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استاد ماه

صحبتهاییکنویسندةخالق کهمانندمنوتوجوانباشدو
پرانرژی،میتواندانگیزههایبسیاریرادرانسانزندهکند.افقهای
جدیدی را ترسیم کرده و راههای سخت و طوالنی را در نگاهمان
آسانوشدنیگرداند.محمودتقیزادهکوهبنانیطلبهایجوان،
متولد سال 1360و از اهالی کرمان است که اکنون در حوزة علمیة قم،
تحصیالتعالیخودراپیمیگیرد.اوپنجسالبراینگارشکتاب
رجال همراه تحقیق و پژوهش کرده و برای نگارش این کتاب ،هشت
کتابرجالیمشهورشیعهرا،سیزدهبارخواندهاست.حاالنتیجهکار
او ،رجال همراه ،کتابی است که  برای بسیاری از مطالعات و پژوهشها
در کنار ما قرار دارد و میتوان به یاری آن ،آراء و نظریات هشت کتاب
رجالی شیعه را در کسری از دقیقه فرادست آورد.
رجال همراه عنوان کتابی است که شما در سال گذشته ،به
رشتة تحریر درآوردید .با توجه به استقبالی که از این کتاب شده،
مایلیمکمیدربارةسیرنوشتهشدنایناثرصحبتکنید.
بنده در محضر درس خارج آیتاهلل مددی حاضر میشدم .ایشان تأکید
بسیاری بر راویان حدیث و علم رجال داشتند .از علم رجال به عنوان یک
ابزار در تفقه استفاده میشود .از همان درس به ذهنم رسید که اگر بتوان این
علم را به کمک یک دستهبندی کاربردی در اختیار هر طلبهای قرار داد یک
مسیر طوالنی برای پژوهش در کتابهای رجالی ،بسیار کوتاهتر خواهد شد
و از سویی با توجه به اینکه شاید اساتید ،فرصت تدریس رجال برای همه را
نداشتهباشند،ازاینطریقهمةطلبههابتوانند ازدانشرجالبهرهبگیرند.بر
این اساس کتاب رجال همراه طراحی شد و حدود پنج هزار ساعت برای آن
وقت گذاشتم .بهرهگیری از جدول ،رنگهای گوناگون و شکلهای قراردادی،
استفاده از کتاب را بسیار راحت کرده است و مخاطب با یک نگاه میتواند نام
راوی مورد نظر را یافته و نظر هشت کتاب مشهور رجالی ،یعنی رجال ابن
داوود،رجالالبرقی،رجالالطوسی،رجالابنغضائری،رجالالنجاشی،رجال
عالمه حلی ،رجال کشی و فهرست طوسی را دربارة او بیابد.
چه انگیزهای باعث شد که حدود پنج سال این کار را ادامه
دهید؟
استاد ما حضرت آیتاهلل مددی ،بر سند روایات و رجال حدیث تأکید بسیاری
داشتند ،لذا فکر اولیة نگارش این کتاب ،از یک نیاز اولیه شروع شد؛ یعنی
این کتاب اول برای استفادة خود من نوشته شد و در پی چاپ این کتاب
نبودم .برای ورود به عرصة حدیثشناسی ،فرمی را طراحی کردم که بتوانم
خیلی راحت به افرادی که در سند حدیث هستند ،دسترسی پیداکرده باشم.
همینگونه که بهتدریج کار پیش میرفت آن را به فضال و اساتید دیگری نیز
یدادم که یکی از اساتید فرمودند با این کار شما ،یک فرد عامی هم
نشان م 
میتواندبهسندحدیثدستیابدوب هواسطةاینکتابحداقلصحتسندی
حدیث را در بیاورد .خدا را شکر ما کار را پیش هریک از مراجع عظام تقلید
بردیم ،همة آنها به نحوی تأیید کردند ،حتی حضرت آیتاهلل زنجانی که از
رجالیون حوزه هستند و همین طور آیتاهلل سبحانی تأیید فرمودند و کلی
هم تشویق کردند .همین تشویقها سبب شد که کار پیش برود و ارادة ما هم
قویتر شد و کار به جایی رسید که من متون هریک از هشت کتاب رجالی را
سیزده بار خواندم تا این کتاب حاصل شد.
روش پیشنهادی شما برای اینکه یک طلبه بتواند به شکل
روشمندمطالبخودراخالصهنمایدوبامرورمجددآنها،مطالببرای
او یادآوری شود ،چیست؟
اساس خالقیت و کارهای خالقانه ،وجود داشتن نیاز است .آیا این نیاز در
طلبههای مقدماتخوان وجود دارد یا نه؟ انگیزهای که برای یک طلبه در
ابتدایورودبهحوزهوجوددارد،بیشترانگیزههایالهیوانگیزههایاحساسی
فرد است .بنابراین شاید چنین چیزی را نتوان برای طلبهای که تازه وارد
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گفتگویی صمیمی با نویسندة کتاب رجال همراه

هشت کتاب را در یک کتاب بخوانید!

حوزه شده است ،تعریف کرد .مگر اینکه خود طلبه خالق باشد و
همان زمان نگاه خالقانهاش شکوفا شود و شروع کند این کار را انجام
دهد .یعنی حین اینکه ادبیات میخواند ،تالش کند آن را به شکل
ساختاری در ذهن خودش جای دهد .مث ً
ال ما خودمان وقتی به ادبیات
رسیدیم ،گفتیم برای اینکه ادبیات را به صورت نظاممند بفهمیم ،باید
صرف واژههای قرآن را استخراج کنیم .به نظر من حرکات خالقانه به
دو صورت شکل میگیرد؛ یکی در حرکات انفرادی است که بیشتر بر
اساس نیاز فرد به وجود میآید و دیگر اینکه ما باید نظامی را در حوزه
طراحی کنیم که وقتی یک طلبه به اینجا میآید ،تا سه سال که دست
ما هست ،باید او را خالق کنیم .یعنی چیزی حدود هزار ساعت یا
دوهزار ساعت طلبه در دست ما آموزش ببیند و سپس آموزش بدهد؛
کمااینکهمادرگذشتهشیوةاستادمحوریراداشتیم،مث ً
الطلبهاییک
استاد را میدید و حدود پنج سال روشهای او را میآموخت و بهوسیلة
آن روشها خود شروع به مطالعه و تحقیق میکرد.
در مورد انتخاب استاد چه شاخصهایی را رعایت
میکردیدوبهنظرشمااستادخوبچهویژگیهاییدارد؟
به نظر بنده ،استاد خوب استادی است که سریع طلبه را از خودش
بینیاز کند و روشها را به طلبه داده و حرکت را به دست خود طلبه
بدهد و به طلبه اعتماد کند .زمانی که طلبه مقداری از روش را یاد
گرفت ،او را به جلو هل بدهد .گاهی دیده میشود که یک استاد،
سی سال طلبهای را به خود مشغول کرده و نتیجة آن اندک است،
درحالیکهاستادمیتوانددرکمترینمدتممکن،بهواسطةیکسری
سرفصلهایی که در اختیار طلبه قرار میدهد ،روش خود را به طلبه
منتقل کند .بنابراین من استادی را میپسندم که به طور سریع طلبه
را از خود مستغنی کند.
روابط شما با جامعه چگونه بوده است و خودتان را به چه
روشیبهروزکردهاید؟
مااستادیداشتیمکههمیشهسخنیراتکرارمیکرد،ایشانمیفرمود:
عالم دینی مثل ماهی است ،او باید در دریای ملت شنا کند .ما چیزی
جدای از مردم نیستیم .با مردم باید با همان ادبیات خودشان صحبت
کرد و این سخت نگرفتن به مردم را میطلبد؛ البته نه از این باب که
مسائل را به آنها نگوییم؛ اما از این باب که احکام آنها را به زبان خودشان
به آنها منتقل کنیم .مانند معصومین که بسیاری از تالشهای ایشان
برایانتقالدادناحکامبهمردمبهشکلالگوهارفتاریبوده،نهگفتاری؛
که این موارد تحت عنوان سیرة عملی اهلبیت به ما رسیده است.
طلبه فقط متعلق به قم نیست ،بلکه متعلق به ایران هم نیست و باید
گفت که تمام جهان کنونی میتواند گسترة دانش و حوزة کاری یک
طلبه باشد .همانگونه که امام خمینی از این نگاه استفاده کرد و با
همان گسترة نگاهش ،این انقالب را پیش برد و هدفی که تعریف کرد،
تنها برای سیمیلیون ایرانی نبود ،بلکه افقهای بسیار بلندی را در نظر
داشت .حرکاتی که ما امروز در جهان اسالم میبینیم کام ً
ال متأثر از
آرمانها و اهداف انقالب اسالمی است.
انگیزة شما از ملبس شدن چه بود و آیا این توصیه را به
طلبههامیکنیدکهملبسشوند؟
ثدار یک فرهنگ متعالی هستیم و این لباس ،جزء آن فرهنگ
ما میرا 

است و اعتقاد ما این است که این لباس ،لباس پیامبران است .هرچند
ممکن است ساختار شکلی آن به این شکل نباشد ،اما ایشان نیز از
عمامهوعبااستفادهمیکردندوبهنظرمنبزرگترینافتخاریکطلبه،
این است که روزی خود را در این لباس مقدس ببیند .من در سال
پنجم طلبگی خدمت حضرت آیتاهلل بهجت ملبس شدم .باالخره
چند روز در طول عمر یک طلبه خیلی مهم است .یکی از آن روزها روز
ملبس شدن ،و دیگری روز ازدواج اوست .اما نکته این است که کسی که
ملبسمیشود،اینلباسیکنقشجدیدبرایاودرجامعهمیآفریند،
به این معنا که مردم طلبه را با این لباس میشناسند .همچنین طبق
گفتههای که استادان ما ،این لباس یک سری برکات را نیز همراه
خودش میآورد که نصیب ما نیز شده است.
شرایط معیشتی زندگی طلبگی برای شما چگونه بوده
است؟
قطعاًسختبودهوانسانمخصوصاًاولازدواجهمخیلیدرگیراست،به
ویژه آنهایی که بضاعتشان در حد یک شهریه و منبر و  ...است و یا زمینة
اقتصادی خانوادگی ندارند .باالخره این دنیا دنیای راحتی نیست ،ولی
اعتقاد من این است که دین و مذهبی که نتواند اقتصاد را برای انسان
توصیف و تعریف کند ،نمی تواند کارساز باشد .دین تمام مدلهای
گوناگونمالیرابرایزندگیانسانتعریفکردهاست.مث ً
المیگویداگر
نداری ،قناعت کن؛ چون قناعت خودش ثروت است.
اگر در داخل زندگی خود کمبود دارید،
کمی توقعات خود را پایین بیاورید و
اگرداریدمقداریتوقعاتدیگرانرا
هم در نظر بگیرید .ثروتها را در
جاهایگوناگونباانواعمختلف
تعریفکردهاست.رویهمرفته
ماسربازهستیموسربازکهگله
نمیکند.باالخرهپشتقضیهای
که برای روحانیت و معنویت
حوزه وجود دارد یک چیزی
خوابیده است که قاعدتاً عقل ما به
آننمیرسد.کوششماطبقگفته
معصوم ،این است که « ُکونوا لَنا َزیناً
والتَک ُونوا َعلَیناشَ یناً؛اگرنمیتوانیم
زینت برای آنها باشیم حداقل
تخریبهمنباشیم».
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مهارت

حسین سروقامت
قسمت پنجم

منتخب
مبلغ زیرک و دانا
پس از صرف زمان
اندکی باید بفهمد
مخاطب او با سواد
است یا بیسواد،
کارگر و کشاورز
است یا اداری و
کارمند ،شهری است
یا روستایی ،مجرد
است یا متأهل

