ا نـــتــشــــا ر ا تـــــــ
کـــتـــاب جـــمـــکــران
رشوع داســتان بــه 10آذر 67بــر میگــردد
و دســتور آغــاز فعالیــت انتشــارات مســجد
مقــدس جمکــران و چــاپ اولیــن کتــاب در
صــادر مــی شــود .فعالیــت انتشــارات فــراز
و نشــیب هــای گوناگونــی را تجربــه کــرده
اســت .کــه رشح آن مجــال مفصــل مــی طلبــد
و امــا امروز،رویــه کنــون انتشــارات جمکـران در
اوایــل دهــه  ، 90با تغییر مدیریت و سیاســتها (و
تغییــر عنــوان بــه « انتشــارات کتــاب جمکـران»
کلیــد خــورد .تکمیــل مســیر گذشــته ،توســعه
کمــی و کیفــی تولیــدات ،احیــاء تراثــی ،ورود
جــدی بــه حــوزه ادبیــات داســتانی و همچنیــن
کــودک و نوجــوان از مهمرتیــن رخدادهــا بــود.
انتشــارات کتــاب جمکــران از ابتــدا تــا کنــون
بیــش از  800عنــوان کتــاب منتــر کــرده اســت.
«نــر معــارف اســامی و مهدویــت ســلیم»
بزرگرتیــن افتخــار انتشــارات کتــاب جمکــران
در طــول ایــن ســالها بــوده ولــی بــا عناویــن
گوناگــون در مجامــع اهــل فرهنــگ و
کتــاب از تالشــهایش تقدیــر شــده اســت
کــه بخشــی از آن بــه رشح زیــر اســت:
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سبید رضا طباطبایی

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

بریش از کتاب

درســته؛ هــم اینجــا ،هــم تــو
آســمون ،هــم اون طــرف دنیــا .البتــه
دقــت کــن ،درســته کــه گفتیــم
هــوا همهجــا هســت و خــدا هــم
همهجــا هســت ،ولــی خــدا مثــل
هــوا نیســت .ایــن مثــال رو بــرات
گفتــم تــا بهتــر بفهمــی .خداونــد بــا
همهکــس و همهچیــز فــرق داره
و همهجــا هــم هســت؛ حتــی جایــی
کــه هــوا نمیتونــه باشــه ،مثــل
فکــر ما.حــاال اگــه
فضــا ،قلــب و
ِ
خداونــد همهجــا نباشــه ،پــس چــه
کســی از نیازهــای بندههــا خبــردار
میشــه و غــذای همــۀ موجــودات
رو ،حتــی مورچههایــی کــه در دل
صخرههــا هســتن یــا ماهیهایــی
کــه در زیــر دریاهــا شــنا میکنــن
یــا پرندگانــی کــه در آســمونا پــرواز
میکنــن ،بهشــون میرســونه؟ اگــه
خــدا همهجــا نباشــه ،پــس چطــوری
میتونــه دعــای همــه رو هــر جــای
دنیــا کــه باشــن ،بشــنوه؟ خداونــد
حتــی در قلــب مهربــون تــو هــم
هســت .میدونــی از کجــا میدونــم؟

علی اصغر رضوانی

اسالم شناسی و پاسخ به شبهات

کتــاب حاضــر درصــدد برآمــده
تــا چهــره اســام و پیــام آور آن و
قــرآن را طــوری ترســیم کنــد از
هرگونــه شــبهه و ایــرادی مصــون
باشــند و در ضمــن پاســخی
بــه شــبهات غربیــان و یهــود و
دشــمنان اســام باشــد.

بریش از کتاب
تمــدن جديــد ،اگــر هيــچ ضايعهاى
جــز ويرانــى محيــط زيســت
نداشــت و در ديگــر عرصههــا
ســربلند و موفــق بــود ،هميــن
امــر بــراى مــردود بــودن او كافــى
بــود .تمــدن تكنولوژيــك چنــان
بليّــهاى بــراى زميــن و زيســتگاه
انســان ،ايجــاد كــرده اســت كــه
راه هــر گونــه اصــاح و بازگشــت
را نيــز ســد نمــوده و آينــدهاى
بــس مبهــم و تاريــك را پيــش
روى بشــريت قــرار داده اســت.
مهمتريــن عامــل آلودگــى و
تباهــى محيــط زيســت ،اســتفاده
از ســوختهاى فســيلى (زغــال
ســنگ ،نفــت ،بنزين ،گاز و) اســت
كــه الزمــه تــداوم تمــدن صنعتــى
اســت .بــه عبــارت ديگــر ،نابــودى
محيــط زيســت بهايــى اســت كــه
بشــر بايــد بــراى تغييــر الگــوى
تمــدن خــود از تمــدن طبيعــى بــه
تمــدن صناعــى بپــردازد.
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اهلل متم نوره.
توجــه بــه ظرفیــت اربعیــن
از زاویــه «تــام شــدن نــور»،
«حرکــت در راســتای تحقــق وعــده
خداونــد»« ،آیــه در شــب و روز
عالــم»« ،تحــول قلــوب»« ،اصــاح
صفــات و تربیــت جمعــی زائریــن»،
«تالیــف قلــوب و اتحــاد»،
«ترســیم و تصویــر مفاهیــم
مرتفــع»« ،دیــن مطلــوب الهــی»،
«امــت ســازی» ،نــگاه از زاویــه
«حرکــت بــه ســوی تمــدن الهــی»
و کالن نگرشهایــی اســت کــه
خــدای متعــال اینــک بــا ظرفیــت
عظیــم و عملــی اربعیــن پیــش روی
بشــر قــرار داده اســت.
ایــن ســفره عظیــم منتــی اســت
الهــی! گویــی پاســخی اســت از
جانــب خــدای متعــال بــه عطــش و
نیــاز فرهنگــی جامعــه توحیــدی که
بهــره از آن مســیر تاریــخ بشــریت
را تغییــر داده ،موازنــه قــدرت
در عالــم را بــه گونــهای شــگرف
متاثــر ســاخته و جبهــه حــق را بــا
دمیــدن نفح ـهای آســمانی حیاتــی
تــازه میبخشــد تــا عبــور از «پیــچ
تاریخــی» ســهل گــردد و حرکــت
بــه ســوی ســرزمین مطلــوب ظهــور
حضــرت حجــت (عــج) هموارتــر.

بریش از کتاب

جـــلـــد یکم

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
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جـــلـــد دوم

اگــر بپذیریــم کــه تمــدن اســامی بــر خانــواده هــای ســالم و پویــا بنــا مــی شــود،
اهمیــت پرداختــن بــه ســامت و پویایــی خانــواده را درک خواهیــم کــرد .اوال
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
نگرفتــه است.دوســتی  ،رفاقــت و مهربانــی تحقــق کاکردهــای ایــن پیونــد ،
مثــا 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

جـــلـــد سوم

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 اســامی بــه
آن ملتفــت شــده انــد ،یــک موضــوع حیاتــی دیگــر نیــز برایشــان روشــن شــده و آن،
توانایــی هــای بــی نظیــری اســت کــه جریــان حــق و جریــان اســام 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 اســامی موجــود اســت لکــن در
عصــر جدیــد و بــا وقــوع انقــاب اســامی در ایــران و بعــد هــم  ۳۷ســال مقاومــت آن در
برابــر دشــمنی هــای جهانــی ،بــه یــک عنصــر تحــرک بخــش و آمــد آفریــن تبدیــل شــده
…است
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علی مراد سعیدی

بصیرت از نگاه قرآن
از مجموعــه آیــات قــرآن و روایات
پیامبــر (ص) و ائمــه اطهــار (ع)
مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه تنهــا
انســان هــای صاحــب بصیــرت مــی
تواننــد پرچــم دار حــق باشــند
و مــردم را بــه ســعادت ابــدی
فاقــدان
رهنمــون ســازند.
بصیــرت نــه دارای ابــزار عقــل
انــد و نــه ابــزار بصیــرت؛ تنهــا
گمراهانــی ســرگردان هســتند کــه
راه بــه جایــی نمــی برنــد .خداونــد
همــه ی انبیایــی را کــه بــرای
ســعادت بشــر فرســتاد تــا پرچــم
حــق را بــرای مــردم برافرازنــد،
صاحــب بصیــرت معرفــی مــی
کنــد.

بریش از کتاب

بصیــرت » همچــون چشــم ،ابــزار
دیــدن اســت ،بــا ایــن تفــاوت
کــه چشــم فقــط ظاهــر اشــیا را
مشــاهده مــی کنــد و تصویــر
موجــودات بــه وســیلۀ چشــم
بــه مغــز انتقــال پیــدا مــی کنــد
و انســان مــی توانــد اجســام
را تشــخیص دهــد .بــه عبارتــی
چشــم ،وســیله ای حســی و ابــزار
جســمی اســت ،امــا بصیــرت ،ابزار
مشــاهدۀ کنــه و ذات حقیقــت
موجــود و ابزار دل اســت .بصیرت
نوعــی جهــان بینــی اســت و بــا آن
شــباهتها و تفاوتهایــی دارد .در
جهــان بینــی ،مشــاهدۀ جهــان ،در
مکاتــب گوناگــون متفــاوت اســت

مهدی طیب
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جان جهان

بریش از کتاب

نقــل شــده اســت شــخصی ســال
هــا آرزوی دیــدار امــام زمــان
(عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف)
را دل مــی پرورانــد تــا اینکــه ســر
انجــام بــه او مــژده رســید کــه
اجــازه تشــرف یافتــه اســت .از
ایــن رو بــرای ددار آمــاده شــد و
بــه راه افتــاد تــا اینکــه در بیــن
راه بــاران شــدیدی گرفــت و او
کــه شــغلش صابــون پــزی بــود و
صابــون هایــش را بــرای خشــک
شــدن  ،در هــوای آزاد در معــرض
آفتــاب قــرار داده بــود  ،بــه یــاد
صابــون هایــش افتــاد و نگــران
شــد کــه مبــادا زیــر بــاران خــراب
شــوند

پژوهیش نو و جامع در عرصه مهدویت

ز میــان کتابهایــی کــه بــه
موضــوع منجــی بشــر و مهدویــت
بــا نگاهــی تحلیلــی و ریشــهای
ب
پرداختهانــد میتــوان کتــا 
«جــان جهــان» را از بدیعتریــن
و جامعترینهــا دانســت .جــان
جهــان بــه قلــم «مهــدی طیّــب»
ســامان یافتــه اســت .ایــن کتــاب
از موضوعــی اساســی و ریشــهای
(منجیبــاوری) شــروع میکنــد و
طبــق روالــی منطقــی و اســتداللی
بــه موضــوع امــام زمــان و غیبــت و
ظهــور ایشــان نگاهــی میانــدازد.
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آیت ّ
الل سیّد محمدتقی موسوی اصفهانی

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان
ایــن کتاب ،قســمتی از کتاب شــریف
الل
ّ
مکیــال المــکارم ،اثــر آیــت
ســیّد محمدتقــی موســوی اصفهانــی
اســت .کتــاب حاضــر ،بــه معرفــی
و بیــان هشــتاد وظیفــه و تکلیــف
از وظایــف و تکالیــف منتظــران در
زمــان غیبــت آن حضــرت پرداختــه
اســت.

بریش از کتاب

شیخ صدوق از حضرت ابوالحسن
موسی بن جعفرعلیهما السالم روایت
آورده که فرمود :هر کس در چهار
چیز شک 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
حجتی بر آفریدگانت باید که آن
را ّ
ها را به دین تو هدایت کند ،عِ لم تو
را به آنان بیاموزد ،تا حجتت از بین
نرود و پیروان اولیایت پس از آن
حجت هدایتشان فرمودی
که به آن ّ
گمراه نشوند ،و [آن حجت]یا آشکار
است که فرمانبرداری نشود ،یا
پنهان شده است که در انتظار
هنگام قیام و تشکیل حکومت جهانی

سید حسن زمانی

ظهور حضرت مهدی از نگاه
قرآنکریم
در ایــن نوشــتار تــاش میکنیــم
کــه بــا اســتفاده از قــرآن کریــم،
نــگاه تــازهای بــه مبحــث ظهــور
حضــرت مهدی(عــج) ،ســخن از
روشــنایی روز گفتــن بســیار
امــا ســعی میکنیــم
دشــوار اســت؛ ّ
بــا نشــان دادن روشــنایی شــمعی
در شــب تاریــک ،روشــنی روز را
ترســیم کنیــم.

