


می گــردد  بــر  10آذر67  بــه  داســتان  رشوع 

انتشــارات مســجد  فعالیــت  آغــاز  و دســتور 

مقــدس جمکــران و چــاپ اولیــن کتــاب در 

صــادر مــی شــود. فعالیــت انتشــارات فــراز 

کــرده  تجربــه  را  گوناگونــی  نشــیب هــای  و 

ــد ــی طلب ــل م ــال مفص ــه رشح آن مج ــت. ک  اس

و امــا امروز ،رویــه کنــون انتشــارات جمکــران در 

اوایــل دهــه 90 ، با تغییر مدیریت و سیاســتها )و 

تغییــر عنــوان بــه » انتشــارات کتــاب جمکــران« 

ــعه  ــته، توس ــیر گذش ــل مس ــورد. تکمی ــد خ کلی

ــی، ورود  ــاء تراث ــدات، احی ــی تولی ــی و کیف کم

جــدی بــه حــوزه ادبیــات داســتانی و همچنیــن 

ــود.  ــن رخدادهــا ب ــودک و نوجــوان از مهمرتی ک

ــون  ــا کن ــدا ت ــران از ابت ــاب جمک ــارات کت انتش

بیــش از 800 عنــوان کتــاب منتــر کــرده اســت. 

»نــر معــارف اســامی و مهدویــت ســلیم« 

بزرگرتیــن افتخــار انتشــارات کتــاب جمکــران 

ــن  ــا عناوی ــی ب ــوده ول ــالها ب ــن س ــول ای در ط

و  فرهنــگ  اهــل  مجامــع  در  گوناگــون 

اســت  شــده  تقدیــر  تاشــهایش  از  کتــاب 

اســت: زیــر  رشح  بــه  آن  از  بخشــی  کــه 

تـــــــ ا ر نـــتــشــــا ا
 کـــتـــاب جـــمـــکــران

نارشبرگزیده سال 1396 جمهوری اسامی ایران؛

برگزیده دهمین جشنواره بین املللی کتاب سال رضوی؛

برگزیده اولین جشنواره کتاب آرایی دینی؛

برگزیده هامیش اندیشه و قلم ارتش؛

برگزیده اولین دوره جشنواره رسخ نگاران

برگزیده دوساالنه ششمین تصویرسازی قم؛

شایسته تقدیر کتاب سال حوزه؛

نامزد دریافت جایزه در جشنواره های گوناگون

 جهش حضور در رسانه ها و انعکاس گسرتده آثار کتاب

جمکران در صدا و سیام

 اقبال چشمگیر مراکز بین املللی از منشورات کتاب جمکران:

نیا، تایلند، لبنان، نیجریه، بحرین، ترکیه، پاکستان و
...اسپا
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شصت پرسش اعتقادی

سبید رضا طباطبایی

باالتریــن  کــه  نکنیــم  فرامــوش 
تربیــت  مــادر،  و  پــدر  تکلیــف 
فرزنــدان صالح اســت و حساســیت 
آمــوزه هــا دربــاره فرزنــدان )حتــی 
قــدر  آن  هــا(  آن  تولــد  اوان  در 
زیــاد اســت کــه پیامبــر اکــرم )ص( 
فرمودنــد: در بــدو تولــد نــوزاد، 
نغمــه ی توحیــد بــا گفتــن اذان و 
زمزمــه  نــوزاد  گــوش  در  اقامــه 

شــود.

تــو  هــم  این جــا،  هــم  درســته؛ 
آســمون، هــم اون طــرف دنیــا. البتــه 
گفتیــم  کــه  درســته  کــن،  دقــت 
هــم  خــدا  و  هســت  همه جــا  هــوا 
مثــل  خــدا  ولــی  هســت،  همه جــا 
هــوا نیســت. ایــن مثــال رو بــرات 
ــا  ــد ب ــی. خداون ــر بفهم ــا بهت ــم ت گفت
داره  فــرق  همه چیــز  و  همه کــس 
و همه جــا هــم هســت؛ حتــی جایــی 
مثــل  باشــه،  نمی تونــه  هــوا  کــه 
اگــه  ما.حــاال  فکــِر  و  قلــب  فضــا، 
خداونــد همه جــا نباشــه، پــس چــه 
کســی از نیازهــای بنده هــا خبــردار 
موجــودات  همــۀ  غــذای  و  می شــه 
دل  در  کــه  مورچه هایــی  حتــی  رو، 
ماهی هایــی  یــا  هســتن  صخره هــا 
کــه در زیــر دریاهــا شــنا می کنــن 
ــرواز  ــه در آســمونا پ ــی ک ــا پرندگان ی
می کنــن، بهشــون می رســونه؟ اگــه 
ــوری  ــس چط ــه، پ ــا نباش ــدا همه ج خ
می تونــه دعــای همــه رو هــر جــای 
دنیــا کــه باشــن، بشــنوه؟ خداونــد 
هــم  تــو  مهربــون  قلــب  در  حتــی 
ــم؟ ــا می دون ــی از کج ــت. می دون هس

بریش از کتاب
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اسالم شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی

برآمــده  درصــدد  حاضــر  کتــاب 
ــا چهــره اســالم و پیــام آور آن و  ت
ــد از  ــیم کن ــوری ترس ــرآن را ط ق
هرگونــه شــبهه و ایــرادی مصــون 
پاســخی  ضمــن  در  و  باشــند 
و  یهــود  و  غربیــان  شــبهات  بــه 

دشــمنان اســالم باشــد.

تمــدن جدیــد، اگــر هیــچ ضایعه ای 
زیســت  محیــط  ویرانــی  جــز 
عرصه هــا  دیگــر  در  و  نداشــت 
همیــن  بــود،  موفــق  و  ســربلند 
امــر بــرای مــردود بــودن او کافــی 
بــود. تمــدن تکنولوژیــك چنــان 
ــتگاه  ــن و زیس ــرای زمی ــه ای ب بلیّ
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــان، ایج انس
ــه اصــالح و بازگشــت  راه هــر گون
را نیــز ســد نمــوده و آینــده ای 
پیــش  را  تاریــك  و  مبهــم  بــس 
روی بشــریت قــرار داده اســت.
و  آلودگــی  عامــل  مهمتریــن 
ــتفاده  ــت، اس ــط زیس ــی محی تباه
)زغــال  فســیلی  ســوخت های  از 
ســنگ، نفــت، بنزین، گاز و( اســت 
کــه الزمــه تــداوم تمــدن صنعتــی 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، نابــودی 
ــه  ــت ک ــی اس ــت بهای ــط زیس محی
بشــر بایــد بــرای تغییــر الگــوی 
تمــدن خــود از تمــدن طبیعــی بــه 

تمــدن صناعــی بپــردازد.

بریش از کتاب
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اهلل متم نوره.

اربعیــن  ظرفیــت  بــه  توجــه 
نــور«،  شــدن  »تــام  زاویــه  از 
»حرکــت در راســتای تحقــق وعــده 
خداونــد«، »آیــه در شــب و روز 
عالــم«، »تحــول قلــوب«، »اصــالح 
صفــات و تربیــت جمعــی زائریــن«، 
اتحــاد«،  و  قلــوب  »تالیــف 
مفاهیــم  تصویــر  و  »ترســیم 
ــی«،  ــوب اله ــن مطل ــع«، »دی مرتف
»امــت ســازی«، نــگاه از زاویــه 
ــه ســوی تمــدن الهــی«  »حرکــت ب
کــه  اســت  نگرش هایــی  کالن  و 
ــت  ــا ظرفی ــك ب ــال این ــدای متع خ
عظیــم و عملــی اربعیــن پیــش روی 

بشــر قــرار داده اســت.
ایــن ســفره عظیــم منتــی اســت 
از  اســت  پاســخی  گویــی  الهــی! 
جانــب خــدای متعــال بــه عطــش و 
نیــاز فرهنگــی جامعــه توحیــدی که 
بهــره از آن مســیر تاریــخ بشــریت 
قــدرت  موازنــه  تغییــر داده،  را 
ــگرف  ــه ای ش ــه گون ــم را ب در عال
ــا  ــه حــق را ب ــاخته و جبه ــر س متاث
دمیــدن نفحــه ای آســمانی حیاتــی 
تــازه می بخشــد تــا عبــور از »پیــچ 
ــت  ــردد و حرک ــهل گ ــی« س تاریخ
بــه ســوی ســرزمین مطلــوب ظهــور 

ــر. ــج( هموارت ــت )ع ــرت حج حض
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 نــگاه انســان امروزیــن معمــوال نگاهــی مــادی اســت؛ زیــرا بــر اســاس ظاهــر آن
 چیــزی شــکل گرفتــه اســت کــه قابــل مشــاهده اســت. مــا عالــم مــادی را مــی
 بینیــم و آن چیــزی را کــه در ایــن دنیــا واقــع مــی شــود، بــر اســاس همیــن اثــر
 مــادی تحلیــل  مــی کنیــم. امــا آن اندیشــه ای کــه خــدای متعــال در قــرآن مطــرح
 مــی کنــد، مبتنــی بــر فضایــی فراتــر از عالــم مــادی اســت؛ فضایــی کــه گاهــی بــا

.تعبیــر روح و ابعــادش، همچنیــن نــور و ابعــادش مطــرح مــی شــود

 اگــر بپذیریــم کــه تمــدن اســالمی بــر خانــواده هــای ســالم و پویــا بنــا مــی شــود،
ــم کــرد. اوال ــواده را درک خواهی ــی خان ــه ســالمت و پویای ــن ب  اهمیــت پرداخت
 بایــد پیونــد بیــن اعضــای خانــواده محکــم باشــد. امــروز مــا بــا مشــکل شــکاف
 نســلی مواجهیــم؛ یعنــی پدرهــا و مادرهــا نمــی تواننــد ارزش هــا را بــه نســل
 بعــد منتقــل کننــد و ایــن نشــان مــی دهــد کــه پیونــد قــوی در خانــواده شــکل
ــد ، ــن پیون ــای ای ــق کاکرده ــی تحق ــت و مهربان ــتی ، رفاق ــه است.دوس  نگرفت
 مثــال انتقــال ارزش هــا ، را آســان مــی کنــد. دومیــن عنصــر ، لــزوم عمــل کــردن
 والدیــن بــه دانســته هایشــان اســت. فرزنــدان از عمــل والدیــن خــود الگــو مــی

گیرنــد. ســومین عنصــر ، اهمیــت آمــوزش و

 ابــزار آمادگــی بــرای مبــارزه و مانــور قــدرت بــه منظــور تغییــر شــرایط اســت. در کنــار
 مســائل تلــخ و تــکان دهنــده ای کــه امــروز مســلمانان بــه واســطه بیــداری اســالمی بــه
ــد، یــك موضــوع حیاتــی دیگــر نیــز برایشــان روشــن شــده و آن،  آن ملتفــت شــده ان
 توانایــی هــای بــی نظیــری اســت کــه جریــان حــق و جریــان اســالم نــاب در اختیــار دارد
 کــه اگــر ار آن اســتفاده کننــد ، مــی توانــد شــرایط را هــر قــدر کــه بــد و مصیبــت وار
 باشــد ، تغییــر دهنــد. البتــه ایــن واقعیــت در باورهــای اســالمی موجــود اســت لکــن در
 عصــر جدیــد و بــا وقــوع انقــالب اســالمی در ایــران و بعــد هــم ۳۷ ســال مقاومــت آن در
 برابــر دشــمنی هــای جهانــی، بــه یــك عنصــر تحــرک بخــش و آمــد آفریــن تبدیــل شــده

…است
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بصیرت از نگاه قرآن

علی مراد سعیدی

از مجموعــه آیــات قــرآن و روایات 
پیامبــر )ص( و ائمــه اطهــار )ع( 
مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه تنهــا 
انســان هــای صاحــب بصیــرت مــی 
باشــند  تواننــد پرچــم دار حــق 
ابــدی  ســعادت  بــه  را  مــردم  و 
فاقــدان  ســازند.   رهنمــون 
بصیــرت نــه دارای ابــزار عقــل 
انــد و نــه ابــزار بصیــرت؛ تنهــا 
گمراهانــی ســرگردان هســتند کــه 
راه بــه جایــی نمــی برنــد. خداونــد 
بــرای  کــه  را  انبیایــی  ی  همــه 
ــا پرچــم  ســعادت بشــر فرســتاد ت
ــد،  ــردم برافرازن ــرای م ــق را ب ح
مــی  معرفــی  بصیــرت  صاحــب 

ــد. کن

ــزار  بصیــرت « همچــون چشــم، اب
تفــاوت  ایــن  بــا  اســت،  دیــدن 
کــه چشــم فقــط ظاهــر اشــیا را 
تصویــر  و  کنــد  مــی  مشــاهده 
چشــم  وســیلۀ  بــه  موجــودات 
ــد  ــی کن ــدا م ــال پی ــز انتق ــه مغ ب
اجســام  توانــد  مــی  انســان  و 
را تشــخیص دهــد. بــه عبارتــی 
چشــم، وســیله ای حســی و ابــزار 
جســمی اســت، امــا بصیــرت، ابزار 
حقیقــت  ذات  و  کنــه  مشــاهدۀ 
موجــود و ابزار دل اســت. بصیرت 
نوعــی جهــان بینــی اســت و بــا آن 
در  دارد.  تفاوتهایــی  و  شــباهتها 
ــان، در  ــی، مشــاهدۀ جه ــان بین جه
ــت ــاوت اس ــون متف ــب گوناگ مکات

بریش از کتاب
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جان جهان

مهدی طیب

بــه  کــه  کتاب هایــی  میــان  ز 
ــت  ــر و مهدوی ــی بش ــوع منج موض
ریشــه ای  و  تحلیلــی  نگاهــی  بــا 
کتــاب   می تــوان  پرداخته انــد 
بدیع تریــن  از  را  جهــان«  »جــان 
جــان  دانســت.  جامع ترین هــا  و 
جهــان بــه قلــم »مهــدی طیّــب« 
ســامان یافتــه اســت. ایــن کتــاب 
ــه ای  ــی و ریش ــی اساس از موضوع
)منجی بــاوری( شــروع می کنــد و 
ــی منطقــی و اســتداللی  طبــق روال
بــه موضــوع امــام زمــان و غیبــت و 
ظهــور ایشــان نگاهــی می انــدازد.