72

حاشیه،شماره4
سه
حاشیه،شماره

برای اشخاص کر و الل صحبت نکنید!
«من ملت [مصر] را میشناسم و از درون آنها خبر میدهم و
از زبان آنها سخن میگویم و میدانم چه در سینههایشان غلیان
دارد ،من از همه نقاط ضعف آگاهم .شاهد تحوالت نیم قرن اخیر
بودهام .بدبختی ناشی از ارعاب مردم را میدانستم و میدیدم و
احساس میکردم »...
جمالتی را که خواندید بخشی از مصاحبه حسنین هیکل
نویسنده و متفکر معاصر مصری با مجله آلمانی اشپیگل است.
او در جای دیگر میگوید:
«من سخنگوی ملت خواهم بود و خواستهای ملت را بر زبان
خواهم آورد».
فارغ از آنچه در عمل رخ میدهد ،کسی میتواند اینگونه سخن
بگوید که مخاطبان خود را به خوبی بشناسد و از آرمانها و عالیق
و خواستههای آنان با خبر باشد.
باالتر از این بگویم ،روزی که خداوند پیامبران خویش را از میان
مردم برگزید ،عدهای با تعجب و شگفتی پرسیدند چرا خداوند
فرشتهای از خیل فرشتگان را پیغام بر و پیام آور خویش قرار
نداد؟ از هر مکتبی که سخن بگوییم ،پاسخ این سؤال روشن
است .زیرا پیامبر هر امتی باید از مردم ،در میان مردم و با مردم
باشد .آنان را بشناسد و مسأله او مسأله آنان باشد.
شما نیز به عنوان ُمبلغ همین وظیفه و رسالت را دارید .اولین بار
که وارد فضای تبلیغی تازهای میشوید ،دقت کنید فضا چقدر
سنگین است! قدری که میمانید و با مردم آشناتر میشوید،
چقدر شرایط سهلتر و آسانتر میشود!
علت را میدانید؟ چون در بدو ورود ،شما با کسانی مواجه
میشوید که آنان را نمیشناسید .این امر باعث میشود محیط
سنگین و نفسگیر شود اما با قدری معاشرت و انس ،شما با
آنان مأنوسترمیشوید و آنان نیز با شما احساس راحتی بیشتری
میکنند!
فراموش نکنید که این امر مستلزم آن است که اگر در کشور
دیگری به تبلیغ مشغولید ،به زبان مردم آن کشور تسلط
یابید که غربیها میگویند :یک زبان جدید ،یک دنیای جدید
است!
اکنون جای دارد با بیان روایتی از پیامبر بزرگ اسالم اندکی
کاربردیتر سخن بگوییم :حضرت فرمودند ما گروه پیامبران با
مردم به قدر عقل و خرد آنان سخن میگوییم.
شما برای سنجش مردم و عقل و خرد ایشان چه میکنید؟ استاد
ما مرحوم آیتاهلل مجتهدی توصیه میکرد مبلغ دقایقی قبل از
نماز در مسجد حاضر باشد و پیش مردم بنشیند تا هم از ثواب
انتظار جماعت بهره ببرد و هم با مردم گرم بگیرد و مسائل آنان را
بشنود و پاسخ سؤاالت آنان را بگوید.
یکی از ائمه جماعات موفق تهران نیز وقتی اسباب توفیق خویش
را بر میشمرد ،به همین نکته اشاره میکرد که من همواره نیم
ساعت قبل از اذان مغرب در مسجد حاضرم .رو به روی مردم
مینشینم و تا هنگام اذان با آنان سخن میگویم .به قدر امکان
مشکالتشان را حل میکنم و از اوضاع و احوالشان باخبر میشوم.
هیچ اتفاقی در آن کوی و محله رخ نمیدهد مگر آنکه شب هنگام
من از آن خبردار میشوم!
این را تصور کنید در مقایسه با آن روحانی بزرگواری که گفت
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3کلید طالیی

در مجلس ختم کسی صحبت میکردم .ناگهان دیدم عده زیادی
جوان به صورت دسته جمعی وارد مجلس شدند .موضوع صحبت
را عوض کردم و دربارۀ جوانی و آثار و ارزشهای آن مطالب
مبسوطی را بیان نمودم .در خاتمۀ صحبت ،نوشتهای به دستم
دادند که از حضور جوانان کر و الل در محفل تشکر و قدردانی

کنید!
وقتی مخاطب را بشناسید ،مسئله او را خواهید شناخت ،آنگاه
به طرح آن مسئله میپردازید و در نهایت گامی برای حل آن
مسئله بر میدارید .در این صورت حرف شما به جان مخاطبتان
مینشیند.
گاهی نیز شما با شناخت مخاطب سطح مطالب خویش را با
میزان درک و فهم وی منطبق میکنید .چنانچه خداوند در باره
قرآن چنین کرده است.
بزرگان ما میگویند قرآن دو نزول دارد :یکی نزول از عالم باال به
عالم ماده و دیگری نزول از آن سطوح عالی به سطحی که برای
بشر قابل فهم باشد .وقتی خداوند چنین کرده است ،چرا ما درس
نگیریم و عمل نکنیم!
کوتاه سخن آنکه مبلغ زیرک و دانا پس از صرف زمان اندکی
باید بفهمد مخاطب او با سواد است یا بیسواد ،دانشجو و
دانشآموز است یا طلبه و کاسب ،کارگر و کشاورز است یا
اداری و کارمند ،شهری است یا روستایی ،مجرد است یا
متأهل ،چه عقیدهای دارد و طرفدار کدام حزب و گروه است،
از چه آداب و رسومی پیروی میکند و از چه مشکالت و
معضالتی رنج میبرد ...
اگر اینها را شناختید و با عنایت به این موارد سخن گفتید؛ بارها
این نکته را از مردم خواهید شنید که :
جانا سخن از زبان ما میگویی!
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در مدیریت تبلیغ

اگر بارها و بارها در تعالیم پیامبران الهی تأمل کنید یا روشهای آنان
را مرور نموده ،رفتارهایشان را با دقت بسنجید ،در هیچ یک از اینها
چیزی که ایجاد نفرت و انزجار کند ،نخواهید یافت!
ساحت دین و دیانت از تنفر پاک و مبراست .پرچمداران شریعت نیز
بایستی از عوامل نفرت آفرین به شدت کناره بگیرند .مبادا انزجار مردم
نسبت به ایشان به تنفر آنان از دین و آیین منجر شود!
پیامبران الهی ـ این نخست مبلغان شریعتهای آسمانی ـ اینگونه
بودند،مانیزبایستیازهمینسرخطالگوبگیریم!
در گام نخست توجه کنیم ظاهر ما تنفر نیافریند .به ویژه اگر برای
نخستین بار با کسی مواجه میشویم .انسانشناسان میگویند اولین
چهره از ما همیشه در ذهن مخاطب میماند! لباسهای کثیف و
بی قواره ،سر و صورت ژولیده ،کفشهای واکس ندیده ،ژستها و
اطوارهای ناپسند از انسان چهرهای میسازند که مردم عطای او را به
لقایشمیبخشند!
گفت مردی با زنش طوبای زشت
گر تو طوبایی ،گذشتم از بهشت
گام بعدی رفتار ماست که نباید ناپسند و انزجار آور باشد .چقدر به امام
جماعتتوصیهشدهنمازخودرامختصروکوتاهکند.مبادادرمأمومین
ایجاد ناراحتی کند .چه بسا وسواس در وضو و طوالنی ساختن آن یا
مکث زیاد جهت قضای حاجت ،آدمی را انگشت نمای دیگران سازد.
کسی که صدای ناهنجاری دارد ،نباید اذان بگوید یا به آوای بلند قرآن
بخواند .این امر در ادبیات ما و شعر و نثر ما نیز در نهایت زیبایی و لطافت
بیان شده است.

نفرتنیافرینید!
سعدی در گلستان از ناخوش آوازی میگوید که به بانگ بلند قرآن
میخواند .صاحبدلی از او پرسید چرا به خود زحمت میدهی ؟ گفت
از بهر خدا میخوانم .گفت از بهر خدا مخوان .
گر تو قرآن بدین نمط خوانی
ببریرونقمسلمانی
مولوی نیز از مؤذنی بد آواز میگوید که در سرزمین کفر اذان میگفت.
نامسلمانی نزد او رفت و شمع و شیرینی و جامه لطیفی به او هدیه داد.
مؤذنعلتراپرسید.گفتدختریدارممدتیاستبهاسالمعالقمند
شده ،بانگ اذان تو را که شنید از اسالم کناره گرفت و سرد شد!
دخترمگفت:
من همه عمر این چنین آواز زشت
هیچ نشنیدم در این دیر و کنِشت
خواهرش گفتا که این بانگ اذان
هست اعالم و شعار مؤمنان
چون یقین گشتش ،رخ او زرد شد
از مسلمانی دل او سرد شد
من خود از برخی علمای بزرگ پرسیدم چرا روض ه را با صدا
نمیخوانید؟ گفت یک بار این کار را کردم ،یکی از رفقا از سر رفاقت و
دوستی سفارش کرد هرگز این کار را تکرار نکنم!
ُمبلغ و معلم دین عالوه بر این نباید خشک و خشن باشد« .سالم
علیکم» را در گلو بپیچاند ،لفظ قلم با مردم حرف بزند  ...البته نباید از
آن سوی بام بیفتد و دست به کارهای جلف و سبک بزند ،که این خود
انزجاریبیشترخواهدآفرید.
هرگزفراموشنمیکنمروحانیسیدیراکهدرایامحجدرخیمههای
منیبابرخیحجاجکشتیمیگرفت.آثارناراحتیوتأسفرادرچهره
دیگران میشد به وضوح مشاهده کرد.
ازاینهاگذشتهروشهایتبلیغیمانیزنبایدتنفرآفرینباشند.نمونهای
از این موارد را در سخن شیوای رئیس مذهب امام جعفر صادق 
میتوان یافت .آنجا که ماجرای آن مرد مسلمان را بیان میکند که
همسایه خویش را به اسالم دعوت کرد و چنان بر او سخت گرفت
که او خود از دین کناره گرفت و به آیین پیشین خویش بازگشت!
حضرت در پایان سخن با تاسف می گوید :او را داخل دین کرد و از
دین بیرون کرد!
عرضه ضعیف دین و دفاع بد از آن نیز از جمله روشهای تبلیغی
تنفرزاست .نمادی از سردمداران این افراد مال نصرالدین در ادبیات
فارسیُ ،جحی در فرهنگ عرب و دون کیشوت در مغرب زمین
هستند.بهتعبیربرخینویسندگانمعاصر:مردانپاک،اماپوک؛اینها
دین را بر نمیاندازند ،از چشم میاندازند.
یکی از متفکران در این باره میگوید :برای خراب کردن یک حقیقت
خوب ،به آن حمله مکنید ،بد از آن دفاع کنید!
کیست که نداند آنکه کتابی مینویسد و نام آن را میگذارد« :به کوری
چشم منکران و حسودان ،ما امام زمان را دیدهایم» چقدر در دوست
و دشمن انزجار ایجاد میکند! در حالی که به ما مکرر توصیه کردهاند:
مرنج و مرنجان که رنجش خطاست.
واپسین نکته آنکه تالش کنیم به تعبیر امام عسکری  مایه زینت
اهل بیت باشیم ،نه اسباب شرمساری آنان؛
وبدانیمبهگفتهنظامی:
هر ناموری که او جهان داشت
بدنام کنی ز همرهان داشت

منتخب
ظاهر ما تنفر
نیافریند .به ویژه
اگر برای نخستین
بار با کسی
مواجه میشویم.
انسانشناسان
میگوینداولین
چهره از ما همیشه
در ذهن مخاطب
میماند
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روشهای دیگران را بارها مرور کنید!