بریش از کتاب

آیاتــی از قــرآن کریــم ،بــه ناگهانــی
بــودن قیامــت اشــاره دارنــد.
بــرای نمونــه ،در ســوره اعــراف
میخو ا نیــم :
َ
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یســئَلُونَک کأَنَّــک َحفِ ــی
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ْ
إِ ال َّ َ َ
ْ
َّ
ــد ِ
الل َو
َعنْهــا قُــلْ إِ نَّمــا عِ لْ ُمهــا عِ نْ َ
ــون؛)
َــر الن ِ
َّ
َّــاس ال ی ْعل َ ُم َ
لکــن أَکث َ
از تــو دربــاره ســاعت (قیامــت)
میپرســند کــه چــه زمانــی واقــع
میشــود؟ بگــو :علمــش تنهــا نــزد
پــروردگار مــن اســت و جــز او
(کســی) آن را در وقتــش آشــکار
نمیســازد( .ایــن حادثــه رســتاخیز)
در آســمانها و زمیــن ،ســنگین
اســت و جــز بــه صــورت ناگهانــی بــه
ســراغ شــما نمیآیــد! (بــاز) از تــو
ن کــه گویــی تــو از
میپرســند ،چنــا 
(زمــان) آن آگاهــی .بگــو :علمــش
فقــط نــزد خداســت؛ ولــی بیشــتر
مــردم نمیداننــد.
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علی اصغر رضوانی

دفاع از تشیع
کتــاب دفــاع از تشــیع و پاســخ بــه
شــبهات بــه منشــأ پیدایــش مذهــب
تشــیع پرداختــه و دیــدگاه صحیــح و
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
مؤثــر بــوده و عوامــل جدایــی شــیعه
از عامــه و ظهــور تشــیّع را بررســی مــی
کنــد.

بریش از کتاب
تشــيّع در اصطــاح از نگرشــى
برخاســته اســت كــه امامــت را
منصبــى الهــى دانســته ومعتقــد
اســت كــه انتخــاب امــام بــه
وســيله نــص واز جانــب خداونــد
صــورت مىگيــرد .در ايــن
ميــان پيامبــر گرامــى اســام
(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه پيــروى
از س ـنّت الهــى كــه در ميــان انبيــاى
گذشــته نيــز وجــود داشــته ـــبه
دســتور خداونــدـ امامــان واوصيــاى
بعــد از خــود را معرفــى كــرده اســت.
اول آنــان علــى
ايــن بزرگــواران كــه ّ
بــن ابــى طالــب (علیهالســام)
اســت ،وآخــر آنــان امــام مهــدى
(عجلاهللتعالیفرجــه) ،هــم در
زمينــه مرجعيّــت دينــى ودر بخــش
واليــت ،حاكميّــت ورهبــرى جامعــه،
امــام ومقتــداى مــردم پــس از
رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه)
هســتند .

سید محمد مهدی میر باقری

سمت خدا
از مهمتریــن وجــوه تمایــز ایــن کتــاب
بــا آثــار مشــابه ،کاربــردی بــودن
مباحــث و پاســخ گــو بــودن بــه
مهمتریــن مباحــث روز زندگــی ایمانــی
انســان در دوران معاصــر اســت!

بریش از کتاب

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
او اهــل نجــات اســت؛ البتــه کســی
کــه از نظــر فکــری مســتضعف اســت
و حقیقــت بــه او نرســیده ممکــن
اســت اعمــال خوبــش مقدمــه ای
باشــد کــه بعــدا ً بــه حقیقــت ایمــان
برســد و بــا ایمانــی کــه بــه دســت
آورده ،وارد بهشــت شــود؛ چــون
بــدون ایمــان کســی وارد بهشــت
نخواهــد شــد؛ از آن طــرف هــم ایــن
انحــراف اســت کــه کســی خیــال کنــد
چــون ایمــان اصــل اســت ،مــی تــوان
فــروع را رهــا کــرد؛ انســان وقتــی
متمســک بــه اصــول شــد ،بایــد
متمســک بــه فــروع هــم بشــود؛ بــه
تعبیــر دیگــر شــجره ایمــان ،شــجره
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 متمســک
اســت ،بایــد بــه ایــن شــاخ و بــرگ ها
هــم متمســک باشــد؛ الابالــی گــری
نســبت بــه عمــل ،انســان را از وادی
ایمــان بیــرون مــی کنــد.
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محمد خادمی شیرازی

نشانههای ظهور او
ایــن کتــاب شــامل احادیثــی
معتبــر از ائمه(علیهمالســام)
در مــورد نشــانههای پیــش
از ظهــور آقــا میباشــد کــه
بــا ترجمــهای روان جمــعآوری
شــد ها ند
بریش از کتاب

آنچــه در قــرآن کریــم از طــرف
خداونــد بــزرگ به وســیله رســول
اکرم(صلــی اهلل علیــه و آلــه) بــه
مــا رســیده واجباالطاعــه اســت و
کوچکتریــن تردیــدی دربــاره آن
نبایــد داشــت ،چــرا کــه از منبــع
علــم خداونــدی سرچشــمه گرفتــه
اســت .از جملــه بشــارتهایی کــه
در قــرآن مجیــد در ضمــن آیاتــی
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
و جــور اســت کــه مرحــوم عالمــه
نــوری در مقدمــه کتــاب شــریف
«کشــف االءســتار» ادعــای تواتــر،
از فریقیــن (شــیعه و ســنی)
فرمــوده اســت و ایــن نتیجــه بــه
دســت میآیــد کــه بایــد ظلــم و
تباهــی از سرتاســر جهــان محــو
گــردد و جهــان از عدالــت پــر
شــود ،نــه اینکــه بــه خیــال خــام
بعضــی از نویســندگان ،عدالــت
در حکومــت حضــرت مهدی(ســام
ّ
الل علیــه) تغلیبــی باشــد و

زینب مهاجری

همراه با فاطمه
کتــاب “همــراه بــا فاطمــه علیهــا
الســام” مجموعــهای اســت کــه
دعاهــای حضــرت زهــرا ســام اهلل
را گــرد آورده و با ترجمهای شــیوا
آن را در اختیــار دوســت دارانــش
قــرار مــی دهــد.

بریش از کتاب
خــدای مــن ! در زمــان و مکانــی
کــه یــاد تــو بــه فراموشــی
ســپرده شــده و هرکســی بــه
بازیچــهای ســرگرم و مشــغول
اســت ،مــرا بــه یــاد خویــش
انــداز و یــادت را در دلــم زنــده
کــن تــا از فراموشــی آنــان بــه
یــاد بخشــندگی و نعمتهایــی
کــه بــه مــا ارزانــی داشــتهای
افتمآنجــا کــه مردمــان تــو را در
خاطــر دارنــد و زمین ـهای بــرای
بندگــی تــو فراهــم اســت ،مــرا
پیشــرو در سپاســگزاریات
قــرار ده تــا تنهــا بــه یــاد تــو
بســنده نکنــم و قــدردان ایــن
شــرایط نیــک باشــم.
معبــود مــن هنگامـهای کــه همه
شــکرگزار و عمــل کننــدهی
اوامــر تــو هســتند مــرا چنــان
بخــواه کــه آنچــه عمــل میکنــم
و هــر آنچــه از نیکیهــا کــه بــر
زبانــم جــاری میشــود ریشــه
در یقینــی قلبــی داشــته باشــد.

)علیها السالم(
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محمود عراقی میشی

دارالسالم
ایــن کتــاب عالمــه عظیــم الشــان
مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمــود
عراقــی میثمــی (از احفــاد میثــم
تمــار (ره) صحابــه امیــر المومنیــن
(ع)) بــا آن روحیــه تقــوا و
اخــاص و تتبعــی کــه داشــت،
ســعی نمــوده بــا بیــان معجــزات،
کرامــات ،مکاشــفات ،رؤیاهــای
صادقــه و همچنیــن بــا بیــان آیــات
و روایــات ،شــیرینی خاصــی بــه
مطالــب کتــاب بدهــد ،و رابطــه
بیــن امــام زمــان (عــج) و خواننــده
را بســیار گــرم و صمیمــی نمایــد.

بریش از کتاب

در احــواالت حضــرت مهــدی عــج
اهلل تعالــی فرجــه شــریف و عالئــم
ظهــور و کســانی کــه در بیــداری
یــا خــواب بــه محضــر مبــارک آن
جنــاب شــرفیاب شــده انــد
موضــوع «مهدویــت» و اندیشــه
قیــام» حضــرت ولــی
«ظهــور و
ِ
عصــر ارواحنــا لتــراب مقدمــه
الفــداء و اینکــه آن بزرگــوار از
ســاله پــاک خانــدان رســالت
علیهــم الســام و از دودمــان
مقــام شــامخ والیــت ،حضــرت علــی
بــن ابــی طالــب علیهمــا الســام و
ذریــه پــاک ص ّدیقــه طاهــره،
از ّ
حضــرت فاطمــه زهراعلیها الســام
و از نســل ســاالر شــهیدان
حضــرت حســین بــن علــی علیهمــا
الســام اســت ،یکــی از مهــم
تریــن مســائل اعتقــادی اســامی
اســت.

عباس صفایی حایری

تاریخ سید الشهدا
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.

بریش از کتاب

اگــر اهــل كوفــه ،از ايــن صفــت
ديرينــه خويــش دســت بــر
مىداشــتند و بــه امــام حســن
(ع) كــه همگــى باميــل و رغبــت بــا
او بيعــت كــرده بودنــد ،وفــادار
مىشــدند ،هرآينــه هميــن امــام
نيــز چــون پــدرش بــر معاويــه
مىتاخــت و روز روشــن را بــر وى
تاريــك مىســاخت .ولــى بــا كــدام
لشــكر و...؟! رؤســاى لشــكر ،از
معاويــه پولهايــى گرفتنــد و بــا او زد
و بندهايــى كردنــد ،و حتّــى حاضــر
شــدند كــه امــام حســن(ع) را بــه
او تحويــل دهنــد ،و هــر عشــيره و
قبيلـهاى هــم از رئيــس خــود اطاعت
مىكنــد نــه از امــام .بنابرايــن ،امــام
(ع) چگونــه مىتوانســت بــا معاويــه
بجنگــد؟ اگــر مىجنگيــد ،منجــر بــه
نابــودى او و اهــل بيــت و چنــد نفــرى
كــه از شــيعيان واقعــى بودنــد،
مىشــد و ايــن ،نهايــت آرزوى
معاويــه بــود .اهــل كوفــه ،بىوفايــى
خــود را مجــ ّددآ ثابــت كردنــد و بــه
هميــن خاطــر امــام (ع) بــا معاويــه
صلــح كــرد و شــرايطى را بــه ميــان
آورد.
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محمدعلی جابری

سیه رویان
بــرای اینکــه شــناخت درســتی از
امــام حســین (علیــه الســام) و
ماجــرای کربــا داشــته باشــیم بایــد
دوســوی ماجــرا را بــا هــم دید.یــک
طــرف لشــکر اربــاب دو عالمــغ ابــی
عبــداهلل ،و طــرف دیگــر لشــکر عمــر
بــن سعد.عاشــورا شناســی بــدون
شــناخت دشــمنان ابــی عبــداهلل
راه بــه جایــی نمــی برد.باالخــره یــک
ســوی ماجــرا را کســانی تشــکیل مــی
دادنــد کــه بــرای نزدیــک شــدن بــه
حــق تعالــی در ریختــن خــون حســین
(ع) و غــارت خاندانــش از هــم

بریش از کتاب
شــاید برخــی گمــان کننــد ،دوران
آن جاهلیــت هــا گذشــته ،االن
قــرن بیســت و یــک 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
اخــاق و رفتــار انســان هــای همیــن
چنــد قــرن اخیــر دقیــق شــوی ،
جاهلیــت هــای را خواهــی دیــد کــه
در آن عصــر حتــی بــه فکرشــان
هــم نمــی رســید.

آیتاهلل شیخ علیاکبر نهاوندی

العبقری الحسان فی احوال صاحب
الزمان
کتــاب  9جلــدی «العبقری الحســان
فــی احــوال موالنا صاحــب الزمان»
تألیــف آیــتاهلل شــیخ علیاکبــر
مشــهورترین
از
نهاونــدی
کتابهــای نوشتهشــده دربــاره
احــواالت و شــئون حضــرت
صاحــب الزمــان ،مهــدی موعــود
(عجلاهللتعالیفرجــه) اســت.
ایــن مجموعــه ســترگ از آن جهــت
کــه بــه قلم یکــی از علمــای صاحب
نــام جمــعآوری و تدویــن شــده
اســت ،در نــوع خــود کمنظیــر و
شــاید بینظیــر محســوب شــود.
در ایــن کتــاب بــه ترتیــب مباحــث
مربــوط بــه آیــات قــرآن و ســایر
کتــب آســمانی و نیــز احادیــث
نبــوی و اخبــار واردشــده از
ائمــه بزرگــوار در بشــارت ظهــور
حضــرت ،مباحــث علمــای اهــل
ســنت کــه قائــل بــه تولــد و حیــات
آن بزرگــوار هســتند ،تعییــن
شــخصیت و ســایر خصوصیــات
حضــرت ،مفصلتریــن اطالعــات
از کســانی کــه بهواســطه یــا
مســتقیم بــه محضــر ایشــان
شــرفیاب شــدهاند و مــدح
انتظــار فــرج و عالیــم ظهــور و
میــراث انبیــا بیــن شــده اســت.
*در چــاپ جدیــد ،عبقــری نهــم بــه
صورت سـیدی ارســال میشــود*.
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علی اصغر رضوانی

خداشناسی و پاسخ به شبهات

يــن كتــاب ،پاســخ بــه شــبهات
وپرســشهاى پيرامــون مباحــث
خداشناســى مىباشــد ،كــه
در يــك مقدمــه وچهــار فصــل
گــردآورى شــده اســت.

