دكتر فريدون سيامكنژاد
نام كتاب:

همای سعادت
نویسنده:

مرتضی نیکزاد
نوبت چاپ:

اول 1398
ناشر:

انتشارات راستی نو
شمارگان:

 300نسخه
قیمت:

 20000تومان
آدرس ناشر:

تهران ،خیابان فخررازی ،نبش کوچه الوندی ،پالک  ،12واحد یک ،تلفن66974853 :
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معرفی کتاب

همکار خوب ما جناب آقای دکتر مرتضی نیکزاد
عالوه بر این که به حرفه داروسازی مشغول هستند
و در یکی از شــرکتهای توزیع دارو به کار اشتغال
دارند ،دســتی هم بر شــعر و شاعری داشته ،کتاب
حاضر ،حاصل تالش ایشــان در این زمینه اســت.
ناشر کتاب همای سعادت درباره آن چنین نگاشتهاند:
نیکی و نیکوکاری صفت بارز انسانیت هر آدمی
میباشــد که تجلیبخش روح متعالی در جســم
بشریت است .شکر و ســپاس خدای عزوجل که
توفیق خدمت به خلق عنایت فرمود تا قلمی و قدمی
و درمی در این راستا برداشته و کتاب حاضر به قلم
نیکوکار ارجمند جناب آقای دکتر مرتضی نیک زاد
مؤلف چندین کتاب از جمله کتاب صدگفتار درباره
نیکی و نیکوکاری ،چاپ و منتشر گردد.
بهجا اســت یادی کنیم از کســانی که در این راه
پیشقدم بوده و راهگشا و راهنمای این راه روشن بودند.
در پایان این ناچیز قدم را ،تقدیم میکنم به روان
پاک پدر و مادرم که سعادت را نصیب خانواده کرده
و جز سعادت آرزویی برای جامعه نداشتند.
هم زبانی خوشی و پیوندی است
مرد یا نامحرمان چون بندی است
پس زبان محرمی خود دیگر است
همــدلی از همزبانــی بهتـر است
(موالنا)

کتاب همای سعادت شامل سیزده قسمت است
که مهمترین آن به این شرح میباشد:
 1ـ ابیاتی چند در نیوشیدن پند
 2ـ نثــر و نظمی شــیرین و شــیوا در نیکی و
نیکوکاری
(ع)
 3ـ گزیدهای زیبا از کلمات قصار امام علی با
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اشعاری شــیوا از سیدعطاءاله مجدی درباره نیکی
و نیکوکاری
 4ـ مقدمهای بر درخت نیکوکاری
 5ـ درخت نیکوکاری
برای آشنایی بیشتر با تفکر همکارمان آقای دکتر
مرتضی نیکزاد در رابطه با کتاب فوق ،پیش گفتار
ایشان را با هم مرور میکنیم:
«انگیزه گرداوری این مجموعه»

در یکی از روزهای سرد زمستان که هیچ جنبندهای
تاب تحمل سرمای سخت را نداشت ،ناگهان زنگ
تلفن دفتر مؤسســه خیریه به صدا درآمد ،مخاطب
آن خانم محترمی بــود که با صدای لرزان ،خود را
مدیر مدرســه معرفی کرد و از ما (مؤسسه خیریه)
تقاضای پوشــاک و لباس و بخاری برای تعدادی از
دانــش آموزان و مدارس نمود .در آن زمان بهخاطر
متقاضی زیاد و کمی درآمد ،چون برآوردن حاجات
نیازمندان ،در اســرع وقت برایمان مقدور نبود و از
این که نتوانستیم کاری انجام دهیم ناراحت شدیم
و از طرفی ،هر وقت دست نیاز به سوی مردم خوب
و نیکوکار شــهر و همشهریان عزیز دراز کردیم ،ما
را در ایــن کار خیر و خداپســندانه یاری نمودند و
شــرمنده الطاف و محبتهای خود کردند ،به ناچار
نیک اندیشیدیم و با الهام از آیه  69سوره عنکبوت:
«آنان که در راه ما کوشــش نمایند ما راههای
خود را به آنان مینمایانیم»
به خاطرمان آمد که این بار از طریق بده و بستان
برای نیل به اهداف مقدس مؤسسات خیریه درآمدی
کسب کنیم ،به عبارت دیگر ،با فروش در بازار خیریه
و فروش اجناس مورد نیاز عموم بهویژه دستبافتها،

