیام آن امید 
به مشــاهده ســریالی مخاطب پســند با داســتانی چفت و بســت دار 
اســت. اما آخرین ســریالی که اینجا بــه معرفی آن می نشــینیم »بچه 
مهنــدس 4« به کارگردانی احمد کاوری اســت که هیچ بعید نیســت 
با وضعیت موجود پخش فصل های پنج و شــش و هفت و الی 100 آن 
را در ماه های رمضان ســال های آتی نیز شــاهد باشــیم. یكی از نكات 
جالب توجه برای مخاطبان پیگیر »بچه مهندس« تغییر بازیگر نقش 
گر نقش  اول این ســریال در فصل چهارم آن است. روزبه حصاری ایفا
جواد جــوادی در پی اختالفــات مالی با تهیــه کننده اثــر، حاال جای 
خود را به محمدرضا رهبری داده اســت و باید دید این تغییراز سوی 
مخاطبان قدیمی ســریال برتابیده می شود یا نمی شــود! نهایتا  این 
گر نوستالژی باز هستید و مدت هاست دل از سریال های رمضانی  که ا
بریده اید، می توانید در ایام ماه مبارک ســری به شبكه آی فیلم زده و 
با مشــاهده بازپخش »ترش و شــیرین« رضا عطاران و »صاحبدالن« 
محمدحسین لطیفی، پیگیر داستان های نصرت خانم ترشی فروش 

و آسیدخلیل صحاف زاده باشید.  
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از  ستایش سازان تا بچه مهندس نیو ِفیس و محصوالت اخوان افخمی 

طرق جمع آوری قرآن
هاشــمی نژاد|  احمــد  ســید  حجت االســام 
حضــرت کــرم  ا پیامبــر  بــر  قــرآن  نــزول   بــا 
محمــد )ص( بــه منظــور حفــظ و جلوگیــری از 
تحریــف آیات، بــا توجه به امر آن حضرت ســه کار 
مهــم انجــام می پذیرفت. الــف( حفظ آیــات و به 
ذهــن ســپردن آن کــه این مهــم توســط حضرت 
محمــد )ص( انجام می شــد چرا که تنها شــخص 
کننــده وحــی، ایشــان بودنــد و بعــد از  دریافــت 
دریافــت حقایق، آیــات را بــه توده مــردم منتقل 
می ســاختند. ب( حفــظ آیــات توســط عــده ای 
از اصحــاب و یاران وفــادار پیامبر کــه به حافظان 
قرآن معروف بودند. بعد از نزول هر آیه و سوره ای 
از قرآن، حضرت محمد )ص( برای ایشان قرائت 
می فرمودنــد و آنــان مبــادرت بــه حفــظ آیــات 
می کردنــد و بعد از حفظ، در آموختــن به دیگران 
اقــدام می نمودند و بــه همین واســطه حافظین 
قــرآن نقــش ارزنــده و مهمــی در حفــظ و آموزش 
قــرآن داشــته اند. ج( کاتبین وحی که عــده ای از 
اصحــاب مبــادرت بــه نوشــتن آیــات می کردنــد. 
آن هــا بــا ایــن عمــل مانــع از تحریــف و فراموشــی 
آیات شــدند و نظر داشــتند با جمع آوری آیات در 
انتها، مجموعه مدون آن که شــامل ســوره های 
کتابــی بــا عنــوان قــرآن در  مختلــف اســت را در 
کــه ایــن گونه هم شــد.  اختیــار مــردم بگذارنــد. 
تعداد کاتبین قــرآن و متخصصین ایــن امر را 33 
تا 34 نفــر نــام برده اند و ایــن در شــرایطی بود که 
پیشــنهاد کتابت و نوشــتن قرآن از ســوی پیامبر 
)ص( مورد قبول واقع می شــد و ایشــان با آغوش 
 بــاز پذیــرای ایــن افــراد بودنــد و در ایــن میــان 
علی )ع( نخســتین امــام شــیعیان و دیگــری زید 
بن ثابت، دو تن از افرادی بودند که مورد اعتماد 
و وثــوق پیامبر قرار داشــتند. بعــد از نــزول هر آیه 
کــرم )ص( آن را قرائــت می فرمودنــد و   پیامبــر ا
علی )ع( و زید آیه ها را می نوشتند و برای حصول 
اطمینان و آرامش خاطــر مجددًا بر پیامبر عرضه 
گر احیانا اضافات و کاستی هایی  می داشــتند تا ا
خ داده در بازبینــی دوبــاره تصحیح شــود و این  ر

ترتیب جمع آوری و تنظیم و تدوین قرآن بود.
با توجه به اینكــه در عصر نزول قــرآن همچون 
کاغــذ وجــود  دنیــای حاضــر وســایل چــاپ و 
نداشته، به چه وسیله ای، مطالب نوشته شده 
و نســخه برداری از آیــات نازل شــده بــر روی چه 
چیزهایی نوشــته می شده اســت؟ با نزول قرآن 
و یا بــه تعبیر بهتــر مقارن بــا عصر بعثــت، پیامبر 
بــرای ثبــت و ضبــط آیه هــا و روایــات و احادیــث 
همچنین دیگر بیان ها مثاًل شــعر و نوشــته های 
مختلــف از مــواردی چنــد مــدد می گرفتنــد کــه 
بــه آنهــا اشــاره ای داریــم. 1- روی چوب هــای 
صفحه هــای  روی   -2 خرمــا.  درختــان  پهــن 
ورق هــای  روی   -3 ســنگ ها.  ســفید  نــازك 
 پشــت حیوانــات. 4- روی پارچه هــای حریــر. 
5- روی تكه های پوست دباغی شده. 6- روی 

استخوان کتف شتران. 
آری منبــع الیــزال الهی ایــن چشــمه عرفان که 
هنــوز ناشــناخته اســت بــا مشــقات زیــاد ثبــت 
و ضبــط شــده و تا امــروز که به دســت من و شــما 
رسیده، راه دشواری را طی کرده و شكر ایزد منان 
که همچــون دیگر کتب آســمانی دچــار تحریف و 
دستبرد نشــده که درمقام سپاس گزاری از صانع 
قادر به نكات فرمایشــات آن گوش جان دهیم و 

در جهت عمل به آنها کمر همت ببندیم. 
دو بــار در طول تاریخ اســالم شــاهد جمع آوری 
قرآن هــا بودیم نخســت زمــان حكمرانــی خلیفه 
بــار دوم زمــان حكومــت عثمــان  اول ابوبكــر و 
خلیفــه ســوم و ایــن دســتور در راســتای تحقــق 
وحدت از حیــث محتوی و هم نظــم آیات بوده. 
در زمــان عثمــان تعــدد قرآن هــا بــه گونــه ای بود 
کــه نزدیك بــه بــروز اختالف بــوده که جمــع آوری 
قرآن هــا صــورت گرفــت و از میــان آن همــه، یكی 
انتخاب و بقیه را جمــع کردند. بعد از این حرکت 
پنج جلــد از قــرآن یــاد شــده که آمــاده شــده بود 
توســط قاصدانــی راهــی اســتان های مختلــف 
شدند و قرآن مذکور را در اختیار مردم آن مناطق 
گذاشــتند. شــخص نماینــده، قــرآن را بــا تــالوت 
خــاص بــرای مــردم می خوانــد. از میــان آن پنــج 
مجلــد قرآن یكــی نزد عثمــان به عنــوان خلیفه و 
رئیــس حكومت نگهداری شــد و یكی بــه بصره و 
دیگری به مدینه و کوفــه و آخرین آن هم به مكه 
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