بریش از کتاب
بــرای طرفــداران علیــت یــک
ســوال مطــرح اســت و آن
اینکــه :منــاط احتیــاج علــت
چیســت؟و بــه عبــارت دیگــر:
علــت احتیــاج بــه علــت چیســت؟
ســوال ایــن
معنــای ایــن
اســت کــه :چــه خصوصیــت
از خصوصیــات شــیء اســت
کــه ســبب شــده آن شــیء
وجــودش ناشــی از علــت باشــد؟

محمد علی جابری
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بررسی تقابل شیطان با نماز
ایــن کتــاب در چهــار فصــل بــه
چرایــی و علــل دشــمنی شــیطان بــا
نمــاز پرداختــه و راه کارهــای مقابلــه
بــا آن و چگونگــی حضــور قلــب در
نمــاز را بیــان مــی کند.نویســنده
ایــن اثــر هــدف از نوشــتن آن را
بــه تصویــر کشــیدن دشــمنیهای
شــیطان بــا نمــاز و همچنیــن ارائــه
راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن دشــمن
قســم خــورده عنــوان کــرده اســت.

بریش از کتاب

«از بیــن بــردن تســبیح دو راه
دارد :یکــی پــس از دیگــری دانــه
هــا را شکســتن و راه آســان تــر نــخ
را پــاره کــردن؛ نــخ کــه پــاره شــود
دیگــر خبــری از تســبیح نیســت کــه
نیســت .شــیطان هــم بــرای اینکــه
تســبیح دینمــان را از دســتمان در
بیــاورد ،دو راه دارد :از بیــن بــردن
دانــه دانــه ی دانــه هــا و راه دوم
پــاره کــردن نــخ تســبیح .البتــه
تجربــه شــیطان بیــش از ایــن اســت
کــه خــودش را معطــل دانــه هــای
تســبیح دیــن مــا کنــد؛ یــک راســت
مــی رود ســراغ نــخ تســبیح ،و آن
چیــزی نیســت جــز نماز؛نمــاز اســت
کــه اگــر از مــا گرفتــه شــود ،دانــه
دانــه خوبــی هــای دیگــر هــم از
وجــود مــا پــر مــی کشــند .بــه بیــان
دیگــر شــیطان از همــان ابتــدا بــه
دنبــال ایــن اســت کهریشــه نهــال
دینمــان را از خــاک ایمــان بیــرون
بکشــد ،بــه فکــر ایــن اســت کــه

همــان ابتــدا تیــر خــاص 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 سالماهللعلیها

اسوه صرب و استقامت

ســیری در زندگانــی حضــرت
زینــب کبــری ســام اهلل علیهــا
کتــاب «حضــرت زینب(س) اســوه
صبــر و اســتقامت» کــه ســیری
كوتــاه در زندگانــی حضــرت زینــب
كبــری(س) بــه حســاب میآیــد،
ضمــن بیــان شــمهای از فضایــل
و كرامــات ایــن بانــوی بزرگــوار،
از والدت تــا واقعــه عاشــورا را
بــه اختصــار مطالعــه و بررســی
میكنــد .
در ســتیغ آرمانشــهر ،آنــان كــه
بــه اســتمرار روح عاشــورا در
تمامــی عصرهــا و اســتحكام روح
كربــا در تمامــی ســرزمینها
بــاور دارنــد؛ زنــی از ســاكنان
دشــت الهــوت میدرخشــد؛ زنــی
كــه خوشــهای از یاقــوت فاطمــی
اســت .او آنقــدر بلنــد اســت كــه
در عرصــهای از تاریــخ ،طنیــن
مهــر مــادر اســت و در عرصــهای،
پژواكــی از صالبــت حیــدر.
زینــب(س) ســتون خیمــه
پایــداری اســت .آن قــدر تســلیم
اســت كــه دود و غبــار شــرارههای
خیمههــای نیمهســوخته برایــش
نســیم نــواز شــكر دوســت اســت،
از اینروســت كــه فرمــود «و مــا
رایــت اال جمیــا».

سید محمدکاظم قزوینی

امام مهدی از تولد تا بعد از ظهور
کتــاب امــام مهــدی (عــج) از تولــد
تــا بعــد از ظهــور ،ترجمــه کتــاب
االمــام المهــدی مــن المهــد الــی
الظهــور اثــر ســید محمدکاظــم
قزوینــی اســت .ایــن کتــاب بــه
نقــل روایــات اهلبیت(علیهــم
الســام) حــول محــور مهدویــت
پرداختــه اســت .در ابتــدای کتاب
بــه طــور مختصــری بــه معرفــی
امــام زمان(عجلاهللتعالیفرجــه)
پرداختــه شــده و پــس از آن
بشــارت هــای قــرآن ،پیامبــر و
امامان(علیهمالســام) در مــورد
آن حضــرت آورده شــده اســت

بریش از کتاب
بحــث وگفتگــو دربــاره امــام
ز ما ن ( عجلا هللتعا لیفر جــه )
از مهمتريــن موضوعــات دينــى
ـ عقيدتــى اســت كــه ارتبــاط
و پيونــد عميقــى بــا اســام و
مســلمين دارد؛ چــون امــام
ز ما ن ( عجلا هللتعا لیفر جــه ) ،
حقيقتــى اســامى اســت و
مهدويــت از مهمتريــن مســائل
دينــى مىباشــد.امام زمــان
( عجل ا هلل تعا لی فر جــه ) ،
اســطورهاى نيســت كــه شــيعيان
بــراى تســلى خاطــر و رهايــى
فكــرى از درد و رنج آن را ســاخته
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محمد مهدی سلمانپور

رسول ابلیس
پیشینه ادعای مهدویت به
درازای تاریخ اسالم است.
انگیزههای مختلف دنیوی سبب
میشد تا افرادی برای خود یا
دیگران ،مدعی مهدویت شوند.
معاویه قدیمیترین این ادعاها
را داشت؛ جاعالن حدیث در
تقابل با نفرینهای متعدد رسول
خداصلیاهللعلیهوآله ،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 میدیدید،
میگفتید این مهدی است .حتی
خود مخالفان نیز درباره این
روایات جعلی مناقشه و تردید
دارند.

بریش از کتاب

ابومنصور عجلی ،از غالیان معاصر
امام باقر علیهالسالم بود که
احمد اسماعیل شباهتهای
بسیاری به او دارد؛ عجلی که
فرقه منصوریه منسوب به او
بودند ،ادعا کرد که امام باقر
علیهالسالم او را وصی خود قرار
داده است .او فردی بی سواد
بود و غیر از پیروان خویش
را تکفیر می کرد و مشرک
میدانست و اصحابش را به
کشتن آنان فرمان میداد ،چنان
که سیره احمد اسماعیل نیز
چنین است.

علی اصغر رضوانی

نگاهی به مسیحیت و پاسخ به
شبهات
هرچنــد حضــرت مســیح علیــه
الســام خــود منــادی یکتاشناســی
و یکتاپرســتی بــود ،چنــان کــه
در انجیــل یوحنّــا آمــده اســت:
«و حیــات جاودانــی ایــن اســت
کــه تــو را خــدای واحــد حقیقــی
و عیســی مســیح را فرســتاده
خــدا بشناســد ».و نیــز در انجیــل
«اول همــه
مرقــس آمــده اســتّ :
احــکام ایــن اســت کــه بشــنو ای
اســرائیل! خداونــد ،خــدای مــا،
خداونــد واحــد اســت ،و خداونــد،
خــدای خــود را بــه تمامــی دل
و تمامــی جــان و تمامــی خاطــر و
قــوت خــود محبّــت نمــا».
تمامــی ّ
بــا ایــن همــه تأکیــدات بــر
توحیــد ،مشــاهده مــی کنیــم کــه
پیــروان حضــرت مســیح علیــه
الســام از طریــق صحیــح توحیــد
بیراهــه رفتــه و بــه «تثلیــث»
و ســه گانــه پرســتی روی آورده
انــد .ایــن انحــراف در پیــروان
ادیــان توحیــدی ناممکــن و بــی
ســابقه نیســت ،چنــان کــه در
«تــورات» آمــده اســت« :بنــی
اســرائیل پــس از رهایــی از
ســتم هــای فرعــون مصــر و گام
نهــادن در صحــرای ســینا ،همیــن
کــه چنــد شــبی از فیــض حضــور
پیامبــر و منجــی خــود موســی
علیــه الســام محــروم شــدند ،بــه
گوســاله پرســتی گرفتــار آمدنــد و
از دایــره توحیــد خــارج گشــتند».
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محمد خامه یار

جرعه ای از زالل رمضان
ایــن مجموعــه ،شــرح دعاهــای
روزانــه مــاه رمضــان بههمــراه
دو دعــای مشــهور ایــن مــاه را در
قالــب مناجــات ادبــی در اختیــار
عالقهمنــدان قــرار میدهــد.

بریش از کتاب
چند فراز از مناجات دعای روز
پنجم ماه مبارک رمضان را با
هم میخوانیم«:خدایا! میدانم
مهمانی آدابی دارد .مهمان
دوست و حبیب توست .میدانم
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 نعمتهای تو شدهاند.
مرا قدردان احسان خود گردان.
خدایا! این که مرا در زمره
خوبان عالم قرار دادهای برخود
میبالم 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 دادهای ،دست تمنا
به سمتوسوی آبی آسمان دارم
و در انتظار اجابت دعای خویش
لحظهشماری میکنم .در درگاه
کبریایی تو هیچ مژده و هدیهای
بهتر از این نیست که احساس
کنم توبهام را پذیرفته و به من
توفیق بندگی داده باشی».

سید جواد مهدوی

رجعت عصر ناشناخته
رجعــت بــه معنــای بازگشــت
برخــی افــراد ،بعــد از ظهــور
امــام عصر(عــج) و قبــل از وقــوع
قیامــت اســت .بــا اینکــه عقیــده
بــه رجعــت ،ریشــه قرآنــی دارد
و روایــات معتبــر و متعــددی در
منابــع شــیعه ،بــه آن پرداختــه
انــد ،بــرای عمــوم شــیعیان ،آموزه
ای تقریبــا ناشــناخته اســت .از
ســوی دیگــر ،اهــل ســنت ،قائــل

بریش از کتاب
«همانطــور کــه -بــر اســاس
آیــه  ۲۸ســوره انعــام -اگــر
کفــار در روز قیامــت بــه دنیــا
برگردنــد ،همــان اعمــال گذشــته
خــود را تکــرار میکننــد ،در
رجعــت نیــز -علــی رغــم تجربــه
بــرزخ -بــه همــان اعمــال
گذشــته خــود ادامــه میدهنــد
و شــبههای در ایــن زمینــه
باقــی نمیمانــد( ».صفحــه )۸۸
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محمد سبحانی نیا

مهدویت و آرامش روان
بریش از کتاب

منجــي موعــود براســاس روايــات،
در عصــر انتظــار بيــن مــردم
اســت و آنــان او را ميبيننــد و
نميشناســند؛ چنانکــه در دعــاي
أنــت
ندبــه ميخوانيــم« :بِ نَفســي
َ
ــب ل َــم يَخــلُ مِ نّــا؛ جانــم
مِ ــن ُم َغ َّي ٍ
بهفدايــت! اي کســي کــه بيــن
مــا حضــور داري و از نگاههــا
ط شــيعيان ،همـۀ
ه فقـ 
پنهانــي!» نـ 
ه انتظــار اوينــد؛
انســانها ،بــ 
ل باورمنــد
ن هــر د 
ه او آرمــا 
بلکــ 
ه در
ت کــ 
از مــرد و زن اســ 
ش مينالــد« :بنفســي
فراقــ 
ي مــن
ق يتمنّــ 
ه شــاي 
ت أمنيــ 
أنــ 
مؤمـن و مؤمنــة ذکــرا فحنّــا؛ جانـم
ن هــر مــرد و
ه آرمــا 
ي آنکــ 
فــدا 
ه فريــادش
ت کــ 
ن اســ 
ن مؤمــ 
ز 
ميکنند».منتظــر حقيقــي ،بــه
هــر بهانــه دســت توســل بــه
دامــن پرمهــر مواليــش ميزنــد
و بــه اشــتياق ظهــور مبــارک او
و ديــدن جمــال بيمثالــش ،نالــه
ســرميدهد .رهــرو راه انتظــار ،در
مجالســي کــه بــه نــام آن محبــوب
دلهــا ،تشــکيل ميشــود ،حضــور
مييابــد تــا ريشــههاي محبــت
او را در دل محکــم کنــد و همــۀ
زمانهــا و مکانهــا را دنبــال او و
بــا يــاد گل روي او ســپري ميکنــد
تــا شــايد آن مــوالي مهربــان بــا
نيمنگاهــي بــر او عنايــت کنــد و
مــس وجــودش را زر نمايــد!

کتــاب «مهدویــت و آرامــش روان»
دربــاره آموزههــای مهدویــت و درمــان
بیماریهــای روح و روان بشــر امــروز
اســت .فصــل اول ایــن کتــاب بــه بیــان
مفاهیــم اختصــاص داشــته و در فصــول
دوم تــا پنجــم ،بــه ترتیــب ،موضوعاتــی چــون
تحلیــل روانشــناختی مهدویــت ،مهدویــت
و شــاخصههای بهداشــت و روان ،تاثیــر
مهدویــت بــر بهداشــت روان و مهدویــت و
روان درمانــی مطــرح شــده انــد.

