
می��ل کنید ، و به میزان کافی بخوابید . پیش��نهاد میش��ود 
بعد از خواندن همه مطالب الزم درس��ی ک��ه باید مطالعه 
میکردی��د خود را راحت و ریلکس کنید . یادتان باش��د که 
ریلکس کردن قوی ترین س��اح در برابر هرگونه استرس 

و اضطراب می باشد .
۵.وس�ایل مورد نیازتان را زودتر آماده کرده 
باشید : خط کش ، ماشین حساب ، پرگار ، مداد ، خودکار 
و کًا همه وسایل مورد نیازتان را حتما شب قبل از امتحان 
آم��اده کنی��د . الزم به ذکر نیس��ت که پیدا نک��ردن یا جا 
گذاشتن هر کدام از این وسایل امتحانی حیاتی چه قابلیت 

های مخربی برای انتقال اضطراب به شما دارند .
۶. راهنمای�ی ها را حتم�ا  مطالعه کنید : زمانی 
که سواالت و برگه پاسخ گویی را جلوی شما گذاشتند ، ابتدا 
زمانی را برای خواندن راهنمایی ها و تذکرات روی برگه ها 
اختصاص دهید . س��هل انگاری و بی توجهی به راهنمایی 
ها می تواند در کیفیت پاسخ گویی شما تاثیراتی بگذارد ، یا 
نخواندن تذکرها خدای نکرده باعث برخورد مراقبین جلسه 
با شما شود ) که خدا میداند که این برخورد ها چقدر استرس 
ایجاد میکنند ( . برای مثال ش��اید راهنمای پاس��خ به شما 
گفته باش��د که از مجموع ۱۸ سوال به ۲ تای آن به دلخواه 

پاسخ دهید .
۷.س�واالت را با دق�ت بخوانی�د : این یکی از 
موارد مهم در پاس��خ به سواالت امتحان است ، سواالت را 
به خوبی و با دقت مطالعه کنید. اگر منظور سوال را متوجه 
نشدید آن را آنقدر تکرار کنید تا متوجه شوید سوال از شما 
چ��ه می خواهد . البته توقف طوالنی روی یک س��وال نیز 
اصًا پیش��نهاد نمی شود زیرا نه تنها وقت کلی امتحان را 
هدر خواهید داد بلکه اعتماد به نفس تان را نیز در آن برهه 
می کاهد . اگر فهم س��والی برایتان مش��کل بود آن را رها 
کنی��د تا وقت خود را ابتدا صرف س��واالتی کنید که حس 
می کنید آنها را بلدید. می توانید بعد از حل و نوش��تن هر 
آن چیزی که بلد بودید مجدد به س��واالت سخت تر رجوع 

کرده تا روی آن ها فکر کنید .
۸.پاس�خ هایت�ان را م�رور کنید : بع��د ازحل و 
نوش��تن س��واالت اگر در  پایان وقت اضافه آوردید ، پاسخ 
های��ی که به س��واالت داده اید را بررس��ی کنید . این کار 
برای این پیش��نهاد میشود که بعضی سواالت نکات فرعی 
و ریزی دارند که شاید در بدو پاسخ گویی از در نظرگرفتن 
آنها غافل ش��ده باش��ید ، به همین دلیل با مرور و بررسی 
پاسخ های خود میتوانید مطمئن شوید آیا شما دقیقًا چیزی 
را که سوال از ش��ما خواسته بود ،نوشته اید یا خیر . حسن 
دیگر آن رس��یدن به مواردی اس��ت که آن ها را سهوا در 

مسیر پاسخ گویی جا انداخته بودید .
۹.نف�س عمی�ق بکش�ید : اگر ح��س اضطراب 

همچنان مانع تمرکز ش��ما روی سواالت می شد میتوانید 
چند نفس عمیق بکش��ید و یا کشش��ی به عضات خود ) 
مثل حالت خمیازه ( بدهید . جویدن آدامس و یا میل کردن 
یک تکه ش��کات نیز این در شرایط میتواند موثر باشد . ) 
به خاطر قند موجود در شکات ، تجدید انرژی مختصری 