ــخصی ســال  ــت ش ــل شــده اس نق
زمــان  امــام  دیــدار  آرزوی  هــا 
)عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
را دل مــی پرورانــد تــا اینکــه ســر 
انجــام بــه او مــژده رســید کــه 
اجــازه تشــرف یافتــه اســت. از 
ــاده شــد و  ــرای ددار آم ــن رو ب ای
ــن  ــه در بی ــا اینک ــاد ت ــه راه افت ب
راه بــاران شــدیدی گرفــت و او 
ــود و  ــزی ب ــون پ ــغلش صاب ــه ش ک
صابــون هایــش را بــرای خشــك 
شــدن ، در هــوای آزاد در معــرض 
ــاد  ــه ی ــود ، ب ــرار داده ب ــاب ق آفت
صابــون هایــش افتــاد و نگــران 
شــد کــه مبــادا زیــر بــاران خــراب 

ــوند ش

بریش از کتاب
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تکالیف بندگان نسبت به امام زمان

 آیت اهلّل  سیّد محمدتقی موسوی اصفهانی

ایــن کتاب، قســمتی از کتاب شــریف 
اهلّل   آیــت  اثــر  المــکارم،  مکیــال 
ســیّد محمدتقــی موســوی اصفهانــی 
اســت. کتــاب حاضــر، بــه معرفــی 
و بیــان هشــتاد وظیفــه و تکلیــف 
از وظایــف و تکالیــف منتظــران در 
ــه  ــرت پرداخت ــت آن حض ــان غیب زم

ــت. اس

شیخ صدوق از حضرت ابوالحسن 
موسی بن جعفرعلیهما السالم روایت 

آورده که فرمود: هر کس در چهار 
چیز شك کند به تمام آنچه خدای 

تبارک و تعالینازل فرموده کفر 
ورزیده است یکی از آن ها شناختن 

امام در هر زمان از جهت شخص و 
صفات او می باشد.و نیز مؤیّد آن 

است آنچه در کتاب »کمال الدین« 
به سند خود از امام صادق علیه 

السالم از پدرانش از امیرمؤمنان 
علی علیه السالم روایت آورده که 

بر منبر مسجد کوفه چنین خطبه 
خواند: خدایا! به درستی که زمین تو 

را حّجتی بر آفریدگانت باید که آن 
ها را به دین تو هدایت کند، ِعلم تو 
را به آنان بیاموزد، تا حجتت از بین 
نرود و پیروان اولیایت پس از آن 

که به آن حّجت هدایتشان فرمودی 
گمراه نشوند، و ]آن حجت[یا آشکار 

است که فرمانبرداری نشود، یا 
پنهان شده است که در انتظار 

هنگام قیام و تشکیل حکومت جهانی

بریش از کتاب
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 ظهور حضرت مهدی از نگاه   
قرآن کریم

سید حسن زمانی

در ایــن نوشــتار تــالش می کنیــم 
کــه بــا اســتفاده از قــرآن کریــم، 
ظهــور  مبحــث  بــه  تــازه ای  نــگاه 
از  ســخن  مهدی )عــج(،  حضــرت 
بســیار  گفتــن  روز  روشــنایی 
دشــوار اســت؛ اّمــا ســعی می کنیــم 
ــمعی  ــنایی ش ــان دادن روش ــا نش ب
در شــب تاریــك، روشــنی روز را 

کنیــم. ترســیم 

آیاتــی از قــرآن کریــم، بــه ناگهانــی 
دارنــد.  اشــاره  قیامــت  بــودن 
اعــراف  ســوره  در  نمونــه،  بــرای 

: نیــم ا می خو
أَیــاَن  ــاَعِۀ  السَّ َعــِن  )یْســئَلُونَك 
ــَد َربِّــی  ُمْرســاها ُقــْل ِإنَّمــا ِعلُْمهــا ِعنْ
ال یَجلِّیهــا ِلَوْقِتهــا ِإالَّ ُهــَو ثَُقلَــْت ِفــی 
تَأْتیکــمْ  ال  الْْرِض  َو  ــماواِت  السَّ
َحِفــی  ـك  کأَنَـّ یْســئَلُونَك  بَْغتَــۀً  ِإالَّ 
ِ َو  ــَد اهللَّ ــا ِعنْ ــا ِعلُْمه ــْل ِإنَّم ــا ُق َعنْه
یْعلَُمــوَن؛(  ال  النَّــاِس  أَکثَــَر  لکــنَّ 
)قیامــت(  ســاعت  دربــاره  تــو  از 
می پرســند کــه چــه زمانــی واقــع 
ــزد  ــا ن ــش تنه ــو: علم ــود؟ بگ می ش
او  جــز  و  اســت  مــن  پــروردگار 
)کســی( آن را در وقتــش آشــکار 
نمی ســازد. )ایــن حادثــه رســتاخیز( 
ســنگین  زمیــن،  و  آســمان ها  در 
اســت و جــز بــه صــورت ناگهانــی بــه 
ــو  ــاز( از ت ــد! )ب ــما نمی آی ــراغ ش س
می پرســند، چنــان  کــه گویــی تــو از 
ــش  ــو: علم ــی. بگ ــان( آن آگاه )زم
ــتر  ــی بیش ــت؛ ول ــزد خداس ــط ن فق

نمی داننــد. مــردم 

بریش از کتاب
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دفاع از تشیع

علی اصغر رضوانی

کتــاب دفــاع از تشــیع و پاســخ بــه 
ــب  ــش مذه ــأ پیدای ــه منش ــبهات ب ش
ــح و  ــدگاه صحی ــه و دی ــیع پرداخت تش
واقعــی کــه برگرفتــه از قرآن و ســنت 
و واقعیــات خارجــی اســت را بیــان مــی 
کنــد و در ضمــن آراء مخالفــان را نقــل 
کــرده و نقــد میکنــد و عوامــل و علــل 
خارجــی کــه در پیدایــش ایــن مذهــب 
ــیعه  ــی ش ــل جدای ــوده و عوام ــر ب مؤث
از عامــه و ظهــور تشــیّع را بررســی مــی 

کنــد.

نگرشــی  از  اصطــالح  در  تشــیّع 
را  امامــت  کــه  اســت  برخاســته 
ومعتقــد  دانســته  الهــی  منصبــی 
بــه  امــام  انتخــاب  کــه  اســت 
خداونــد  جانــب  واز  نــص  وســیله 
ایــن  در  می گیــرد.  صــورت 
اســالم  گرامــی  پیامبــر  میــان 
پیــروی  بــه  )صلی اهلل علیه وآلــه( 
از ســنّت الهــی کــه در میــان انبیــای 
ـــبه  داشــته  وجــود  نیــز  گذشــته 
دســتور خداونــدـ امامــان واوصیــای 
بعــد از خــود را معرفــی کــرده اســت. 
ایــن بزرگــواران کــه اّول آنــان علــی 
)علیه الســالم(  طالــب  ابــی  بــن 
مهــدی  امــام  آنــان  وآخــر  اســت، 
در  هــم  )عجل اهلل تعالی فرجــه(، 
ــش  ــی ودر بخ ــت دین ــه مرجعیّ زمین
ــه،  ــری جامع ــت ورهب ــت، حاکمیّ والی
از  پــس  مــردم  ومقتــدای  امــام 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  خــدا  رســول 

. هســتند

بریش از کتاب



11

سمت خدا

سید محمد مهدی میر باقری

ــاب  ــن کت ــز ای ــن وجــوه تمای از مهمتری
بــودن  کاربــردی  مشــابه،  آثــار  بــا 
بــه  بــودن  گــو  پاســخ  و  مباحــث 
مهمتریــن مباحــث روز زندگــی ایمانــی 

اســت! معاصــر  دوران  در  انســان 

بایــد بــه ایــن دو نکتــه توجــه کنیم و 
بیــن افــراط و تفریــط حرکــت نکنیــم؛ 
یعنــی اگــر کســی عمــل داشــت و 
ایمــان نداشــت، فکــر نکنیــم کــه 
ــی  ــه کس ــت؛ البت ــات اس ــل نج او اه
کــه از نظــر فکــری مســتضعف اســت 
و حقیقــت بــه او نرســیده ممکــن 
ای  اعمــال خوبــش مقدمــه  اســت 
ــه حقیقــت ایمــان  باشــد کــه بعــداً ب
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــا ایمان ــد و ب برس
چــون  شــود؛  بهشــت  وارد  آورده، 
بــدون ایمــان کســی وارد بهشــت 
نخواهــد شــد؛ از آن طــرف هــم ایــن 
انحــراف اســت کــه کســی خیــال کنــد 
چــون ایمــان اصــل اســت، مــی تــوان 
ــی  ــان وقت ــرد؛ انس ــا ک ــروع را ره ف
بایــد  شــد،  اصــول  بــه  متمســك 
متمســك بــه فــروع هــم بشــود؛ بــه 
ــان، شــجره  ــر دیگــر شــجره ایم تعبی
دیــن و ریشــه اش کــه ایمــان اســت 
تــا شــاخ و بــرگ و میــوه اش کــه 
اعمــال هســتند، همــه را دارد؛ اگــر 
کســی بــه آن ریشــه هــا متمســك 
اســت، بایــد بــه ایــن شــاخ و بــرگ ها 
ــری  ــی گ ــد؛ الابال ــك باش ــم متمس ه
نســبت بــه عمــل، انســان را از وادی 

ــد. ــی کن ــرون م ــان بی ایم

بریش از کتاب
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نشانه های ظهور او

محمد خادمی شیرازی

احادیثــی  شــامل  کتــاب  ایــن 
معتبــر از ائمه)علیهم الســالم( 
پیــش  نشــانه های  مــورد  در 
کــه  می باشــد  آقــا  ظهــور  از 
بــا ترجمــه ای روان جمــع آوری 

ند  شــده ا

آنچــه در قــرآن کریــم از طــرف 
خداونــد بــزرگ به وســیله رســول 
ــه( بــه  اکرم)صلــی اهلل علیــه و آل
مــا رســیده واجب االطاعــه اســت و 
ــاره آن  ــدی درب ــن تردی کوچك تری
ــع  ــه از منب ــرا ک ــت، چ ــد داش نبای
علــم خداونــدی سرچشــمه گرفتــه 
اســت. از جملــه بشــارت هایی کــه 
ــی  ــد در ضمــن آیات در قــرآن مجی
داده شــده مســأله قیــام جهانــی 
حضــرت بقیــه اهلل)ارواحنــا لــه 
الفــداء( و ســیطره عــدل و داد در 
عالــم بعــد از پــر شــدن آن از ظلــم 
ــه  ــوم عالم ــه مرح ــت ک ــور اس و ج
نــوری در مقدمــه کتــاب شــریف 
ــر،  »کشــف االءســتار« ادعــای توات
ســنی(  و  )شــیعه  فریقیــن  از 
ــه  ــن نتیجــه ب فرمــوده اســت و ای
دســت می آیــد کــه بایــد ظلــم و 
تباهــی از سرتاســر جهــان محــو 
پــر  عدالــت  از  جهــان  و  گــردد 
ــام  ــال خ ــه خی ــه ب ــه اینک ــود، ن ش
بعضــی از نویســندگان، عدالــت 
در حکومــت حضــرت مهدی)ســالم 

ــد و ــی باش ــه( تغلیب اهلّل علی

بریش از کتاب
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 همراه با فاطمه

زینب مهاجری

کتــاب “همــراه بــا فاطمــه علیهــا 
الســالم” مجموعــه ای اســت کــه 
دعاهــای حضــرت زهــرا ســالم اهلل 
را گــرد آورده و با ترجمه ای شــیوا 
آن را در اختیــار دوســت دارانــش 

قــرار مــی دهــد.

خــدای مــن ! در زمــان و مکانــی 
فراموشــی  بــه  تــو  یــاد  کــه 
ســپرده شــده و هرکســی بــه 
ــغول  ــرگرم و مش ــه ای س بازیچ
اســت، مــرا بــه یــاد خویــش 
انــداز و یــادت را در دلــم زنــده 
ــه  ــان ب ــا از فراموشــی آن کــن ت
یــاد بخشــندگی و نعمت هایــی 
ــته ای  ــی داش ــا ارزان ــه م ــه ب ک
افتمآنجــا کــه مردمــان تــو را در 
خاطــر دارنــد و زمینــه ای بــرای 
بندگــی تــو فراهــم اســت، مــرا 
سپاســگزاری ات  در  پیشــرو 
ــو  ــاد ت ــه ی ــا ب ــا تنه ــرار ده ت ق
بســنده نکنــم و قــدردان ایــن 

ــم. ــك باش ــرایط نی ش
معبــود مــن هنگامــه ای کــه همه 
کننــده ی  عمــل  و  شــکرگزار 
ــان  ــرا چن ــتند م ــو هس ــر ت اوام
بخــواه کــه آنچــه عمــل می کنــم 
و هــر آنچــه از نیکی هــا کــه بــر 
زبانــم جــاری می شــود ریشــه 
در یقینــی قلبــی داشــته باشــد.

بریش از کتاب

(علیها السالم)
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دارالسالم

محمود عراقی میشی

ــان  ــم الش ــه عظی ــاب عالم ــن کت ای
مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمــود 
ــم  ــاد میث ــی )از احف ــی میثم عراق
تمــار )ره( صحابــه امیــر المومنیــن 
و  تقــوا  روحیــه  آن  بــا  )ع(( 
داشــت،  کــه  تتبعــی  و  اخــالص 
ــزات،  ــان معج ــا بی ــوده ب ــعی نم س
رؤیاهــای  مکاشــفات،  کرامــات، 
صادقــه و همچنیــن بــا بیــان آیــات 
و روایــات، شــیرینی خاصــی بــه 
رابطــه  و  کتــاب بدهــد،  مطالــب 
بیــن امــام زمــان )عــج( و خواننــده 
را بســیار گــرم و صمیمــی نمایــد.

ــج  ــدی ع ــرت مه ــواالت حض در اح
اهلل تعالــی فرجــه شــریف و عالئــم 
ظهــور و کســانی کــه در بیــداری 
ــارک آن  ــر مب ــه محض ــواب ب ــا خ ی

ــد ــده ان ــرفیاب ش ــاب ش جن
موضــوع »مهدویــت« و اندیشــه 
ولــی  حضــرت  قیــاِم«  و  »ظهــور 
مقدمــه  لتــراب  ارواحنــا  عصــر  
الفــداء  و اینکــه آن بزرگــوار از 
رســالت  خانــدان  پــاک  ســالله 
دودمــان  از  و  الســالم  علیهــم 
مقــام شــامخ والیــت، حضــرت علــی 
ــا الســالم و  ــب علیهم ــی طال ــن اب ب
از ذّریــه پــاک صّدیقــه طاهــره، 
حضــرت فاطمــه زهراعلیها الســالم 
شــهیدان  ســاالر  نســل  از  و 
حضــرت حســین بــن علــی علیهمــا 
مهــم  از  یکــی  اســت،  الســالم 
ــالمی  ــادی اس ــائل اعتق ــن مس تری

اســت.

بریش از کتاب



15

تاریخ سید الشهدا

عباس صفایی حایری

کتاب تاریخ سید الشهدا )ع( شامل 
عناوین خواندنی و معتبر در مورد سر 
پنهان شدن فضائل اهل بیت، والدت 

و نسب امام حسین، خبر دادن خدا 
و پیامبر و امیرالمؤمنین از شهادت 

امام حسین، رضایت پیغمبر و فاطمه 
به شهادت امام حسین، علت کمی 
روایت از امام حسین، لزوم وجود 
خلیفه در هر عصر و ... می باشد.

ایــن صفــت  از  اگــر اهــل کوفــه، 
بــر  دســت  خویــش  دیرینــه 
حســن  امــام  بــه  و  می داشــتند 
ــا  ــت ب ــل و رغب ــی بامی ــه همگ )ع( ک
وفــادار  بودنــد،  کــرده  بیعــت  او 
امــام  همیــن  هرآینــه  می شــدند، 
معاویــه  بــر  پــدرش  چــون  نیــز 
می تاخــت و روز روشــن را بــر وی 
تاریــك می ســاخت. ولــی بــا کــدام 
از  لشــکر،  رؤســای  و...؟!  لشــکر 
معاویــه پولهایــی گرفتنــد و بــا او زد 
و بندهایــی کردنــد، و حتّــی حاضــر 
شــدند کــه امــام حســن)ع( را بــه 
او تحویــل دهنــد، و هــر عشــیره و 
قبیلــه ای هــم از رئیــس خــود اطاعت 
می کنــد نــه از امــام. بنابرایــن، امــام 
ــه  ــا معاوی ــت ب ــه می توانس )ع( چگون
ــه  ــر ب ــد، منج ــر می جنگی ــد؟ اگ بجنگ
نابــودی او و اهــل بیــت و چنــد نفــری 
بودنــد،  واقعــی  شــیعیان  از  کــه 
آرزوی  نهایــت  ایــن،  و  می شــد 
معاویــه بــود. اهــل کوفــه، بی وفایــی 
ــه  ــد و ب ــت کردن ــّددآ ثاب خــود را مج
همیــن خاطــر امــام )ع( بــا معاویــه 
ــان  ــه می ــرایطی را ب ــرد و ش ــح ک صل

آورد. 