سید محمد تقی موسوی اصفهانی

آیین انتظار
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.

بریش از کتاب

عزلــت و گوشــه گیــری آن
حضرت(عــج) از مــردم :امــام
صادق(علیــه الســام) فرمــود«:
بــه ناچــار صاحــب ایــن امــر را
غیبتــی خواهــد بــود ،در هنــگام
غیبــت ناچــار از عزلــت و گوشــه
کیــری اســت».و در قضیــه علــی
بــن مهزیــار از آن حضــرت آمــده
کــه فرمــود« :پــدرم از مــن پیمــان
گرفتــه کــه جــز ذر ســرزمین هــای
پنهــان و دور منــزل نگیــرم ،تــا
مخفــی بمانــم و جایگاهــم از نیرنــگ
هــای اهــل ضاللــت و سرکشــان
امــت هــای تــازه بــه دوران رســیده
مصــون باشــد».محبوب تریــن
اعمال:ایــن دعــا بهتریــن اعمــال بــه
ســوی خــدای متعــال اســت ،زیــرا
موجــب خوشــحالی امــام و پیشــوای
مومنیــن و افضــل آنــان مــی باشــد.
از رســول خــدا(ص) روایــت
شــده کــه فرمــود «:همانــا محبــوب
تریــن کارهــا نــزد خداونــد خوشــی
رســاندن بــه مومنیــن مــی باشــد».
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علی رضایی

پیشگوییهایی از آخرالزمان
یکــی از واقعیتهــای غیــر
قابــل کتمــان ،پیشــگویی امامــان
معصــوم(ع) دربــاره سرنوشــت
بشــریت در آخرالزمــان و حــوادث
قبــل و بعــد از ظهــور منجــی عالــم
بشــریت(عج) اســت .کتــاب حاضــر
بــه دنبــال آن اســت تــا بــا ســبکی
نــو و از زاویــهای جدیــد و نیــز بــا
اســتناد بــه منابــع موثــق فریقیــن
(شــیعه و ســنی) ،بــه پیشــگوییهای
امامــان معصــوم(ع) دربــاره ظهــور
مهــدی موعود(عــج) ،وقایــع ایــن
زمــان و یــاران آخرالزمانــی ایشــان
بپــردازد

بریش از کتاب
از اهــواز یــک نفــر ،شوشــتر یــک
نفــر ،شــیراز ســه نفــر بــه نــام
حفــض ،یعقــوب و علــی ،اصفهــان
چهــار نفــر بــه نــام موســی ،علــی،
عبــداهلل و غلفــان؛ بروجــرد یــک
نفــر بــه نــام قدیــم ،نهاونــد یــک
نفــر بــه نــام عبدالــرزاق ،همــدان
ســه نفــر بــه نــام جعفــر ،اســحاق
و موســی ،قــم ده نفــر کــه همنــام
اهلبیــت رســول خــدا(ص)
هســتند (و در حدیثــی هجــده نفــر نفــر ،خــوی یــک نفــر ،ســلماس یــک نفــر ،آبــادان
بیــان شــده اســت) ،شــیروان یــک ســه نفــر و کازرون یــک نفــر.
نفــر ،خراســان یــک نفــر بــه نــام
دریــد و نیــز پنــج نفــر کــه همنــام
اصحــاب کهــف هســتند ،آمــل یــک
نفــر ،گــرگان یــک نفــر ،قزویــن دو
نفــر ،فــارس یــک نفــر ،ابهــر یــک
نفــر ،اردبیــل یــک نفــر ،مراغــه ســه

علی محمدی هوشیار

پیشوای اینترنتی
نقــد آرا و عملکــرد احمدالحســن
بصــری پیشــوای اینترنتــی؛
برگــی از داســتان مدعــی
دروغیــن مهدویــت و یمانیــت
اســت کــه بــا تمســک بــه تقطیــع
و تأویــل و تدلیــس روایــات
اهــل بیت(علیهمالســام) ســعی
بــر ایجــاد انحــراف در باورهــا
و آموزههــای راســتین تشــیع
دارد .وی ظهــور خــود را از طریــق
فیســبوک اعــان نمــود و امامــت
خــود را بــه صــورت اینترنتــی و
در فضــای مجــازی دنبــال میکنــد.
احمــد الحســن؛ همــان پیشــوای
اینترنتــی اســت که خــود را فرزند
امــام مهد(عجلاهللتعالیفرجــه)
و وصــی پیامبــر اکــرم
(صلیاهللعلیهوآلــه) دانســته و
بــر ایــن بــاور اســت کــه تعــداد
ائمــه معصومیــن بــه  24تــن
رســیده اســت.

نوشــتار حاضــر در صــدد
بررســی برخــی از باورهــا و
ادعاهــای انحرافــی او میباشــد
کــه بــا بهرهگیــری از روایــات
اهــل بیت(علیهمالســام)  ،از
دجــل و فریبــکاری ایــن مدعــی
پــرده برداشــته اســت.
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قنبرعلی صمدی

گفتمان جهانی مهدویت و آینده
بشر
گفتمــان جهانــی مهدویــت،
فرجامشناســانهای
اندیشــه
اســامی بــا رویکــرد گفتمانــی
اســت کــه بــه تبییــن فراینــد
تحــوالت آینــده بــر پایــه اصــول،
اهــداف و کارکردهــای نظریــه
قرآنــی مهدویــت میپــردازد و
بــا فراخوانــدن انســان معاصــر بــه
ارزشهــای متعالــی و تم ّدنســاز
دیــن ،رویکــرد فراگیــر بــه گفتمان
مهدویــت را ضامــن ســعادت و
نجــات بشــر و نویدبخــش ظهــور
منجــی موعــود (عــج) بــرای تحقــق
جامعــه آرمانــی میدانــد.

بریش از کتاب

جوامــع انســانی همــواره نســبت
بــه آینــده ،دو نــوع نــگاه داشــته
و ایــن دو نــگاه ،دو رویکــرد
متفــاوت را در پــی داشــته
اســت .در یــک نــگاه ،آینــدۀ
بشــر تاریــك و ظلمانــی تلقّــی
شــده و هیــچ فرجــام امیدبخشــی
را بــرای آینــدۀ تاریــخ بشــر،
ـور نیســت .نــگاه دیگــر ،نــگاه
متصـ ّ
امیدوارانــه اســت کــه دوران
فرجامیــن تاریــخ بشــر را مثبــت و
سرشــار از امیــد ارزیابــی کــرده و
بــه چشــمانداز روشــن و آفتابــی
پیــش رو ،چشــم دوختــه اســت.

محمد پاشایی
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راز پیوند عاشورا و مهدویت
پژوهــش حاضــر بــا نظرداشــت دو
حادثــه تاثیرگــذار تاریخــی یعنــی
قیــام عاشــورا و نهضــت مهــدوی
(عــج) بــر آن اســت تــا افــزون بــر
کشــف اشــتراکات ایــن دو واقعــه،
راز پیونــد آنــان را نیــز پژوهیــده و
هــم پوشــانی اهــداف آن دو نهضــت
و صاحبانــش را عیــان ســازد .ایــن
کــه امــام عصــر ارواحنــا فــداه در
فــرازی از زیــارت عاشــورا بــا وصــف
“امــام منصــور” مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت ،از آن روســت تــا حــق
ســبحان او را از بــرای نصــرت بخشــی
مظلومــان جهــان بــا شمشــیر عالــم
گیــرش آمــاده ســاخته و بــه عنــوان
“والیــت ثــار و خــون” انتقــام شــهدای
کربــا را از قاتالنــش بازســتاند.
ایــن مــورد در کنــار ســایر نمونــه هــا
کشــف قناعــی اســت از اســرار پیونــد
حادثــه عاشــورا و مســاله مهدویــت.

بریش از کتاب

در محلــه هــای پاییــن شــهر تهــران،
مــردی بــود قلــدر و زورگــو کــه هــر
هفتــه از قمارخانــه هــا و شــیره کــش
خانــه هــا ،دویســت تومــان بــاج مــی
گرفــت! در اوج قــدرت (قلــدری) ،فروخــت و تبدیــل بــه پــول نقــد کــرد .وجــه را در
اتفــاق عجیبــی در زندگــی اش افتــاد چمدانــی گذاشــت و بــرای توبــه بــه قــم رفــت.
و بارقــه رحمــت الهــی و جاذبــه لطــف
و عنایــت آن دریــای رحمــت ،یعنــی
اباعبــداهلل الحسین(علیهالســام)
دلــش را ربــود .او تمــام اموالــی کــه
از راه هــای نامشــروع بــه دســت آورد،
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محمد موسی نوری

جریانشناسی اصحاب نبوی
کتــاب «جریــان شناســی اصحــاب
نبــوی» در صــدد پاســخگویی بــه
ایــن پرســش اســت کــه جریــان
هــای موجــود در عصــر نبــوی ،چــه
جریانهایــی بــوده انــد و چــه ویژگــی
هایــی داشــته انــد .از ابتــدای
تاریــخ بشــریت بــا ماجــرای قتــل
فرزنــد آدم دو جریــان هابیلیــان
و قابلیــان در زندگــی بشــر شــکل
گرفــت و یکــی از آوردههــای
خوانــش تحلیلــی تاریــخ شــناخت
همیــن جریانهاســت .ماننــد کاری
کــه در کتــاب «جریانشناســی
اصحــاب نبــوی» شــاهد آن هســتیم.
«محمدموســی نــوری» نویســنده
ایــن کتــاب در ســطرهای ابتدایــی
جریانشناســی اصحــاب نبــوی آورده
اســت« :در هــر جامع ـهای احــزاب و
جریانهایــی بــا گرایشهــای مختلــف
وجــود دارنــد کــه در تحولهــا و
رخدادهــای آن جامعــه نقــش مؤثــر
و بســزائی ایفــا میکننــد .شناســایی
ایــن جریانهــا بــه تحلیــل و ارزیابــی
صحیــح از وقایعــی کــه در آن جامعــه
اتفــاق افتــاده اســت ،کمــک شــایانی
میکند».شــاید برخــی فکــر کننــد
صحابــی کــه همــان یــاران و مالزمــان
همیشــگی رســول اکــرم هســتند،
البــد همگــی بهخاطــر بهرهمنــدی
بیواســطه از محضــر پیامبــر،
یکدســت ،مؤمــن ،صــادق و مخلــص

بودهانــد ولــی مطالعــه دقیــق تاریــخ و تأمــل در
آن نشــان میدهــد کــه بیــن صحابــه خبرهــای
دیگــری هــم بــوده اســت! صحابــه رســول
خــدا گرایشهــای مختلفــی داشــتهاند و
کارهــای بعضــا ً عجیبــی از آن ســر زده اســت
و حتــی بعضیشــان ســعی در برانــدازی
اســام داشــتهاند .کتابهایــی کــه تاکنــون
دراینبــاره نوشــته شــدهاند نهایتــا ً ایــن
صحابــه را بــه دو رویکــرد و جریــان دســتهبندی
کرد هانــد.

علی محمدی هوشیار

دکان های کاغذی
کتــاب دکانهــای کاغــذی بــا موضــوع
جریــان شناســی مدعیــان دروغیــن
مهدویــت از ســده نخســت اســام تــا
عصــر حاضــر تدویــن شــده اســت تــا
بتوانــد گامــی در مســیر روشــنگری و
تحلیــل الیههــای پنهــان ســردمداران
جریانهــای مدعــی مهدویــت بــردارد.

بریش از کتاب

تشــکیالتی بــودن رفتــار تشــکیالتی،
یکــی از مهمتریــن شــاخصه هــای
فرقــه هــای انحرافــی اســت .همــه
ایــن فرقــه هــا ،ســرکرده ،جانشــین،
اطالعــات طبقــه بنــدی شــده ،حلقــه
هــای چندگانــه پیــروان ،اســرار
ســازمانی ،کمیتــه هــای تبلیغــی و
غیــره دارنــد و برای حفــظ آن از هیچ
رفتــاری دریــغ نمــی کننــد؛ زیــرا
دانســته انــد کــه رمــز قوامشــان
بــه حفــظ تشــکیالت خواهــد بــود.
در همــه پیــروان یــک فرقــه ســمت،
جایــگاه و عنــوان دارنــد .از ایــن
رو ،پــس از تثبیــت یــک جــذب
شــده در فرقــه ،بالفاصلــه عنــوان و
وظیفــه تشــکیالتی خــود را دریافــت
کــرده ،پــس از دریافــت دســتور و
ارائــه گــزارش عملکــرد ماهیانــه،
بایــد بــا باالدســت خــود در ارتبــاط
باشــد .بــه طــور معمــول ،آنچــه در
بررســی فرقــه هــا مخفــی مــی مانــد
نــه عقایــد و اســتدالل آنــان ،بلکــه
روابــط و عملکــرد تشــکیالتی آنــان
اســت کــه بیشــتر بــر پایــه مریــد
و مــرادی و ارتبــاط عمیــق عاطفــی و
عوامــل روانشــناختی اســت.
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رضا استادی

خورشید غائب
کتاب «نجمالثاقب در احوال
امام غایب (ع)» از معروفترین
کتابهایی است که درباره
عصر(عج) به زبان
حضرت امام
ّ
فارسی تألیف شده است.
مؤلف این کتاب مرحوم حاج
میرزا حسین نوری ،مشهور به
مح ّدث نوری ،صاحب «مستدرک
الوسائل» است.