منتخب
آنچه امروز برای
تک تک ما ،به ویژه
برای مبلغی که با
دین و عقیده مردم
سر و کار دارد،
اسباب تأسف
است ،گرایش
برخی از جوانان
به سوی تعالیم
مسیحی است
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اگر با تعالیم پیامبران آسمانی آشنا باشید که هستید ،در البالی
سخنان آنان مطالبی هست که حکایت از عمق دلسوزی آنان
نسبت به آحاد جامعه بشری دارد.
از آنجا که هدف من در این مقال مقایسهای میان روشهای
تبلیغی و تبشیری اسالم و مسیحیت است ،فقط به دو سخن از
پیامبر اکرم صلواتاهلل علیه و حضرت مسیح  اشاره میکنم:
حضرت محمد صلواتاهلل علیه فرمود :مثال من و شما همانند
مردی است که [برای روشنایی و گرما] آتشی برافروخته ،پروانهها
و ملخها در آن میافتند ،و او تالش میکند آنها را [از افتادن در
آتش] حفظ کند؛ من کمربندتان را میگیرم تا در آتش نیفتید و
شما از دستم میگریزید!
حضرت عیسی  نیز از سوی برخی از یاران و حواریون مورد
سؤال واقع شد که شما با این قدر و منزلت ،چرا با برخی
گنهکاران حشر و نشر دارید؟ حضرت فرمود انسان گنهکار به
مثابه گوسفندی است که از گله جدا افتاده است ،گوسفندی که
در دل رمه قرار دارد آن سان در معرض حمله گرگ نیست که
گوسفند جدا مانده از رمه؛
من وظیفه دارم که این انسان گمگشته جدا مانده از قافله انسانی
را هدایت کنم!
بگذریم ،روزی که پیغمبر اسالم به نبوت و پیامبری مبعوث شد،
همه مسیحیان وظیفه داشتند بنا بر سخن حضرت مسیح به او و
دین او ایمان آورند ،اما این اتفاق نیفتاد و آنان ،به ویژه رهبرانشان،
معاد خویش را در مسلخ معاش خویش قربانی کردند و پیش
آمدند تا به امروز که همچنان به فعالیتهای تبشیری خویش
ادامه میدهند!
آنچه امروز برای تک تک ما ،به ویژه برای مبلغی که با دین و
عقیده مردم سر و کار دارد ،اسباب تأسف است ،گرایش برخی
از جوانان به سوی تعالیم مسیحی است .به این نکته بیفزایید بی
اطالعی ما را از شیوههای تبشیری آنان!
از این رو بد نیست برخی از روشهای مسیحیت را در فعالیتهای
تبشیری مرور کنیم:
اول آنکه مسیحیت برای جذب دیگران جذابیتهای کاذبی
میآفریند .تقریباً اغلب کسانی که به سوی آنان تمایل یافتهاند
از این نکته به عنوان یکی از عوامل گرایش خویش یاد کردهاند.
آنان میگویند مسیحیت سراسر امید و نشاط و شادابی و زیبایی
است .در حالی که گِل مسلمانان را گویا با غم و اندوه و سختی و
دشواری سرشتهاند!
میگویند تصویر مسیح کوچک را در آغوش مریم مقدس ببینید
با برهای زیبا و دوست داشتنی در کنار؛
...و در سوی دیگر تصویر حضرت علی را با شمشیر دو دم و
شیرهایی که از چهره آنها خشم و غضب میبارد.
دوستان؛ اسالم دریای بی پایانی از لطافتها ،زیباییها و
جاذبههاست .من قطرهای از این دریا را در کتاب «جمیل بی
بدیل» آوردهام .اکنون نیز یکی از دلمشغولیهای این کمترین
بررسی مصاحبههای تازه مسلمانانی است که از عوامل گرایش
خویش به اسالم گفتهاند.
نکتهای را که گفتم به خاطر داشته باشید هم به درد
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اردوگاه خودی میخورد هم به کار ارتباط شما با بیگانگان
میآید!
دوم آنکه مسیحیت در جذب دیگران مطلقاً عجله و شتاب به
خرج نمیدهد .این خاطره را از دوست مبلغی که به افریقا سفر
کرده بود شنیدم و سخت متحیر شدم که مبلغان مسیحی میان
قبایل فقیر آفریقا بذر گوجه فرهنگی و بادمجان و خیار پخش
میکنند .سپس میروند و شش ماه بعد باز میگردند .وقتی که
بوتههای گوجه و خیار و بادمجان رشد کرده و میوه دادهاند .آنگاه
کتاب مقدس به آنان میدهند .بله ،آن هنگامی که خودشان را به
عنوان ولی نعمت آنها به اثبات رساندهاند.
سوم آنکه آنان متناسب با شرایط افراد جوامع مختلف ،روشهای
گوناگونی را به کار میبرند .در ایستگاههای مترو در میان
اروپاییانی که از دانش قابل توجهی برخوردارند ،سلیقه خوبی
دارند ،فرصتهایشان اندک است و به رنگ و لعاب هر چیزی
بیش از اندازه اهمیت میدهند ،بروشورهای تبشیری توزیع
میکنند که هیچ چیزی از زیبایی و مرغوبیت و جذابیت کم
ندارد!
و سرانجام نکته چهارم آنکه از کمترین فرصتها ،بهترین استفاده
را میکنند .من فقط به یکی از این فرصت یابیها اشاره کنم
که در بسیاری از کشورهای اروپایی خط تلفنی مستقیم میان
کلیسا و بیمارستانها برقرار کردهاند که در هر لحظه از شبانه روز
بیماری که به جهت درد و رنج خویش لطیفتر و آسیبپذیرتر
شده است ،بتواند فقط با برداشتن گوشی تلفن و بدون نیاز به
گرفتن شمارهای با کلیسا ارتباط بگیرد و در همین لحظات و
دقایق کوتاه ،دلهای رمیده آنان به سویی برود که آنان میخواهند.
دوستان؛ آنان در راهی که ما نادرست و ناکافی میدانیم ،اینگونه
کار میکنند؛ ما چه می کنیم؟
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تبليغيه
سید احمد بطحایی

وسايل
همراه
براي
يك سفر
تبليغي
وقتی طلبهها به حدی از دانش و بلوغ معنوی میرسند ،کار اصلی خود را آغاز میکنند .ما اسمش را گذاشتهایم تبلیغ .تبلیغ
یک فرایند بهغایت سخت و درعینحال شیرین است .برای همین سختیاش هست که تنها درصدی از طلبهها میتوانند آن
را تجربه کنند .باز به خاطر همان شیرینیاش است که همان چند درصد ،سختی تبلیغ را به جان میخرند .ولی دایرة مفهومی
و مصداقی تبلیغ آنقدر گسترده است که تعریفش در این مقال نمیگنجد .ولی سادهاش میشود :سفر یک طلبة علوم دینی
به مناطق دور یا نزدیک ،برای رساندن مفاهیم اسالمی در سخن و رفتار به مردم .يادداشتهاي «تبليغيه» قرار است نوشتاری
باشد بیپرده ،کوتاه و موجز ،دربارة تبلیغ و حواشی آن.

شاید نخستین پرسشهایی که به ذهن یک مبلغ بیاید ،این باشد
که :برای تبلیغ به کجا برود؟ با خانواده برود یا تنها؟ چه چیزهایی
با خود ببرد؟ چه مباحثی را مطرح کند؟ و ...
از گذشتههای دور ،رسم بر این بوده که روحانیون خوددعوت و
خودخوانده بودند .به شیوة مبلغان تبشیری مسیحی .یعنی مبلغ
خودش وارد یک شهر و روستاشده و با معرفی خود ،کارش را
از مسجد یا میدان آن شهر و روستا آغاز میکرد؛ و از آنجایی که
مردم آن منطقه ،عموماً از چنین پدیدهای بیبهره بودند ،با روی
باز از او استقبال میکردند و بزرگان آن شهر و روستا روحانی را
در خانة خود جای داده و استقبال ویژهای از او میکردند .اگر
هم از روحانی خیلی خوششان میآمد ،دست او را همانجا بند
میکردند و روحانی بیچاره را با لطایفالحیلی ،پاگیر میکردند(!).
لکن در زمان فعلی ،همة اینها با برنامه و سازماندهی اداری و
نظاممند انجام میشود .یعنی ابتدا روحانی به یکی از مؤسسات
و مراکزی * که مسئول اعزام مبلغ هستند رفته ،اعالم آمادگی
میکند .سپس آن مؤسسه روحانی را با توجه به اعالم نیاز،
تخصص و حتی قومیت مبلغ ،به مناطق گوناگونی از کشور اعزام
میکند .از شمالیترین مناطق ،تا جنوبیترین شهرهای کشور .از
مسجدهای مجلل ،تا کپرهایی محقر .البته این سیستم بنا بر مرکز
ی از
اعزام ،شرایط و مناسبات خاص خودش را دارد که گذر از بعض 
آنها ،رستمی میخواهد خواننورد و شیرافکن.
از آنجایی که شرایط اسکان روحانی در منطقة تبلیغی تا حدود
زیادی مبهم و پیشبینی ناپذیر است ،روحانی بهتنهایی به تبلیغ
میرود .بدون همسر و خانواده .به ویژه زمانی که به مناطق محروم
و دور از محل زندگیاش میرود .البته اگر تبلیغ بلندمدت باشد،

مسئله فرق میکند .چرا که در تبلیغهای باالی چهل روز که به
«طرح هجرت» موسوم هستند ،این شرایط فرق میکند و تا حد
ممکن شرایط اسکان خانوادگی مبلغ فراهم میشود.
رفتن مبلغ هم بنا بر محل تبلیغ ،متفاوت است .اگر انفرادی باشد،
خودش هست و خودش .باید وسایلش را کول کند و به سوی
محل تبلیغ اعزام شود .مانند سالیان گذشته که سوار بر مرکبی
چارپا رهسپار تبلیغ میشدند .اما اگر تبلیغ گروهی باشد (که
توضیحش خواهد آمد) مسئول گروه ،وسیلهای مهیا میکند و
همه با آن وسیله ،از محل زندگی که معموالً شهر قم است ،عازم
منطقة مقصد میشوند.
وسایل مبلغ هم برای خودش داستانی دارد .اینکه توی ساکش
چه چیزهای باشد ،به خیلی چیزها بستگی دارد .به میزان علم،
دانایی و حتی حافظة مبلغ ،سن ،سواد ،نیاز و توقع مخاطبان
تبلیغی ،زمان تبلیغ ،مدت زمان اقامت ،محل اسکان و …
اما قدر متیقن ،این وسایل (برای یک سفر دهروزه) غیر از
ضروریات هر سفری ،عبارتاند از :قرآن ،چند کتاب روایی (از
نهجالبالغه ،نهجالفصاحه ،صحیفه سجادیه تا الخصال و کافی و
 ،)...یک رسالة عملیه ،یکی دو کتاب داستانی و تاریخی ،یکی دو
کتاب روضه و شعر و مرثیه (ترجیحاً مقتل معتبر) ،کاغذ و قلم
(به مقدار کافی!) و عطر .البته در زمان فعلی چند قلم جنس دیگر
مانند یک لپتاپ سبک و چند هدیه و جایزه هم به این فهرست
اضافه شود  . ...و بدین گونه است که فرایند تبلیغ شروع میشود.
* دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم ،معاونت تبليغ مرکز مديريت حوزة
علمية قم ،سازمان اوقات و امور خيريه ،سازمان تبليغات اسالمي و ...

منتخب
از آنجایی که
شرایط اسکان
روحانی در منطقة
تبلیغی تا حدود
زیادی مبهم و
پیشبینیناپذیر
است ،روحانی
بهتنهایی به تبلیغ
میرود .بدون
همسر و خانواده
حاشیه،شماره4
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شعر ماه

میثم حمیدی ،متولد سال  63در تهران ،شعر را به صورت جدی از اوایل دهه هشتاد شروع کرده است .او زندگی پیچیدهای
نداشته ،پس از سیکل وارد حوزه شده است و به قول خودش به « روایت کام ً
ال خطی» همچنان طلبه است .تاکنون در چند
کنگرة شعر شرکت کرده و در برخی از آنها برگزیده شده است .این معرفی کوتاهی است که میثم حمیدی خود نگاشته
است.