بریش از کتاب
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سیه رویان

محمدعلی جابری 

از  درســتی  شــناخت  اینکــه  بــرای 
و  الســالم(  )علیــه  حســین  امــام 
ــد  ــیم بای ــته باش ــال داش ــرای کرب ماج
ــك  ــم دید.ی ــا ه ــرا را ب ــوی ماج دوس
ــی  ــغ اب ــاب دو عالم ــکر ارب ــرف لش ط
عبــداهلل، و طــرف دیگــر لشــکر عمــر 
بــدون  بــن سعد.عاشــورا شناســی 
عبــداهلل  ابــی  دشــمنان  شــناخت 
ــی نمــی برد.باالخــره یــك  ــه جای راه ب
ســوی ماجــرا را کســانی تشــکیل مــی 
دادنــد کــه بــرای نزدیــك شــدن بــه 
حــق تعالــی در ریختــن خــون حســین 
هــم  از  خاندانــش  غــارت  و  )ع( 

ــد، دوران  ــان کنن ــی گم ــاید برخ ش
االن  گذشــته،  هــا  جاهلیــت  آن 
قــرن بیســت و یــك اســت و زمانــه 
، زمانــه ی علــوم و تکنولــوژی اســت 
، جاهلیــت خیلــی وقــت اســت که از 
بینانســان هــا پــر کشــیده اســت و 
جــای خــود را بــه علــم و معرفــت 

داده اســت.
ای کاش چنیــن بــود ، امــام واقعیت 
ایــن اســت کــه جهــل هنــوز ســایه 
ی شــومش را از ســر انســان هــا 
بــر نداشــته ، کمــی کــه در عقایــد و 
اخــالق و رفتــار انســان هــای همیــن 
چنــد قــرن اخیــر دقیــق شــوی ، 
جاهلیــت هــای را خواهــی دیــد کــه 
بــه فکرشــان  در آن عصــر حتــی 

ــید. ــی رس ــم نم ه

بریش از کتاب
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 العبقری الحسان فی احوال صاحب
الزمان

آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندی

کتــاب 9 جلــدی »العبقری الحســان 
فــی احــوال موالنا صاحــب الزمان« 
تألیــف آیــت اهلل شــیخ علی اکبــر 
مشــهورترین  از  نهاونــدی 
دربــاره  نوشته شــده  کتاب هــای 
حضــرت  شــئون  و  احــواالت 
صاحــب الزمــان، مهــدی موعــود 
اســت.  )عجل اهلل تعالی فرجــه( 
ایــن مجموعــه ســترگ از آن جهــت 
کــه بــه قلم یکــی از علمــای صاحب 
نــام جمــع آوری و تدویــن شــده 
اســت، در نــوع خــود کم نظیــر و 
شــاید بی نظیــر محســوب شــود.
در ایــن کتــاب بــه ترتیــب مباحــث 
ــایر  ــرآن و س ــات ق ــه آی ــوط ب مرب
احادیــث  نیــز  و  آســمانی  کتــب 
از  واردشــده  اخبــار  و  نبــوی 
ــور  ــارت ظه ــوار در بش ــه بزرگ ائم
اهــل  علمــای  مباحــث  حضــرت، 
ســنت کــه قائــل بــه تولــد و حیــات 
تعییــن  هســتند،  بزرگــوار  آن 
خصوصیــات  ســایر  و  شــخصیت 
اطالعــات  مفصل تریــن  حضــرت، 
یــا  به واســطه  کــه  کســانی  از 
ایشــان  محضــر  بــه  مســتقیم 
مــدح  و  شــده اند  شــرفیاب 
و  ظهــور  عالیــم  و  فــرج  انتظــار 
ــت. ــده اس ــن ش ــا بی ــراث انبی می
 *در چــاپ جدیــد، عبقــری نهــم بــه 
صورت ســی دی ارســال می شــود.*
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خداشناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی

شــبهات  بــه  پاســخ  کتــاب،  یــن 
وپرســش های پیرامــون مباحــث 
کــه  می باشــد،  خداشناســی 
فصــل  وچهــار  مقدمــه  یــك  در 

اســت. شــده  گــردآوری 

یــك  علیــت  طرفــداران  بــرای 
آن  و  اســت  مطــرح  ســوال 
علــت  احتیــاج  منــاط  اینکــه: 
دیگــر:  عبــارت  بــه  چیســت؟و 
ــت؟ ــت چیس ــه عل ــاج ب ــت احتی عل

ایــن  ســوال  ایــن   معنــای 
خصوصیــت  چــه  کــه:  اســت 
اســت  شــیء  خصوصیــات  از 
شــیء  آن  شــده  ســبب  کــه 
ــد؟ ــت باش ــی از عل ــودش ناش وج

بریش از کتاب
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بررسی تقابل شیطان با نماز

محمد علی جابری

بــه  فصــل  چهــار  در  کتــاب  ایــن 
ــا  ــل دشــمنی شــیطان ب ــی و عل چرای
نمــاز پرداختــه و راه کارهــای مقابلــه 
ــب در  ــور قل ــی حض ــا آن و چگونگ ب
نمــاز را بیــان مــی کند.نویســنده 
ایــن اثــر هــدف از نوشــتن آن را 
بــه تصویــر کشــیدن دشــمنی های 
ــه  ــن ارائ ــاز و همچنی ــا نم ــیطان ب ش
راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن دشــمن 
قســم خــورده عنــوان کــرده اســت.

راه  دو  تســبیح  بــردن  بیــن  »از 
دارد: یکــی پــس از دیگــری دانــه 
هــا را شکســتن و راه آســان تــر نــخ 
ــاره شــود  ــخ کــه پ ــاره کــردن؛ ن را پ
دیگــر خبــری از تســبیح نیســت کــه 
ــه  ــرای اینک ــم ب ــیطان ه ــت. ش نیس
ــتمان در  ــان را از دس ــبیح دینم تس
بیــاورد، دو راه دارد: از بیــن بــردن 
دانــه دانــه ی دانــه هــا و راه دوم 
البتــه  تســبیح.  نــخ  کــردن  پــاره 
تجربــه شــیطان بیــش از ایــن اســت 
کــه خــودش را معطــل دانــه هــای 
تســبیح دیــن مــا کنــد؛ یــك راســت 
مــی رود ســراغ نــخ تســبیح، و آن 
چیــزی نیســت جــز نماز؛نمــاز اســت 
ــه  ــه شــود، دان ــا گرفت ــر از م ــه اگ ک
از  هــم  دیگــر  هــای  خوبــی  دانــه 
وجــود مــا پــر مــی کشــند. بــه بیــان 
ــه  ــدا ب ــان ابت ــیطان از هم ــر ش دیگ
ــال  ــه نه ــت کهریش ــن اس ــال ای دنب
دینمــان را از خــاک ایمــان بیــرون 
بکشــد، بــه فکــر ایــن اســت کــه 

بریش از کتاب

همــان ابتــدا تیــر خــالص را بزنــد و تبدیلمــان 
کنــد بــه مــرده ای متحــرک و عمــودی؛ بــه ایــن 
فکــر اســت کــه تمــام خوبــی هایمــان را یکبــاره 
بــه تــاراج ببــرد؛ بــه فکــر ایــن اســت که شــیره 

ی ایمــان را از جانمــان بمکــد
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 حضرت زینب سالم اهلل علیها

حضــرت  زندگانــی  در  ســیری 
زینــب کبــری ســالم اهلل علیهــا
کتــاب »حضــرت زینب)س( اســوه 
صبــر و اســتقامت« کــه ســیری 
کوتــاه در زندگانــی حضــرت زینــب 
کبــری)س( بــه حســاب می آیــد، 
ضمــن بیــان شــمه ای از فضایــل 
و کرامــات ایــن بانــوی بزرگــوار، 
تــا واقعــه عاشــورا را  از والدت 
بررســی  و  مطالعــه  اختصــار  بــه 

می کنــد.
ــه  ــان ک ــهر، آن ــتیغ آرمان ش در س
در  عاشــورا  روح  اســتمرار  بــه 
تمامــی عصرهــا و اســتحکام روح 
ســرزمین ها  تمامــی  در  کربــال 
ســاکنان  از  زنــی  دارنــد؛  بــاور 
ــی  دشــت الهــوت می درخشــد؛ زن
ــی  ــوت فاطم ــه ای از یاق ــه خوش ک
اســت. او آنقــدر بلنــد اســت کــه 
طنیــن  تاریــخ،  از  عرصــه ای  در 
ــادر اســت و در عرصــه ای،  ــر م مه

پژواکــی از صالبــت حیــدر.
خیمــه  ســتون  زینــب)س( 
پایــداری اســت. آن قــدر تســلیم 
اســت کــه دود و غبــار شــراره های 
خیمه هــای نیمه ســوخته برایــش 
نســیم نــواز شــکر دوســت اســت، 
ــا  ــود »و م ــه فرم ــت ک از این روس

رایــت اال جمیــال«.

ت
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امام مهدی از تولد تا بعد از ظهور

سید محمدکاظم قزوینی 

کتــاب امــام مهــدی )عــج( از تولــد 
ــاب  ــه کت ــور، ترجم ــد از ظه ــا بع ت
ــی  ــد ال ــن المه ــدی م ــام المه االم
محمدکاظــم  ســید  اثــر  الظهــور 
قزوینــی اســت. ایــن کتــاب بــه 
اهل بیت)علیهــم  روایــات  نقــل 
الســالم( حــول محــور مهدویــت 
پرداختــه اســت. در ابتــدای کتاب 
بــه طــور مختصــری بــه معرفــی 
ــه(  ــام زمان)عجل اهلل تعالی فرج ام
آن  از  پــس  و  شــده  پرداختــه 
و  پیامبــر  قــرآن،  بشــارت هــای 
مــورد  در  امامان)علیهم الســالم( 
آن حضــرت آورده شــده اســت

امــام  دربــاره  وگفتگــو  بحــث 
 ) جــه لی فر هلل تعا عجل ا ( ن ما ز
دینــی  موضوعــات  مهم تریــن  از 
ارتبــاط  کــه  اســت  عقیدتــی  ـ 
و  اســالم  بــا  عمیقــی  پیونــد  و 
امــام  چــون  دارد؛  مســلمین 
 ، ) جــه لی فر هلل تعا عجل ا ( ن ما ز
و  اســت  اســالمی  حقیقتــی 
مســائل  مهم تریــن  از  مهدویــت 
زمــان  می باشــد.امام  دینــی 
 ، ) جــه لی فر هلل تعا عجل ا (
ــیعیان  ــه ش ــت ک ــطوره ای نیس اس
رهایــی  و  خاطــر  تســلی  بــرای 
فکــری از درد و رنج آن را ســاخته 

بریش از کتاب
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رسول ابلیس

محمد مهدی سلمانپور

پیشینه ادعای مهدویت به 
درازای تاریخ اسالم است. 

انگیزه های مختلف دنیوی سبب 
می شد تا افرادی برای خود یا 

دیگران، مدعی مهدویت شوند. 
معاویه قدیمی  ترین این ادعاها 

را داشت؛ جاعالن حدیث در 
تقابل با نفرین های متعدد رسول 

خداصلی اهلل علیه وآله، حدیثی 
به این مضمون جعل کردند 

که پیامبر خدا دعا کرده تا او 
»مهدی« باشد چنین که این 

سخن نیز از کیسه جعل سر بر 
آورد که اگر معاویه را می دیدید، 

می گفتید این مهدی است. حتی 
خود مخالفان نیز درباره این 

روایات جعلی مناقشه و تردید 
دارند.

ابومنصور عجلی، از غالیان معاصر 
امام باقر علیه السالم بود که 
احمد اسماعیل شباهت های 

بسیاری به او دارد؛ عجلی که 
فرقه منصوریه منسوب به او 
بودند، ادعا کرد که امام باقر 

علیه السالم او را وصی خود قرار 
داده است. او فردی بی سواد 

بود و غیر از پیروان خویش 
را تکفیر می کرد و مشرک 

می دانست و اصحابش را به 
کشتن آنان فرمان می داد، چنان 

که سیره احمد اسماعیل نیز 
چنین است.

بریش از کتاب
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 نگاهی به مسیحیت و پاسخ به
شبهات

علی اصغر رضوانی

علیــه  مســیح  حضــرت  هرچنــد 
الســالم خــود منــادی یکتاشناســی 
کــه  چنــان  بــود،  یکتاپرســتی  و 
در انجیــل یوحنّــا آمــده اســت: 
»و حیــات جاودانــی ایــن اســت 
ــی  ــد حقیق ــدای واح ــو را خ ــه ت ک
فرســتاده  را  مســیح  عیســی  و 
خــدا بشناســد.« و نیــز در انجیــل 
مرقــس آمــده اســت: »اّول همــه 
ــنو ای  ــه بش ــت ک ــن اس ــکام ای اح
اســرائیل! خداونــد، خــدای مــا، 
خداونــد واحــد اســت، و خداونــد، 
دل  تمامــی  بــه  را  خــود  خــدای 
و تمامــی جــان و تمامــی خاطــر و 
ــا.« ــت نم ــود محبّ ــّوت خ ــی ق تمام
بــر  تأکیــدات  همــه  ایــن  بــا 
ــه  ــم ک ــی کنی ــاهده م ــد، مش توحی
علیــه  مســیح  حضــرت  پیــروان 
ــد  ــح توحی ــق صحی ــالم از طری الس
»تثلیــث«  بــه  و  رفتــه  بیراهــه 
و ســه گانــه پرســتی روی آورده 
انــد. ایــن انحــراف در پیــروان 
ادیــان توحیــدی ناممکــن و بــی 
در  کــه  چنــان  نیســت،  ســابقه 
»بنــی  اســت:  آمــده  »تــورات« 
از  رهایــی  از  پــس  اســرائیل 
ســتم هــای فرعــون مصــر و گام 
ــن  ــادن در صحــرای ســینا، همی نه
ــور  ــض حض ــبی از فی ــد ش ــه چن ک
موســی  خــود  منجــی  و  پیامبــر 
علیــه الســالم محــروم شــدند، بــه 
گوســاله پرســتی گرفتــار آمدنــد و 
از دایــره توحیــد خــارج گشــتند.«
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جرعه ای از زالل رمضان

محمد خامه یار

دعاهــای  شــرح  مجموعــه،  ایــن 
به همــراه  رمضــان  مــاه  روزانــه 
ــاه را در  ــن م دو دعــای مشــهور ای
قالــب مناجــات ادبــی در اختیــار 

می دهــد. قــرار  عالقه منــدان 

چند فراز از مناجات دعای روز 
پنجم ماه مبارک رمضان را با 

هم می خوانیم:»خدایا! می دانم 
مهمانی آدابی دارد. مهمان 

دوست و حبیب توست. می دانم 
مهمانی رسم و رسومی دارد که 
باید به آن پایبند باشم. من در 
این ماه مهمان احسان و لطف تو 

هستم، مثل همه مهمانان خدا که 
متنعم به نعمت های تو شده اند. 
مرا قدردان احسان خود گردان.

خدایا! این که مرا در زمره 
خوبان عالم قرار داده ای برخود 
می بالم که بنده تو هستم. مرا 

با قناعت و ساده زیستی آشنا و 
از تکلیف و تجمل دور کن. حاال 

که مرا مورد لطف و کرم و عنایت 
خویش قرار داده ای، دست تمنا 
به سمت وسوی آبی آسمان دارم 
و در انتظار اجابت دعای خویش 

لحظه شماری می کنم. در درگاه 
کبریایی تو هیچ مژده و هدیه ای 

بهتر از این نیست که احساس 
کنم توبه ام را پذیرفته و به من 

توفیق بندگی داده باشی«.