بریش از کتاب

«شــیخ صــدوق روایــت کــرده
از ابوصلــت هــروی کــه گفــت:
پرســیدم از حضــرت رضــا(ع) کــه
چیســت عالمــت قائــم شــما چــون
خــروج نمایــد؟ فرمــود« :عالمــت
آن اســت کــه در ســن پیــر
باشــد و بــه صــورت جــوان تــا بــه
مرتبــهای کــه نظرکننــده بــه آن
حضــرت گمــان بــرد کــه در ســن
 ۴۰ســالگی اســت یــا کمتــر از ۴۰
ســالگی .و دیگــر از نشــانههای آن
حضــرت ایــن اســت کــه گذشــت
ش ـبها و روزهــا بــر آن حضــرت،
پیــری بــر آن جنــاب ،راه نیابــد
تــا زمانــی کــه اجــل آن ســرور در
رســد ».امــام صــادق(ع) فرمــود:
«هیــچ معجــزهای از معجــزات
پیغمبــران و اوصیــای ایشــان
نیســت ،مگــر آنکــه ظاهــر خواهــد
گردانیــد ،خــدای تعالــی ،ماننــد آن
را بــه دســت قائــم مــا بــه جهــت
اتمــام حجــت بــر اعــدا».

عبدالرحیم پیرسته انوشه

ر ّد پای اشراف
اگــر جامعــه بــه دســت ولــی
خــدا و اهلبیــت باشــد ،آن
را بــه صــورت متــوازن ،در
جامعــه پخــش میکننــد و
نمــو میدهنــد و مــال ،تابــع
اســت .ولــی در دولــت فجــار،
مــال ،متبــوع و ســاالر اســت.
وقتــی امــوال در دســت فجــار
باشــد ،هماننــد یــک میــدان
مغناطیســی ،بقیــه امــوال
را هــم بلعیــده و جامعــه را
میخشــکا ند .

بریش از کتاب

از نظــر تاریخــی و تجربــی،
بیشــترین مخالفــت هــا و
مبــارزات بــا پیامبــران الهــی
و انبیــای راســتین خــدا و
حتــی ائمه(علیهمالســام) را
افــرادی رهبــری کــرده انــد
کــه بــی نیــاز و رفــاه زده بــوده
و روحیــه اشــرافیگری داشــته
انــد؛ لــذا هنگامــی کــه پیامبــری
بــه رســالت مبعــوث مــی شــد،
اولیــن کســانی کــه بــه مخالفــت
بــا ایشــان برمــی خواســتند،
اشــراف بودنــد؛ زیــرا موقعیــت
خــود را در خطــر مــی دیدنــد.
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محمود مطهری نیا

عصر حیرت
عصــر حیــرت تالیــف محمــود
مطهرینیــا در صــدد آن اســت
کــه بــا بیــان ویژگیهــای عصــر
حیــرت و تقســیم آن بــه دو دوره
کــه یکــی در آغــاز غیبــت صغــری و
دیگــری در آســتانه ظهــور حضــرت
ولــی عصــر عجلاهللتعالیفرجــه
بــه وقــوع میپیوندد،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
بــازار دنیــا مراقــب دیــن خــود
باشــند چراکــه بســیاری از شــیعیان
در دورههــای مختلــف پــر فــراز
و نشــیب ایــن جریــان از کاروان
والیــت مــدراران جــا ماندهانــد
و در حیــرت خــود غوطــهور شــده
و مســیر را بــه ســمت تباهــی
و گمراهــی طــی نمودهانــد.

بریش از کتاب

موضــوع حیــرت و ســرگردانی در
شــناخت امــام زمان(عجــلاهلل
تعالیفرجــه) موضــوع تــازهای
نیســت و در زمــان حیــات
ســابقه
ائمه(علیهمالســام)
داشــته اســت ،امــا بــه طــور
ویــژه ،روایــات ،دوره غیبــت امــام
زمان(عجــلاهلل تعالیفرجــه) را
دوره حیــرت نامیــدهانــد و شــدت
و میــزان ایــن حیــرت در مقاطــع
مختلــف عصــر غیبــت نوســان
داشــته اســت.

علی اصغر رضوانی
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ابن تیمیه ،مؤسس افکار وهابیت

بریش از کتاب
ا ّدعــاى بغــض صحابــه نســبت بــه
حضــرت علــى (علیــه الســام)
او مىگويــد« :بســيارى از صحابــه
وتابعيــن ،بغــض علــى را داشــته،
او را ســب كــرده وبــا او جنــگ
نمود هانــد».
اوال دشــمنى ابــن تيميــه
پاســخ ّ :
بــا حضــرت علــى (علیــه الســام)
باعــث شــده تــا ا ّدعــا كنــد كــه
بســيارى از صحابــه وتابعيــن
وســب
او را دشــمن داشــته
ّ
نمودهانــد .چــرا او اســم ايــن
افــراد را نمىبــرد؟ آيــا غيــر
از خــوارج كــه ابــن تيميــه از
اســاف آنــان اســت ،كســى ديگــر
از تابعيــن بودهانــد كــه نســبت
بــه حضــرت اميرمؤمنــان (علیــه
الســام) بغــض وعــداوت داشــته
باشــند؟

سلسله مباحث وهابیت

محمدی و
ترویج فرهنگ ناب
ّ
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
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سمیه غبادی

نسل مهدوی
کتــاب “نســل مهــدوی” اثــری بــا
محوریــت تربیــت دینــی کــودک
اســت و بــه شــکلگیری هویــت
دینــی فرزنــدان کمــک میکنــد..

بریش از کتاب

خــوب یــا بــد بــودن تلویزیــون بــرای
کــودک ،از نظــر علمــی قابــل توجیــه
نیســت .رابطــه تلویزیــون و کــودک،
همیشــه رابطــهای بیــن برنامههــای
تلویزیونــی و کــودکان در شــرایطی
ویــژه اســت .تلویزیــون ،در تمــام
زندگــی کــودک وارد میشــود،
نــه فقــط در گوشــهای از آن ،کــه
اتفاقــا ً بــا برنامــه خاصــی تالقــی
پیــدا میکند.اخــاق و رفتــار نیــک
در کــودکان ،بــه وســیله فیلــم
خــوب پــرورش مییابــد؛ در حالــی
کــه فیلــم بــد ،بســیار خطرنــاک و
زیانبــار اســت؛ زیــرا ســبب انحــراف
و فســاد اخالقــی خواهــد شــد .در
یــک فیلــم و برنامــه تلویزیونــی،
هــدف و محتــوای خــوب بــه تنهایــی
کافــی نیســت و تمــام صحنههــا
بایــد از هــر گونــه بدآمــوزی خالــی
باشــد؛ زیــرا افــزونبرهــدف فیلــم،
همــه حرکتهــا ،رفتارهــا ،گفتارهــا
و حتــی مــدل و رنــگ لبــاس و طــرز
غــذا خــوردن و غیــره در کــودک
تأثیــر میگــذارد .هــر کودک،الگــوی
خاصــی را انتخــاب میکنــد و رفتــار
ویــژهای را سرمشــق خــود قــرار
میدهــد؛ خــوب باشــد یــا بــد!

محمد شفیعی مازندرانی
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هفتاد و دو آموزه عاشورایی
کتــاب «هفتــاد و دو آمــوزه
عاشــورایی» حاصــل تحقیق و تتبع
حجتاالســام شــفیعی در واقعــه
عاشوراســت کــه بــا دیــد هورزی
در روایــات و احادیــث مربــوط بــه
آن واقعــه در  72بخــش بــا ذکــر
روایتهــای تاریخــی و احادیثــی
از امــام حسین(علیهاســام)
آموزههــای مختلفــی را تببیــن و
تشــریح کــرده اســت .همانگونــه
کــه نویســنده در مقدمــه کتــاب
آورده معتقــد اســت ،نهضــت
عاشــورا شــاهنامهای حماســهای
اســت کــه هــر خــط آن هــزاران
نکتــه درسآمــوز دربــردارد.

بریش از کتاب

«یکــی از آموزههــای عاشــورا
آشــکار شــدن سرانجامهاســت.
تاریــخ اســام گــواه ظهــور
بســیاری از عاقبتهاســت و قیــام
کربــا نیــز شــاهد آشــکار شــدن
مســلمانان
عاقبــت بســیاری از
ِ
بــه ظاهــر مؤمــن اســت .گاهــی
ظاهــر زندگــی ،گــواه بــر ایمــان
و پارســایی و تقــوا و گاهــی بــر
عکــس آن اســت؛ ولــی حقیقــت
امــر ایــن اســت کــه آشــکار
شــدن ســیمای باطنــی افــراد
بهطــور ناقــص در عالــم بــرزخ و
بهصــورت کامــل در عالــم آخــرت
انجــام میپذیــرد؛ البتــه جهــاد و
شــهادت در راه خــدا نیــز گاهــی
عرصــه تجلــی واقعیتهاســت.

در کربــا عــدهای خوشعاقبــت و عــدهای
بدعاقبــت نمایــان گشــتند .عــدهای مــورد لعــن
و نفریــن و تعــدادی نیــز مــورد مرحمــت تاریــخ
و مــردم قــرار گرفتهانــد».
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علی محمدی هوشیار

پرچمهای تاریکی
پرچمهــای تاریکــی ،بازخوانــی
انتقــادی آراء یکــی از مدعیــان
دروغیــن عرصــه مهدویــت ،منصــور
هاشــمی خراســانی اســت کــه بــر
اســاس کتــاب “بازگشــت بــه اســام”
و از منظــر حکمــت اســامی بــه
رشــته تحریــر در آمــده اســت.

بریش از کتاب

امــام صادق(علیهالســام) از
دوازده پرچــم در هنگامــه ظهــور
خبــر داد .پرچمهایــی کــه شــبیه
هــم هســتند و حــق و باطــل را
بههــم آمیختــه میکننــد .مفضــل
بــه خاطــر ایــن اوضــاع گریســت.
امــام صادق(علیهالســام) بــه او
فرمــود :پرچــم مــا روشــنتر از
خورشــید اســت و در بیــن آنهــا
بــه راحتــی شــناخته خواهــد شــد.
ایــن کتــاب در صــدد معرفــی
یکــی از پرچمهــای تاریکــی
اســت کــه پیــش از ظهــور امــام
مهد ی ( عجلا هللتعا لیفر جــه )
برافراشــته شــده و ســعی بــر گمــراه
نمــودن مــردم بــا شــعار “بازگشــت
بــه اســام” دارد و تاریــخ چــه
بســیار شــعارهایی ماننــد آن را بــه
خــود دیــده اســت .شــعارهایی چــون
«إن الحکــم إال هلل» یــا «الرضــا مــن
محمد(صلیاهللعلیهوآلــه)»
آل
کــه همگــی در پــی ایجــاد انحــراف
بــا شــعارهای فریبنــده بودهانــد
ولــی در نهایــت بــه زبالـهدان تاریــخ
پیوســتند.

عالمه محمدباقر مجلسی

در فضیلت خواندن سورههای قرآن
عـالمه مجلسی یـــــکی از سرشناسترین
شـــخصیتهای تاریخ اســـام اســـت که
در کتـــاب شـــریف مشـــکات األنـــوار با
بهرهگیری از فیـــض کالم معصومان(ع)،
بـــه گونههای مختلف کوشـــیده اســـت
تا بـــا طـــرح ابـــواب مختلـــف پیرامون
فضیلت قـــرآن ،فضایل حامـــان قرآن
قرآنهـــای حقیقـــی کـــه اهلبیـــتپیامبرنـــد -اصنـــاف و صفـــات قاریان،
آداب و صفـــات قرائـــت ،کیفیـــت ختم،
ارزش تعلیـــم و فوایـــد برخـــی از آیات
و ســـور کریمـــه قرآنی ،زمینـــهای قوی
برای رویکرد مســـلمانان بـــه این امانت
عظیم الهـــی فراهم آورد .ایـــن کتاب را
با عنوان ســـادهتر «در فضیلت خواندن
ســـورههای قـــرآن» پیـــش رو دارید.