  تقديم به امام حسن عسکري
شهريكپارچهسرگرمنگهبانيبود
ماه من پنجره در پنجره زنداني بود
يك دل سير غزل بود و گلوگيرم شد
ماه من آه  ...همين  ...آه كه پنهاني بود
تَرك عادت نتوان كرد ،ولي َصبرم داد
صبر بر عادت ديدار كه طوالني بود
آخرين ماه رصدهاي من از شهر گذشت
حاصل عشق در اين مرحله حيراني بود
سامراقصةتاريخيويرانهاست
سهم قلب من از اين خاك پريشاني بود
  عقابهای مهاجر
برداشت چفیه را و بهآرامی ،در ازدحام خاطرهها گم شد
تصویر محو کودکیاش کمکم ،در پشت خاکریز تجسم شد
مابین آسمان و زمین آتش ،باران گرفته بود در آن برزخ
موج ستاره بود که میبارید ،دریای خاک غرق تالطم شد
در گیرودار همهمة رگبار ،دنبال آشنای غریبی بود
تا اتفاق سبز دلش را دید ،لبریز حس شور و ترنم شد
او را نگاه کرد ،به او خندید ،یک لحظه در غبار نگاهش رفت
فریاد در گلوی زمان پیچید ،ذهن زمین دچار توهم شد
آهسته چند دفعه صدایش کرد ،تنها سکوت بود ،سکوتی تلخ
امکان نداشت ،باز صدایش کرد ،ترسیده بود ،دست دلش گم شد
در بهت خاک خیره به دنبالش ،در حال سجده دید عزیزش را
ناباورانه هر قدمی برداشت ،انبوه درد رو به تراکم شد
در خون طپیده پیکر مجروحش ،بر دستهای خستة او جان داد
در آخرین ستاره که را میدید؟ در طرح چهره نقش تبسم شد!
یک شب گذشت تا به خودش آمد ،خود را دوباره کنج قفس میدید
او از عقابهای مهاجر بود ،نسلی که ماند و قسمت مردم شد
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مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

  تقديم به حضرت عباس
وزيد در تن صحرا صداي سرگردان
صداي محو ،صداي رهاي سرگردان
پرندهايست كه در گردباد افتاده است
گرفته هر طرفش را بالي سرگردان
صداي خسته فرورفت در هجوم غبار
و در پياش نگران چشمهاي سرگردان
به رد ريخته پَر نگاه ميكردند
و روي خاك پُر از رد پاي سرگردان
اگر ز حملة امواج بشكند كشتي
بگو كجا برود ناخداي سرگردان
و تكه تكه صدا بر زمين فرو ميريخت
كه بيقرار رسيد آشناي سرگردان
صدا بلند شد و پَر كشيد و تنها ماند
ميان حيرت صحرا صداي سرگردان
  برای شهیدان تفحص
ازخاکبرمیخیزند
برای تفحص ارواح پوسیدة شهرها
در میان غبار دود اسپند را نمیبینند
و تنها دستهای ما را تشییع میکنند

پروندهماه

ماه
مدرسهماه
مدرسه

طلبهماه
طلبه
ماه
مقصد6

حامد اهور ،طلبة حوزة علمیة قم ،متولد سال  1361است .اهور همچنین کارشناسی ارشد معماری را پیش از آغاز
تحصیالت حوزوی به پایان رسانده است .او اکنون دبیر علمی سوگوارة سراسری شعر هیئت و زیباییشناسی مداحی است.
حامد اهور با انجمن شعر حوزه همکاری دارد و مدرس شعر است .او در جشنوارههای متعدد کشوری برگزیده شده است.

امام حسین
حسی درون توست که دلگیر و مبهم است
اینجا سکوت و ناله و فریاد درهم است
شعر کتیبه دور سرم چرخ میزند
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
انگار دم گرفته کسی در وجود من
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
یک پردة سیاه ،که سرداده یا حسین
بر نیزهای که خاسته تاعرش اعظم است
پرده کنار میرود و دستهای ماه
یک دست ،مشک آب َو یک دست پرچم است
یک پرده بعد ،دست ز کف داد و گفت :آب ...
لب تر کند حسین ،برایش فراهم است

والیت  .آقا جان
از کودکیها خوب یادم هست
یک قاب عکس ساده بر دیوار
بابا صدایش میزد« ،آقا جان»
میداشتبیبی،دوستشبسیار
هر بار چیزی میشکستم یا
که شیطنت در خانه میکردم
وقتی که میترسیدم از بابا
میرفتم و آن را میآوردم
چشمش که توی قاب میافتاد
آرام زیر لب دعا میکرد
لبخند میزد عکس و آقاجان
اخم پدر را باز وا میکرد
بیبیبرایمقصههامیگفت
از همت واالی آقا جان

امام زمان
از چشمههای خشك و شررهای سوخته
تا آه سرد و اشك سحرهای سوخته
دارد گریز میزند از چشم روضهخوان
لبتشنهای که دستی و مشکی از او کم است از شمسهای سر به نی آسماننشین ...
تا دست و بال خُ رد قمرهای سوخته
با نالة ب ُ َن َّی ابالفضل  ...فاطمه
از حرف سخت مثل فراقت فراری ام ...
ذرات عالم است
همنالهاش تمامی ّ
اما تویی تالوت سرهای سوخته
در امتداد پرده ،کسی گفت یا اخا! ...
دارد نشان سبز امید ظهور تو ...
حاال قد حسین هم از داغ او خم است
پسكوچههای غربت و درهای سوخته
همت كن ای ن ُهم پسر اسمه شفاء !...
سقا به دست ،کاسة آبی گرفت و گفت:
دریاب حال فطرس و پرهای سوخته
اول شما! که شاعر تکیه مقدم است
ن ُه سم چشیده منتظر پادزهر تو
قلبی شکست ،پردة آخر و حال شعر ...
آرامش شرار جگرهای سوخته
چیزی میان شور و غزل ،نوحه و دم است
برگرد از صلیب مسیح نجاتبخش!
ای پرده پرده پرده عزا ،میکشی مرا
بر نبش قبر نحس پدرهای سوخته
ای رستخیز عام که نامت محرم است
برگرد تا فراق و غزلهای انتظار
گردندشاهبیتخبرهایسوخته

میگفت در دنیا فراگیر است
از نهضت او مکتب قرآن
میگفت عباس و حسین من
سرباز آقاجان و قرآنند
اص ً
ال ندارم غصه ،میدانم
پیش خدا در عرش مهمانند
یک روز وقت امتحانها بود
دیدم زمین و آسمان لرزید
انگار نوری کم شد از دنیا
بوی عزا در کوچهها پیچید
دیدم که بابا اشک میریزد
پای نگاه گرم آقاجان
آن قاب را برداشت ،با خود بُرد
 -آن روزها غمخانه بود ایران –

با اشک و بغض و ناله خوابیدیم
وقتی که چشمم باز شد فردا
دیدم که قابی تازه آورده
آن شب برای خانهمان ،بابا
از آن به بعد آنجا دوتا قاب است
پیش نگاه روشن مادر
باالتر از عکس شهیدانش
عکس دوتا سید ،دوتا رهبر
میدانماینکهمثلآقاجان
جا دارد او در سینة بابا
حاال دقیقاً بیستویک سال
است
بابا صدایش میکند «آقا»
محبوب بابا ،قلب من را هم
تسخیرکرده،مثلآقاجان

با خندهاش آرام میگیرم
آرامشی مثل همان دوران
باغ والیت باز هم در راه
گلبرگهای تازهای دارد
مهیا میشود میوه
دارد ّ
پا جای پای ریشه بگذارد
با لطف حق ،هرگز نمیافتد
این مملکت در دست نااهالن
باکی ز طوفان نیست وقتی
هست
کشتی ما را نوح ،کشتیبان
یک دشت الله روح میگیرد
وقتیتبسممیکندآقا
فهمیده بسیار است در این نسل
چشم انتظار یوسف زهرا
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یک نویسنده

استاد علی ابوالحسنی (منذر)
استاد علی ابوالحسنی ،مشهور به «منذر» ،از نویسندگان و مورخان
تاریخ اسالم و ایران بود .او در سال  1334در تهران متولد شد و پس
از گذراندن تحصیالت دانشگاهی ،در مدرسة حقانى قم به تحصیل
ی بهره برد .تفسیر را نزد
مشغول شد .او در قم از محضر اساتید بنام 
آیتاهلل سبحانی آموخت و در فقه و اصول از محضر آیات عظام ،جواد
تبریزىو وحید خراسانى بهره برد .وی همچنین از برخی از
اساتید ،به صورت غیررسمى بهرة وافر برد که از آن جمله میتوان
به آیتاهلل شیخ حسین لنکرانى در تاریخ ،سیاست ،تفسیر و ادبیات؛
عالمه عسکرى در تاریخ اسالم و مسائل مربوط به سقیفه؛ سید
محمدکاظم قزوینى در معارف اسالمى و والیت؛ دکتر سید احمد
فردید و دکتر رضا داورى اردکانی در غربشناسی اشاره کرد.
فو
ق و پژوهش ،با انصا 
ي تحقي 
ج و سخت 
ل رن 
س از سالها تحم 
منذر پ 
ي كمنظير
ي استوار و روا ن و موشكاف ،به مورخ 
ي و با قلم 
ت و پختگ 
دق 
ب
خ معاصر ،بهويژه انقال 
ظ منحصربهفرد در حوزۀ تاري 
ی لحا 
و از برخ 
مشروط هتبدیلشد.

بوسه بر خاک پی حیدر؛ آین هدار طلعت یار؛ تراز سیاست؛ سلطنت
ي دار؛ تحلیلی از نقش سهگانة شیخ
ي تا پا 
علم و دولت فقر؛ پايدار 
ن آواز قو؛ انديش ة سبز،
شهید ،نوری در نهضت تحریم تنباکو؛ آخري 
ي سرخ؛ دیدهبان بیدار؛ کارنامة شیخ فضلاهلل نوری؛ خانه بر
زندگ 
دامنة آتشفشان ،سياهپوشي بر سوگ ائمة نور ،نام بعضی از آثار
اوست .این محقق برجستة تاریخ و نویسندة توانا  ،سرانجام شامگاه
سوم اسفندماه 1390دار فاني را وداع گفت.