بریش از کتاب
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رجعت عصر ناشناخته

سید جواد مهدوی

بازگشــت  معنــای  بــه  رجعــت 
ظهــور  از  بعــد  افــراد،  برخــی 
ــام عصر)عــج( و قبــل از وقــوع  ام
ــده  ــه عقی ــا اینک ــت. ب ــت اس قیام
بــه رجعــت، ریشــه قرآنــی دارد 
و روایــات معتبــر و متعــددی در 
منابــع شــیعه، بــه آن پرداختــه 
انــد، بــرای عمــوم شــیعیان، آموزه 
از  اســت.  ناشــناخته  تقریبــا  ای 
ــل  ســوی دیگــر، اهــل ســنت، قائ

اســاس  -بــر  کــه  »همانطــور 
اگــر  انعــام-  ســوره   ۲۸ آیــه 
دنیــا  بــه  قیامــت  روز  در  کفــار 
ــال گذشــته  ــان اعم ــد، هم برگردن
در  می کننــد،  تکــرار  را  خــود 
ــه  ــم تجرب ــی رغ ــز -عل ــت نی رجع
اعمــال  همــان  بــه  بــرزخ- 
ادامــه می دهنــد  گذشــته خــود 
زمینــه  ایــن  در  شــبهه ای  و 
)۸۸ )صفحــه  نمی مانــد.«  باقــی 

بریش از کتاب
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مهدویت و آرامش روان

محمد سبحانی نیا

روان«  آرامــش  و  »مهدویــت  کتــاب 
درمــان  و  مهدویــت  آموزه هــای  دربــاره 
امــروز  بشــر  روان  و  روح  بیماری هــای 
بیــان  بــه  کتــاب  ایــن  اول  فصــل  اســت. 
فصــول  در  و  داشــته  اختصــاص  مفاهیــم 
دوم تــا پنجــم، بــه ترتیــب، موضوعاتــی چــون 
مهدویــت  مهدویــت،  روانشــناختی  تحلیــل 
تاثیــر  روان،  و  بهداشــت  شــاخصه های  و 
مهدویــت بــر بهداشــت روان و مهدویــت و 

انــد. شــده  مطــرح  درمانــی  روان 

منجــي موعــود براســاس روایــات، 
مــردم  بیــن  انتظــار  عصــر  در 
اســت و آنــان او را مي بیننــد و 
ــاي  ــه در دع ــند؛ چنان ک نمي شناس
ــَت  ــم: »ِبنَفســي أن ــه مي خوانی ندب
ــم  ــا؛ جان ــُل ِمنّ ــم یَخ ــٍب لَ ــن ُمَغیَّ ِم
بیــن  کــه  کســي  اي  به فدایــت! 
نگاه هــا  از  و  داري  حضــور  مــا 
پنهانــي!« نــه  فقــط  شــیعیان ، همــۀ  
اوینــد؛  انتظــار  بــه   انســان ها، 
ــد  ــر دل  باورمن ــان  ه ــه  او آرم بلک
در  کــه   اســت   زن   و  مــرد  از 
»بنفســي   مي نالــد :  فراقــش  
أنــت  أمنیــه  شــایق  یتمنّــي  مــن  
مؤمــن  و مؤمنــۀ  ذکــرا فحنـّـا؛ جانــم  
ــرد و  ــر م ــان  ه ــه  آرم ــداي  آن ک ف
زن  مؤمــن  اســت  کــه  فریــادش  
بــه  حقیقــي،  مي کنند.«منتظــر 
بــه  توســل  دســت  بهانــه  هــر 
دامــن پرمهــر موالیــش مي زنــد 
و بــه اشــتیاق ظهــور مبــارک او 
و دیــدن جمــال بي مثالــش، نالــه 
ســرمي دهد. رهــرو راه انتظــار، در 
ــام آن محبــوب  ــه ن مجالســي کــه ب
دل هــا، تشــکیل مي شــود، حضــور 
محبــت  ریشــه هاي  تــا  مي یابــد 
او را در دل محکــم کنــد و همــۀ 
ــال او و  زمان هــا و مکان هــا را دنب
بــا یــاد گل روي او ســپري مي کنــد 
تــا شــاید آن مــوالي مهربــان بــا 
نیم نگاهــي بــر او عنایــت کنــد و 

مــس وجــودش را زر نمایــد!
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آیین انتظار

 سید محمد تقی موسوی اصفهانی 

در این نوشتار خالصه ای از کتاب 
مکیان المکارم فی فواید الدعا 

للقائم )عج( نوشته سید محمد تقی 
موسوی اصفهانی درج شده است. 

در این نوشتار علل و فواید و نتایج 
دعا برای حضرت ولی عصر )عج( 

و نیز وظایف دیگر ما در قبال آن 
حضرت توضیح داده شده است.

آن  گیــری  گوشــه  و  عزلــت 
امــام  مــردم:  از  حضرت)عــج( 
فرمــود:»  الســالم(  صادق)علیــه 
را  امــر  ایــن  صاحــب  ناچــار  بــه 
هنــگام  در  بــود،  خواهــد  غیبتــی 
گوشــه  و  عزلــت  از  ناچــار  غیبــت 
علــی  در قضیــه  اســت.«و  کیــری 
بــن مهزیــار از آن حضــرت آمــده 
کــه فرمــود: »پــدرم از مــن پیمــان 
ــای  ــرزمین ه ــز ذر س ــه ج ــه ک گرفت
تــا  نگیــرم،  منــزل  دور  و  پنهــان 
مخفــی بمانــم و جایگاهــم از نیرنــگ 
سرکشــان  و  ضاللــت  اهــل  هــای 
امــت هــای تــازه بــه دوران رســیده 
تریــن  باشــد.«محبوب  مصــون 
اعمال:ایــن دعــا بهتریــن اعمــال بــه 
ــرا  ــت، زی ــال اس ــدای متع ــوی خ س
موجــب خوشــحالی امــام و پیشــوای 
مومنیــن و افضــل آنــان مــی باشــد.
روایــت  خــدا)ص(  رســول  از 
ــوب  ــا محب ــود:» همان شــده کــه فرم
ــد خوشــی  ــزد خداون ــن کارهــا ن تری
ــه مومنیــن مــی باشــد.« رســاندن ب
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پیشگویی هایی از آخرالزمان

علی رضایی

غیــر  واقعیت هــای  از  یکــی 
امامــان  پیشــگویی  کتمــان،  قابــل 
سرنوشــت  دربــاره  معصــوم)ع( 
بشــریت در آخرالزمــان و حــوادث 
قبــل و بعــد از ظهــور منجــی عالــم 
ــر  ــاب حاض ــت. کت ــریت)عج( اس بش
ــبکی  ــا س ــا ب ــت ت ــال آن اس ــه دنب ب
نــو و از زاویــه ای جدیــد و نیــز بــا 
ــن  ــق فریقی ــع موث ــه مناب ــتناد ب اس
)شــیعه و ســنی(، بــه پیشــگویی های 
امامــان معصــوم)ع( دربــاره ظهــور 
ایــن  وقایــع  موعود)عــج(،  مهــدی 
ــان  ــی ایش ــاران آخرالزمان ــان و ی زم

بپــردازد

ــك  ــتر ی ــر، شوش ــك نف ــواز ی از اه
نــام  بــه  نفــر  ســه  شــیراز  نفــر، 
حفــض، یعقــوب و علــی، اصفهــان 
چهــار نفــر بــه نــام موســی، علــی، 
یــك  بروجــرد  و غلفــان؛  عبــداهلل 
نفــر بــه نــام قدیــم، نهاونــد یــك 
ــدان  ــرزاق، هم ــام عبدال ــه ن ــر ب نف
ســه نفــر بــه نــام جعفــر، اســحاق 
ــام  ــه هم ن ــر ک ــم ده نف ــی، ق و موس
رســول  خــدا)ص(  اهل بیــت 
ــر  ــی هجــده نف هســتند )و در حدیث
ــك  ــیروان ی ــت(، ش ــده اس ــان ش بی
نفــر، خراســان یــك نفــر بــه نــام 
ــام  ــه هم ن ــر ک ــج نف ــز پن ــد و نی دری
ــك  ــل ی ــتند، آم ــف هس ــاب که اصح
ــن دو  ــر، قزوی ــك نف ــرگان ی ــر، گ نف
ــك  ــر ی ــر، ابه ــك نف ــارس ی ــر، ف نف
نفــر، اردبیــل یــك نفــر، مراغــه ســه 
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نفــر، خــوی یــك نفــر، ســلماس یــك نفــر، آبــادان 
ســه نفــر و کازرون یــك نفــر.
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پیشوای اینترنتی

علی محمدی هوشیار

ــن  ــرد احمدالحس ــد آرا و عملک نق
اینترنتــی؛  پیشــوای  بصــری 
مدعــی  داســتان  از  برگــی 
یمانیــت  و  مهدویــت  دروغیــن 
ــع  ــه تقطی ــا تمســك ب ــه ب اســت ک
روایــات  تدلیــس  و  تأویــل  و 
اهــل بیت)علیهم الســالم( ســعی 
باورهــا  در  انحــراف  ایجــاد  بــر 
تشــیع  راســتین  آموزه هــای  و 
دارد. وی ظهــور خــود را از طریــق 
ــت  ــود و امام ــالن نم ــبوک اع فیس
خــود را بــه صــورت اینترنتــی و 
در فضــای مجــازی دنبــال می کنــد. 
احمــد الحســن؛ همــان پیشــوای 
اینترنتــی اســت که خــود را فرزند 
مهد)عجل اهلل تعالی فرجــه( امــام 
اکــرم  پیامبــر  وصــی  و 
و  دانســته  )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــداد  ــه تع ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
تــن   ۲4 بــه  معصومیــن  ائمــه 

اســت. رســیده 
صــدد  در  حاضــر  نوشــتار 
و  باورهــا  از  برخــی  بررســی 
ادعاهــای انحرافــی او می باشــد 
کــه بــا بهره گیــری از روایــات 
اهــل بیت)علیهم الســالم( ، از 
دجــل و فریبــکاری ایــن مدعــی 

پــرده برداشــته اســت.
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 گفتمان جهانی مهدویت و آینده
بشر

قنبرعلی صمدی

مهدویــت،  جهانــی  گفتمــان 
فرجام شناســانه ای  اندیشــه 
گفتمانــی  رویکــرد  بــا  اســالمی 
فراینــد  تبییــن  بــه  کــه  اســت 
ــول،  ــه اص ــر پای ــده ب ــوالت آین تح
نظریــه  کارکردهــای  و  اهــداف 
و  می پــردازد  مهدویــت  قرآنــی 
بــا فراخوانــدن انســان معاصــر بــه 
ارزش هــای متعالــی و تمّدن ســاز 
دیــن، رویکــرد فراگیــر بــه گفتمان 
و  ســعادت  ضامــن  را  مهدویــت 
نجــات بشــر و نوید بخــش ظهــور 
منجــی موعــود )عــج( بــرای تحقــق 

می دانــد. آرمانــی  جامعــه 

ــبت  ــواره نس ــانی هم ــع انس جوام
ــگاه داشــته  ــوع ن ــده، دو ن ــه آین ب
رویکــرد  دو  نــگاه،  دو  ایــن  و 
داشــته  پــی  در  را  متفــاوت 
آینــدۀ  نــگاه ،  یــك  در  اســت. 
تلّقــی  ظلمانــی  و  تاریــك  بشــر 
شــده و هیــچ فرجــام امیدبخشــی 
بشــر،  تاریــخ  آینــدۀ  بــرای  را 
متصــّور نیســت. نــگاه دیگــر، نــگاه 
دوران  کــه  اســت  امیدوارانــه 
فرجامیــن تاریــخ بشــر را مثبــت و 
سرشــار از امیــد ارزیابــی کــرده و 
ــی  ــه چشــم انداز روشــن و آفتاب ب
ــت. ــه  اس ــم دوخت ــش رو، چش پی
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راز پیوند عاشورا و مهدویت

محمد پاشایی

نظرداشــت دو  بــا  پژوهــش حاضــر 
یعنــی  تاریخــی  تاثیرگــذار  حادثــه 
مهــدوی  نهضــت  و  عاشــورا  قیــام 
)عــج( بــر آن اســت تــا افــزون بــر 
کشــف اشــتراکات ایــن دو واقعــه، 
ــده و  ــز پژوهی ــان را نی ــد آن راز پیون
هــم پوشــانی اهــداف آن دو نهضــت 
و صاحبانــش را عیــان ســازد. ایــن 
کــه امــام عصــر ارواحنــا فــداه در 
ــا وصــف  ــارت عاشــورا ب فــرازی از زی
“امــام منصــور” مــورد اشــاره قــرار 
گرفتــه اســت، از آن روســت تــا حــق 
ســبحان او را از بــرای نصــرت بخشــی 
مظلومــان جهــان بــا شمشــیر عالــم 
ــوان  ــه عن ــاخته و ب ــاده س ــرش آم گی
“والیــت ثــار و خــون” انتقــام شــهدای 
بازســتاند.  قاتالنــش  از  را  کربــال 
ایــن مــورد در کنــار ســایر نمونــه هــا 
کشــف قناعــی اســت از اســرار پیونــد 
ــت. ــاله مهدوی ــورا و مس ــه عاش حادث

در محلــه هــای پاییــن شــهر تهــران، 
مــردی بــود قلــدر و زورگــو کــه هــر 
ــش  ــا و شــیره ک ــه ه ــه از قمارخان هفت
خانــه هــا، دویســت تومــان بــاج مــی 
)قلــدری(،  قــدرت  اوج  در  گرفــت! 
ــاد  ــی اش افت ــی در زندگ ــاق عجیب اتف
ــف  ــه لط ــی و جاذب ــت اله ــه رحم و بارق
یعنــی  رحمــت،  دریــای  آن  عنایــت  و 
الحسین)علیه الســالم(  اباعبــداهلل 
ــه  ــی ک ــام اموال ــود. او تم ــش را رب دل
از راه هــای نامشــروع بــه دســت آورد، 
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فروخــت و تبدیــل بــه پــول نقــد کــرد. وجــه را در 
ــت.  ــم رف ــه ق ــه ب ــرای توب ــت و ب ــی گذاش چمدان



بوده انــد ولــی مطالعــه دقیــق تاریــخ و تأمــل در 
ــای  ــه خبره ــن صحاب ــه بی ــد ک ــان می ده آن نش
رســول  صحابــه  اســت!  بــوده  هــم  دیگــری 
و  داشــته اند  مختلفــی  گرایش هــای  خــدا 
کارهــای بعضــاً عجیبــی از آن ســر زده اســت 
برانــدازی  در  ســعی  بعضی شــان  حتــی  و 
تاکنــون  کــه  کتاب هایــی  داشــته اند.  اســالم 
ایــن  نهایتــاً  شــده اند  نوشــته  در این بــاره 
صحابــه را بــه دو رویکــرد و جریــان دســته بندی 

کرده انــد.
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جریان شناسی اصحاب نبوی

محمد موسی نوری

اصحــاب  شناســی  »جریــان  کتــاب 
بــه  پاســخگویی  صــدد  در  نبــوی« 
جریــان  کــه  اســت  پرســش  ایــن 
هــای موجــود در عصــر نبــوی، چــه 
ــد و چــه ویژگــی  ــوده ان جریانهایــی ب
ابتــدای  از  انــد.  داشــته  هایــی 
بــا ماجــرای قتــل  تاریــخ بشــریت 
هابیلیــان  جریــان  دو  آدم  فرزنــد 
و قابلیــان در زندگــی بشــر شــکل 
آورده هــای  از  یکــی  و  گرفــت 
شــناخت  تاریــخ  تحلیلــی  خوانــش 
همیــن جریان هاســت. ماننــد کاری 
»جریان شناســی  کتــاب  در  کــه 
اصحــاب نبــوی« شــاهد آن هســتیم. 
نویســنده  نــوری«  »محمدموســی 
ایــن کتــاب در ســطرهای ابتدایــی 
جریان شناســی اصحــاب نبــوی آورده 
اســت: »در هــر جامعــه ای احــزاب و 
جریان هایــی بــا گرایش هــای مختلــف 
و  تحول هــا  در  کــه  دارنــد  وجــود 
ــر  ــش مؤث ــه نق ــای آن جامع رخداده
و بســزائی ایفــا می کننــد. شناســایی 
ــی  ــل و ارزیاب ــه تحلی ــا ب ــن جریانه ای
صحیــح از وقایعــی کــه در آن جامعــه 
اتفــاق افتــاده اســت، کمــك شــایانی 
می کند.«شــاید برخــی فکــر کننــد 
صحابــی کــه همــان یــاران و مالزمــان 
همیشــگی رســول اکــرم هســتند، 
بهره منــدی  به خاطــر  همگــی  البــد 
پیامبــر،  محضــر  از  بی واســطه 
ــص ــادق و مخل ــن، ص ــت، مؤم یکدس



33

دکان های کاغذی

علی محمدی هوشیار

ــوع  ــا موض ــذی ب ــای کاغ ــاب دکان ه کت
جریــان شناســی مدعیــان دروغیــن 
مهدویــت از ســده نخســت اســالم تــا 
ــا  عصــر حاضــر تدویــن شــده اســت ت
بتوانــد گامــی در مســیر روشــنگری و 
تحلیــل الیه هــای پنهــان ســردمداران 
جریان هــای مدعــی مهدویــت بــردارد.