بریش از کتاب

ثواب قرائت سوره حمد
امــام صــادق علیــه الســام فرمودنــد:
اســم اعظــم خداونــد در ســوره حمــد
اســت .
ثــواب قرائــت ســوره بقــره و آل عمــران
امــام صــادق علیــه الســام فرمودنــد:
کســی کــه ســوره بقــره و آل عمــران را
بخوانــد ،ایــن دو در روز قیامــت ماننــد
دو پــاره ابــر یــا دو ســایبان بــر ســر او
ســایه مــی اندازنــد.
ثــواب خوانــدن آیــه الکرســی هنــگام
خــواب و پــس از هــر نمــاز
راوی مــی گویــد :از امــام رضــا علیــه
الســام شــنیدم کــه فرمودنــد :کســی که
بــه هنــگام خــواب آیــت الکرســی بخواند،
انشــاء اهلل از فلــج شــدن ترســی نخواهــد
داشــت  .و کــس کــه آن را پــس از هــر
نمــازی بخوانــد ،هیــچ گزنــده زهــرداری
بــه او آســیب نخواهــد رســاند.
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ابراهیم حسن بیگی

مسجد پیامبر خدا
دو شــهر در صــدر اســام ویژهانــد:
«مکــه مکرمــه و مدینةالنبــی» .در
مکــه پیامبــر خــدا بــه دنیــا آمــد،
بالیــد و بــه پیامبــری مبعــوث شــد .در
مدینــه نیــز یارانــش بیشــتر شــدند،
مســجدی ســاختند و حکومــت اســامی
را بنــا نهادنــد .ماجــرا هــم از آنجــا
شــروع شــد کــه اهــل مکــه دیگــر
تحمــل دعــوت پیامبــر مهربانــی بــه
خداپرســتی را نداشــتند؛ خــودش
و خانــوادهاش و یارانــش را اذیــت
میکردنــد .از طرفــی اهــل یثــرب کــه
بعدهــا نامــش عــوض شــد ،از پیامبــر
خواســتند افتخــار بدهنــد و بــه
شــهر آنهــا برونــد .بچههــای عزیــز
میتواننــد از اینجــا بــه بعــد را در
کتــاب «مســجد پیامبــر خــدا» نوشــته
«ابراهیــم حســنبیگی» بخواننــد.در
داســتان «مســجد پیامبــر خــدا» از
زبــان ابوایــوب انصــاری (از یــاران
اهــل مدینــهی پیامبــر) ماجــرای
هجــرت پیامبــر از مکــه بــه مدینــه
را میخوانیــم؛ بــه اتفاقاتــی بــا هــم
نــگاه میکنیــم کــه قبــل و بعــد از
رســیدن حضــرت محمــد (ص) بــه
یثــرب رخ داده اســت؛ یثربــی کــه
بــا ورود پیامبــر ،مدینهالنبــی (شــهر
پیامبــر) شــد .پیامبــر در راه مدینــه
در کجــا توقــف کردنــد؟ در مدینــه
خانــه و استراحتگاهشــان کجــا بــود؟ و
بــرای میزبانی از ایشــان چــه رخ داد؟
همــهی ایــن ماجراهــا را در «مســجد
پیامبــر خــدا» بــه قلــم «ابراهیــم
حســنبیگی» از انتشــارات کتــاب
جمکــران بخوانیــد.

واحد پژوهش انتشارات کتاب جمکران
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زیارت ناحیه مقدسه

)ترجمه مقابل(

زیــارت ناحیــه مقدســه یکــی از زیــارات
حســین بن علی در روز عاشــورا اســت.
زیــارت ناحیــه مقدســه از حجــت بــن
حســن ،امــام دوازدهــم شــیعیان صادر
شدهاســت.زیارت ناحیــه مقدســه
بــا درود بــر پیامبــران و اهــل بیــت
شــیعیان و امــام حســین و یارانــش در
کربــا آغــاز میشــود .پــس از آن ،بــه
شــرح کامــل اوصــاف و کــردار حســین
پیــش از جنــگ ،زمینههــای جنــگ او،
شــرح کشــته شــدن و ســختیهای او ،و
عــزادار شــدن تمــام عالــم و موجــودات
زمینــی و آســمانی میپــردازد .در
پایــان ،بــا توســل بــه اهــل بیــت و دعــا،
دعــا پایــان میپذیــرد.

بریش از مقدمه کتاب

نوع قطع :جیبی

در زیــارت حضــرت ســید الشــهدا
امــام حســین (علیــه الســام) ســری
شــگفت وجــود دارد .چنانکــه در
والدت او ،در جیــات او ،و حتــی در
تربــت پــاک او ،اســراری الهــی نهفتــه
اســت.اگر چنیــن ســری در زیــارت
او نبــود  ،خدامنــد در روز عرفــه
ريــال ابتــدا و قبــل از نظــر بــه حجــاج
گــرد آمــده در عرفــات بــه زائــران
کربــا نظــر نمــی فرمــود .بــه زیــارت
کننــدگان او بــرات رهایــی از آتــش
دوزخ نمــی داد و در هــر مناســبتی ،
زیــارت او را فضیلــت نمــی بخشــید.
اگــر چنیــن ســری در زیــارت آن امــام
مظلــوم نبــود ،ایــن همــه کرامــت
بــرای زائــران او بــه وقــوع نمــی
پیوســت و بــر اســتمرار زیــارت او،
اینقــدر آثــار و بــرکات مترتــب نمــی
شــد
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سیدحسین مرکبی

چرا سوریه؟
«چــرا ســوریه؟» شــامل ترجمــه
ســخنرانیهای
و
مصاحبههــا
سیدحســن نصــراهلل دربــاره بحــران
ســوریه اســت .کتــاب  ۱۵فصــل
دارد و همــه مطالبــی کــه ســید از
ســال  ۲۰۰۸تــا  ۲۰۱۶دربــاره
ســوریه بیــان کــرده ،بــا حــذف
مطالــب تکــراری ،دربــر میگیــرد.
ایــن مباحــث سیدحســن نصــراهلل
پــر از تحلیــل ،اخبــار و تجــارب اســت.
یکــی از ایــن مصاحبههــای درج
شــده در ایــن کتــاب ،گفتوگویــی
اســت کــه جولیــن آســانژ ،بنیــان
گــذار و ســردبیر ســایت ویکــی
لیکــس بــا ســید انجــام داده بــود.
ســید حســن نصــراهلل جنــگ در
ســوریه را نــه یــک جنــگ مذهبــی
کــه جنــگ سیاســی میخوانــد .او
دربــاره علــت حمایــت حــزب اهلل از
مواضــع ایــران در ســوریه و همچنیــن
حمایــت از حکومــت بشــار اســد،
میگویــد کــه مــا نــه از حکومــت
بشــار اســد کــه از تمامیــت ارضــی
ســوریه دفــاع و حمایــت میکنیــم.
متأســفانه رســانههای رســمی و
غیــر رســمی و موافــق و مخالــف
سیاســتهای جمهــوری اســامی
در موضــوع ســوریه ،در ســالهای
بحــران نتوانســتند تصویــر واضــح و
همهجانبــهای از ایــن واقعــه ارائــه
دهنــد و و مســاله تــا امــروز بیشــتر
در ســکوت و ابهــام پیــش رفتــه
اســت .مطالعــه ایــن کتــاب میتوانــد
تصویــر روشــنی از جنــگ در ســوریه
را بــه مخاطبــان ایرانــی ارائــه دهــد.

مجید مالمحمدی

دیدار با مسجد زیبای
یکــی از مهمتریــن پایــگاه شــیعیان شــیفته
و عاشــقان دلســوخته حضــرت بقیــةاهلل،
ارواحنــا فــداه ،مســجد مقدس جمکــران ،در
شــش کیلومتــری شــهر مذهبــی قــم اســت.
مطابــق آمــار ،همهســاله ،بیــش از دوازده
میلیــون زائــر عاشــق ،از سراســر میهــن
اســامی و جهــان ،در ایــن پایــگاه معنــوی،
گــرد میآینــد ،نمــاز تحیــت مســجد و نمــاز
حضــرت صاحبالزمــان ،عجــل اهلل تعالــی
فرجــه الشــریف را در ایــن مــکان مقــدس
بهجــای میآورنــد ،بــا امــام غایــب از نظــر،
راز دل میگوینــد ،اســتغاثه میکننــد،
نــدای «یابــن الحســن!» ســر میدهنــد،
از مشــکالت مــادی و معنــوی خــود ســخن
میگوینــد و بــا دلــی خونبــار ،از طوالنــی
شــدن دوران غیبــت ،شــکوهها میکننــد.
مســجد مقــدس جمکــران ،روز هفدهــم
رمضــان  ۳۷۳هجــری بهفرمــان حضــرت
بقیــةاهلل ،ارواحنــا فــداه ،در کنــار روســتای
جمکــران ســاخته شــد کــه تاریخچــه آن بــه
دســت شــیخ صــدوق (متوفــای  ۳۸۱هجری)
در کتــاب «مونــس الحزیــن» بیــان گردیــده و
کیفیــت نمــاز تحیــت مســجد و نمــاز اســتغاثه
بــه حضــرت بقیــةاهلل ،ارواحنــا فــداه ،در
ضمــن آن آمــده اســت .ایــن کتــاب داســتان
دســتور حضــرت امــام زمــان (عــج) را بــرای
ســاخت مســجد مقــدس جمکــران بــرای
بچههــا بازگــو میکنــد .بــا نوجوانــی کــه
بــه زیــارت حضــرت معصومــه در شــهر قــم
و مســجد مقــدس جمکــران آمــده اســت
همــراه میشــویم تــا بــا ســفری کوتــاه
در تاریــخ از زبــان شــخصیتهای اصلــی
واقعــه ،داســتان ســاخت مســجد مقــدس
جمکــران را بشــنویم؛ شــخصیتهایی مثــل
حســن مثلــه جمکرانــی ،علــی منــذر ،ســید
ابوالحســن الرضــا و حســن بــن مســلم.
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پرورش فرزند
روانشناســی رشــد کــه بــا
نامهــای «روانشناســی تحولــی»
و «روانشناســی ژنتیــک» هــم
شــناخته میشــود ،شــاخهای از
علــم روانشناســی اســت کــه
تغییــر و تحــوالت فــرد را در
طــول زندگــی بررســی میکنــد.
ایــن شــاخه از روانشناســی از
رشــتههایی،همچون جامعهشناســی
ز یست شنا ســی  ،تعلیمو تر بیت
و پزشــکی بهــره میگیــرد.
روانشناســی رشــد بــر کودکــی و
نوجوانــی تأکیــد بیشــتری دارد.

بریش از کتاب

نوع قطع :رقعی

ویژگیهــای اجتماعــی کــودکان
شــش تــا یــازده ســاله بقــای کــودک
وابســته بــه دیگــران و تمــاس بــا
آنــان اســت .کــودک بعــد از تولــد
و در نخســتین ســالهای زندگــی
کامــا ً بــه دیگــران وابســته اســت.
بــا افزایــش ســن از میــزان اتــکای
او بــه دیگــران کاســته میشــود؛
امــا ایــن نیــاز همچنــان باقــی
میمانــد ،چنانچــه فــرد بــدون
تمــاس بــا دیگــران قــادر بــه ادامــه
زندگــی نیســت .بــا گذشــت زمــان،
روابــط کــودک بــا دیگــران افزایــش
مییابــد و بــا اشــخاص بیشــتری
آشــنا شــده و از آنهــا بهرهمنــد
میشــود.در ایــن دوره ،عواملــی
ماننــد بــازی ،گروههــای همســاالن
و روابــط خانوادگــی نقــش مهمــی
در اجتماعــی شــدن کــودک بــر

عهــده دارنــد .بازیهــای ســاختنی ،ماننــد
ســاخت وســایل بــا اشــیای مختلــف ،بازیهــای
اکتشــافی ،ماننــد کشــف جاهــای جدیــد در
خــارج از خانــه ،جمــعآوری اشــیا ،بازیهــای
ورزشــی و بازیهــای ســرگرمکننده ،ماننــد
مطالعــه ،معماهــای تصویــری و شــکلهای
مصــور خنــدهدار ،رادیــو و تلویزیــون ،رؤیاهای
روزانــه و خیالبافــی انــواع مختلــف بازیهــای
مــورد عالقــه کــودک را تشــکیل میدهنــد.

پریسا برازنده

افسانه آشتی
«افســانه آشــتی» دربــاره صلــح
و نیــاز بشــر بــه صلــح اســت و
در رونــد افســانه ،خواننــده بــا
عوامــل بــه خطراندازنــده صلــح
مثــل گمگشــتگی هویــت ،ســرگرم
شــدن بــه برخــی امــور ،فراموشــی
فرهنــگ و اســطورهها و مواجــه
میشــود .همچنیــن کتــاب بــا نــگاه
مردمشناســانه بــه اهمیــت صلــح و
آسیبشناســی آن میپــردازد.