معرفی کتابي از نگاه دکتر حداد عادل ،رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي

بوسه بر خاك پاي حيدر

فردوسيشناسي در دوران پهلوي ،به مدت بيش از نيمقرن ،وسيلهاي
برايتثبيتپايههايحكومتپهلويازديددولتمردانشدهبود.البته
همةمحققانچنيننظرينداشتند.وليرضاخانبرايقراردادنايران
آمريكايي«خدا،
در برابر اسالم و محمدرضا پهلوي براي اثبات شعار
ِ
شاه ،ميهن» -كه پس از كودتاي 28مرداد سر داده بود-ميخواستند
از فردوسي به عنوان نماد مليگرايي در برابر اسالم بهره بگیرند .اين
ندار به فردوسي شك و
موضوع سبب شده بود تا در عالقة مردم دی 
ترديديايجادشود.
مرحوم ابوالحسني در فضاي ديني به عنوان يك روحاني باذوق ادبي،
دانش خوب و خوض و غور در شاهنامه تالش كرد تا چهرة طبيعي
و واقعي فردوسي را به مردم معرفي كند .درواقع كتاب بوسه بر خاك
پاي حيدر ،نوعي غبارزدايي از چهرة فردوسي است .غباري كه در طول
نزديك به شش دهه در دوران پهلوي اول و دوم بر چهرة او نشسته بود.
مرحوم ابوالحسني ،فردوسي را به عنوان حكيم و شيعة دوازدهامامي،
كه خود را خاك پاي حيدر و اميرالمؤمنين معرفي كرده ،به ما
ميشناساند و بايد توجه داشت كه هيچ تكلف و تصنعي هم در اين
معرفينيست،بلكهآنچهگفتهشده،بهخودشاهنامهمستندبودهواز
استدالتعلميآکندهاست.
تمركز اين كتاب بر جنبة معنوي ،ديني ،الهي ،اسالمي و شيعي

فردوسي،آنرادربينشاهنامهشناسانوشاهنامهپژوهانممتازكرده
است .مرحوم منذر ،به عنوان يك فرد آشنا به علوم حوزوي ،با ورودش
بهحوزةادبياتوشاهنامهپژوهيتوانستآثاردانشمندانزبانشناسو
استادانادبراازجنبةاعتقاديفردوسيكاملكند.يعنيبهمنظومة
درخشان اعتقادات مذهبی فردوسي را افزود.
فردوسيشناسي ،سيارة
ِ
فردوسي در طول تاريخ ايران و در نزد مردم مسلمان ،هرگز به عنوان
شاعري كه با اسالم و تشيع زاويهاي داشته ،شناخته نشده بود .يعني
نداری كه براي امام حسين در تاسوعا و عاشورا گريه
آن مردم دی 
ميكردند،همانمردممينشستندوشاهنامهگوشميكردندوهرگز
احساس نمیکردند كه وقتي شاهنامه ميخوانند ،از دين و اعتقادات
شيعي خودشان جدا ميشوند .اين گواهي تاريخ است .يعني شما
هيچگاهدرتاريخنميبينيدكهكسيبهدليلتوجهبهشاهنامه،ازنظر
ديني مالمت شده باشد .بلكه فردوسي به عنوان يك شاعر مسلمان،
حكيمويكشيعةارادتمندبهاميرالمؤمنين،درطولتاريخحضور
طبيعي داشته است .درواقع اين تفسير مليگرايانة در برابر اسالم يا
جداي از اسالم ،يك امر خاص سياسي بود كه دامنگير فردوسي شده
بود .هماكنون دوباره فردوسي به جاي خودش بازگشته و در جمهوري
اسالمي نیز محترم است و آقاي ابوالحسني هم اين نكته را به خوبی
درك و بيان كرد.

دبير ستاد عالي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد ،از افزايش
كتابخانههاي مساجد كشور به مرز  10هزار كتابخانه ،شامل حدود 5
هزار «كتابخانة باز» و  5هزار «كتابخانة داراي مخزن» خبر داد.
انجیلی كه ادعا ميشود قدمتي 1500ساله داشته و به خط و
زبان آرامي(زبان مادری حضرت مسیح )نوشته شده مشتمل بر
32صفحه در آنكارا پیدا شد.
آيين رونمايي از مجموعة چهارده جلدي زبرالحديد ،به دست
دختر شهيد عماد مغنيه ،در حاشية دومين همايش شهداي جهان

اسالم ،در تاالر بزرگ وزارت كشور برگزار شد .این مجموعه با موضوع
شهیدان :عماد مغنیه ،مصطفی چمران ،سید احمد متوسلیان ،سید
قطب ،یحیی عیاش ،شیخ احمد یاسین ،فتحی شقاقی ،سید عباس
موسوی ،سید عارف حسینی ،محمدباقر حکیم ،محمدباقر صدر،
حسین البنا ،برهانالدین ربانی و احمد شاه مسعود نوشته شده است.
مؤسسة فرهنگي -هنري و انتشارات بينالمللي «الهدي» مجموعة
چهارده جلدي زبرالحديد را به زبانهاي انگليسي و عربي منتشركرده
است.

اخبار كتاب
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معرفی کتاب

نگاهی به تألیفات استاد ابوالحسنی ،دربارة مشروطیت

فضلاهلل نوری را زنده کرد

استاد علی ابوالحسنی با ورود به عرصة تاریخ اندیشهای مشروطه،
نبَهای خود را صرف بررسی مكرر
بخش عمدهای از عمر گرا 
اندیشههای شیخ فضلاهلل نوری کرد .این امر نشان میدهد كه استاد
علی ابوالحسنی جایگاه ویژهای برای اندیشة شیخ فضلاهلل قائل بوده
است .او چندین اثر و كتاب خود را وقف تالش برای بررسی اندیشة
سیاسی شیخ فضلاهلل نوری کرده است .آثار وی در رابطه با اندیشة
شیخ فضلاهلل بدین شرح است:
خ فضلاهلل
ی شی 
ی و فره نگ 
دیدهبان،بیدار :دیدگاهها و مواض ع سیاس 
نوری؛
یو
ت پربار علمی ،معنوی ،اجتماع 
ی در حیا 
ی دار :سیر 
ی تا پا 
پایدار 
هللنوری؛
خ فضلا 
ی شهید حا ج شی 
سیاس 
هللنوری؛
خفضلا 
ی شی 
ن و زندگ 
ی سرخ :زما 
اندیش ة سبز ،زندگ 
ی بر
هلل نور 
خفضلا 
ت و عملكرد شی 
ی شخصی 
ن آواز قو! :بازكاو 
آخری 
ی او ،و «فرجام» مشروطه؛
نبرگ» زندگ 
س «آخری 
اسا 
خ فضلاهللنوری؛ب ه ضمیمة
تنامة شی 
خانه،بر دامنة آتشفشان :شهاد 
تنام همنتشرنشدهاو؛
وص ی 
ی مشروطه؛
خنگار 
بتاری 
ی و مكت 
خ فضلاهللنور 
شی 
خها)؛
شها و پاس 
خ فضلاهللنوری( :پرس 
شی 
كارنام ة 
ش مدرسة
ی چندشایع ه دربارة شیخ فضلاهلل نوری :فرو 
كالبدشكاف 
ن و ...؛
ی از شاه و امینالسلطا 
چا لب هبانك استقراضی ،رشوهگیر 
تتحریم
ی درنهض 
هللنور 
خ فضلا 
ش س هگان ة شهید ش ی 
ی ازنق 
تحلیل 
تنباكو.
توجه اینچنینی استاد ابوالحسنی به اندیشة شیخ فضلاهلل ،بهخوبی
بیانگر دقت و اهمیتبخشی وی به جریان فكری مشروطة مشروعه
است.البتهاستادابوالحسنیپیشازهرچیز،جریاناتمشروطهرامورد
تقسیمبندیقرارمیدهد.ویضمنتقسیمبندیاندیشههایپشتوانة
مشروطه ،به دو جریان كلی اسالمگرا و غربگرا ،جریان اسالمگرا را

نیز به دو طیف عمدة مشروطهخواه و مشروعهخواه تقسیم میكند .اما
بهطوركلی اندیشة استاد به بررسی و تقابل دو طیف كلی غربگرایان
و اسالمگرایان میپردازد .واضح است كه وی در این رویارویی به سوی
اسالمگرایان گرایش دارد .او علت اصلی شكست جنبش مشروطه
را نیز در تقابل و اختالفی میداند كه میان رهبران مذهبی جنبش
رخ داده بود .در مقابل ،از نظر استاد ابوالحسنی دلیل اصلی پیروزی
جنبش تنباكو ،ایستادگی و هماهنگی میان علما بوده است .این
مسئله بهخوبی بیانگر گرایش استاد ابوالحسنی به رویارویی و تقابل
با غرب است.
شیخ فضلاهلل نوری اگر با حكم تفكر جزماندیشانه و تكبعدی
روشنفكرانةه زمانه خود ،به طناب دار محكوم شد ،لیكن اندیشه وی
در درون تاریخ ماندگار شد .بسیاری از تفكرات وی بعدها و پس از
فروپاشی رژیم شاهنشاهی در ایران ،مورد استفاده و دفاع جمهوری
اسالمیقرار گرفت .در نگاه استاد ،عدالت ،استقالل و حاكمیت اسالم
سه ركن اساسی اندیشة شیخ فضلاهلل نوری است.
در آثار و اندیشههای استاد علی ابوالحسنی ،همیشه متن از
چارچوبی استخواندار و استداللی برخوردار است .او برای دفاع
خود از مشروعهخواهان میکوشد تا زمانه و بسترهایی را كه تقابالت
اندیشهای در آن روی میداده ،مورد بررسی و كالبدشكافی قرار دهد.
جالبآنكهاستادابوالحسنیدرمخالفتبامشروطهخواهانغربگرا،تا
آنجا پیش میرود كه محمدعلی شاه را در به توپ بستن مجلس ناچار
میدانست .به بیان دیگر ،وی معتقد بود كه زمانی میتوان محمدعلی
شاه را مخالف مشروطه دانست كه جناح مقابل او (مشروطهخواهان
غربگرا) از آشوب و تندروی پرهیز میكردند و به شاه فرصت
میدادند تا فرصت عمل در چارچوب قانون اساسی داشته باشد.

منبع :سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی ،بازخوانی آثار استاد ابوالحسنی :دفاع از
مشروعهخواهی،محسننعیمی.

جلدشانزدهمدانشنامةجهاناسالم،بههمتبنياد«دايرةالمعارف
اسالمي» منتشر شد .در سال  1390دو جلد پانزدهم و شانزدهم از
دانشنامة جهان اسالم منتشر شده است .جلد شانزدهم ،مدخلهايي
از حروف «خ» و «د» را در خود جاي داده است.
کتابشناسی فارسی هنرهای سنتی -اسالمی منتشر شد .منابع
فهرستشده در این کتابشناسی ،در شش محور «مبانی و مطالعات
نظری هنر»« ،تاریخ هنر»« ،طرح و نقش»« ،معماری و شهرسازی»،
«کتابت و نگارگری» و «هنرهای دستی» طبقهبندی شدهاند.

كودكان و معصومين ،عنوان مجموعهاي چهارده جلدي است
كه انتشارات جمال ،آنرا در زمان برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران به بازار عرضه ميكند .كودكان و معصومين ،يك داستان از
زندگي هريك از معصومان را به همراه تصويرگري جذاب ،دستماية
آفرينش اثري هنري قرار داده است.
كتاب فلسفة تعليم و تربيت اسالمي رونمایی شد .اين كتاب زير
نظر آيتاهلل محمدتقي مصباحيزدي تأليف شده و محصول شصت
سال مطالعة وي محسوب ميشود.
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اندر فواید پرسه زدن در کتابفروشیها

کتابشناسحرفهایباشید!