نیز خواهید کرد (
۱۰.بعد از امتحان : اس��تراحت کنید ، با دوس��تان 
خود به گردش��ی بروید ، ب��ه کارهای موردعاقه خود مثل 
دیدن یه فیلم ، شنیدن موسیقی بپردازید . سعی کنید دیگر 
به امتحانی که دادید فکر نکنید و در صورت وجود امتحان 
ه��ای بعدی فق��ط روی امتحان بعدی ت��ان تمرکز کنید .  
از بازک��ردن کتاب و چک کردن  پاس��خ ه��ای خود بعد از 
امتح��ان بپرهیزید مخصوصًا وقتی در مورد صحت پاس��خ 
های خود اطمینان ندارید . بعد از امتحان اگر با دوستانتان 
بودید از آنها درخواس��ت کنید ک��ه در مورد امتحان حرفی 

نزنند .
اضطراب و اس��ترس را دوست ندارید؟ مطالعه خود را 
چند برابر کنید، تا برای امتحانات آماده تر شوید . اعتماد به 

نفس تان را نیز از یاد نبرید .
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پیروزی انقالب اسالمی ایران 
)دهه مبارک فجر(

ی 
دن

اش
ش ن

مو
فرا

ی 
ها

وز
ر

ای��ن روزه��ا، روزهای��ی ماندگار 
و فرام��وش ناش��دنی در تاری��خ ملت 
بزرگ ماست، روزهای پیروزی انقاب 
اس��امی اس��ت؛ انقابی که رساترین 
فری��اد تاری��خ، یعنی امام ام��ت، آن را 
رهبری کرد و به فرجام رس��اند و برای 
حف��ظ آن، با تمام وج��ود تاش کرد. 
انقاب��ی ک��ه مبتنی بر بین��ش عمیق 
توحیدی و الهام گرفته از انقاب سرخ 
عاشورای حس��ینی بود، که در آن عده 
ای قلیل، با اعتقادی وس��یع و راس��خ، 
نیروهای کفر و باطل را شکست دادند 
و چش��م قدرتمندان را خیره ساختند. با 
پای گذاردن در دای��ره معنویت و ایثار 
و ش��هادت بود ک��ه فرزانگان خاک، از 
این س��رزمین پاک، به س��وی افاک، 
پر گش��ودند و تا نهایت تاریخ جاودانه 
انقاب  تمام��ی ش��هیدان  ش��دند.یاد 

اسامی همیشه سبز باد.
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فرصت بازنگری 
ده��ه فجر، فرصت بازنگری در ارزش ها و آرمان هاس��ت؛ و 
این که چه بودیم و چه می کردیم و چه می خواس��تیم، و اکنون 
کجاییم و چه می کنیم. کمترین ثمره این انقاب، گشودن فصلی 
نو در تاریخ معاصر اس��ت و این کم چیزی نیس��ت. آیا احس��اس 
س��ربلندی نمی کنید که آیین و مکتب ش��ما، یعنی اسام حیات 
بخش، امروز در دل میلیون ها انسان ناامید و سرخورده بارقه امید 
آفریده و آنان به نجات خویش در پناه اس��ام، امیدوار و دلخوش 

اند، و در این راه، عاشقانه تاش می کنند؟
خورشید فجر آفرین 

وقتی که امام آمد، س��تم رفت، ش��اه رفت و پلیدی و تباهی 
و س��یاهی رخت بربس��ت. وقتی که امام آمد، الله ها سر از خاک 
برآوردند و فرش��ی برای گام های پرصابت او ش��دند. وقتی که 
امام آمد، باغچه ها گل داد، دل ها ش��ادمان شد و امت جشن برپا 
کردند. وقتی که امام آمد، عشق و ایمان را به ما هدیه کرد و ایثار 

را به ما آموخت.
وقتی که امام آمد، آزادی به خانه ها برگش��ت، ما اس��تقال 
خویش را باز یافتیم و جمهوری اس��امی با دست مبارک او بنیاد 

نهاده شد.
وقت��ی که امام آم��د، تمامی امیدها و خوبی ه��ا را با خود به 
ارمغ��ان آورد. پ��س مبادا »راه ام��ام« را گ��م، و »کام امام« را 
فرام��وش کنیم. همه مان بدانیم که اگ��ر امروز، فجری داریم، از 

فروغ آن خورشید فجر آفرین است.