بریش از کتاب
هــر دو پادشــاه در کنــار هم به پیش
عالمــان رســیدند .یکــی از آنــان چند
قــدم جلــو آمــد و گفــت« :پهلوانــان
ایــن ســرزمین از ســر غفلــت و
حضــور ســیرک چنــان ضعیف شــدند
کــه قــدرت جنگیــدن ندارنــد و تنهــا
راه مقابلــه بــا دیــو خشکســالی هــم
پهلوانــان هستند».پادشــاهان بعــد
از شــنیدن ایــن حــرف ،کمــی آرام
شــدند و دســتور برگــزاری مراســم
پاسداشــت و احتــرام بــه پهلوانــان
را دادنــد .مــردم دستهدســته
بــا آنچــه داشــتند نــزد پهلوانــان
رفتنــد و پیشکشهایشــان را بــه
پهلوانــان دادنــد و از غفلتشــان
پشــیمان بودنــد .پهلوانــان شــیدفُر
و شــید َمه کمکــم قدرتمنــد شــدند
و نیــروی از دســت رفتــه خــود را بــا
توجــه مــردم بــه دســت آوردنــد و
دوبــاره دیــو خشکســالی را بــه
بنــد کشــیدند.
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محمد سبحانینیا

انتخاب من
هرچنــد در رابطــه بــا موضــوع حجــاب
کتــب و مقــاالت زیــادی بــه نــگارش
در آمــده اســت؛ امــا همــاره بیشــتر
جســتارها بــه صــورت کلیگویــی مطــرح
شــده اســت .اثــر حاضــر کوشــیده تــا
از ایــن حالــت خــارج شــود ،بــه ســراغ
جوانــان رود و پرس ـشهای آنــان را بــه
شــکل شــفاف بازگــو کــرده و بــه قــدر
بضاعــت ،بــه شــبهات و پرســشهای
نســل جــوان دربــاره حجــاب ،پاســخی
روشــن و مســتدل نشــان دهــد.

بریش از کتاب

پرســش  ۲۴٫چــرا خانمهــا بایــد تــاوان
نفــس ضعیــف مردهــا را بدهنــد؟
پاســخ:برخی گمــان کردهانــد فلســفه

حجــاب تنهــا بــه گنــاه نیفتــادن مردهاســت؛
از ایــن رو ،خــرده گرفتهانــد کــه زن حجــاب
داشــته باشــد تــا مــرد بــه گنــاه نیفتــد،
ماننــد ایــن اســت کــه بگوینــد :آفتــاب نتابــد
کــه بســتنیهایمان آب نشود!شــاید
بارهــا از زبــان کســانی کــه تقیــدی بــه
حجــاب ندارنــد ،میشــنویم :چــرا خانمهــا
بایــد تــاوان نفــس ضعیــف مردهــا را
بدهنــد؟ چــرا خانمهــا محــدود باشــند کــه
مردهــا بــه گنــاه نیفتنــد؟ مردهــا خودشــان
را مهــار کننــد! چــرا مردهــا آزاد باشــند هــر
طــور میخواهنــد در جامعــه عمــل کننــد؛ امــا
مــا زنهــا بــه خاطــر آنهــا اســیر و محــدود
باشــیم؟ در نــگاه اول ،شــاید بــه نظــر بیایــد
کــه حــق بــا ایــن دســته از زنــان اســت ،گویــا
آنهــا ســتمدیدهاند و یــک حــق اولیــه
انســان کــه همــان اختیــار و انتخــاب اســت
از آنــان ســلب شــده ،آن هــم بــرای راحــت
بــودن مــردان؛ امــا واقعیــت چیــز دیگــری
را نشــان میدهد.حجــاب ،ابتــدا بــه ســود
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
هــم زنــان بایــد حجــاب بپوشــند تــا از فوایــد
آن بهرهمنــد شــوند! افــزون بــر اینکــه بــرای
ســامت و پاکــی جامعــه و هدایــت انرژیهــای
انســانی بــه ســمت پیشــرفت و تعالــی مــادی
و معنــوی ،زنــان و مــردان هــر دو مســئولاند
و بایــد بــه پاکــی و عفــت فضــای عمومــی جامعــه
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
و ســخن پیــش رونــد .قــرآن کریــم میفرمایــد:
ــر َوال َّتقْــ َوىٰ َو َل تَ َعا َونُــوا َعل َــى
« َوتَ َعا َونُــوا َعل َــى ال ْبِ ِ ّ
ان؛ در کارهــای نیــک و تقــوا همیــار
ـد َو ِ
الثْـ ِ
ِْ
ـم َوال ْ ُعـ ْ
هــم باشــید و یکدیگــر را بــر گنــاه و دشــمنی
یــاری نکنید!»فلســفه حجــاب ،بــه گنــاه نیفتــادن
مردهــا نیســت کــه اگــر چنیــن بــود ،چــرا خداونــد
متعــال زن را در عاشــقانهترین عبادتــش بــا
حجــاب کامــل بــه پیشــگاه خویــش میطلبــد؟

رضا رفیعی
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اب ال ِْكفَایَ ِة
ِكتَ ُ
کفایــة االثــر بــه جهــت قدمــت ،از
معتبرتریــن کتابهــای روایــی شــیعه
بــه شــمار میآیــد و از زمــان نــگارش
تــا حــال ،پیوســته مــورد توجــه علمــا و
بــزرگان شــیعه اســت .عالمــه مجلســی
ایــن کتــاب را ارزشــمند ،گرانبهــا و
اثــری بینظیــر توصیــف میکنــد کــه
ماننــد آن دربــاره امامــت نگاشــته نشــده
اســت.

بریش از کتاب

دربــارۀ حواریــون عیســی پرســیدم.
فرمــود :آنهــا برگزیــده و منتخــب
وی بــوده و دوازده نفــر بودنــد کــه
تمــام کوشــش خــود را در یــاری خــدا
و رســول او بــه کار بردنــد؛ ضعــف،
تردیــد ،تکبــر و خودپســندی در ایشــان
نبــود و بــا بصیــرت ،قاطعیــت ،جدیّــت
و فروتنــی او را یــاری میکردنــد.
عــرض کــردم :ای رســول خــدا!
حواریــون شــما چــه کســانی هســتند؟
فرمــود :امامــان بعــد از مــن دوازده نفــر
صلــب علــی و فاطمه(علیهماالســام)
از ُ
هســتند .ایشــان حواریــون و
یــاوران دیــن مــن هســتند .تحیّــت
و ســام خداونــد بــر ایشــان بــاد.

نوع قطع :وزیری
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رســول
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حلیة المتقین
معــروف تریــن کتــاب فارســی عالمــه مجلســی
اســت کــه راجــع بــه آداب و ســنن و اخــاق
نوشــته شــده .ایــن کتــاب در  ۲۶ذیحجــه
ســال ( ۱۰۸۱قمــری) نوشــته شــده اســت.
موضــوع کتــاب عبــارت اســت از اخــاق و
آداب و ســنن اســامی کــه از منابــع شــیعی
در  ۱۴فصــل فراهــم آمــده اســت.
شامل ابواب:

بــاب اول :در بیــان آداب جامــه :و
کفــش پوشــیدن
اب دوم :در آداب حلــی و زیــور
پو شــید ن
بــاب ســوم :در آداب :خــوردن و
آ شــا مید ن
بــاب چهــارم :دربیــان فضیلــت تزویــج
و آداب
بــاب پنجــم :دربیــان آداب مســواک
کــردن
بــاب ششــم :در آداب بــوی خــوش
کــردن
باب هفتم :در آداب حمام رفتن
باب هشتم :در آداب خواب رفتن
باب نهم :در آداب حجامت کردن
بــاب دهــم :در آداب معاشــرت بــا
مــردم و حقــوق اصنــاف ایشــان
بــاب یازدهــم :در آداب مجالــس از
ســام
بــاب دوازدهــم :درآداب خانــه داخــل
شــدن و بیــرون رفتــن.
بــاب ســیزدهم :درآداب پیــاده رفتــن
و ســوار شــدن
باب چهاردهم :در آداب سفر
خاتمــه :دربیــان بعضــی از آداب
متفرقــه و فوایــد نافــع

سیدمجید امامی ،محمد خادمی
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َو َّ ُ
الل ُم ِت ُّم نُورِ ِه جلد چهارم
توجــه بــه ظرفیــت اربعیــن از زاویــه
«تــام شــدن نــور»« ،حرکــت در راســتای
تحقــق وعــده خداونــد»« ،آیــه در شــب
و روز عالــم»« ،تحــول قلــوب»« ،اصــاح
صفــات و تربیــت جمعــی زائریــن»،
«تالیــف قلــوب و اتحــاد»« ،ترســیم و
تصویــر مفاهیــم مرتفــع»« ،دیــن مطلــوب
الهــی»« ،امــت ســازی» ،نــگاه از زاویــه
«حرکــت بــه ســوی تمــدن الهــی» و کالن
نگرشهایــی اســت کــه خــدای متعــال
اینــک بــا ظرفیــت عظیــم و عملــی اربعیــن
پیــش روی بشــر قــرار داده اســت.
ایــن ســفره عظیــم منتــی اســت الهــی!
گویــی پاســخی اســت از جانــب خــدای
متعــال بــه عطــش و نیــاز فرهنگــی
جامعــه توحیــدی کــه بهــره از آن مســیر
تاریــخ بشــریت را تغییــر داده ،موازنــه
قــدرت در عالــم را بــه گون ـهای شــگرف
متأثــر ســاخته و جبهــه حــق را بــا دمیــدن
نفح ـهای آســمانی حیاتــی تــازه میبخشــد
تــا عبــور از «پیــچ تاریخــی» ســهل گــردد
و حرکــت بــه ســوی ســرزمین مطلــوب
ظهــور حضــرت حجت(عــج) هموارتــر.
ناظــر بــه ضــرورت مطالعــات اربعیــن،
بــه عنــوان مطالعــات بینــا رشــتهای
نوظهــور در علــوم انســانی اســامی کــه
تقاطــع ظریفــی از کالم ،علــوم و معــارف
قــرآن و حدیــث ،جامعــه شناســی،
سیاســتگذاری ،علــوم سیاســی،
مردمشناســی،
انسانشناســی،
نشانهشناسـی ،اقتصــاد ،امنیــت ،رســانه
 ،جهانگــردی و میباشــد ،پژوهشــکده

«مهدویــت و آیندهاندیشــی» مســجد مقــدس
جمکــران اقــدام بــه برگــزاری همایــش بیــن
المللــی لقــاء الحســین(ع) نمــوده اســت.
مجموعــه کتــاب «واهلل متــم نــوره» حاصــل ایــن
همایــش و نشس ـتها و مقــاالت و یادداش ـتها
و مصاحبههــای مربــوط بــا آن در ســال ۱۳۹۴
اســت کــه بــا مشــارکت بیــش از  ۵۰نفــر از
نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی کشــور تبدیــل به
اثــری منحصــر به فــرد در حوزه مطالعــات اربعین
گشــت و در ادامــه طــی همایــش هــای ســال ۹۵
و  ۹۶بــه جلــد چهــارم و پنجــم رســیده اســت.
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حبیباهلل اسداللهی

مشاوره و پاسخگویی در اماکن
مذهبی
در ســالهای اخیــر بهویــژه در دو
دهــه گذشــته مرکــز برنامهریــزی
معاونــت فرهنگــی مســجد مقــدس
جمکــران بــرای پاســخگویی بــه
ســؤاالت و شــبهات زائــران ،مرکــز
پاســخگویی و مشــاوره مســجد
جمکــران را تأســیس کــرد .ایــن مرکــز
در طــول ســال ،فعالیتهــای گســترده
و چشــمگیری دارد و محــل مراجعــه
زائــران بــرای یافتــن پرســشها
و رفــع مشــکالت و مســائل خــود و
بستگانشــان اســت .کتــاب حاضــر،
دربردارنــده سلســله نشســتهای
هماندیشــی مرکــز مشــاوره مســجد
مقــدس جمکــران اســت کــه بــرای
رســیدن بــه الگــوی مطلــوب مشــاوره
و پاســخگویی در مرکــز پژوهشهــای
مســجد در ســال  1396برگــزار شــد.
موضوعــات نشســتها در راســتای
دســتیابی بــه ایــن الگــو طراحــی شــد
و تــاش گردیــد از اســتادان مجــرب و
صاحبنظــر در مشــاوره و پاســخگویی
بهــره گرفتــه شــود .از آقایــان دکتــر
اکبــر دوائــی و آقــای مهــدی دانــش
آشــتیانی کــه یاریگــر هماهنگــی و
برگــزاری جلســات بودنــد ،کمــال
تقدیــر و تشــکر را دارم .امیــدوارم
مجموعــه حاضــر ،مــورد اســتفاده
مدیــران و برنامهریــزان مرکــز
مشــاوره و پاســخگویی و همچنیــن
پاســخگوها و مشــاوران مراکــز
مذهبــی ،بهویــژه مســجد مقــدس
جمکــران قــرار گیــرد .انشــاءاهلل
ایــن تــاش ناچیــز مــورد پذیــرش
حضــرت ولیعصر(عــج) قــرار گیــرد.