اینکه اخبار کتاب را پیگیری کنی ،و با ناشران در ارتباط باشی یا یکی
از برنامههای هفتگی منظمت سر زدن به کتابفروشیهای مهم و
مرکزی شهر باشد و یا اینکه ساالنه منتظر نمایشگاه کتاب تهران
باشی ،خود یک سبک زندگی طلبگی است که فایدههای بسیاری
دارد .گردش در کتابفروشیها یا نمایشگاههای سالیانه یا فصلی
کتاب ،نسبتبهجستجوهایاینترنتیبرتریهاییدارد.
رسانههایی مانند «خبرگزاری کتاب»یا «کتاب ماه» و یا مجلههای
گوناگونیکهبهمعرفیکتابمیپردازند،هرکداممحدودیتهاییرابه
همراهمیآورند.برخیازایننشریاتمانند«کتابماه»یا«خبرگزاری
کتاب» ،بیشتر اخبار تازههای نشر را پیش رو میگذارند و یا برخی
جراید،تنهاباسلیقههاوگرایشهایخاصیبهمعرفیکتابمیپردازند
یواسطهباناشر
وایندوگرچهفایدههایبسیاریدارد،امابااینکهشماب 
و یا خود کتاب ارتباط برقرار کنید ،بسیار متفاوت است
ازهزارانکتابدرقفسه،یکیچشمتانرامیگیردوهمانرابرداشته،
ورق میزنید .ابتدا نام نویسنده و سپس ناشر و بعد فهرست مطالب را
بهسرعت از مقابل چشمتان میگذرانید و ناگهان گویی که به یک
کشفتازهرسیدهباشید،میگوییداینهمانکتابیاستکهدنبالش
بودم.حاالشمادرحالبهرهمندیازیکتجربةجدیدهستیدوکتابی
دیگر در موضوع مورد نیازتان پیدا کردهاید .از فواید مواجهة مستقیم
ت آنها ،گرهگشایی از دغدغههای بسیار شماست.
با کتابها و فهرس 
ناگهان در حالی که مدتها در جستجوی پاسخی بودهاید ،گمشدة
خود را مییابید ،کتابی را میبینید که در موضوع مورد پژوهش
شماست .سریع به سراغ فهرست کتاب میروید و ناباورانه عناوینی را
مشاهده میکنید که مدتی است ذهن شما را به خود مشغول داشته
است.
آشنایی با اهل علم و ادب و مطالعه به صورت مستقیم از دیگر
تجربههای شیرینی است که از طریق انس با کتابفروشیهای
معتبر شهرتان میتوانید از آن لذت ببرید .هیجان دیدار و گفتگو با
یک نویسنده یا محقق یا یک خطیب اهل مطالعه ،حتی برای کسانی
که اهل مطالعة خارج از دروس رسمیخود نیستند ،انگیزهای فزونتر،
برای بیشتر دانستن را به ارمغان میآورد و ندانستههای ما را بیشتر به
رخمانمیکشد.
طلبة علوم دینی باید بیش از هرکس دیگری ذائقة فرهنگی مردم
را بشناسد و یکی از راههای این شناسایی ،سرک کشیدن به
نمایشگاههای کتاب و کتابفروشیهاست .شما میتوانید درک
یواسطهای از عالقهها و گرایشهای فکری سطوح مختلف جامعه
ب
را متناسب با موضوعات و کتابهای مورد عالقة آنها به دست آورید.
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اینکه مردم و قشرهای مختلف ،پاسخ پرسشهای خود را بیشتر از
چه طریقی و از چه کتابی جستجو میکنند ،بسیاری از حقیقتهای
اجتماعیرابازگوخواهدکرد.پساگراینبارنیزبهنمایشگاهبینالمللی
کتابرفتید،توجهکنیدکهدربرابرکدامغرفههاوکدامناشرین،تجمع
مردم بیشتر است .عالقة مردم به رمانها بیشتر است یا به کتابهای
دینی یا کتابهای صرفاً درسی و کمک درسی؟ آیا کتابهایی که
میخرند ،میخوانند یا صرفاً برای پر کردن اوقات و گذراندن لحظاتی
به فروشگاهها میآیند و قصد خرید کتاب خاصی را ندارند .اینبار که
تبلیغ رفتیم ،آیا میتوانید عادتهای خرید و انتخاب کتاب جامعه را
تغییر دهیم؟ آیا در موضوعات مورد عالقة آنها کتابهای خوب و
مناسبیرابرایمعرفیمیشناسیم؟
تمام این موارد میتواند به شناخت شما از وضعیت فرهنگی جامعه
و موضوعاتی که مردم را به خود مشغول کرده ،کمک شایانی بکند و
هیچجایگزینمناسبیبهاندازةهمینپرسهزدندرکتابفروشیهاو
نمایشگاههایکتابپیدانخواهیدکرد.
شما با صرف اندک زمانی میتوانید بهدرستی تشخیص دهید
که جامعه به کدام سو میرود و مدیران فرهنگی کشور از یکسو
و روشنفکران و یا طبقة پیشرو از سوی دیگر ،تمایل دارند در چه
موضوعاتیقلمبزنند.اینتشخيصبرایطالبعلمبسیارحیاتیاست،
چون میتواند متناسب با نیاز روز ،نیازهای کاذب یا وارداتی از بیگانه را
شناسایی کند و واکنشی صحیح و شایسته از خود نشان دهد.
این پرسه زدن را غنیمت بشمارید .فراموش نکنید که کتاب خوب را
خودتان باید تشخیص دهید و این امر بر دو ستون مطالعة مستمر و
آشنا شدن با ناشرین حرفهای و تخصصی و نویسندگان یا مترجمان
متخصصامکانپذیرمیشود.
اگر تاکنون این امور را تجربه نکردهاید ،وقتی وارد یک شهر کتاب
یا نمایشگاه کتاب میشوید ،کام ً
ال سردرگم خواهید بود .کتابهای
رنگارنگوموضوعاتمتنوعیاکتابهاییباترجمههایمختلف.شاید
شناسایی دقیق کتابهای خوب و مناسب ،در ابتدا کاری سخت و
دشوار به نظر آید ،ولی ناامید نشوید چون این مهارت نیز مثل تمام
مهارتهای دیگر ،به مداومت و صرف وقت نیاز دارد و مهم این است
که شما گام نخست را محکم و باانگیزه برداشتهاید .این گردش ،شما را
به خواندن بیشتر نیز ترغیب میکند .با دیدن هزاران نفری که با ولع
تمام در یک نمایشگاه کتاب ،در پی کتاب مورد نظر خود هستند و
دیدنکتابشناسانحرفهای،انگیزةبیشتریبرایمطالعهوپیگیری
کتابهایجدیدالقامیکند.
یکی دیگر از فواید این گردش ،آشنایی با ادبیات هر علم است .به
عنوان نمونه ،اگر شما به فلسفه عالقه دارید و احتماالً در حوزة
کتابهای فلسفی تنها کتابهای کالسیک را خوانده باشید و
بعد بخواهید مقالهای را در یک موضوع فلسفی بنگارید ،لزوماً باید
اطالع داشته باشید که کلمات قدیمیدر استعمال امروزی آن ،چه
تغییراتی کرده است .باید توجه داشته باشید که زبان ،یک امر زنده
است نه ایستا .بعضی از نظریهپردازان در ترجمه به این امر قائلند که
هر ده سال ،باید یک ترجمة جدید از متون کالسیک ارائه شود.
استفاده از واژگان قدیمیدر یک مقاله یا کتاب میتواند خوانندههای
اثر شما را به میزان چشمگیری کاهش دهد و این امر مطلوب هیچ
نویسندهاینیست.

پروندهماه
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نه کلید برای بازدید طلبگی از نمایشگاه کتاب

آداب شناگری یک طلبه

اردیبهشتماه،مصالیتهران؛زمانومکانیکهبرایاهل
مطالعهوکتابآشناست،زمانومکانبرگزاریبزرگترین
نمایشگاهکتابدرایرانومنطقه،باحضورصدهاناشرایرانی
وخارجی،والبتهبازدیدکنندگانمیلیونیو  عرضةهزاران
کتابداخلیوخارجی.چگونهمیتوانازاینفرصتاستثنایی
بیشترینبهرهرابرد؟

 .1هدف از حضور در نمایشگاه :شاید برخی هدف از حضور
یدانند ،با این دیدگاه ،اگر
در نمایشگاه را محدود به خرید کتاب م 
شرایطمالیمناسبینداشتهباشید،نبایدنمایشگاهبروید؛اگرچهخرید
کتاب بخشی از بازدید محسوب میشود ،اما تمام هدف خرید نیست،
اصلیترین ثمرة حضور را میتوان آشنایی با کتابها و ناشران بزرگ
و معتبر داخلی و خارجی دانست ،دیدن کتابهای پرشماری که
بسیاری از آنها برای طلبههای جوان تازگی دارد ،شور و شعف درونی را
برای مطالعه و خواندن کتاب در پی خواهد داشت ،و این شور و حال،
آتش اشتیاق برای مطالعه را شعلهور خواهد کرد.
 .2آشنایی با مردم :شناخت هرچند ظاهری مردم ،میتواند ما را با
واقعیتهای جامعه بیش از پیش آشنا کند .فضاهایی نظیر نمایشگاه
کتاب ،هم محل عرضة کتابهای گوناگون است و هم کلکسیون
حضور افراد مختلف با تیپها و قیافهها و افکار گوناگون؛ دیدن این
آدمها با سلیقههای متفاوت ،میتواند طلبههای جوان را با سبکهای
مختلفزندگیدرجامعهآشناکند.
 .3خرید کتاب :برخی از طلبهها ،همة پسانداز خود را برای خرید
کتاب،باخودهمراهمیبرند.حتیدیدهمیشودطلبههاییکهاقدامبه
گرفتنواممیکنندتابتوانندکتابهایموردعالقهراخریداریکنند.
اما گاهی این هزینة گزاف برای خرید کتابهای مرجع انجام میشود،
درحالیکهممکناستتادهسالدیگرنیزازآنهااستفادهنکنند.افزون
بر سختی نگهداری و نقل و انتقال این کتابها ،تجربه نشان داده است
کهاینگونهکتابهاکمترمورداستفادهقرارمیگیرند.پسبهتراست
تنها کتابهایی را تهیه کنید که قصد دارید در ماههای آینده آنها را
استفادهکنید.درسالهایبعد،کتابهایموردنیازشما،بسیارزیباتر
چاپ خواهند شد و شما میتوانید بهموقع آنها را تهیه کنید .پس در
تهیة کتابها اول نیازهای ضروری را در نظر بگیرید.
.4بازدیدهدفمند:نمایشگاهکتاببسیارگستردهاستونمیتوان
در یک روز از همة بخشهای آن بازدید کرد .برخی میخواهند در
عرض چند ساعت ،همة نمایشگاه را بازدید کنند و این عالقه ،کیفیت
بازدید را پایین میآورد و نتیجة آن خستگی مفرطی است که برای
بازدیدکننده بهجای میماند ،به همراه خاطرهای بد از نمایشگاه .پس
بهتر است پیش از شروع بازدید ،با تهیة نقشة نمایشگاه ،غرفههای
هدف را شناسایی کنید و با صبر و حوصله و با کیفیت بهتر ،تنها از آن
غرفههابازدیدکنید.

تجربه
رضا تاران

مراجعه کنند .به معنای دیگر برخی ناشران همیشه در دسترس
هستند ،پس بهتر است از غرفههایی بازدید کنید که در طول سال
کمتر به آنها دسترسی دارید .اگر مدتهاست که در پی کتابی بودهاید
که در شهر شما نایاب است ،نمایشگاه مکان مناسبی برای یافتن آن
باست.
کتا 
 .6توجه به مسائل رفاهی :توجه به مسائل رفاهی در کیفیت
بازدید شما بسیار تأثیرگذار است .طریقة رفت و آمد به تهران ،برای
طلبههای شهرستانی ،بهویژه اگر به صورت انفرادی صورت گیرد ،با
قدری زحمت همراه است .پس با یک برنامهریزی درست و با در نظر
گرفتن چگونگی رفت و آمد ،ناهار ،حمل کتابها و  ، ...میتوان این
حواشی دشوار را بسیار کاهش داد و بیدغدغه و آسوده به گشت و
گذار در میان این بوستان فرهنگی پرداخت.
.7گفتگوبانویسندگان:برخیناشران،ازنویسندگانمشهوربرای
حضور در غرفة خود دعوت میکنند .گفتگو با نویسندگان کتابها
بسیار لذتبخش است؛ نویسندگانی که با شور و شعف فراوان از
کتابهای خود میگویند .این تعامالت میتواند در ایجاد انگیزه برای
کتابخوانیبسیارموثرباشد.
 .8تولید ایدهها :بازدید از یک نمایشگاه کتاب ،به معنای بازدید از
تعداد بیشماری ایده و انگیزه و موضوع بکر و تازه است .این میتواند
ذهن شما را بسیار یاری داده ،خالقیت شما را بارور کند .شاید ایدهای
جدید برای پژوهش یا برنامهریزی به نظرتان برسد و شاید با مؤسسه
ی آشنا شوید که در زندگی آیندة شما بسیار تأثیرگذار
یا مرکزی علم 
باشد.
 .9حس مسئولیت علمی :درک فضای نمایشگاه میتواند گویای
این مطلب باشد که ما هنوز در ابتدای تالشهای علمی خود هستیم
و راه درازی را در پیش داریم و باید همتی بلند ،به همراه تالش
شبانهروزی را در راستای رسیدن به مقصدی شکوهمند در پیش
گیریم .از دیگر سو دیدن کتابهایی با تیراژ بسیار باال ،بهویژه اگر
با موضوعاتی غیردینی باشد ،میتواند تلنگری مناسب به ما باشد تا
بیش از پیش در جهت رفع نیازهای جامعة خود بکوشیم .همچنین
درک فضای عمومیو اخالقی نمایشگاه ،حس مسئولیت طلبهها
را بیشتر تحریک خواهد کرد تا در کارهای تبلیغی جدیت بیشتری
داشتهباشند.