تشــکیالتی بــودن رفتــار تشــکیالتی، 
یکــی از مهمتریــن شــاخصه هــای 
ــه  ــت. هم ــی اس ــای انحراف ــه ه فرق
ایــن فرقــه هــا، ســرکرده، جانشــین، 
اطالعــات طبقــه بنــدی شــده، حلقــه 
اســرار  پیــروان،  چندگانــه  هــای 
ســازمانی، کمیتــه هــای تبلیغــی و 
غیــره دارنــد و برای حفــظ آن از هیچ 
رفتــاری دریــغ نمــی کننــد؛ زیــرا 
دانســته انــد کــه رمــز قوام شــان 
بــه حفــظ تشــکیالت خواهــد بــود. 
در همــه پیــروان یــك فرقــه ســمت، 
جایــگاه و عنــوان دارنــد. از ایــن 
جــذب  یــك  تثبیــت  از  پــس  رو، 
شــده در فرقــه، بالفاصلــه عنــوان و 
وظیفــه تشــکیالتی خــود را دریافــت 
ــتور و  ــت دس ــس از دریاف ــرده، پ ک
ارائــه گــزارش عملکــرد ماهیانــه، 
ــاط  ــود در ارتب ــت خ ــا باالدس ــد ب بای
ــه در  ــول، آنچ ــور معم ــه ط ــد. ب باش
بررســی فرقــه هــا مخفــی مــی مانــد 
ــان، بلکــه  ــد و اســتدالل آن ــه عقای ن
ــان  ــکیالتی آن ــرد تش ــط و عملک رواب
ــد  ــه مری ــر پای ــتر ب ــه بیش ــت ک اس
ــاط عمیــق عاطفــی و  و مــرادی و ارتب

عوامــل روانشــناختی اســت.

بریش از کتاب
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خورشید غائب

رضا استادی

کتاب »نجم الثاقب در احوال 
امام غایب )ع(« از معروف ترین 

کتاب هایی است که درباره 
حضرت امام عصر)عّج( به زبان 

فارسی تألیف شده است. 
مؤلف این کتاب مرحوم حاج 

میرزا حسین نوری، مشهور به 
محّدث نوری، صاحب »مستدرک 

الوسائل« است.

کــرده  روایــت  صــدوق  »شــیخ 
گفــت:  کــه  هــروی  ابوصلــت  از 
پرســیدم از حضــرت رضــا)ع( کــه 
ــم شــما چــون  چیســت عالمــت قائ
خــروج نمایــد؟ فرمــود: »عالمــت 
پیــر  ســن  در  کــه  اســت  آن 
باشــد و بــه صــورت جــوان تــا بــه 
مرتبــه ای کــه نظرکننــده بــه آن 
ــن  ــه در س ــرد ک ــان ب ــرت گم حض
4۰ ســالگی اســت یــا کمتــر از 4۰ 
ســالگی. و دیگــر از نشــانه های آن 
ــت  ــه گذش ــت ک ــن اس ــرت ای حض
ــر آن حضــرت،  شــب ها و روزهــا ب
پیــری بــر آن جنــاب، راه نیابــد 
تــا زمانــی کــه اجــل آن ســرور در 
رســد.« امــام صــادق)ع( فرمــود: 
معجــزات  از  معجــزه ای  »هیــچ 
ایشــان  اوصیــای  و  پیغمبــران 
نیســت، مگــر آنکــه ظاهــر خواهــد 
گردانیــد، خــدای تعالــی، ماننــد آن 
ــت  ــه جه ــا ب ــم م ــت قائ ــه دس را ب

ــدا.« ــر اع ــت ب ــام حج اتم

بریش از کتاب
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رّد پای اشراف

عبدالرحیم پیرسته انوشه

ولــی  دســت  بــه  جامعــه  اگــر 
آن  باشــد،  اهل بیــت  و  خــدا 
در  متــوازن،  صــورت  بــه  را 
و  می کننــد  پخــش  جامعــه 
تابــع  مــال،  و  می دهنــد  نمــو 
اســت. ولــی در دولــت فجــار، 
مــال، متبــوع و ســاالر اســت. 
ــار  ــت فج ــوال در دس ــی ام وقت
میــدان  یــك  هماننــد  باشــد، 
امــوال  بقیــه  مغناطیســی، 
را  جامعــه  و  بلعیــده  هــم  را 

. ند می خشــکا

تجربــی،  و  تاریخــی  نظــر  از 
و  هــا  مخالفــت  بیشــترین 
الهــی  پیامبــران  بــا  مبــارزات 
و  خــدا  راســتین  انبیــای  و 
را  ائمه)علیهم الســالم(  حتــی 
انــد  کــرده  رهبــری  افــرادی 
ــوده  ــاه زده ب ــاز و رف ــی نی ــه ب ک
و روحیــه اشــرافیگری داشــته 
انــد؛ لــذا هنگامــی کــه پیامبــری 
ــد،  ــی ش ــوث م ــالت مبع ــه رس ب
اولیــن کســانی کــه بــه مخالفــت 
خواســتند،  برمــی  ایشــان  بــا 
اشــراف بودنــد؛ زیــرا موقعیــت 
خــود را در خطــر مــی دیدنــد.

بریش از کتاب
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عصر حیرت

محمود مطهری نیا

محمــود  تالیــف  حیــرت  عصــر 
اســت  آن  صــدد  در  مطهری نیــا 
عصــر  ویژگی هــای  بیــان  بــا  کــه 
حیــرت و تقســیم آن بــه دو دوره 
کــه یکــی در آغــاز غیبــت صغــری و 
ــور حضــرت  دیگــری در آســتانه ظه
عجل اهلل تعالی فرجــه  عصــر  ولــی 
بــه وقــوع می پیوندد،راهکارهــای 
بــرون رفــت از حیــرت خصوصــا در 
دوره پیــش از ظهــور را بیــان نمایــد 
و تلنگــری باشــد بــه دوســتان و 
یــاران حضــرت کــه در ایــن آشــفته 
خــود  دیــن  مراقــب  دنیــا  بــازار 
باشــند چرا کــه بســیاری از شــیعیان 
فــراز  پــر  مختلــف  دوره هــای  در 
ایــن جریــان از کاروان  و نشــیب 
مانده انــد  جــا  مــدراران  والیــت 
و در حیــرت خــود غوطــه ور شــده 
تباهــی  ســمت  بــه  را  مســیر  و 
نموده انــد . طــی  گمراهــی  و 

موضــوع حیــرت و ســرگردانی در 
زمان)عجــل اهلل  امــام  شــناخت 
تــازه ای  موضــوع  تعالی فرجــه( 
حیــات  زمــان  در  و  نیســت 
ســابقه  ائمه)علیهم الســالم( 
طــور  بــه  امــا  اســت،  داشــته 
ــام  ــت ام ــات، دوره غیب ــژه، روای وی
را  تعالی فرجــه(  زمان)عجــل اهلل 
ــد و شــدت  ــده  ان ــرت نامی دوره حی
و میــزان ایــن حیــرت در مقاطــع 
نوســان  غیبــت  عصــر  مختلــف 

اســت. داشــته 

بریش از کتاب
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ابن تیمیه، مؤسس افکار وهابیت

علی اصغر رضوانی

ترویج فرهنگ ناب محّمدی و 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 

السالم در طول تاریخ دچار کج 
اندیشی ها و نابخردی هایی بوده 

است که نمونه بارز آن را در 
اندیشه وهابیت و سلفی گری می 
توان نظارگر بود، تفکری که همه 
مسلمانان جهان را از دین اسالم 
خارج و فقط خود را مسلمان می 

ــه  ــه نســبت ب ــای بغــض صحاب اّدع
ــالم( ــه الس ــی )علی ــرت عل حض

او می گویــد: »بســیاری از صحابــه 
ــته،  ــی را داش ــض عل ــن، بغ وتابعی
او را ســب کــرده وبــا او جنــگ 

نموده انــد«.
ــه  ــن تیمی ــمنی اب ــخ : اّوال دش پاس
ــالم(  ــه الس ــی )علی ــرت عل ــا حض ب
باعــث شــده تــا اّدعــا کنــد کــه 
وتابعیــن  صحابــه  از  بســیاری 
وســّب  داشــته  دشــمن  را  او 
ایــن  اســم  او  چــرا  نموده انــد. 
غیــر  آیــا  نمی بــرد؟  را  افــراد 
از  تیمیــه  ابــن  کــه  خــوارج  از 
اســالف آنــان اســت، کســی دیگــر 
از تابعیــن بوده انــد کــه نســبت 
بــه حضــرت امیرمؤمنــان )علیــه 
الســالم( بغــض وعــداوت داشــته 

باشــند؟

بریش از کتاب



38

نسل مهدوی

سمیه غبادی

بــا  اثــری  مهــدوی”  “نســل  کتــاب 
کــودک  دینــی  تربیــت  محوریــت 
هویــت  شــکل گیری  بــه  و  اســت 
می کنــد.. کمــك  فرزنــدان  دینــی 

خــوب یــا بــد بــودن تلویزیــون بــرای 
کــودک، از نظــر علمــی قابــل توجیــه 
نیســت. رابطــه تلویزیــون و کــودک، 
ــای  ــن برنامه ه ــه ای بی ــه رابط همیش
تلویزیونــی و کــودکان در شــرایطی 
ویــژه اســت. تلویزیــون، در تمــام 
می شــود،  وارد  کــودک  زندگــی 
نــه فقــط در گوشــه ای از آن، کــه 
تالقــی  خاصــی  برنامــه  بــا  اتفاقــاً 
ــك  ــار نی ــالق و رفت ــدا می کند.اخ پی
فیلــم  وســیله  بــه  کــودکان،  در 
خــوب پــرورش می یابــد؛ در حالــی 
 کــه فیلــم بــد، بســیار خطرنــاک و 
زیان بــار اســت؛ زیــرا ســبب انحــراف 
و فســاد اخالقــی خواهــد شــد. در 
تلویزیونــی،  برنامــه  و  فیلــم  یــك 
ــی  ــه تنهای ــوای خــوب ب هــدف و محت
صحنه هــا  تمــام  و  نیســت  کافــی 
ــی  ــوزی خال ــه بدآم ــر گون ــد از ه بای
باشــد؛ زیــرا افــزون  برهــدف فیلــم، 
ــا  ــا، گفتاره ــا، رفتاره ــه حرکت ه هم
ــاس و طــرز  ــگ لب ــی مــدل و رن و حت
کــودک  در  غیــره  و  خــوردن  غــذا 
تأثیــر می گــذارد. هــر کودک،الگــوی 
ــار  ــد و رفت ــاب می کن ــی را انتخ خاص
قــرار  خــود  سرمشــق  را  ویــژه ای 

می دهــد؛ خــوب باشــد یــا بــد!

بریش از کتاب
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هفتاد و دو آموزه عاشورایی

محمد شفیعی مازندرانی

آمــوزه  دو  و  »هفتــاد  کتــاب 
عاشــورایی« حاصــل تحقیق و تتبع 
ــه  ــفیعی در واقع ــالم ش حجت االس
عاشوراســت کــه بــا دیــده و رزی 
در روایــات و احادیــث مربــوط بــه 
ــر  ــا ذک ــش ب ــه در ۷۲ بخ آن واقع
روایت هــای تاریخــی و احادیثــی 
حسین)علیه اســالم(  امــام  از 
آموزه هــای مختلفــی را تببیــن و 
ــه  تشــریح کــرده اســت. همان گون
کــه نویســنده در مقدمــه کتــاب 
نهضــت  اســت،  معتقــد  آورده 
عاشــورا شــاهنامه ای حماســه ای 
اســت کــه هــر خــط آن هــزاران 

نکتــه درس آمــوز دربــردارد.

عاشــورا  آموزه هــای  از  »یکــی 
آشــکار شــدن سرانجام هاســت. 
ظهــور  گــواه  اســالم  تاریــخ 
بســیاری از عاقبت هاســت و قیــام 
ــدن  ــکار ش ــاهد آش ــز ش ــال نی کرب
مســلماناِن  از  بســیاری  عاقبــت 
بــه ظاهــر مؤمــن اســت. گاهــی 
ظاهــر زندگــی، گــواه بــر ایمــان 
و پارســایی و تقــوا و گاهــی بــر 
عکــس آن اســت؛ ولــی حقیقــت 
آشــکار  کــه  اســت  ایــن  امــر 
افــراد  باطنــی  ســیمای  شــدن 
به طــور ناقــص در عالــم بــرزخ و 
ــرت  ــم آخ ــل در عال ــورت کام به ص
ــاد و  ــه جه ــرد؛ البت ــام می پذی انج
ــز گاهــی  ــدا نی شــهادت در راه خ
واقعیت هاســت.  تجلــی  عرصــه 

بریش از کتاب

عــده ای  و  خوش عاقبــت  عــده ای  کربــال  در 
بدعاقبــت نمایــان گشــتند. عــده ای مــورد لعــن 
و نفریــن و تعــدادی نیــز مــورد مرحمــت تاریــخ 

گرفته انــد.« قــرار  مــردم  و 
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پرچم های تاریکی

علی محمدی هوشیار

بازخوانــی  تاریکــی،  پرچم هــای 
مدعیــان  از  یکــی  آراء  انتقــادی 
دروغیــن عرصــه مهدویــت، منصــور 
هاشــمی خراســانی اســت کــه بــر 
اســاس کتــاب “بازگشــت بــه اســالم” 
بــه  اســالمی  حکمــت  منظــر  از  و 

اســت. آمــده  در  تحریــر  رشــته 

از  صادق)علیه الســالم(  امــام 
ظهــور  هنگامــه  در  پرچــم  دوازده 
کــه شــبیه  خبــر داد. پرچم هایــی 
را  باطــل  و  حــق  و  هســتند  هــم 
به هــم آمیختــه می کننــد. مفضــل 
بــه خاطــر ایــن اوضــاع گریســت. 
او  بــه  صادق)علیه الســالم(  امــام 
از  روشــن تر  مــا  پرچــم  فرمــود: 
آنهــا  بیــن  در  و  اســت  خورشــید 
ــد.  ــد ش ــناخته خواه ــی ش ــه راحت ب
معرفــی  صــدد  در  کتــاب  ایــن 
تاریکــی  پرچم هــای  از  یکــی 
امــام  ظهــور  از  پیــش  کــه  اســت 
 ) جــه لی فر هلل تعا عجل ا ( ی مهد
برافراشــته شــده و ســعی بــر گمــراه 
ــت  ــعار “بازگش ــا ش ــردم ب ــودن م نم
چــه  تاریــخ  و  دارد  اســالم”  بــه 
ــه  ــد آن را ب بســیار شــعارهایی مانن
خــود دیــده اســت. شــعارهایی چــون 
»إن الحکــم إال هلل« یــا »الرضــا مــن 
محمد)صلی اهلل علیه وآلــه(«  آل 
ــراف  ــاد انح ــی ایج ــی در پ ــه همگ ک
بوده انــد  فریبنــده  شــعارهای  بــا 
ولــی در نهایــت بــه زبالــه دان تاریــخ 

پیوســتند.