علیاکبر صمدی

منتخب ادعیه و زیارات
زندگــی امروزیــن و اســارت انســانها در
شــهرهای مــدرن ،شــرایطی را بــرای انســان
پدیــد آورده کــه نیــاز او بــه ملجأیــی کــه
تعالیبخــش روح و فکــر و پناهــی بــرای
رهایــی از ســختیها ،آالم ،تنگیهــا،
ظلمتهــا و شــبههها باشــد را صدچنــدان
کــرده اســت .مســجد مقــدس جمکــران بــا
معرفــی خــود بــه عنــوان ملجأیــی ویــژه بــرای
تحقــق عبودیــت و اســتعانت (إِ َّي َ
ــد
ــاك ن َ ْعبُ ُ
َوإِ َّي َ
ين) بهتریــن شــرایط مــادی و
ســ َتعِ ُ
ــاك ن َ ْ
معنــوی را بــرای ایــن امــر مهیــا میســازد.
مســجد مقــدس جمکــران مســجدی اســت
کــه بــه امــر مبــارک حضــرت ولــی عصر(عــج)
در زمینــی برگزیــده از جانــب خــدای تعالــی،
در حوالــی قــم بنــا شــده و حضــرت ،مــردم
را امــر فرمودهانــد تــا بـــه ایــن جــا رغبــت
کننــد و آن را گرامــی دارنــد تــا پایگاهــی
بــرای بندگــی خداونــد متعــال و تجمــع
منتظــران و مشــتاقان موعــود ا ُمــم بــرای
قرنهــا در دوران پرمخاطــره آخرالزمــان
باشــد .در روایــت تأســیس ایــن مــکان
مبــارک ،فضیلــت نمازگــزاری در آن بــه
ص َّل ُهمــا
مســجدالحرام تشــبیه شــده « َف َمــن َ
صلَّــی ِفــی البَ ِ
یــت ال َعتیق».بهتریــن
فکَأنَّمــا َ
ابــزار بــرای ایجــاد آمادگــی روحــی و معنــوی
منتظــران ،در کنــار عمــل بــه تکالیــف دینــی،
دعــا کــردن و صدقــه دادن بــرای ســامتی
آن امــام گرامــی و نیــز دعــا کــردن بــرای
چیــره شدنشــان بــر کافــران ،ملحــدان و
منافقــان اســت کــه تأثیــرات ویــژهای دارد.
هــر چنــد بــرای انجــام عبــادات ،تــاوت
قــرآن و خوانــدن دعاهــا ،قــرآن مجیــد و
مفاتیحالجنــان در جایجــای مســجد در
دســترس اســت ،امــا در ایــن مجموعــه
ســعی شــده منتخبــی از ادعیــه و زیاراتــی
کــه بیشــتر در ایــن مــکان مقــدس اســتفاده
میشــود را در حجمــی کوچــک و قابــل حمــل
بــا ترجمــهای روان در اختیــار نمازگــزاران
ایــن مــکان مبــارک قــرار داده شــود.
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علی رهبر

از سکوی شعبان
از بلندپایهتریــن نیایشهــای
مناجاتــی شــیعه ،عشــقنامه
معــروف «مناجــات شــعبانیه» مــوال
امیرالمومنیــن(ع) اســت کــه امــام
راحــل و رهبــر فرزانــه انقــاب
اســامی بــر ترنــم آن در ایــن
ایــام و بــرای هــر روزمــان تاکیــد
داشــتهاند.ین کتــاب برگــردان و
شــرح ادبــی عاشــقانه ایــن مناجــات،
بــه قلــم علــی رهبــر میباشــد کــه
بــه تازگــی توســط انتشــارات کتــاب
جمکــران بــه چــاپ رســیده اســت.

بریش از کتاب

گرچــه رفتارهایــم ،خــرد و کالن
اســت امــا دلــی بــه وســعت
اقیانوسهایــم دادی و یــک دل
دادی؛ نــه دو دل و در ایــن ســینه
ســینایی ،گوهــر گرانبــاری بــه نــام
امیــد و آرزویــم بخشــیدی! در
اطاعــت مــن از تــو ،غــرور میگیــردم
کــه چنیــن و چنــان کــردم و توهمهــا
بیچــارهام میکنــد امــا امیــد مــن،
تحف ـهای اســت کــه بــدون کوشــش
عنایتــم کردیقطعــا بــه دنبــال
رســوایی مــن نیســتی چــون بــرای
ســامتی من فرشــتگانی را گماشــتی
و نظــام دفاعــی بدنــم را چونــان
ارتشــی ممتــاز ،در برابــر هجــوم
میلیــارد مزاحــم ســامت ،مجهــز
کردیعشــق تــو آتــش میزنــد ولــی
خاکســتر نمیکنــد و همــه وجــد و
نشــاط و شــوق و ذوق و پایــداری
در ایــن شــرب مــدام اســت.

سید علی اصغر علوی

احلی من المثل
ایــن کتــاب مجمــوع ضربالمثــ 
ل
هــای بچــههــای هیأتــی و اصطالحــات
تشــکیالتی اســت کــه بــا دســتهبنــدی
محتوایــی بدیعــی بــه قلــم نــگارش در
آمــده اســت.دنیای هیــأت و ادبیــات
صمیمــی بیــن آنهــا پــر اســت از تعابیر
و اصطالحــات شــیرینی کــه ترکیبــی
از معــارف ،دوســتی و فضــای رفاقــت
بیــن آنهاســت .ممکــن اســت برخــی از
ل هــای درون ایــن
ایــن ضربالمثــ 
فرهنــگ بــرای دیگــران مبهــم باشــد
و همیــن موضــوع بهانــه ای بــرای
ارائــه کتــاب احلــی مــن المثــل شــده
اســت .ضربالمثلهــای بچههــای
هیــأت چیســت؟ یــا چــه بایــد باشــد؟
بســیاری از َمثَلهـا هســتند کــه بایــد
اصــاح شــود و از ســویی َمثَلهایــی
را هــم بایــد تولیــد کــرد .اینجــا بایــد
بــه تولیــد ادبیــات دســت زد .غالبــا ً
َمثَله ـای ایــن اثــر ،دو دســتهاند :یــا
«ســوغات» کربــا هســتند و برخاســته
از آن تربــت اعلــی اســت ،یــا بــه
«زیــارت» کربــا رفتهانــد و رنــگ و
بویــی کربالیــی گرفتهانــدَ .مثَلهــا
وقتــی بــه کربــا و وادی عاشــورا وارد
میشــوند رنــگ میگیرنــد و نورانــی
و خواســتنی میشــوند .معــارف بلنــد
عاشــورایی را در لبــاس ایــن تعابیــر
و َمثَلهــا بهتــر میتــوان بــر قامــت
فرهنــگ و اندیشــه پوشــاند .چقــدر
یــک تعبیــر یــا ضربالمثــل میتوانــد
جریانســازی کنــد! تفرجــی در بــاغ
اندیشــههای یــک هیأتــی را در ایــن
اثــر خواهیــد داشــت!
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حسن نایینی

فرهنگ موضوعی احادیث امام
مهدی
«فرهنــگ موضوعــی احادیــث
امــام مهــدی عــج» شــامل ۴۰
فصــل بــوده و دســته بنــدی
کاربــردی و منظمــی دارد.
بــه نحــوی کــه مــی توانــد
بــرای محققــان و مشــتاقان
در موضوعــات آخرالزمانــی و
موعودشناســی ،بســیار کارآمــد
با شــد .
نویســنده بــه ابعــاد و موضوعــات
جدیــدی در ارتبــاط بــا مهدویــت
و موعــود بــه صــورت جداگانــه
پرداختــه و مثــا یــک فصــل را
بــه نقــش عــراق در آخرالزمــان و
یــک فصــل را بــه موضــوع شــام
و احادیــث و مطالــب مرتبــط بــا آن
پرداختــه اســت .ایــن کتــاب بــر
مبنــای احادیــث شــیعی بــود و از
احادیــث اهــل ســنت بــه عنــوان
مؤیــد و مکمــل مباحــث اســتفاده
شــده اســت.
«فرهنــگ موضوعــی احادیــث
امــام مهــدی عــج» بــه قلــم
اســتاد علــی کورانــی و ترجمــه
حســین نائینــی در  ۱۲۶۲صفحــه
در انتشــارات جمکــران تجدیــد
چــاپ شــد.

مرتضی وافی

مقتل مظلوم
ایــن کتــاب بــا نــام «مقتــل
مظلــوم» تلفیقــی از متــون 30
مقتــل و کتــاب تاریخــی اســت
کــه عمومــا تــا قــرن یازدهــم
هجــری و بــه بیــش از تالیــف
کتــاب بحاراالنــوار بــر مــی گــردد.
آن هــم کتــاب هایــی کــه در
میــان اهــل علــم موثــر و مــورد
اســتفاده بــوده اســت.
روایــت ایــن مقتــل اختصــاص به
ســحرگاه روز عاشــورا تــا لحظــات
شــهادت حضــرت سیدالشــهدا
در (حــدود ده ســاعت) داشــته و
در ایــن میــان بــه همــراه برخــی
خطابــه هــا بــه نقــل پــاره ای از
حــاالت و مقتــل اصحــاب الحســین
و بنــی هاشــم نیــز پرداختــه
اســت.
ترجمــه ایــن مقتــل بــه زبانــی
شــیوا و ســاده نگاشــته شــده
تــا بــرای کســانی کــه در ایــام
و مناســبت هــا اراده توســل و
عــرض ارادت دارنــد و بــا متــن
و واژه هــای ادبیــات عــرب آشــنا
نیســتند نیــز قابــل اســتفاده
باشــد.
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علی رهبر

بر شانه های اقیانوس
حجــت االســام علــی رهبــر عضــو
هیــات علمــی گــروه معــارف اســامی
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه
پشــتوانه تدریــس چهــل ســاله
نهــج البالغــه بــرای دانشــجویان،
شــرحی ادیبانــه بــا مخاطــب جــوان
بــه نــگارش درآورده ،اثــری موجــز
و مفیــد بــرای ارتبــاط بیشــتر نســل
نــو ،از ســخنان آســمانی علــی بــن
ابیطالــب علیــه الســام.
بــه اعتــراف همــه دانشــمندان
اهــل فــن ،نهــج البالغــه بعــد از
قــرآن کریــم ،فصیــحتریــن و بلیــغ
تریــن متــن بــه زبــان عربــی اســت.
مجموعــهای بــینظیــر کــه حکمــ 
ت
انســانی
ش هــای
هــای ژرف و ارز 
ِ
متبلــور در علــم اخــاق را بــا
فلســفه تاریــخ و سیاســت درســت،
درهــم آمیختــه و بــه زیباتریــن و
شــیواترین شــکل ممکــن آن را در
م انــداز بشــری عرضــه
مســیر چش ـ 
کــرده اســت و ســیّد رضــی ،عالــم
قــرن چهــارم آن هــا را بــه صــورت
کنونــی گزینــش و تدویــن کــرده
اســت.
«بــر شــانههــای اقیانــوس» بــرای
دریافــت افــقهــای نهــج البالغــه در
 5جلــد در دســت نــگارش اســت و
اولیــن جلــد آن منتشــر شــده اســت

عبداالحد داود

محمد(ص) در تورات و انجیل
«محمــد در تــورات و انجیــل» بــه قلــم
دکتــر بنیامیــن کلدانــی اســت .وی از
هموطنــان ایرانــی و از یکتاپرســتان
مســیحی بــوده و دربــاره تحریفــات
تثلیــث ســخنرانیهای مفصلــی
داشــت .وی در تحقیقــات خــود بــه
بشــارات عهدیــن توجــه ویــژه کــرد و
در نهایــت بــه آییــن اســام درآمــد.
ایــن کشــیش مســتبصر و محقــق،
سلســله مقاالتــی دربــاره بشــارات در
کتــب آســمانی اهــل کتــاب نوشــت و
در نهایــت مســلمان و بــه عبداالحــد
داوود تغییــر نــام داد .دانشــمندان
الهیــات در گذشــته مــواردی از تطبیــق
مضامیــن کتــب عهدیــن را بــا پیامبــر
اســام ذکــر کــرده بودنــد ولــی در
تحقیقــات پروفســور عبداالحــد داوود
نویســنده کتــاب «محمــد در تــورات»
تنــوع و تعــدد مضامینــی کــه بــر پیامبــر
اســام منطبــق بــوده ،بســیار ممتــاز
اســت؛ خــاف نوشــتههای گذشــته
کــه الهیاتشناســان مســلمان کــه
کمتــر از انگشــتان دســت عهدیــن را
میشــناختند .وی مــوارد متنــوع و
متعــددی را ذکــر کــرده کــه برخــی از
آنهــا انحصــار بــر انطبــاق بــر پیامبــر
اســام دارنــد .نکتــه دیگــر آنکــه
بهعلــت تســلط نویســنده کتــاب بــه
زبانهــای کهــن (ســریانی ،یونانــی،
عبــری و  )..تحقیقــات بســیار ویــژه ای
در اشــاره متــون تــورات و انجیــل بــه
اســام و ســرزمینهای اســامی یافتــه و
ارائــه کــرده اســت.

مترجم :فضل اهلل نیک آیین
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محمود سوری

و این گونه است زینب
تاکنــون بــرای معرفــی عظمــت
شــخصیت و شــناخت «حضــرت
زینــب (س)» کتابهــای گوناگونــی
بــه رشــته تحریــر درآمــده کــه
یکــی از بهتریــن آنهــا «خصائــص
زینبیــه» اثــر آیــتاهلل ســید
نورالدیــن جزایــری از مجتهدیــن
محقــق قــرن چهاردهــم هجــری
اســت.

در راســتای یکــی از سیاسـتهای
انتشــارات جمکــران بــرای احیــاء
کتــب ارزشــمند گذشــته «و
اینگونــه اســت زینــب» تلخیصــی
از کتــاب «خصائــص زینبیــه» بــه
چــاپ رســید.