دوام انقالب 
اس��تمرار هر جنبش��ی به زنده نگه داشتن انگیزه های اصلی 
آن جنبش وابس��ته اس��ت. انگیزه اصلی مردم مس��لمان ایران در 
رویاروی��ی با رژی��م طاغوت عبارت ب��ود از: تاش ب��رای ایجاد 
اس��تقال فرهنگی، آزادی سیاسی و جمهوری اسامی. با تحلیل 

دقی��ق این انگیزه ها در مرحله نظر و س��پس برنامه ریزی عملی 
برای اجرای آنها در س��طح اجتماع، م��ی توانیم دوام انقابمان را 

تأمین کنیم.
جلوگیری از انحراف انقالب 

راز انحراف هر نهضتی، در انحراف از آرمان ها، ریش��ه های 
اس��توار آن نهضت نهفته اس��ت؛ به عنوان مث��ال، نهضتی که بر 
پایه اقتصاد و با اعتماد بر پول پولداران اس��توار اس��ت، با کاهش 
امکانات مادی رو به انحطاط خواهد گذاشت. و بالعکس، نهضتی 
که ایمان و عقیده در آن بیش��ترین اهمی��ت را دارد گرچه از تأثیر 
عوام��ل اقتصادی بر کنار نیس��ت اما تهاج��م فرهنگی برنده ترین 
س��اح در قطع ریشه های آن اس��ت.رهبر معظم انقاب اسامی، 
مدظل��ه العالی، در رهنمودهای خویش پیوس��ته از دسیس��ه ها و 
حیله های دش��منان فرهنگی کشور، پرده برداش��ته اند. از جمله 
می فرمایند »مس��ئله تهاجم فرهنگی که ما بارها روی آن تاکید 
کرده ایم، یک واقعیت روش��نی اس��ت که با انکار آن نمی توانیم 
اصل تهاجم را از بین ببریم. تهاجم فرهنگی وجود دارد. اگر ما آن 
را انکار کردیم مصداق این فرموده امیرالمومنین علیه السام می 
ش��ویم که فرمودند: »تو اگر درسنگر به خواب بروی معنایش این 
نیست که دشمن هم درسنگر مقابل به خواب رفته است....« باید 
توجه داشته باشیم که انقاب فرهنگی در ]معرض[ تهدید است.
رمز پیروزی انقالب اسالمی از دیدگاه امام خمینی)ره( 

پس از پیروزی انقاب اس��امی، طولی نکشید که پرتوهای 
معنوی این بارقه الهی مرزهای جغرافیایی را درنوردید و مسلمانان 
جهان را از خواب غفلت بیدار کرد و رستاخیز اسامی را در سراسر 
جهان پدید آورد. زیرا این انقاب، جنبه معنوی و دینی داشت و از 
این رو، توانس��ت در کشورهای اسامی نفوذ کند و هزاران انسان 
را شیفته خویش سازد. امام خمینی)ره( در معرفی انقاب اسامی 
و بی��ان رمز پیروزی آن فرمودند: »... این قیام، قیام حق بر باطل 
بود، قیام عبودیت بر طاغوت بود، قیام انسانیت بر توّحش بود. رمز 
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پیروزی ما در این بود که نهضت ما جنبه معنوی و اسامی داشت...« 
این هدیه غیبی بود که ]خداوند[ به ما داد. این اس��تقالی که خدای 
تب��ارک و تعالی به ما داده و دس��ت اجانب را کوتاه کرده، برای خاطر 

آن قدرت ایمان و وحدت کلمه بود«.
، عامل پیروزی انقالب اسالمی  قیام للهّ

مهم ترین و اساس��ی ترین عامل پیروزی انقاب اسامی، قیام 
مردم برای خدا بود و این نکته حساس��ی اس��ت که از دید غربی ها و 
سیاست مآبان مادی گرا، خارج و از حیطه تفکر محدود آنان بیرون، و 
برای آنها و دنباله روان شان واژه ای نامفهوم است. حضرت امام)ره( 
در این باره چنین می فرمایند: »رمز پیروزی ما در این بود که نهضت 
ما تنها سیاس��ی نبود. فقط برای نف��ت نبود. }دارای{ جنبه معنوی و 
اس��امی محض بود. رم��ز پیروزی، اتکال به قرآن، و ش��یوه مقدس 
شهادت است. در عین حال که با تانک ها و مسلسل ها روبرو بودند، 

با دست خالی پیروز شدند. مشت بر تانک غلبه کرد.
شما رمز پیروزی را حفظ کنید«.