بریش از کتاب
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در فضیلت خواندن سوره های قرآن

عالمه محمدباقر مجلسی

عـالمه مجلسی یـــــکی از سرشناس ترین 
شـــخصیت های تاریخ اســـالم اســـت که 
در کتـــاب شـــریف مشـــکات النـــوار با 
فیـــض کالم معصومان)ع(،  از  بهره گیری 
بـــه گونه های مختلف کوشـــیده اســـت 
پیرامون  ابـــواب مختلـــف  طـــرح  بـــا  تا 
قرآن  حامـــالن  فضایل  قـــرآن،  فضیلت 
اهل بیـــت  کـــه  حقیقـــی  -قرآن هـــای 
پیامبرنـــد- اصنـــاف و صفـــات قاریان، 
آداب و صفـــات قرائـــت، کیفیـــت ختم، 
ارزش تعلیـــم و فوایـــد برخـــی از آیات 
و ســـور کریمـــه قرآنی، زمینـــه ای قوی 
برای رویکرد مســـلمانان بـــه این امانت 
عظیم الهـــی فراهم آورد. ایـــن کتاب را 
با عنوان ســـاده تر »در فضیلت خواندن 
دارید. رو  پیـــش  قـــرآن«  ســـوره های 

ثواب قرائت سوره حمد
امــام صــادق علیــه الســالم فرمودنــد: 
اســم اعظــم خداونــد در ســوره حمــد 

اســت .
ثــواب قرائــت ســوره بقــره و آل عمــران
امــام صــادق علیــه الســالم فرمودنــد: 
ــران را  ــره و آل عم ــوره بق ــه س ــی ک کس
ــد  ــت مانن ــن دو در روز قیام ــد، ای بخوان
ــر او  ــر س ــایبان ب ــا دو س ــر ی ــاره اب دو پ

ــد. ــی اندازن ــایه م س
ثــواب خوانــدن آیــه الکرســی هنــگام 

خــواب و پــس از هــر نمــاز
راوی مــی گویــد: از امــام رضــا علیــه 
الســالم شــنیدم کــه فرمودنــد: کســی که 
بــه هنــگام خــواب آیــت الکرســی بخواند، 
انشــاء اهلل از فلــج شــدن ترســی نخواهــد 
ــر  ــس از ه ــه آن را پ ــس ک ــت . و ک داش
ــرداری  ــده زه ــچ گزن ــد، هی ــازی بخوان نم

بــه او آســیب نخواهــد رســاند.

بریش از کتاب
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مسجد پیامبر خدا

ابراهیم حسن بیگی

ــد:  ــالم ویژه ان ــدر اس ــهر در ص دو ش
در  مدینۀالنبــی«.  و  مکرمــه  »مکــه 
آمــد،  دنیــا  بــه  خــدا  پیامبــر  مکــه 
بالیــد و بــه پیامبــری مبعــوث شــد. در 
مدینــه نیــز یارانــش بیشــتر شــدند، 
مســجدی ســاختند و حکومــت اســالمی 
را بنــا نهادنــد. ماجــرا هــم از آنجــا 
شــروع شــد کــه اهــل مکــه دیگــر 
تحمــل دعــوت پیامبــر مهربانــی بــه 
خــودش  نداشــتند؛  را  خداپرســتی 
و خانــواده اش و یارانــش را اذیــت 
می کردنــد. از طرفــی اهــل یثــرب کــه 
بعدهــا نامــش عــوض شــد، از پیامبــر 
بــه  و  بدهنــد  افتخــار  خواســتند 
ــز  ــای عزی ــد. بچه ه ــا برون ــهر آن ه ش
می تواننــد از اینجــا بــه بعــد را در 
کتــاب »مســجد پیامبــر خــدا« نوشــته 
ــد.در  ــن بیگی« بخوانن ــم حس »ابراهی
داســتان »مســجد پیامبــر خــدا« از 
زبــان ابوایــوب انصــاری )از یــاران 
ماجــرای  پیامبــر(  مدینــه ی  اهــل 
هجــرت پیامبــر از مکــه بــه مدینــه 
ــم  ــا ه ــی ب ــه اتفاقات ــم؛ ب را می خوانی
نــگاه می کنیــم کــه قبــل و بعــد از 
بــه  )ص(  محمــد  حضــرت  رســیدن 
یثــرب رخ داده اســت؛ یثربــی کــه 
ــهر  ــی )ش ــر، مدینه النب ــا ورود پیامب ب
ــه  ــر در راه مدین ــد. پیامب ــر( ش پیامب
در کجــا توقــف کردنــد؟ در مدینــه 
خانــه و استراحتگاهشــان کجــا بــود؟ و 
بــرای میزبانی از ایشــان  چــه رخ داد؟ 
ــجد  ــا را در »مس ــن ماجراه ــه ی ای هم
»ابراهیــم  قلــم  بــه  خــدا«  پیامبــر 
کتــاب  انتشــارات  از  حســن بیگی« 

بخوانیــد. جمکــران 
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زیارت ناحیه مقدسه

واحد پژوهش انتشارات کتاب جمکران

زیــارت ناحیــه مقدســه یکــی از زیــارات 
حســین بن علی در روز عاشــورا اســت. 
ــن  ــت ب ــه از حج ــه مقدس ــارت ناحی زی
حســن، امــام دوازدهــم شــیعیان صادر 
مقدســه  ناحیــه  شده اســت.زیارت 
بــا درود بــر پیامبــران و اهــل بیــت 
شــیعیان و امــام حســین و یارانــش در 
ــه  ــس از آن، ب ــود. پ ــاز می ش ــال آغ کرب
شــرح کامــل اوصــاف و کــردار حســین 
ــگ او،  ــای جن ــگ، زمینه ه ــش از جن پی
شــرح کشــته شــدن و ســختی های او، و 
عــزادار شــدن تمــام عالــم و موجــودات 
در  می پــردازد.  آســمانی  و  زمینــی 
پایــان، بــا توســل بــه اهــل بیــت و دعــا، 

ــرد. ــان می پذی ــا پای دع

در زیــارت حضــرت ســید الشــهدا 
ــه الســالم( ســری  ــام حســین )علی ام
در  چنانکــه  دارد.  وجــود  شــگفت 
والدت او، در جیــات او، و حتــی در 
تربــت پــاک او، اســراری الهــی نهفتــه 
اســت.اگر چنیــن ســری در زیــارت 
عرفــه  روز  در  خدامنــد   ، نبــود  او 
ریــال ابتــدا و قبــل از نظــر بــه حجــاج 
گــرد آمــده در عرفــات بــه زائــران 
ــارت  ــه زی ــال نظــر نمــی فرمــود. ب کرب
ــش  ــی از آت ــرات رهای ــدگان او ب کنن
ــبتی ،  ــر مناس ــی داد و در ه دوزخ نم
زیــارت او را فضیلــت نمــی بخشــید.
اگــر چنیــن ســری در زیــارت آن امــام 
کرامــت  همــه  ایــن  نبــود،  مظلــوم 
نمــی  وقــوع  بــه  او  زائــران  بــرای 
ــارت او،  ــتمرار زی ــر اس ــت و ب پیوس
ــرکات مترتــب نمــی  ــار و ب اینقــدر آث

شــد

بریش از مقدمه کتاب
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چرا سوریه؟

سیدحسین مرکبی

ترجمــه  شــامل  ســوریه؟«  »چــرا 
ســخنرانی های  و  مصاحبه هــا 
ــران  ــاره بح ــراهلل درب ــن نص سیدحس
فصــل   ۱۵ کتــاب  اســت.  ســوریه 
از  کــه ســید  مطالبــی  و همــه  دارد 
دربــاره   ۲۰۱۶ تــا   ۲۰۰۸ ســال 
حــذف  بــا  کــرده،  بیــان  ســوریه 
می گیــرد.  دربــر  تکــراری،  مطالــب 
نصــراهلل  سیدحســن  مباحــث  ایــن 
پــر از تحلیــل، اخبــار و تجــارب اســت. 
درج  مصاحبه هــای  ایــن  از  یکــی 
گفت وگویــی  کتــاب،  ایــن  در  شــده 
بنیــان  آســانژ،  جولیــن  کــه  اســت 
ویکــی  ســایت  ســردبیر  و  گــذار 
لیکــس بــا ســید انجــام داده بــود.
در  جنــگ  نصــراهلل  حســن  ســید 
ســوریه را نــه یــك جنــگ مذهبــی 
او  می خوانــد.  سیاســی  جنــگ  کــه 
دربــاره علــت حمایــت حــزب اهلل از 
مواضــع ایــران در ســوریه و همچنیــن 
اســد،  بشــار  حکومــت  از  حمایــت 
حکومــت  از  نــه  مــا  کــه  می گویــد 
بشــار اســد کــه از تمامیــت ارضــی 
ســوریه دفــاع و حمایــت می کنیــم.

و  رســمی  رســانه های  متأســفانه 
مخالــف  و  موافــق  و  رســمی  غیــر 
اســالمی  جمهــوری  سیاســت های 
ســال های  در  ســوریه،  موضــوع  در 
ــح و  ــر واض ــتند تصوی ــران نتوانس بح
همه جانبــه ای از ایــن واقعــه ارائــه 
ــتر  ــروز بیش ــا ام ــاله ت ــد و و مس دهن
رفتــه  پیــش  ابهــام  و  ســکوت  در 
ــد  ــاب می توان ــن کت ــه ای اســت. مطالع
ــر روشــنی از جنــگ در ســوریه  تصوی
ــه دهــد. ــه مخاطبــان ایرانــی ارائ را ب
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 دیدار با مسجد زیبای

مجید مالمحمدی

ــگاه شــیعیان شــیفته  یکــی از مهم تریــن پای
و عاشــقان دل ســوخته حضــرت بقیــۀ اهلل، 
ارواحنــا فــداه، مســجد مقدس جمکــران، در 
شــش کیلومتــری شــهر مذهبــی قــم اســت. 
مطابــق آمــار، همه ســاله، بیــش از دوازده 
میلیــون زائــر عاشــق، از سراســر میهــن 
اســالمی و جهــان، در ایــن پایــگاه معنــوی، 
ــاز  ــجد و نم ــت مس ــاز تحی ــد، نم ــرد می آین گ
حضــرت صاحب الزمــان، عجــل اهلل تعالــی 
ــدس  ــکان مق ــن م ــریف را در ای ــه الش فرج
ــر،  ــب از نظ ــام غای ــا ام ــد، ب ــای می آورن به ج
می کننــد،  اســتغاثه  می گوینــد،  دل  راز 
می دهنــد،  ســر  الحســن!«  »یابــن  نــدای 
از مشــکالت مــادی و معنــوی خــود ســخن 
می گوینــد و بــا دلــی خون بــار، از طوالنــی 
شــدن دوران غیبــت، شــکوه ها می کننــد.
هفدهــم  روز  جمکــران،  مقــدس  مســجد 
حضــرت  به فرمــان  هجــری   ۳۷۳ رمضــان 
بقیــۀ اهلل، ارواحنــا فــداه، در کنــار روســتای 
ــه  جمکــران ســاخته شــد کــه تاریخچــه آن ب
دســت شــیخ صــدوق )متوفــای ۳۸۱ هجری( 
در کتــاب »مونــس الحزیــن« بیــان گردیــده و 
کیفیــت نمــاز تحیــت مســجد و نمــاز اســتغاثه 
بــه حضــرت بقیــۀ اهلل، ارواحنــا فــداه، در 
ضمــن آن آمــده اســت .ایــن کتــاب داســتان 
دســتور حضــرت امــام زمــان )عــج( را بــرای 
بــرای  جمکــران  مقــدس  مســجد  ســاخت 
کــه  نوجوانــی  بــا  بازگــو می کنــد.  بچه هــا 
ــارت حضــرت معصومــه در شــهر قــم  ــه زی ب
و مســجد مقــدس جمکــران آمــده اســت 
کوتــاه  ســفری  بــا  تــا  می شــویم  همــراه 
اصلــی  شــخصیت های  زبــان  از  تاریــخ  در 
واقعــه، داســتان ســاخت مســجد مقــدس 
ــل  جمکــران را بشــنویم؛ شــخصیت هایی مث
ــید  ــذر، س ــی من ــی، عل ــه جمکران ــن مثل حس

ــلم. ــن مس ــن ب ــا و حس ــن الرض ابوالحس
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پرورش فرزند

بــا  کــه  رشــد  روان شناســی 
تحولــی«  »روان شناســی  نام هــای 
هــم  ژنتیــك«  »روان شناســی  و 
از  شــاخه ای  می شــود،  شــناخته 
کــه  اســت  روان شناســی  علــم 
در  را  فــرد  تحــوالت  و  تغییــر 
می کنــد.  بررســی  زندگــی  طــول 
از  روان شناســی  از  شــاخه  ایــن 
جامعه شناســی  رشــته هایی،همچون 
بیت  تر تعلیم و ، ســی یست شنا ز
می گیــرد.  بهــره  پزشــکی  و 
و  کودکــی  بــر  رشــد  روان شناســی 
دارد. بیشــتری  تأکیــد  نوجوانــی 

کــودکان  اجتماعــی  ویژگی هــای 
شــش تــا یــازده ســاله بقــای کــودک 
ــا  ــاس ب ــران و تم ــه دیگ ــته ب وابس
ــد  ــد از تول ــودک بع ــت. ک ــان اس آن
زندگــی  ســال های  نخســتین  در  و 
ــه دیگــران وابســته اســت.  ــالً ب کام
ــکای  ــزان ات ــا افزایــش ســن از می ب
او بــه دیگــران کاســته می شــود؛ 
باقــی  همچنــان  نیــاز  ایــن  امــا 
بــدون  فــرد  چنانچــه  می مانــد، 
تمــاس بــا دیگــران قــادر بــه ادامــه 
ــا گذشــت زمــان،  زندگــی نیســت. ب
روابــط کــودک بــا دیگــران افزایــش 
بیشــتری  اشــخاص  بــا  و  می یابــد 
آشــنا شــده و از آن هــا بهره  منــد 
عواملــی  دوره،  ایــن  می شــود.در 
ماننــد بــازی، گروه هــای همســاالن 
و روابــط خانوادگــی نقــش مهمــی 
بــر  کــودک  شــدن  اجتماعــی  در 

بریش از کتاب

ماننــد  ســاختنی،  بازی هــای  دارنــد.  عهــده 
ســاخت وســایل بــا اشــیای مختلــف، بازی  هــای 
اکتشــافی، ماننــد کشــف جاهــای جدیــد در 
خــارج از خانــه، جمــع آوری اشــیا، بازی  هــای 
ماننــد  بازی  هــای ســرگرم  کننده،  و  ورزشــی 
شــکل های  و  تصویــری  معماهــای  مطالعــه، 
مصــور خنــده  دار، رادیــو و تلویزیــون، رؤیاهای 
روزانــه و خیال  بافــی انــواع مختلــف بازی  هــای 
مــورد عالقــه کــودک را تشــکیل می دهنــد.

