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فضای مجزا برای ناشران الکترونیک
درنمایشگاه کتاب تهران

...

سخن اندیشه
ضرورت آمادگی برای پاسخگویی در آخرت
حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمیدانشگاه فردوسی
محاسبه اعمال در آخــرت و پاسخگویی در پیشگاه خدای
متعال ،از اجزای اصل اعتقادی معاد است .امام زین العابدین
آد ُم!
ِبن َ
علیهالسالم درباره این مسئله مهم ،فرمودهاند«:یا ا َ
ِا َن َ
ین َی َد ِیاَ ...ع َّز َو َج َّل َو َمسئ ٌ
وث َو َموق ٌ
ُول َف َا ِع َّد
بع ٌ
ُوف َب َ
ّک َم ِّی ُت َو َم ُ
َجواب ًا؛ ای فرزند آدم! قطع ًا تو خواهی ُمرد و برانگیخته خواهی
ّ
عزوجل میایستی و مورد سوال قرار
شد و در پیشگاه خداوند
میگیری،پسبرایاوپاسخیفراهموجوابیمهیاوآمادهکن».
(امالیشیختوسی؛ص)115اگرانسانهاهنگامانجامکارها،
به یاد پاسخگویی مشروع و معقول به پروردگارشان باشند،
توجه به این هشدار ،موجب
کارها درست انجام خواهد شدّ .
مصونیت انسانها میشود و آنها را از گناهان و زشتیها دور
میکند .آماده شدن برای پاسخگویی در برابر خدای سبحان،
درآخرت،لوازمیداردکهبایدآنلوازمراشناختورعایتکرد.
ترین این لوازم است تا انسان
التزام عملی به احکام الهی ،مهم ِ
«حجتالهی»داشتهباشد.
برایهمهکارهایشّ ،

...

پیک اندیشه
کاشان؛میزباننشستهماندیشیکتابفروشان

نشست هماندیشی کتاب فروشان و آیین اختتامیه طرح
«عیدانه کتاب» ،به مناسبت روز جهانی کتاب ،امــروز در
کاشان ،پایتخت کتاب ایران برگزار میشود .به گزارش ایبنا،
نشست هماندیشی ،با حضور کتاب فروشان موفق و کتاب
فروشان مناطق کمبرخوردار طرح «عیدانه کتاب» و با هدف
تبادل افکار و آرا ،انتقال تجربه و گسترش همکاریهای دو
جانبه ،همزمان با آیین اختتامیه این طرح با حضور جمعی از
کتاب فروشان ،ناشران و اهالی قلم ،در باغ فین کاشان برگزار
میشود .همچنین ،در این آیین ،نمایشگاهی از کتابهای
پرفروش طرح «عیدانه کتاب» ،در معرض دید عالقه مندان
قرار میگیرد .نشست شورای شهرها و روستاهای دوستدار
کتاب و برگزاری کارگاههای آموزشی پایتخت کتاب ایران ،از
دیگر برنامههایی است که روزهای سوم و چهارم اردیبهشت
ماه ،در قمصر کاشان برگزار میشود.

معاوناجراییسیو یکمیننمایشگاهبینالمللیکتاب تهران،با اشارهبه برنامهریزیهایستاداجراییبرایحضورناشرانالکترونیکو دیجیتال
دراین نمایشگاه ،گفت :امسال نیز مانند دورههای قبل ،فضایی مجزا به ناشران الکترونیک اختصاص پیدا میکند .به گزارش ایبنا ،یحیی دهقانی
افزود :در این دوره ،فقط ناشرانی که در حوزه کتاب دیجیتال و آثار الکترونیک فعالیت می کنند ،در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

...

نوشتاری ازشهید صدردرباره شخصیت و سیره امام زین العابدین(ع)

گزارش

صحیفه سجادیه؛مدرسه اخالق و تهذیب
گروه اندیشه

info@khorasannews.com

شهیدآیتا...سیدمحمدباقرصدر،ازمتفکرانواندیشمندانبرجستهاسالمی
در سال  ۱۳۵۶هـ.ش مقدمه ای بر کتاب «صحیفه سجادیه» نوشت .متنی که
در پی می آید ،ترجمه بخشی از آن مقدمه است که به تحلیل نحوه مبارزه امام
سجاد علیه السالم پرداخته است.
▪برههای حساس در تاریخ اسالم