 .5بازدید از ناشران دور از دسترس :برخی از انتشاراتیها برای
طلبهها نامآشنا هستند و آنها در سفر به قم میتوانند به آن ناشران
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معرفی وبالگ

محمدرضا
عابدی شاهرودی

وبالگها ،بهجز آنکه به شما یک جامعة آماری کوچک از اجتماع میدهند ،میتوانند
شما را با یک نگاه متفاوت و یا یک سبک زندگی جدید ،آشنا کنند

تولیدمحتوایدینیدرفضایمجازی

اگر برنامههای تلویزیونی دربارة اینترنت را دنبال میکنید یا دوستانی دارید که با هم دربارة آنچه که در فضای مجازی میگذرد،
گفتگو میکنید؛ حتم ًا میدانید که یکی از بهترین بخشها ،معرفی وبالگهای جدیدی است که با آنها برخورد کردهاید .وبالگها،
بهجز آنکه به شما یک جامعه آماری کوچک از اجتماع میدهند ،میتوانند شما را با یک نگاه متفاوت و یا یک سبک زندگی
جدید ،آشنا کنند .چیزی که در زندگی روزمره ،شاید بهسادگی با آن  برخورد نکنید .وقتی که شما در یک خیابان شلوغ رانندگی
میکنید یا در ایستگاه مترو ایستادهاید ،نمیدانید که فرد بغلدستی شما به چه چیزی فکر میکند ،اما در وبالگگردی در دنیای
اینترنت ،شما میتوانید پی ببرید که همسایة اینترنتی شما ،در لحظه به چه چیزی فکر میکند و چه واکنشی در برابر حوادث و
ماجراهای روز دارد.
تولید محتوای دینی در وبالگنویسی ،یکی از همین نقاط است که شما میتوانید انواع و اقسام رویکردهای گوناگون را در آن
ببینید .تا مدتها ،این نوع از تولید محتوا ،چندان جدی گرفته نمیشد .برای این ماجرا میتوان دالیل بسیاری برشمرد .بیاهمیت
دانستن این وسیلة جدید و حتی نگاههای تردیدآمیز دربارة ورود به این عرصه ،شاید باعث شد که در ابتدا ،از لحاظ کمی ،تناسب
کاربران نسبت به تولید محتوای غیر دینی ،سنگینتر شود .اما آرامآرام ،ورق برگشت تا به امروز که از نظر کمیو کیفی ،این
تناسب حالت تعادل و یا حتی برعکس به خود گرفته است.
اما با این حال ،هنوز کم هستند وبالگهایی که به معنای دقیق کلمه ،دست به تولید محتوای دینی بزنند .اکثر وبالگهایی که خود
را دینی و مذهبی میدانند ،یا مطالب دیگران با بازنشر میدهند و یا خود را درگیر روزمرگی میکنند.کمتر وبالگهایی هستند
که با یک تفکر جدی و برنامهریزی ،در فضایی گام مینهند که نهتنها مخاطبان موافق ،که حتی بیش از آنها ،مخاطبان مخالف را
جذبمیکنند.
در اینجا ،به چند نمونة موفق از این دست وبالگها ،اشاره میکنیم.

نماز شد

www.namaz-pray.blogsky.com

وبالگ «نماز شد» بیش از یک سال است که فعالیت خود را
آغاز کرده و یکی از موفق ترین نمونههای تولید محتوای دینی
به شمار میآید .امروز «نماز شد» به جز اینکه یک وبالگ موفق
است ،به عنوان یک موج شناخته میشود که باعث شده بسیاری
از کاربران مذهبی ،با همراهی با آن ،به تولید محتوای خودجوش
دست بزنند .اما داستان «نماز شد» ،از کجا شروع شد؟
وبالگ «نماز شد» ،برای این به وجود آمد که نشان بدهد
میتواند نماز را که زیباترین لحظ ة زندگی انسان است ،در سراسر
دنیا به نمایش بگذارد .این ایده ،ناگهان به یک وبالگ موفق
تبدیل شد و سیل تصاویر نماز که عالقهمندان از سراسر دنیا
آنها را میفرستادند ،از شهرستانهای دورافتادة ایران گرفته ،تا
منهتن نیویورک ،پاریس ،بولیوی و حتی قارة آفریقا ،به آن سرازیر
میشود.
در کمتر از چند ماه« ،نماز شد» نهتنها به یک نام آشنا برای
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اخبا ر ماه

استاد ماه

کاربران مذهبی ،بلکه به یک چالش جدی برای کاربرانی که به
ی میگویند ،تبدیل شد .موجی
آنها فعاالن ضد دین و ضد اسالم 
از توهین و ناسزا به این وبالگ آغاز شد که با لطف خدا ،هیچ
خللی به فعالیت آن وارد نکرد و حتی باعث شد که با انگیزة بسیار
بیشتری ،به فعالیت خود ادامه بدهد.
در حال حاضر ،در آرشیو این وبالگ ،از بسیاری از شهرهای
ایران و از بسیاری از کشورهای دنیا ،تصاویری از نماز وجود دارد.
تصاویری از انسانهایی که بدون در نظر گرفتن نژاد ،سن و
جنسیت ،در برابر پروردگار عالم ،نماز میخوانند.

اسالم دنیا را فتح خواهد کرد

www.islaminworld.blogsky.com

وبالگ «اسالم دنیا را فتح خواهد کرد» به آدرس در حدود یک
سال است که فعالیت میکند« .اسالم دنیا را فتح خواهد کرد»،
نهتنها یک وبالگ ،بلکه یک کمپین بینالمللی ،یک شعار و یا
یک نماد مشهور در اینترنت است .دامنة گسترش این شعار،
نه فقط در یک وبالگ ،بلکه در اتاقهای بسیاری در شبکههای

پروندهماه
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طلبه ماه
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اجتماعی و فرومها ،کشیده شده است .درحقیقت ،آنقدر این
جمله در فضای اینترنت معروف شده که بسیاری از کاربران ،برای
موضوعات دیگری هم از آن استفاده میکنند .اما داستان «اسالم
دنیا را فتح خواهد کرد» ،چه بود؟
مدتهاست که دنیای غرب و شرق ،قصد دارد که با نشان دادن
تصویری خشن و خشونتآمیز و غیر انسانی از اسالم ،یک نوع
دافعه دربرابر گرایش به مسلمان شدن به وجود آورد .کافی است
که عنوانهایی مثل شیعه ،عاشورا و یا اسالم را در موتورهای
جستجو که بکاوید تا با مشاهدة نتایج جستجو ،به این نکته
برسید .وبالگ «اسالم دنیا را فتح خواهد کرد» ،دقیقاً حالت
عکس دارد .یعنی با توجه به این نقشة بسیار دقیق دشمن ،تالش
میکند که جلوههای شکوهمند و زیبای اسالم را در دنیای شرق
و غرب نشان بدهد.
از معرفی زیباترین مساجد در قلب کشورهای اروپایی ،تا معرفی
مشهورترین مسلمانان جهان که تا قلب تاالرهای افتخارات
مسابقات بسکتبال آمریکا را گرفتهاند ،از برگزاری مراسم عید
قربان در چین و ژاپن گرفته ،تا عزارداری عاشورا در خیابانهای
لندن و  ...همه و همه در این وبالگ به نمایش در میآیند.
نتیجة یک بررسی در شبکههای اجتماعی (فیس بوک ،توئیتر،
فرندفید و  )...نشان داده است که فعاالن ضد دین و ضد
اسالمیکه بهطور مرتب در حال ناسزا گفتن و تمسخر مقدسات
اسالمیهستند ،هیچ آرزویی ندارند ،مگر اینکه این وبالگ ،از کار
انداخته شود .آرزویی که به لطف خدا ،تا به حال نقش بر آب شده
است و این وبالگ با قدرت ،به کار خود ادامه میدهد.

تازهمسلمانان

www.newmuslims.blogsky.com

وبالگ «تازهمسلمانان» نزدیک به یک سال است که شروع
به فعالیت کرده است« .تازهمسلمانان» ،یک وبالگ جمع و
جور و ساده است که به صورت تخصصی در حیطة معرفی
تازهمسلمانان از کشورهای گوناگون جهان ،فعالیت میکند .اما
داستان «تازهمسلمانان» چه بود؟
شاید برای ما که در یک جامعة اسالمیزندگی میکنیم و از
وقتی که چشم باز گشودهایم ،با اسالم زندگی کردهایم ،درک
این مسئله که چطور امکان دارد یک نفر که در بالد کفر زندگی
میکند ،مسلمان بشود ،سخت باشد« .تازهمسلمانان» ،این مسیر
را به ما نشان میدهد .اینکه کسانی که اسالم را برگزیدهاند ،چرا
مسلمان شدهاند.
در وبالگ «تازهمسلمانان» ،ماجرای مسلمان شدن کسانی
بیان میشود ،که راه خود را از تاریکی به روشنایی یافته و حاال
میخواهند آن را با دیگران قسمت کنند تا همه با این اسرار
هدایت ،آشنا شوند.
با این حال ،اگر با مناسبات فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی آشنا باشید ،حتماً متوجه میشوید که هر روز
که میگذرد ،میتوان انتظار روبهرو شدن با یک وبالگ
جدید و یا یک ایدة جالب را داشت .پس هنوز باید به
جستجو و وبگردی ادامه داد ،تا با دنیاهای متفاوتتری،
آشنا شد.
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داستان