ع:
قط

ع 
نو

عی
رق
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افسانه آشتی

پریسا برازنده

صلــح  دربــاره   آشــتی«  »افســانه 
و  اســت  صلــح  بــه  بشــر  نیــاز  و 
بــا  خواننــده  افســانه،  رونــد  در 
صلــح  خطراندازنــده  بــه  عوامــل 
ــرگرم  ــت، س ــتگی هوی ــل گمگش مث
ــی  ــور، فراموش ــی ام ــه برخ ــدن ب ش
مواجــه  و  اســطوره ها  و  فرهنــگ 
ــگاه  ــا ن ــاب ب ــن کت ــود. همچنی می ش
ــح و  ــه اهمیــت صل مردم شناســانه ب

می پــردازد. آن  آسیب شناســی 

هــر دو پادشــاه در کنــار هم به پیش 
عالمــان رســیدند. یکــی از آنــان چند 
قــدم جلــو آمــد و گفــت: »پهلوانــان 
و  غفلــت  ســر  از  ســرزمین  ایــن 
حضــور ســیرک چنــان ضعیف شــدند 
کــه قــدرت جنگیــدن ندارنــد و تنهــا 
راه مقابلــه بــا دیــو خشك ســالی هــم 
ــان هستند.«پادشــاهان بعــد  پهلوان
ــی آرام  ــرف، کم ــن ح ــنیدن ای از ش
شــدند و دســتور برگــزاری مراســم 
ــان  ــه پهلوان پاسداشــت و احتــرام ب
دسته دســته  مــردم  دادنــد.  را 
بــا آنچــه داشــتند نــزد پهلوانــان 
رفتنــد و پیشکش هایشــان را بــه 
غفلتشــان  از  و  دادنــد  پهلوانــان 
پشــیمان بودنــد. پهلوانــان شــیدُفر 
و شــیدَمه کم کــم قدرتمنــد شــدند 
و نیــروی از دســت رفتــه خــود را بــا 
ــد و  ــت آوردن ــه دس ــردم ب ــه م توج
بــه  را  خشك ســالی  دیــو  دوبــاره 

ــیدند. ــد کش بن

بریش از کتاب
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انتخاب من

محمد سبحانی نیا

هرچنــد در رابطــه بــا موضــوع حجــاب 
نــگارش  بــه  زیــادی  مقــاالت  و  کتــب 
بیشــتر  همــاره  امــا  اســت؛  آمــده  در 
ــی مطــرح  ــه صــورت کلی گوی جســتار ها ب
ــا  ــیده ت ــر کوش ــر حاض ــت. اث ــده اس ش
ــراغ  ــه س ــود، ب ــارج ش ــت خ ــن حال از ای
ــه  ــان را ب ــان رود و پرســش های آن جوان
ــدر  ــه ق ــرده و ب ــو ک ــفاف بازگ ــکل ش ش
پرســش های  و  شــبهات  بــه  بضاعــت، 
نســل جــوان دربــاره حجــاب، پاســخی 

روشــن و مســتدل نشــان دهــد.
بریش از کتاب

ــاوان ــد ت  پرســش ۲4٫ چــرا خانم هــا بای
نفــس ضعیــف مردهــا را بدهنــد؟

فلســفه کرده انــد  گمــان   پاســخ:برخی 
 حجــاب تنهــا بــه گنــاه نیفتــادن مردهاســت؛
 از ایــن رو، خــرده گرفته انــد کــه زن حجــاب
 داشــته باشــد تــا مــرد بــه گنــاه نیفتــد،
 ماننــد ایــن اســت کــه بگوینــد: آفتــاب نتابــد

نشود!شــاید آب  بســتنی هایمان   کــه 
ــه ــدی ب ــه تقی ــانی ک ــان کس ــا از زب  باره

ــا ــرا خانم ه ــنویم: چ ــد، می ش ــاب ندارن  حج
را مردهــا  ضعیــف  نفــس  تــاوان   بایــد 
ــه ــند ک ــدود باش ــا مح ــرا خانم ه ــد؟ چ  بدهن
 مردهــا بــه گنــاه نیفتنــد؟ مردهــا خودشــان
 را مهــار کننــد! چــرا مردهــا آزاد باشــند هــر
 طــور می خواهنــد در جامعــه عمــل کننــد؛ امــا
ــه خاطــر آن هــا اســیر و محــدود  مــا زن هــا ب
 باشــیم؟ در نــگاه اول، شــاید بــه نظــر بیایــد
 کــه حــق بــا ایــن دســته از زنــان اســت، گویــا
اولیــه حــق  یــك  و  ســتمدیده اند   آن هــا 
ــار و انتخــاب اســت  انســان کــه همــان اختی
 از آنــان ســلب شــده، آن هــم بــرای راحــت
ــری ــز دیگ ــت چی ــا واقعی ــردان؛ ام ــودن م  ب
ــود ــه س ــدا ب ــاب، ابت ــان می دهد.حج  را نش
 خــود زنــان و در راســتای مصالــح مــادی و
 معنــوی آنــان اســت، نــه بــرای گنــاه نکــردن
 مــردان! اگــر بپنداریــم کــه شــرایطی فراهم

 شــود کــه مــردان بــه زنــان نــگاه نکننــد، بــاز
ــد ــا از فوای ــند ت ــاب بپوش ــد حج ــان بای ــم زن  ه
 آن بهره منــد شــوند! افــزون بــر اینکــه بــرای
 ســالمت و پاکــی جامعــه و هدایــت انرژی هــای
 انســانی بــه ســمت پیشــرفت و تعالــی مــادی
 و معنــوی، زنــان و مــردان هــر دو مســئول اند
ــه پاکــی و عفــت فضــای عمومــی جامعــه  و بایــد ب
 یــاری رســانند؛ بــه ایــن گونــه کــه مــردان بــا
 حفــظ نــگاه و رعایــت پوشــش در ظاهــر، رفتــار و
 ســخن و زنــان نیــز بــا حفــظ حجــاب، نــگاه، رفتــار
ــد: ــم می فرمای ــد. قــرآن کری  و ســخن پیــش رون
ــی ــوا َعلَ ــَویٰ َواَل تََعاَونُ ــِرّ َوالتَّْق ــی الِْب ــوا َعلَ  »َوتََعاَونُ
ثـْـِم َوالُْعــْدَواِن؛ در کارهــای نیــك و تقــوا همیــار  اْلِ
 هــم باشــید و یکدیگــر را بــر گنــاه و دشــمنی
 یــاری نکنید!«فلســفه حجــاب، بــه گنــاه نیفتــادن
 مردهــا نیســت کــه اگــر چنیــن بــود، چــرا خداونــد
بــا عبادتــش  عاشــقانه ترین  در  را  زن   متعــال 

ــد؟ ــش می طلب ــگاه خوی ــه پیش ــل ب ــاب کام حج
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ِکتَاُب الِْکَفایَِۀ

رضا رفیعی

از  قدمــت،  جهــت  بــه  االثــر  کفایــۀ 
شــیعه  روایــی  کتاب هــای  معتبرتریــن 
بــه شــمار می آیــد و از زمــان نــگارش 
ــا و  ــه علم ــورد توج ــته م ــال، پیوس ــا ح ت
بــزرگان شــیعه اســت. عالمــه مجلســی 
و  گران بهــا  ارزشــمند،  را  کتــاب  ایــن 
کــه  می کنــد  توصیــف  بی نظیــر  اثــری 
ماننــد آن دربــاره امامــت نگاشــته نشــده 

اســت. 

بْــُن  ــُد  ُمَحمَّ ــِل  الُْمَفضَّ أَبُــو  ثَنَــا  َحدَّ
َرَجــاءُ  ثَنَــا  َحدَّ َقــاَل:  اهلِل؟ره؟،  َعبْــِد 
الَْعبَْرتَاِئــيُّ  الُْحَســْیِن  أَبُــو  یَْحیَــی  بْــُن 
ٍد  ــُد بـْـُن َخــالَّ ثَِنــي ُمَحمَّ الَْکاِتــُب، َقــاَل: َحدَّ
 ، -ِبُســرَّ َمــْن َرأَی- أَبُــو بَْکــٍر الْبَاِهلــيُّ
ثَنَــا ُمَعــاُذ بْــُن ُمَعــاٍذ، َقــاَل:  َقــاَل: َحدَّ
بْــِن  ِهَشــاِم  َعــْن  َعــْوٍن،  أَبُــو  ثَنَــا  َحدَّ
َقــالَ : َماِلــٍك  بْــِن  أَنَــِس  َعــْن  َزیْــٍد، 
َســأَلُْت َرُســوَل اهلِل؟ص؟ َعــْن َحــَواِريِّ 
َصْفَوِتــِه  ِمــْن  َکانُــوا  َفَقــاَل:  ِعیَســی، 
َعَشــَر  اثْنَــْي  َکانُــوا  َو  ِخیََرِتــِه،  َو 
ــَرِۀ اهلِل  ــي نُْص ــیَن ِف ِش ــَن ُمتََکمِّ ِدی ُمتََجرِّ
َو َرُســوِلِه، َو لَْیــَس ِفــي َهــُؤاَلِء َضْعــٌف 
َو اَل َشــكٌّ َو اَل َزْهــٌو، َکانُــوا یَنُْصُرونَــُه 
َعنَــاٍء. َو  ِجــدٍّ  َو  نََفــاٍذ  َو  بَِصیــَرٍۀ  َعلَــی 
ــوَل اهلِل؟ ــا َرُس ــَك یَ ــْن َحَواِریُّ ــُت: َفَم ُقلْ
َعَشــَر،  اثْنَــا  بَْعــِدي  ــُۀ  الِْئمَّ َقــاَل: 
ُهــْم  َو  َفاِطَمــَۀ،  َو  َعِلــيٍّ  ُصلْــِب  ِمــْن 
َعلَْیِهــْم  ِدیِنــي،  أَنَْصــاُر  َو  َحَواِریِّــي 
ُم. ــالَ السَّ َو  التَِّحیَّــۀُ  اهلِل  ِمــَن 
بــن  انــس  از  زیــد  بــن  هشــام 
از  اســت:  کــرده  روایــت  مالــك 
خدا)صلی اهلل علیه وآلــه(  رســول 

بریش از کتاب

پرســیدم. عیســی  حواریــون  دربــارۀ 
منتخــب  و  برگزیــده  آنهــا  فرمــود: 
کــه  بودنــد  نفــر  دوازده  و  بــوده  وی 
تمــام کوشــش خــود را در یــاری خــدا 
ضعــف،  بردنــد؛  کار  بــه  او  رســول  و 
ــندی در ایشــان  ــر و خودپس ــد، تکب تردی
نبــود و بــا بصیــرت، قاطعیــت، جدیّــت 
می کردنــد. یــاری  را  او  فروتنــی  و 
خــدا!  رســول  ای  کــردم:  عــرض 
حواریــون شــما چــه کســانی هســتند؟
فرمــود: امامــان بعــد از مــن دوازده نفــر 
از ُصلــب علــی و فاطمه)علیهما الســالم( 
و  حواریــون  ایشــان  هســتند. 
تحیّــت  هســتند.  مــن  دیــن  یــاوران 
بــاد. ایشــان  بــر  خداونــد  ســالم  و 

ع:
قط

ع 
نو

ری
زی

و



معــروف تریــن کتــاب فارســی عالمــه مجلســی 
ــه آداب و ســنن و اخــالق  اســت کــه راجــع ب
نوشــته شــده. ایــن کتــاب در ۲۶ ذیحجــه 
ســال ۱۰۸۱ )قمــری( نوشــته شــده اســت. 
موضــوع کتــاب عبــارت اســت از اخــالق و 
ــیعی  ــع ش ــه از مناب ــالمی ک ــنن اس آداب و س

ــت. ــده اس ــم آم ــل فراه در ۱4 فص
شامل ابواب:

 بــاب اول: در بیــان آداب جامــه: و 
کفــش پوشــیدن

زیــور  و  حلــی  آداب  در  دوم:  اب 
ن شــید پو

و  خــوردن  آداب:  در  ســوم:  بــاب 
میدن آشــا

بــاب چهــارم: دربیــان فضیلــت تزویــج 
و آداب

ــواک  ــان آداب مس ــم: دربی ــاب پنج ب
ــردن ک

بــاب ششــم: در آداب بــوی خــوش 
ــردن ک

باب هفتم: در آداب حمام رفتن
باب هشتم: در آداب خواب رفتن
باب نهم: در آداب حجامت کردن

بــا  بــاب دهــم: در آداب معاشــرت 
مــردم و حقــوق اصنــاف ایشــان

بــاب یازدهــم: در آداب مجالــس از 
ــالم س

بــاب دوازدهــم: درآداب خانــه داخــل 
شــدن و بیــرون رفتــن.

بــاب ســیزدهم: درآداب پیــاده رفتــن 
و ســوار شــدن

باب چهاردهم: در آداب سفر
آداب  از  بعضــی  دربیــان  خاتمــه: 

نافــع فوایــد  و  متفرقــه 
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سیدمجید امامی ،محمد خادمی

بــه ظرفیــت اربعیــن از زاویــه  توجــه 
»تــام شــدن نــور«، »حرکــت در راســتای 
ــب  ــه در ش ــد«، »آی ــده خداون ــق وع تحق
ــوب«، »اصــالح  ــم«، »تحــول قل و روز عال
زائریــن«،  جمعــی  تربیــت  و  صفــات 
»تالیــف قلــوب و اتحــاد«، »ترســیم و 
تصویــر مفاهیــم مرتفــع«، »دیــن مطلــوب 
ــه  ــگاه از زاوی ــازی«، ن ــت س ــی«، »ام اله
»حرکــت بــه ســوی تمــدن الهــی« و کالن 
نگرش هایــی اســت کــه خــدای متعــال 
اینــك بــا ظرفیــت عظیــم و عملــی اربعیــن 
اســت. داده  قــرار  بشــر  روی  پیــش 
ــی!  ــت اله ــی اس ــم منت ــفره عظی ــن س ای
گویــی پاســخی اســت از جانــب خــدای 
فرهنگــی  نیــاز  و  عطــش  بــه  متعــال 
ــره از آن مســیر  ــه به ــدی ک ــه توحی جامع
ــه  ــر داده، موازن ــریت را تغیی ــخ بش تاری
قــدرت در عالــم را بــه گونــه ای شــگرف 
متأثــر ســاخته و جبهــه حــق را بــا دمیــدن 
نفحــه ای آســمانی حیاتــی تــازه می بخشــد 
تــا عبــور از »پیــچ تاریخــی« ســهل گــردد 
و حرکــت بــه ســوی ســرزمین مطلــوب 
هموارتــر. حجت)عــج(  حضــرت  ظهــور 
بــه ضــرورت مطالعــات اربعیــن،  ناظــر 
رشــته ای  بینــا  مطالعــات  عنــوان  بــه 
ــه  ــالمی ک ــانی اس ــوم انس ــور در عل نوظه
ــارف  ــوم و مع ــی از کالم، عل ــع ظریف تقاط
شناســی،  جامعــه  حدیــث،  و  قــرآن 
سیاســی،  علــوم  سیاســت گذاری، 
انسان شناســی،  مردم شناســی، 
نشانه شناســی ، اقتصــاد ، امنیــت، رســانه 
پژوهشــکده  می باشــد،  و  جهانگــردی   ،

»مهدویــت و آینده اندیشــی« مســجد مقــدس 
جمکــران اقــدام بــه برگــزاری همایــش بیــن 
اســت. نمــوده  الحســین)ع(  لقــاء  المللــی 

مجموعــه کتــاب »واهلل متــم نــوره« حاصــل ایــن 
همایــش و نشســت ها و مقــاالت و یادداشــت ها 
و مصاحبه هــای مربــوط بــا آن در ســال ۱۳94 
اســت کــه بــا مشــارکت بیــش از ۵۰ نفــر از 
نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی کشــور تبدیــل به 
اثــری منحصــر به فــرد در حوزه مطالعــات اربعین 
گشــت و در ادامــه طــی همایــش هــای ســال 9۵ 
ــت. ــم رســیده اس ــارم و پنج ــد چه ــه جل و 9۶ ب
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حبیب اهلل اسداللهی

دو  در  به ویــژه  اخیــر  ســال های  در 
برنامه ریــزی  مرکــز  گذشــته  دهــه 
معاونــت فرهنگــی مســجد مقــدس 
بــه  پاســخگویی  بــرای  جمکــران 
ســؤاالت و شــبهات زائــران، مرکــز 
مســجد  مشــاوره  و  پاســخگویی 
جمکــران را تأســیس کــرد. ایــن مرکــز 
در طــول ســال، فعالیت هــای گســترده 
و چشــمگیری دارد و محــل مراجعــه 
پرســش ها  یافتــن  بــرای  زائــران 
و رفــع مشــکالت و مســائل خــود و 
حاضــر،  کتــاب  اســت.  بستگانشــان 
نشســت های  سلســله  دربردارنــده 
ــجد  ــاوره مس ــز مش ــی مرک هم اندیش
مقــدس جمکــران اســت کــه بــرای 
رســیدن بــه الگــوی مطلــوب مشــاوره 
ــز پژوهش هــای  و پاســخگویی در مرک
مســجد در ســال ۱۳9۶ برگــزار شــد. 
راســتای  در  نشســت ها  موضوعــات 
دســتیابی بــه ایــن الگــو طراحــی شــد 
و تــالش گردیــد از اســتادان مجــرب و 
صاحب نظــر در مشــاوره و پاســخگویی 
ــر  ــان دکت ــه شــود. از آقای ــره گرفت به
ــش  ــدی دان ــای مه ــی و آق ــر دوائ اکب
و  هماهنگــی  یاریگــر  کــه  آشــتیانی 
کمــال  بودنــد،  جلســات  برگــزاری 
ــدوارم  ــکر را دارم. امی ــر و تش تقدی
اســتفاده  مــورد  حاضــر،  مجموعــه 
مرکــز  برنامه ریــزان  و  مدیــران 
هم چنیــن  و  پاســخگویی  و  مشــاوره 
مراکــز  مشــاوران  و  پاســخگوها 
مقــدس  مســجد  به ویــژه  مذهبــی، 
ان شــاءاهلل  گیــرد.  قــرار  جمکــران 
ایــن تــالش ناچیــز مــورد پذیــرش 
ــرد. ــرار گی ــج( ق ــرت ولی عصر)ع حض
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علی اکبر صمدی