انقالب در روش ها و منش ها 
حضرت امام)ره( پیش از آن که مردم را به انقاب بر ضد طاغوت 
وادارد، انقاب��ی در درون دل هایش��ان آغ��از ک��رد. بنابرای��ن انقاب 
اس��امی ای��ران، انقابی بود بر ضد تمام ارزش ه��ای به ارث مانده از 
دوران س��تم ش��اهی؛ انقابی بود در روش ها، منش ها، س��نت های 

جاهل������ی. انسان هایی که گاهی برای به دست آوردن وسایل بهتر 
زندگی، تظاهرات می کردند، چنان متحول ش��دند که باسخنرانی ها و 

رهنمودهای جاوید امام راه چند ساله را یک شبه طی کردند.
جوانانی که به فکر آرایش ظاهری خود و دنبال ش��هوات نفسانی 
بودن��د، این بار در جس��تجوی حقیقت، راه ش��هادت پی��ش گرفتند و 
حسین وار، ندای »هیهات مّنا الّذلة« سر دادند و ارزش های طاغوتی 

را مبّدل به ارزش های قرآنی کردند.
تاریخ انقالب را باید خواند 

تاری��خ انق��اب را باید با خامه ای خون ن��گار بر صفحه جان ها 
نوش��ت و بادیده عبرت مطالع��ه کرد. تاریخ انقاب را بایدنوش��ت تا 
آین��دگان بفهمند ک��ه این انقاب و میوه پر ط��راوت آن، یعنی نظام 
اس��امی آسان به دست نیامده و در پای واژه واژه این کتاب مقدس، 
خون پاک ترین و رش��یدترین فرزندان این ملت ریخته ش��ده است. 
تاری��خ انق��اب را باید حفظ کرد، تا آنان که »در« »فجر« چش��م به 
جهان گش��وده اند و در »روش��نایی« پا گرفته اند، قدر نعمت »روز« 
را بدانند و تصویری از س��یاهی »شب« در ذهن خویش داشته باشند. 
تاری��خ انقاب را باید نگاش��ت و هر روز آن را مرور ک��رد تا موریانه 
های غفلت از درون تهی مان نکنند. تاریخ انقاب را باید برای نسل 
جوان انقاب خواند تا بدانند که نیاکانش��ان برای پیروزی و تداوم آن 
چ��ه خون دل ها خورده اند، و چه ش��کنجه ها و مرارت ها و تبعیدها 
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به جان خریده اند. باید به نس��ل جوان و نسل انقاب یادآوری کرد تا 
میراث گرانس��نگ انقاب را ارزان از دس��ت ندهند و آن را بیهوده در 

پای دنیاخواهی و شهوت طلبی قربانی نکنند.
۱2 بهمن ۵۷ 

در این روز، پس از سال ها که از هجران امام می گذشت و پس 
از انتظاری س��رخ و طاقت س��وز، امام در میان اس��تقبال گرم عاشقان 
وف��ادار خوی��ش بر خاک وطن ق��دم نهاد. آن روز مری��دان آرزومند و 

امیداور؛ این گونه سرودند:
ای نور چشم ملت ایران خوش آمدی  ای یوسف عزیز به کنعان 

خوش آمدی  
دیدی که چش��م مردم ایران س��پید گش��ت  یعق��وب وار، در غم 

هجران خوش آمدی  
تهران، آن روز ش��اهد بزرگترین استقبال تاریخ بود. جمعیتی پنج 
میلیونی که در طی روزهای گذشته مشتاقانه از شهرستان ها به تهران 
آمده بودند، در مس��یری 33 کیلومتری در پیش قدم های مبارک امام، 

گل های سرخ و اشک های شوق فرو ریختند.
۱۹ بهمن ۵۷ 

در این روز پرس��نل س��رافراز نیروی هوایی در برابر امام)ره( رژه 
رفتند و با فریادهای افتخارآمیز »ما قطره ای از ارتش توایم خمینی«، 

وفاداری خود را به امام و امت انقابی اعام کردند.