تقدیر بر این بود که امام زین العابدین(ع) پس از شهادت پدرش مسئولیت
زمامداری و رهبری معنوی [امت] را برعهده بگیرد .وی در نیمه دوم قرن اول
یکی از حساس ترین برهه های حیات امت -این مسئولیت را برعهده گرفت.این مرحله دوران پس از فتوحات اولیه اسالمی بود .این فتوحات با قدرت
معنوی و تب و تاب نظامی و عقیدتی شان ،پادشاهی کسری و قیصرها را به لرزه
درآوردند و ملت های مختلف و کشورهای گسترده ای را به قلمرو این رسالت
جدید ملحق کردند .مسلمانان طی نیم قرن ،رهبری بخش اعظمی از جهان
متمدن آن روز را برعهده گرفتند .اگرچه تسلط بر آن قلمرو گسترده ،مسلمانان
را به یکی از ابرقدرت های سیاسی و نظامی جهان تبدیل کرد اما آنان را خارج از
حوزه مسائل سیاسی و نظامی با دو خطر بزرگ مواجه کرد که الزم بود با قدرت
با آن ها مقابله شود.
▪رویارویی با فرهنگ بیگانه

اولین خطر ،تأثیرپذیری مسلمانان از فرهنگ ها ،سنت ها و شرایط اجتماعی
گوناگون ملت هایی که فوج فوج به اسالم می پیوستند از طریق تعامل با آنان
بود .در این شرایط باید کار علمی انجام می شد تا به مسلمانان تأکید شود ،تفکر
و هویت تشریعی ویژه برآمده از کتاب و سنت است که اصالت دارد .یک جنبش
نرم افزاری اجتهادی الزم بود تا افق های ذهن آنان را در این زمینه بگشاید تا
بتوانند مشعل کتاب و سنت را همچون یک مجتهد بصیر و تالشگ ِر تیزهوش به
دوش کشند؛ مشعلی که مجتهد می تواند برای استنباط هر مسئله ای در هر
زمینه ای از آن استفاده کند .همچنین باید هویت اسالمی کاشته و بذرهای
اجتهاد پاشیده می شد .این همان کاری است که امام علی بن الحسین علیه
السالم به آن مبادرت کرد .وی در مسجد پیامبر صلی ا ...علیه وآله گروهی

ضرورت تعامل ستاد عالیکانونهای
فرهنگی و هنری مساجد با ائمه جماعات

پژوهشی و تحقیقاتی تشکیل داد و برای مردم درباره اقسام دانش های اسالمی
از جمله حدیث و فقه صحبت می کرد ،آنان را از دانش پدران پاکش بهره مند می
کرد و به افراد بااستعداد تمرین تفقه و استنباط می داد .تعداد زیادی از فقهای
مسلمان از این گروه سر برآوردند .این گروه خاستگاه مدرسه های فقهی و
جنبش جوشانی بود که بعدها -در زمان امام باقر و امام صادق علیهماالسالم-
به وجود آمد .امام(ع) از این طریق اکثر قاریان و حافظان کتاب و سنت را گرد
آورد ،تا جایی که سعید بن المسیب می گوید« :قاریان قرآن به مکه نمی رفتند
مگر وقتی علی بن الحسین می رفت .ایشان که قصد مکه کرد هزار سوار همراه
او شدند( ».اختیار معرفة الرجال)۱۱۷ :
▪رفاهزدگی برخی از مسلمانان

دومین خطر ،موج رفاهی بود که در پی آن فتوحات پردامنه ،جامعه اسالمی
را فرا گرفته بود .موج رفاه هر جامعه ای را با خطر درغلتیدن در لذات دنیوی،
اسراف در زینت های این زندگی محدود و خاموش شدن وجدان اخالقی و
ارتباط روحی با خدا و قیامت و هدف های بزرگی که این ارتباط فراروی انسان
قرار می دهد ،مواجه می کند و این ،در عمل رخ داده بود .نیم نگاهی به کتاب
«أغانی» ابی الفرج اصبهانی برای روشن شدن مسئله کافی است.
▪دعا ،شالوده درمان