زندگــی امروزیــن و اســارت انســان ها در 
شــهرهای مــدرن، شــرایطی را بــرای انســان 
پدیــد آورده کــه نیــاز او بــه ملجأیــی کــه 
بــرای  پناهــی  و  فکــر  و  روح  تعالی بخــش 
تنگی هــا،  آالم،  ســختی ها،  از  رهایــی 
ظلمت هــا و شــبهه ها باشــد را صدچنــدان 
ــا  ــرده اســت. مســجد مقــدس جمکــران ب ک
معرفــی خــود بــه عنــوان ملجأیــی ویــژه بــرای 
ــُد  ــاَک نَْعبُ ــتعانت )ِإیَّ ــت و اس ــق عبودی تحق
ــادی و  ــرایط م ــن ش ــتَِعیُن( بهتری ــاَک نَْس َوِإیَّ
ــازد. ــا می س ــر مهی ــن ام ــرای ای ــوی را ب معن
ــت  ــجدی اس ــران مس ــدس جمک ــجد مق مس
کــه بــه امــر مبــارک حضــرت ولــی عصر)عــج( 
در زمینــی برگزیــده از جانــب خــدای تعالــی، 
در حوالــی قــم بنــا شــده و حضــرت، مــردم 
ــن جــا رغبــت  ــه ای ــا بـ ــد ت را امــر فرموده ان
ــی  ــا پایگاه ــد ت ــی دارن ــد و آن را گرام کنن
تجمــع  و  متعــال  خداونــد  بندگــی  بــرای 
منتظــران و مشــتاقان موعــود اُمــم بــرای 
آخرالزمــان  پرمخاطــره  دوران  در  قرن هــا 
مــکان  ایــن  تأســیس  روایــت  در  باشــد. 
بــه  آن  در  نمازگــزاری  فضیلــت  مبــارک، 
ُهمــا  مســجدالحرام تشــبیه شــده »َفَمــن َصالَّ
ــن  ــِت الَعتیق«.بهتری ــی البَی ــی ِف ــا َصلَّ فَکأنَّم
ابــزار بــرای ایجــاد آمادگــی روحــی و معنــوی 
منتظــران، در کنــار عمــل بــه تکالیــف دینــی، 
ــرای ســالمتی  ــه دادن ب ــردن و صدق ــا ک دع
ــرای  ــردن ب ــا ک ــز دع ــی و نی ــام گرام آن ام
چیــره شدنشــان بــر کافــران، ملحــدان و 
منافقــان اســت کــه تأثیــرات ویــژه ای دارد.

بــرای انجــام عبــادات، تــالوت  هــر چنــد 
قــرآن و خوانــدن دعاهــا، قــرآن مجیــد و 
در  مســجد  جای جــای  در  مفاتیح الجنــان 
مجموعــه  ایــن  در  امــا  اســت،  دســترس 
ــی  ــه و زیارات ــی از ادعی ــده منتخب ــعی ش س
کــه بیشــتر در ایــن مــکان مقــدس اســتفاده 
 می شــود را در حجمــی کوچــك و قابــل حمــل 
ــزاران  ــار نمازگ ــه ای روان در اختی ــا ترجم ب

ــود. ــرار داده ش ــارک ق ــکان مب ــن م ای
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از سکوی شعبان

علی رهبر

نیایش هــای  بلندپایه تریــن  از 
عشــق نامه  شــیعه،  مناجاتــی 
ــوال  ــعبانیه« م ــات ش ــروف »مناج مع
ــام  ــه ام ــت ک ــن)ع( اس امیرالمومنی
انقــالب  فرزانــه  رهبــر  و  راحــل 
ایــن  در  آن  ترنــم  بــر  اســالمی 
ایــام و بــرای هــر روزمــان تاکیــد 
و  برگــردان  کتــاب  داشــته اند.ین 
شــرح ادبــی عاشــقانه ایــن مناجــات، 
ــه  ــد ک ــر می باش ــی رهب ــم عل ــه قل ب
بــه تازگــی توســط انتشــارات کتــاب 
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــران ب جمک

کالن  و  خــرد  رفتارهایــم،  گرچــه 
وســعت  بــه  دلــی  امــا  اســت 
دل  یــك  و  دادی  اقیانوس هایــم 
ــن ســینه  دادی؛ نــه دو دل و در ای
ــام  ــه ن ــاری ب ــر گرانب ــینایی، گوه س
در  بخشــیدی!  آرزویــم  و  امیــد 
اطاعــت مــن از تــو، غــرور می گیــردم 
کــه چنیــن و چنــان کــردم و توهم هــا 
بیچــاره ام می کنــد امــا امیــد مــن، 
تحفــه ای اســت کــه بــدون کوشــش 
دنبــال  بــه  کردیقطعــا  عنایتــم 
ــرای  ــون ب ــتی چ ــن نیس ــوایی م رس
ســالمتی من فرشــتگانی را گماشــتی 
چونــان  را  بدنــم  دفاعــی  نظــام  و 
برابــر هجــوم  در  ممتــاز،  ارتشــی 
مجهــز  ســالمت،  مزاحــم  میلیــارد 
ــی  ــد ول ــش می زن ــو آت ــق ت کردیعش
خاکســتر نمی کنــد و همــه وجــد و 
نشــاط و شــوق و ذوق و پایــداری 
اســت. مــدام  شــرب  ایــن  در 

بریش از کتاب
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احلی من المثل

سید علی اصغر علوی

ضرب المثــل   مجمــوع  کتــاب  ایــن 
ــی و اصطالحــات  هــای بچــه  هــای هیأت
تشــکیالتی اســت کــه بــا دســته  بنــدی 
محتوایــی بدیعــی بــه قلــم نــگارش در 
ــات  ــأت و ادبی ــت.دنیای هی ــده اس آم
صمیمــی بیــن آنهــا پــر اســت از تعابیر 
و اصطالحــات شــیرینی کــه ترکیبــی 
از معــارف، دوســتی و فضــای رفاقــت 
بیــن آنهاســت. ممکــن اســت برخــی از 
ایــن ضرب المثــل  هــای درون ایــن 
فرهنــگ بــرای دیگــران مبهــم باشــد 
بــرای  بهانــه  ای  موضــوع  همیــن  و 
ارائــه کتــاب احلــی مــن المثــل شــده 
بچه هــای  .ضرب المثل هــا ی  اســت 
ــا چــه بایــد باشــد؟  هیــأت چیســت؟ ی
بســیاری از َمثَل هــا  هســتند کــه بایــد 
ــی  ــویی َمثَل ها ی ــود و از س ــالح ش اص
را هــم بایــد تولیــد کــرد. اینجــا بایــد 
ــاً  ــت زد. غالب ــات دس ــد ادبی ــه تولی ب
َمثَل هــا ی ایــن اثــر، دو دســته اند: یــا 
»ســوغات« کربــال هســتند و برخاســته 
بــه  یــا  اســت،  اعلــی  تربــت  آن  از 
»زیــارت« کربــال رفته انــد و رنــگ و 
َمثَل هــا   گرفته انــد.  کربالیــی  بویــی 
وقتــی بــه کربــال و وادی عاشــورا وارد 
ــی  ــد و نوران ــگ می گیرن ــوند رن می ش
ــد  ــارف بلن و خواســتنی می شــوند. مع
ــر  ــن تعابی ــاس ای ــورایی را در لب عاش
و َمثَل هــا  بهتــر می تــوان بــر قامــت 
ــدر  ــاند. چق ــه پوش ــگ و اندیش فرهن
یــك تعبیــر یــا ضرب المثــل می توانــد 
جریان ســازی کنــد! تفرجــی در بــاغ 
ــن  ــی را در ای ــك هیأت ــه های ی اندیش

ــد داشــت! ــر خواهی اث



56

 فرهنگ موضوعی احادیث امام
مهدی

حسن نایینی

احادیــث  موضوعــی  »فرهنــگ 
 4۰ شــامل  عــج«  مهــدی  امــام 
بنــدی  دســته  و  بــوده  فصــل 
دارد.  منظمــی  و  کاربــردی 
توانــد  مــی  کــه  نحــوی  بــه 
مشــتاقان  و  محققــان  بــرای 
و  آخرالزمانــی  موضوعــات  در 
موعودشناســی، بســیار کارآمــد 

شــد. با
نویســنده بــه ابعــاد و موضوعــات 
ــت  ــا مهدوی ــاط ب ــدی در ارتب جدی
و موعــود بــه صــورت جداگانــه 
پرداختــه و مثــال یــك فصــل را 
بــه نقــش عــراق در آخرالزمــان و 
ــه موضــوع شــام  یــك فصــل را ب
و احادیــث و مطالــب مرتبــط بــا آن 
ــر  ــاب ب ــن کت ــه اســت. ای پرداخت
مبنــای احادیــث شــیعی بــود و از 
احادیــث اهــل ســنت بــه عنــوان 
مؤیــد و مکمــل مباحــث اســتفاده 

شــده اســت.
احادیــث  موضوعــی  »فرهنــگ 
قلــم  بــه  عــج«  مهــدی  امــام 
اســتاد علــی کورانــی و ترجمــه 
حســین نائینــی در ۱۲۶۲ صفحــه 
ــد  ــران تجدی ــارات جمک در انتش

چــاپ شــد.
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مرتضی وافی

»مقتــل  نــام  بــا  کتــاب  ایــن 
مظلــوم« تلفیقــی از متــون ۳۰ 
مقتــل و کتــاب تاریخــی اســت 
یازدهــم  قــرن  تــا  عمومــا  کــه 
تالیــف  از  بیــش  بــه  و  هجــری 
کتــاب بحاراالنــوار بــر مــی گــردد. 
در  کــه  هایــی  کتــاب  هــم  آن 
ــورد  ــر و م ــم موث ــل عل ــان اه می

اســت. بــوده  اســتفاده 
روایــت ایــن مقتــل اختصــاص به 
ســحرگاه روز عاشــورا تــا لحظــات 
سیدالشــهدا  حضــرت  شــهادت 
در )حــدود ده ســاعت( داشــته و 
ــه همــراه برخــی  ــان ب در ایــن می
ــاره ای از  ــل پ ــه نق ــا ب ــه ه خطاب
حــاالت و مقتــل اصحــاب الحســین 
پرداختــه  نیــز  هاشــم  بنــی  و 

ــت. اس
ترجمــه ایــن مقتــل بــه زبانــی 
شــیوا و ســاده نگاشــته شــده 
تــا بــرای کســانی کــه در ایــام 
و مناســبت هــا اراده توســل و 
ــن  ــا مت ــد و ب ــرض ارادت دارن ع
و واژه هــای ادبیــات عــرب آشــنا 
اســتفاده  قابــل  نیــز  نیســتند 

باشــد.

مقتل مظلوم



علی رهبر

حجــت االســالم علــی رهبــر عضــو 
هیــات علمــی گــروه معــارف اســالمی 
بــه  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
ســاله  چهــل  تدریــس  پشــتوانه 
دانشــجویان،  بــرای  البالغــه  نهــج 
ــوان  ــب ج ــا مخاط ــه ب ــرحی ادیبان ش
ــز  ــری موج ــگارش درآورده، اث ــه ن ب
و مفیــد بــرای ارتبــاط بیشــتر نســل 
نــو، از ســخنان آســمانی علــی بــن 

ابیطالــب علیــه الســالم.
دانشــمندان  همــه  اعتــراف  بــه 
از  بعــد  البالغــه  نهــج  فــن،  اهــل 
قــرآن کریــم، فصیــح  تریــن و بلیــغ 
 تریــن متــن بــه زبــان عربــی اســت. 
ــت   ــه حکم ــر ک ــی  نظی ــه  ای ب مجموع
هــای ژرف و ارزش  هــای انســانِی 
بــا  را  اخــالق  علــم  در  متبلــور 
فلســفه تاریــخ و سیاســت درســت، 
درهــم آمیختــه و بــه زیباتریــن و 
ــن آن را در  ــکل ممک ــیواترین ش ش
مســیر چشــم  انــداز بشــری عرضــه 
ــم  ــی، عال ــیّد رض ــت و س ــرده اس ک
ــه  صــورت  ــارم آن  هــا را ب ــرن چه ق
کــرده  تدویــن  و  گزینــش  کنونــی 

اســت.
ــرای  ــوس« ب ــای اقیان ــانه  ه ــر ش »ب
دریافــت افــق  هــای نهــج البالغــه در 
ــگارش اســت و  ــد در دســت ن ۵ جل
اولیــن جلــد آن منتشــر شــده اســت
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عبداالحد داود

مترجم: فضل اهلل نیك آیین

ــم  ــه قل ــورات و انجیــل« ب »محمــد در ت
دکتــر بنیامیــن کلدانــی اســت. وی از 
یکتاپرســتان  از  و  ایرانــی  هموطنــان 
تحریفــات  دربــاره  و  بــوده  مســیحی 
مفصلــی  ســخنرانی های  تثلیــث 
بــه  خــود  تحقیقــات  در  وی  داشــت. 
بشــارات عهدیــن توجــه ویــژه کــرد و 
در نهایــت بــه آییــن اســالم درآمــد. 
محقــق،  و  مســتبصر  کشــیش  ایــن 
سلســله مقاالتــی دربــاره بشــارات در 
کتــب آســمانی اهــل کتــاب نوشــت و 
در  نهایــت مســلمان  و بــه عبداالحــد 
دانشــمندان  داد.  نــام  تغییــر  داوود 
الهیــات در گذشــته مــواردی از تطبیــق 
مضامیــن کتــب عهدیــن را بــا پیامبــر 
در  ولــی  بودنــد  کــرده  ذکــر  اســالم 
تحقیقــات پروفســور عبداالحــد داوود 
نویســنده کتــاب »محمــد در تــورات« 
تنــوع  و تعــدد مضامینــی کــه بــر پیامبــر 
ممتــاز  بســیار  بــوده،  منطبــق  اســالم 
گذشــته  نوشــته های  خــالف  اســت؛ 
کــه  مســلمان  الهیات شناســان  کــه 
کمتــر از انگشــتان دســت عهدیــن را 
و   متنــوع  مــوارد  وی  می شــناختند. 
متعــددی را ذکــر کــرده کــه برخــی از 
ــر  ــر پیامب ــاق ب ــر انطب ــار ب ــا انحص آن ه
آن کــه  دیگــر  نکتــه  دارنــد.  اســالم 
بــه  کتــاب  نویســنده  تســلط  به علــت 
یونانــی،  )ســریانی،  کهــن  زبانهــای 
ــژه ای  ــیار وی ــات بس ــری و ..( تحقیق عب
ــه  ــل ب ــورات و انجی ــون ت ــاره مت در اش
اســالم و ســرزمینهای اســالمی یافتــه و 

ارائــه کــرده اســت.
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عظمــت  معرفــی  بــرای  تاکنــون 
»حضــرت  شــناخت  و  شــخصیت 
ــی  ــای گوناگون ــب )س(« کتاب ه زین
کــه  درآمــده  تحریــر  رشــته  بــه 
یکــی از بهتریــن آن هــا »خصائــص 
ســید  آیــت اهلل  اثــر  زینبیــه« 
مجتهدیــن  از  جزایــری  نورالدیــن 
هجــری  چهاردهــم  قــرن  محقــق 

اســت.

در راســتای یکــی از سیاســت های 
احیــاء  بــرای  جمکــران  انتشــارات 
»و  گذشــته  ارزشــمند  کتــب 
ــی  ــب« تلخیص ــت زین ــه اس این گون
از کتــاب »خصائــص زینبیــه« بــه 

چــاپ رســید.
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