دکتر فریدون سیامکنژاد

صنایع دستی ،شیرینی و دستپختهای خانگی ...
که این کارها خود کمکی است به اشتغالزایی ،کسب
درآمد خانوادههای کمدرآمد و حمایت از صنایع دستی
که در این راســتا درآمد حاصل هم صرف امور خیر
و برآوردن حاجات نیازمندان خواهد شد .تجربه هم
نشان داده است انجام این کارها بهطور آزمایشی نیز
موفقیتآمیز بوده است .همچنین نگارش کتابهای
اخالقی و معنوی و تربیتی و آموزشی و  ...و چاپ و
انتشار و توزیع و فروش آنها ،یکی از اهداف اصلی
و اساسی خیریهها و ارتقای فرهنگ جامعه از طریق
کمک به دانشآموزان و دانشجویان با استعداد فاقد
امکانات (مالی) میباشــد .بنابرایــن ،فراهم آوردن
امکانات از قبیل لوازمالتحریر ،کیف و پوشاک ،هزینه
ایاب و ذهاب و پرداخت وام دانشــجویی و خرید و
اهدای بخشی از لوازم و تجهیزات به مدارس ،کمک
ارزنده و شایستهای خواهد کرد .بهویژه ادامه تحصیل
و ارتقــای فرهنگ جامعه که کاری با ارزش و واال
است و قابل تحسین:
هر آنکس به فرهنگ ایران زمین
کند خدمت از روی صدق و یقین
من او را به جان و به دل چاکرم
ز روی حـقیـقـت ســتایـشـگرم
شایان ذکر اســت برای حصول رضایت خاطر
خوانندگان عزیز سعی کردم نثرها و نظمها از نظر
مفهوم و معنی یکی باشــد ،تا ضمن زیبایی ،کالم
و بهرهمندی از پندهــا و اندرزهای حکمتآمیز و
عبرتانگیز صاحبنظران ،خوانندگان حظ کافی و
لذت وافی هم ببرند.
امید است نگارش متون این کتاب و اهداف آن
مورد قبول اهل قلم و صاحبان نظر و فرهیختگان

و خیرین نیکاندیش باشد.
پیشاپیش از همه خیرین و نیکوکاران و خریداران
و خوانندگان ،که ما را در این کار خیر و خداپســندانه
یاری مینمایند ،تشکر و قدردانی مینماییم و میگوییم:
1
«دعای خیر مستمندان نثارتان باد».
که گفتهاند:
«بالگردان جان و تن دعای مستمندان است
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشهچین
دارد.؟»
بنابراین:
«ما خوشه چین خرمن ارباب دولتیم
2
باری نگه کن ،ای که خداوند خرمنی »

(حافظ)

با سپاس و تشکر از مدیر انتشارات نشر راستینو،
جناب آقای حســین جباری ،که چاپ و توزیع این
کتــاب را رایگان تقبل و مــا را در این کار خیر و
خداپسندانه یاری فرمودند.
در خاتمه ،الزم به یادآوری اســت که آقای دکتر
نیکزاد ،کتاب همای سعادت را به روح پاک پدر خویش
تقدیم کردهاند و در این رابطه نیز ،شعر زیر را نگاشتهاند:
روح پدرم شاد که میگفت به استاد
فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ
ضمن تشکر از آقای دکتر نیکزاد برای ارسال
کتاب فوق به دفتر نشــریه رازی ،مطالعه آن را به
عالقهمندان شعر و شاعری توصیه میکنیم.
زیرنویس

 .1تو نیکی کن به مسکین و تهیدست/که نیکی خود سبب گردد
دعا را «پروین اعتصامی»
 .2ثوابت باشد ای دارای خرمن/اگر رحمی کنی برخوشهچینی
«حافظ»
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