2۱ بهمن ۵۷ 
در این روز، دش��من کور دل که در ت��دارک توطئه خائنانه کودتا 
برای درهم کوبیدن انقاب بود، ساعات منع عبور و مرور را از چهار و 
نیم بعدازظهر تاساعت دوازده روز بعداعام کرد. رهبر خردمند انقاب، 
حضرت امام خمینی)ره(، به مردم دستور دادند که به اعامیه حکومت 
نظام��ی وقعی ننهند، و ت��ا پیروزی نهایی، همچ��ون روزهای قبل به 
خیابان ها بریزند. جنگ خونین گارد شاهنشاهی با نیروی هوایی آغاز 

شد و مردم مسلح به یاری افراد نیروی هوایی شتافتند.
22 بهمن ۵۷ 

دراین روز، س��قوط نظام ۲500 ساله اس��تبداد و پایان شب سیاه 
ستم تحقق یافت و نغمه دل انگیز »در بهار آزادی، جای شهدا خالی« 
همه جا طنین انداز ش��د. »در این روز، امام امت، شرنگ مرگ به کام 
ش��اهان ریخت، س��لطنت را به قبرستان تاریخ س��پرد و کنگره های 
قص��ر اس��تکبار را ویران کرد. در این روز، نفس های س��بز بهاری در 
تنمان جاری ش��د. »۲۲ بهمن، ستم نابود شد، پلیدی رفت و تباهی و 
س��یاهی رخت بر بس��ت. در ۲۲ بهمن، شادی و سرور به خانه ها آمد، 
 استقال نصیب ما ش��د، و نور جمهوری اسامی دمید. در ۲۲ بهمن،

باغچه هامان گل داد، دلهامان شادمان شد و مردم ما جشن پیروزی بر 
پا کردند. دراین روز، ما به همه خیرها، امیدها و خوبی ها نایل شدیم. 

این جشن بی بدیل بر همگان خجسته باد.
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 تولد و دوران  کودکي : 
 آية اهلل  معرفت  در س��ال  1309 هجري  
شمسي  در كربال در ميان  خانواده اي  روحاني  
و دوستدار قرآن  و عترت  به  دنيا آمد. پدرش  
مرحوم  ش��يخ  علي  معرف��ت  از روحانيان  با 
فضيلت  بود كه  از پانزده  سالگي  ساكن  كربال 
ش��ده  بود. خاندان  آي��ة اهلل  معرفت  همه  اهل  
علم  و تقوا بودند و در اين  راس��تا س��ابقه اي  
300 ساله  داشتند و همگي  فرزندان  مرحوم  
شيخ  عبدالعالي  ميسي ، صاحب  رسالة  ميسيّه  
بودند كه  از قرية  ميس  جبل  عامل  به  اصفهان  
هجرت  مي كند و جد بزرگ  آية اهلل  معرفت  با 
اه��ل  و عيالش  به  كربال م��ي رود و در آنجا 

زندگي  مي كند. 

دوران  تحصیل : 
آي��ة اهلل  معرفت ، تحصي��الت  خود را در 
مكت��ب  خانه ه��اي  آن  روزگار آغاز كرد و 
حتي  كت��اب  جامع  المقدم��ات  را هم  در آن  
مكت��ب  خانه ها فرا گرف��ت . پس  از آن  وارد 
حوزه  علميه  كربال ش��د و با ت��الش  فراوان  
به  فراگي��ري  دروس  دوره س��طح  پرداخت . 
بخش��ي  از دروس  سطح  را نزد پدر و بخش  
ديگري  را نزد اس��تادان  ح��وزه  علميه  كربال 
ف��را گرفت . پس  از آن  ب��ه  درس  خارج  فقه  
و اص��ول  رف��ت  و يك  دوره  خ��ارج  اصول  
و بخش��ي  از خارج  فق��ه  را در همان  حوزه  

مبارك  به  پايان  رساند. 
س��پس  براي  بهره مندي  از محضرآية اهلل  
العظم��ي  خويي )ره ( و ديگر اس��تادان  حوزه  
علميه  نجف ، وارد اين  شهر شد. در آنجا نيز 
از محض��ر علماي  فرزان��ه ، بهره هاي  فراوان  
برد. پ��س  از آن  وارد حوزه  علميه  قم  ش��د 
و پ��س  از چندي  ش��ركت  در درس  مرحوم  
ميرزاهاش��مي  آملي ، تدريس  رسمي  خود را 

آغاز كرد. 

رحلت ایت الل محمد هادی معرفت

زندگینامه حضرت 
آیت اهلل محمد هادی 

معرفت)ره(    
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آي��ة اهلل  معرفت  در طول  س��الهاي  تحصي��ل ، همواره  از 
تدريس  كتب  و دروس  ح��وزوي  بازنماند؛ حتي  به  تدريس  
دروس��ي  كه  ام��روزه  در حوزه ها مت��داول  نيس��ت  � مانند 
رياضي��ات  � مي پرداخت  و همراه  ب��ا تحصيل  و تدريس ، به  
پژوهش  در گستره هاي  گوناگون  علمي  و ديني  مي پرداخت . 
در اين  راه ، از هيچ  تالشي  دريغ  نمي ورزيد؛ به  گونه اي  كه  به  
گفته  خود گاه  تا سحر براي  حل  مسأله اي  بيدار مي ماند و به  

تأمل  و كاوش  در كتب  مختلف  مي پرداخت . 