سيد احمد بطحايي

زيباي بابا
سرش را از پشت ديوار کاهگلي کوتاه دزديد .نشست کنار نهال
سروي که يک هفته پيش به اداي نذرش کاشته بود .نگاه کرد
به دختر بچهي روي تاب .به تارهاي مشکي مو که از دستة
بافته موها جدا شده بودند و روي گوشهايش نشسته بوند.
تکيه داد به ديوار کاهگلي و نشست .دستش را گذاشت روي
سرش .روي موهاي سفيد و مشکي خودش که نبود .که ريخته
بود .بعد دعا کرد کاش با هانيه ازدواج نکرده بود .که بعد نه ماه
بچه نميآوردند .اسمش را بگذارند زيبا .دعا کرد کاش عاشق
نشده بود .کاش بهار سال هفتاد به حرف باباي مرحومش گوش
ميکرد .توي فرم مينوشت باباي من چالق است .تا بگذارند
همان دهشان خدمت کند .که نرود آنور دنيا .همانور دنيا که
سگ نفس نميکشيد خدمت کند و با امير دوست شود .با هم
دعوايشان شود .سر يک نخ اشنو ويژه بدون فيلتر .بعد هم شرط
ببندند .سر يک شيشه نوشابه.
دستش را از روي سرش پايين آورد و همانطور که دو زانو
نيمخيز شده بود ،با انگشتش روي خاک صورت يک دختربچه را
کشيد .فکر کرد کاش نوشابههاي کانادا اينقدر سر شيشههايشان
را پر نميکردند که سر چند قلپ ببازد .امير به جاي خواستن يک
نوشابه اضافه بخواهد امشب را با او بگذراند .که بعد از کلي خوردن
و خوابيدن و ول گشتن توي آنور دنيا ،بروند تماشاي تعزيه .بعد
توي تعزيه دلش بشکند .همانجا که زني سبز پوش سرش را
روي زمين ميگذارد و خاک را به آسمان ميپاشد .چند قطره
اشک از چشمهاي خستهاش بريزد روي پيراهن زهوار دررفتة
سربازياش .بگويد يا حسين .بعد که مردها با زنها ميزنند زير
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گريه ،بگويد يا ابالفضل .و آنجا که دو مرد اسبسوار کمربندهاي
چرمي دست گرفته اند و به کمر زن ميزنند ،گريه کند .دستش
را روي خاک بمالد و محکم روي سرش که آن زمانها مو داشت
بزند .زير لب يکي از همان فحشهاي آب نکشيده سربازي را به
دو مرد بگويد .و آن لحظه که زن سبزپوش از درد تازيانه روي
زمين ميافتد بگويد يا زينب .يک لحظه حس کند بايد چيزي
بخواهد .از خدا .يا آن زن سبزپوش که روي خاکها افتاده بود و
صداي «وا أخا» يش بين ضجههاي امير و خودش گم شده بود.
فکر کند از خدا چه ميخواهد .بين آن همه حاجت و دعا ،هانيه
را طلب کند .و يک دختر زيبا .که بشود زيباي بابا .که بغلش
کند .بپراندش باال و وقتي از هفت فلک گذشت بيايد پايين .توي
دستهاي بابا.
دستش را بين خاکهاي نرم و شل کنار ديوار فرو کرد .خاک
را مشت کرد .انگار که بخواهد فشارش دهد .بچالندش .هانيه
صدايش ميزد .بلند شد .خاک دستش را با کنار شلوارش تکاند.
ديوار کوتاه و کاهگلي پارک را دور زد .رفت کنار تابي که هانيه،
زيبا را تکان ميداد .هانيه او را که ديد تاي روسري قهوهاياش
را کمي باز کرد و محکمتر دور گردنش بست .خواست چيزي
بگويد .بگويد بس است .بگويد اين همه دختر که راه نميروند.
اين همه دختر که روي صندلياي مينشينند که دو چرخ دارد.
ولي چشمهاي قرمز و پفکرده علي را که ديد نگفت .حرفهايش
را قورت داد .ترسيد تهماندة بغض علي جلويش بترکد .خودش
را از پشت تاب کنار کشيد که علي برود .که تابش دهد .ولي
علي نرفت .نشست جلوي تاب زيبا .دستانش را گذاشت روي
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دو زانوي زيبا.
 بابا امشب من کمي دير ميام.زيبا دست راستش را از زنجير تاب کند و گذاشت روي
دستهاي بابا .سرش را جوري کج کرد که يعني برود .جوري
که صبر ميکند تا خود بابا قصه را بگويد .علي دست ديگرش را
گذاشت روي دستهاي زيبا و تکتک انگشتهايش را بوسيد.
بلند شد و بدون اينکه به هانيه چيزي بگويد از پارک بيرون
رفت .از روي سنگهاي ريز پارک که ميگذشت فکر کرد دلش
ميخواهد امشب برود تکيه .ولي بدنش داغ بود .انگار تويش يک
تنور روشن کرده بودند .از کوچههاي باريک محلة سيد اسماعيل
که ميگذشت نزديک بود چندبار زمين بخورد .از جلوي کبابي
کريمخان گذشت .بيآنکه دلش هوس کبابهايش را کند .يا
دمي آرامتر رود تا بويي را که از مغازه ميآمد ،بيشتر حس
کند .نزديک تکية سيد اسماعيل که رسيد پايش لرزيد .صداي
بلندگوهاي داخل تکيه را شنيد .يادش افتاد هنوز محرم تمام
نشده .شنيده بود که تکيه شبهاي جمعه روضه دارد .هميشه
دلش ميخواست يک بار ديگر برود و همان روضه را بشنود .که
بگويد اين چه وضعش است .بگويد آن همه گريه اين شد؟ بگويد
زيبايي که راه نرود که زيبا نيست .بگويد من زيبايي ميخواهم که
دنبال بابا راه بيفتد .بدود .صداي پاهايش را روي سنگريزههاي
پارک محلهشان بشنود .نه صداي چرخهاي آن صندلي لعنتي را.
جلوي در تکيه که رسيد کفشهايش را کند و گذاشت داخل
جاکفشي .نشست کنار بخاري نفتي ته تکيه .جوري که کسي
نبيندش .که هرچه خواست داد بزند .نصف بيشتر تکيه پر شده

بود و همه رو به منبر چوبي و کهنة باالسر تکيه زل زده بودند.
روحاني عمامه مشکي لحن صدايش را عوض کرد .معلوم بود دارد
روضهاش را شروع ميکند.
 ...گوش کن ،فکر کردي خيلي داغ ديدي؟...انتظار نداشت اين را بشنود .ترس برش داشته بود .روحاني انگار
او را گير انداخته بود .گوشه تکيه.
 نه برادري ...نه پدري ...نه همدردي...ميخواست خودش را کنترل کند .از سر لجبازي هم که شده
بود اشک نريزد .اما قطره قطره آمدند .رفتند الي ريشهايي که
يک هفته بود نزده بود .خواست شکايت کند .داد بزند .اما نشد.
انگار ته دلش را درآورده بودند و جايش چشمهاي کاشته بوند .که
گريه کند .دلش فقط ميخواست اشک بريزد .درد بکشد .خالي
شود .شرم کرد که شکايت کند .چيزي بخواهد .سرش را خم کرد
و گذاشت روي زمين .شانههايش ميلرزيدند .ميخواست دنيا
تمام شود .تصوير زن سبزپوش جلويش آمد .خواست داد بزند.
مثل آن دفعه بگويد يا زينب .بگويد غلط کردم .شکر خوردم .دلي
که ميگيرد را چه کار به شکايت و اين حرفها.
روضه که تمام شد سرش را از زمين بلند کرد .از در تکيه که
بيرون آمد کفشهايش را نپوشيد .فکر کرد کفشي که براي
شکايت آمده همان بهتر که همانجا بماند .که بپوسد .دلش
هواي زيبا را کرده بود .مسيرش را دور کرد که از پارک بگذرد.
ميخواست پاهايش را بگذارد روي سنگريزه هاي تيز و خشن
زمين .که بسوزد .که بترکد .تا آنجاي روضه که ساکت مانده بود
را بفهمد.
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بسم رب الشهداء و الصدیقین
تونهم
بیس 
امام روحاهلل موسوی خمینی ،در پیام قطعنامة
پایان جنگ تحمیلی« :مسلّم خون شهیدان ،انقالب و اسالم را بیمه
كرده است .خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده
است و خدا میداند كه راه و رسم شهادت كورشدنی نیست ،و این
ملتها و آیندگان هستند كه به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و
همین تربت پاك شهیدان است كه تا قیامت ،مزار عاشقان و عارفان
و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
مرزهای مبارزة حق علیه باطل ،فراختر شده است .شهدای
محراب ،شهدای حوزه و دانشگاه ،شهدای دفاع مقدس ،شهدای
سازمان انرژی اتمی و ...
روزهای آخر که این شماره بسته میشد ،خبر شهادت شهید
مصطفی احمدی روشن ،متولد سال  1357+1در رسانههای داخلی
و خارجی منتشر شد .پس از آن علمدار انقالب اسالمی ،حضرت
آیتاهلل خامنهای در منزل شهدای علمی کشور ،حضور یافته ،از آنها
تمجید و دلجویی کردند.
بیشتر مخاطبین ماهنامة «حاشیه» متولدین پس از سال
 1357هستند .یعنی پرورشیافتگان و متولدین دوران شکوهمند
انقالب اسالمی .کاروان شهدای انقالب اسالمی هم به نسل سوم
رسیده و این نبئی عظیم است .این راه ادامه دارد و این کاروان،
منزل به منزل به پیش میرود.
«مصطفی» اسم رمزی بود برای ماههای پایانی نخستین سال از
دهة چهارم انقالب اسالمی« .مصطفی» چمران در آمریکا تحصیل
کرد ،در مصر آموزشهای نظامی دید ،در لبنان ورزیده شد و در
خط مقدم جبهههای درگیری نظامی میان اسالم و طاغوت ،با
انگیزة « َو لَن یَج َع َل ا ُ
ِین َسبِیال» به جهاد
المؤ ِمن َ
هلل ل ِل َکافِ ِر َ
ین َعلَی ُ
پرداخت .فرماندة جنگهای نامنظم بود و در نقطة مرزی دهالویه-
در راه نفی سبیل نظامی استکبار – در خردادماه 1360به شهادت
رسید« .مصطفی» احمدیروشن اما دو سال پیش از شهادت
«مصطفی» چمران ،زاده شد ،در دانشگاه صنعتی شریف ایران
ج دانشجویی دانشگاه
تحصیل کرد ،آموزشهای نظامی را در بسی 
طی کرد ،در خط مقدم جبهههای علمی اسالم علیه طاغوت ،در
نقطة مرزی صنایع غنیسازی اورانیوم نطنز ،سازمان انرژی اتمی
ایران ،با انگیزة «و َ لَن یَج َع َل ا ُ
ِین َسبِیال»
المؤ ِمن َ
هلل ل ِل َکافِ ِر َ
ین َعلَی ُ
به جهاد پرداخت .معاون بازرگانی سایت نطنز در رویارویی با انواع
و اقسام تحریمهای اقتصادی و تکنولوژیکی بود .در راه نفی سبیل
علمی استکبار ،در دیماه سال 1390شربت شهادت نوشید.
مرزهای جهاد و مبارزة حق علیه باطل فراختر شده است.
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رویارویی نظامی به رویارویی علمی و تکنیکی رسیده است.
دور نیست که روزگاری نزدیک ،کارزار این نبرد در صحنههای
نظریهپردازی و علوم انسانی برپا شود و آن روز است که بهراستی
میتوان ادعا کرد که تمام شکوه پوشالین طاغوت را به زیر
کشیدهایم« .الیس الصبح بقریب؟»
در میانة این رویارویی سخت و سهمگین در میدان انواع و اقسام
نظریههای الحادی ،تکلیف و بار عالمان دین بسیار سنگینتر است.
شهدای محراب نسل سوم مبارزه ،آیا من و توایم؟
امام روحاهلل موسوی خمینی« :خوشا به حال آنان كه با شهادت
رفتند! خوشا به حال آنان كه در این قافلة نور ،جان و سر باختند!
خوشا به حال آنهایی كه این گوهرها را در دامن خود پروراندند!
خداوندا ،این دفتر و كتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز
بگذار ،و ما را هم از وصول به آن محروم مكن! خداوندا! كشور ما و
ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزهاند و نیازمند به مشعل شهادت .تو
خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش .خوشا به حال شما
ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و
اسرا و مفقودین و خانوادههای معظم شهدا! و بدا به حال من كه
هنوز ماندهام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سركشیدهام ،و در برابر
عظمت و فداكاری این ملت بزرگ ،احساس شرمساری میكنم و
بدا به حال آنانی كه در این قافله نبودند! بدا به حال آنهایی كه از
كنار این معركة بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی ،تا
به حال ساكت و بیتفاوت و یا انتقادكننده و پرخاشگر گذشتند!
آری ،دیروز روز امتحان الهی بود كه گذشت و فردا امتحان دیگری
است كه پیش میآید و همة ما نیز روز محاسبة بزرگتری را در
پیشرو داریم».
سیام
تصمیم داشتیم شمارة سوم «حاشیه» را زودتر آماده کنیم،که
نشد .محرم بود و تبلیغ ،وقتی سردبیر ،دبیرتحریریه ،دبیر سرویس
و نویسندگان طلبه باشند ،همین میشود .اما همة تقصیر را «دبیر
تحریریه» بر عهده میگیرد و از همة دوستانی که منتظر «حاشیه»
بودند ،حاللیت میطلبد.
طی آمادهسازی این شماره ،تقریباً در همة ردههای «حاشیه»،
از مدیرمسئول تا پایینترین رده ،بیمار داشتیم و ملتمس دعا .برای
شفای همه بیماران دعایی بکنیم ،حمدی بخوانیم و از صاحب شفا،
عافیت خود و دیگران را بجوییم .از همگی التماس دعا داریم.
همچنان به نویسنده ،همکار ،توزیعکننده ،مصاحبهگر ،عکاس
و مشترک نیاز داریم .تنهایمان نگذارید.
اللهم الرزقنا توفیق شهادة فی سبیلک.
محمد علی روزبهانی
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