استادان  و دوستان : 
آي��ة اهلل  محمدهادي  معرفت ، در س��الهاي  تحصيل  خود 
محض��ر علماي  ب��زرگ  و اس��تادان  س��ترگي  را درك  كرد. 
جامع المقدمات  را درمكتب  خانه  نزد مرحوم  شيخ  علي  اكبر 
نائين��ي  فرا گرفت  و بخش��ي  از دروس  مقدمات  را به  همراه  
پس��ر عموي  خود، مرحوم  شيخ  محمد جواد معرفت  نزد پدر 
آموخت . سيوطي  را نزد مرحوم  شيخ  سعيد تنكابني  و مغني ، 
معالم  و كفايه  را نزد مرحوم  ش��يخ  محمدحس��ين  مازندراني  
فرا گرفت . براي  فراگيري  مطول ، به  محضر اديب  نيشابوري  
مش��رف  شد و بخش��ي  از قوانين  را نزد س��يد حسن  آقامير 
خواند. يك  دوره  خارج  اصول  و بخشي  از خارج  فقه  را نزد 

مرحوم  آية اهلل  شيخ  يوسف  بيرجمندي  خراساني  آموخت . 
ب��ا ورود به  حوزه  علميه  نجف ، ب��ه  درس  آية اهلل العظمي  
خويي )ره ( رفت  و يك  دوره  كامل  اصول  و بخشي  از فقه  را 
از ايشان  فرا گرفت . همچنين  به  درس  استادان  بزرگي  چون  
آقاميرزا باقر زنجاني ، ش��يخ  حس��ين  حّلي ، آية اهلل  حكيم  و 
مرحوم  آقاي  فاني  ش��رفياب  شد و تا زماني  كه  در نجف  بود 

به  درس  امام  خميني )ره ( مي رفت  و از آن  بهره  مي برد. 
پس  از هجرت  به  قم ، حدود دو س��ال  به  درس  مرحوم  
ميرزاهاش��م  آملي  رفت  و پس  از آن ، تدريس  را ادامه  داد و 

در ضمن  آن  به  تأليف  مي پرداخت . 
از دوستان  وي  مي توان  مرحوم  سيد عبدالرضا شهرستاني  

و مرحوم  حاج  آقا محمد شيرازي  را نام  برد. 

فعالیتهاي  علمي  و فرهنگي : 
آية اهلل  محمده��ادي  معرفت  در طول  عمر خود خدمات  

علمي  و فرهنگي  بس��ياري  را به  جامعهء  شيعي  ارزاني  داشته  
است . او در كربال با گروهي  از فضالي  آن  ديار با سرپرستي  
حجة االسالم  والمسلمين  آقاي  شهرستاني ، مجله اي  را به  نام  
»اجوبة المسائل  الدينيه « منتشر ساختند كه  در آن  به  شبهات  
گوناگوني  كه  در گس��تره هاي  مختلف  ديني  مطرح  مي ش��د، 

پاسخ  داده  مي شد. 
وي  در طول  س��اليان  تحصيل  و پ��س  از آن ، همواره  به  
تدريس  علوم  دين��ي  در حوزه هاي  علميه  كربال، نجف  و قم  
اش��تغال  داشته  اس��ت  و از اين  رهگذر، ش��اگردان  فرهيخته  
و ممحض��ي  را تربيت  كرده  و به  عالم  اس��الم  ارزاني  داش��ته  
اس��ت  كه  اين  تالش ، هم  اكن��ون  نيز ادامه  دارد؛ بخش��ي  از 
اين  تدريس��ها، تدريس  علوم  قرآني  بوده  اس��ت  كه  با توجه  
به  نيازهاي  عالم  اس��الم  و كمبودهاي  موجود در حوزه هاي  
علميه ، آثار و بركات  فراواني  را به  همراه  داش��ته  اس��ت ؛ به  
گون��ه اي  كه  مي توان  آية اهلل  معرف��ت  را احياگر دروس  علوم  

قرآني ، در عصر اخير در حوزه هاي  علميه  دانست . 
آي��ة اهلل  معرف��ت  در طول  عم��ر با بركت  خ��ود كتابها و 
مقاالت  فراواني  را منتشر س��اخته  است  كه  برخي  از آنها به  

شرح  زير است : 
1� واليت  فقيه ؛ 

2� دقت  فوق العاده  شيخ  در استنباط  مسائل ؛ 
3� فرضيه  بازگشت  روح ؛ 

4� مصونيت  قرآن  از تحريف ؛ 
5� حديث  »التعاد«؛ 

6� تناسب  آيات ؛ 
7� آموزش  علوم  قرآن ؛ 

8� تاريخ  قرآن ؛ 
9� التفسير و المفسرون ؛ 

10� التهميد، في  علوم  القرآن ؛ 
11� شبهات  وردود؛ 

12� التفسير األثري  الجامع . 
آية اهلل  معرفت ، غروب جمعه 29 دي ماه 1385 در سن 

76 سالگي دعوت حق را لبيك گفت. 
خداوند او را با اولياء اهلل  محشور كند انشاء اهلل  
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گاندی موهندس ) مهاتما(، رهبر و پیش��وای سیاس��ی و 
اخاقی هند در س��ال ۱۸69 در خانواده ای متوس��ط از طبقه 
بازرگانان متولد ش��د. پدرش نخس��ت وزیر حکومت محلی و 
مادرش بانویی متدین بود و همین س��جیه در اخاق فرزندش 
اثر فراوان داشت. او تحصیات ابتدایی را در زادگاهش شروع 
کرد و سپس همراه خانواده خود به راجکوت رفته و در آنجا به 

ادامه تحصیل پرداخت .
پس از درگذش��ت پدر، م��ادر متعصبش را راضی نمود که 
برای تحصیل حقوق، به لندن برود و مادر پس از گرفتن قول 
از فرزند مبنی براینکه هرگز به زن، ش��راب و گوش��ت دست 

نزند، با رفتن او موافقت کرد .
ماههای اول اقامت در آن شهر، تغییرات بزرگی در اخاق 
و روحیه وی به وج��ود آورد، چنانکه به آموختن ویولون، آیین 
س��خنوری و...  پرداخت، سپس به دنبال آشنایی  با طرفداران 
گیاه خواری و مخصوصًا آش��نایی با دو برادر متصوف، روش��ی 
س��اده در پیش گرفت و می کوش��ید هر چه بیش��تر زندگی را 
ساده و ارزان بگذراند. وی به هنگام اقامت در لندن، آثار بزرگ 
دینی خود را به زبان انگلیس��ی خواند و آنگاه به مطالعه دیگر 
ادیان، به خصوص اس��ام و مسیحیت پرداخت.  فصل مربوط 
به پیغمبر اس��ام، از کتاب "نور آسیا" تالیف ادوین آرنولد، اثر 
عمیق��ی در وی گ��ذارد و همین که قرائ��ت انجیل را به پایان 

رسانید، تحوالت بزرگ اخاقی وی شروع شد .
گاندی پ��س از فوت مادرش به آفریقای جنوبی رفت و در 
ط��ول اقام��ت در آنجا، چند بار از طرف مأم��وران دولتی و غیر 
دولتی مضروب ش��ده  و به زندان افتاد. گاندی پس از سه سال 
اقامت در آفریقای جنوبی و مس��افرت ب��ه نقاط مختلف آن، به 
هندوستان بازگشت و برآن شد که ملت هند را از بی عدالتیهایی 
که نس��بت به هموطنانش��ان در آفریقای جنوبی می شود آگاه 
س��ازد. چند جزوه انتشار داد که یکی از آنها سبب شد به هنگام 

بازگشت مجدد به آفریقا مورد شتم و لعن اروپاییان قرار گیرد.
وی تصمیم گرفت در سراس��ر کشور هند به وسیله قطار 
درجه س��ه مسافرت کند، تا هم با روحیه مردم و وضع زندگی 
ایش��ان در نواحی مختلف آش��نا ش��ود و هم طی مسافرتهای 
طوالن��ی،  از نزدیک ببیند که طبقه س��وم چگونه زندگی می 
کنند، به چ��ه چیز احتیاج دارند و چه عواملی برای پیش��رفت 

ایشان الزم است.

» مهاتما گاندی ،
 رهبر ضد استعمار هند«

یادکردی از ترور 
مهاتما گاندی
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