امام علی بن الحسین(ع) این خطر را احساس و درمان آن را آغاز کرد .وی دعا
را شالوده این درمان قرار داد .این صحیفه سجادیه ای که اکنون در دست
توست ،نتیجه آن تالش است .این پیشوای عظیم ،امام علی بن الحسین(ع) با
شیوایی منحصر به فرد ،تسلط کامل بر روش های بیان مطلب در زبان عرب و
ِ
تفکری الهی و آمیختن آن با دل انگیزترین مفاهیم و دقیق ترین معانی در زمینه
رابطه انسان با پروردگارش ،آرامشی که نزد خالق بشر وجود دارد ،پیوند انسان
با مبدأ و معادش و تجسم بخشیدن به ارزش های اخالقی ،حقوق و واجبات
برآمده از آن پیوند -با این موهبت هایی که به وی عطا شده بود -توانست فضایی
معنوی در جامعه اسالمی به وجود بیاورد؛ فضایی که در هنگامه وزیدن وسوسه
های شیطانی به انسان کمک می کند ایستادگی کند ،وقتی زمین او را پایین
میکشد ،او را به سمت پروردگارش باال می کشاند و ارزش های معنوی را در وی
تثبیتمیکندتادرزمانهتوانگریوتمولهمچوندورانیکهازگرسنگیسنگ
به شکمش می بست ،وفاداری اش را حفظ کند .در سیره امام (ع) نقل شده

است که ایشان هر جمعه برای مردم خطبه می خواند و نصیحت شان میکرد،
آنان را از گرفتار شدن به دنیا پرهیز می داد ،به کارهای ُاخروی تشویق شان
می کرد و این قطعه های هنری و رنگارنگ دعا ،حمد و ثنا را که تجسم بندگی
خالصانه خداوند (سبحانه وحده ال شریک له) هستند ،خود برایشان قرائت
میکرد( .الکافی  ،۸ :۷۲الحدیث ۲۹؛ األمالی (الصدوق))۵۰۳ :
▪جنبش نرم افزاری اجتهادی

صحیفه سجادیه نماد یک جنبش اجتماعی گسترده است؛ جنبشی که شرایط
آن برهه ،امام(ع) را به انجام آن واداشت .همچنین این صحیفه میراث الهی
بی همتایی است که همچنان با گذشت قرن ها چشمه بخشش ،چراغ هدایت
و مدرسه اخالق و تهذیب باقی مانده و بشریت همچنان به این میراث محمدی
علوی نیازمند است؛ نیازی که با افزایش فریب های شیطان و آزمایش های دنیا
فزونی می گیرد.
مهم ترین نکات :مسلمانان در نیمه دوم قرن اول هجری با دو خطر تأثیرپذیری
از فرهنگ های بیگانه و نیز موج رفاه در پی فتوحات پردامنه مواجه بودند .در این
شرایط ،یک جنبش نرم افزاری اجتهادی الزم بود و امام سجاد(ع) در این زمینه
بهتشکیلگروههایپژوهشیوتحقیقاتیمبادرتکردند.امام(ع)بهوسیلهدعا
به مقابله با خطر در غلتیدن مسلمانان در لذات دنیوی پرداختند و دعا را شالوده
درمان قرار دادند .صحیفه سجادیه ،نماد یک جنبش اجتماعی گسترده است؛
جنبشی که شرایط آن برهه ،امام(ع) را به انجام آن واداشت.

«تفسیرسوره برائت»در بیان رهبر معظم انقالب
سلسله جلسات تفسیر قــرآن کریم
تازه های نشر
توسط حضرت آیــــتا ...خامنهای،
از پاییز ســال  ،۱۳۵۰در مدرسه
«میرزاجعفر» مشهد(دانشگاه رضوی فعلی) شروع شد.
به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،در
این جلسات سورههای مبارک ه مائده ،انفال ،برائت و آیاتی
از سوره مبارکه یونس ،مورد تفسیر و تبیین قرار گرفت.
تفسیر سوره مبارکه برائت ،از اوایل سال  ۱۳۵۱آغاز شد
و حــدود ًا تا بهمن - ۱۳۵۱برابر با محرم الحرام ۱۳۹۳

هجری قمری -ادامــه یافت .ایــن درس
تفسیر که یکی از دو درس تفسیر در حوزه
علمیه مشهد در آن روزگــار بــود ،بهطور
معمول در روزهای تعطیلی دروس رسمی
حــوزه ،یعنی پنج شنبهها و جمعهها ،در
«مدرسه میرزاجعفر» از مدارس علمیه در
محدوده حرم مطهر و بعدها در مسجدی
در «پایین خیابان» و سپس «مسجد قبله»
برگزار میشد .روش بهکار رفته در این

جلسات تفسیری« ،روش اجتهادی» است
که در آن بر استفاده و راهیابی به مقصود
آیات با استفاده از تفکر و تعقل تأکید شده
است .ضمن اینکه در کنار روش عقلی،
استفاده از روش تفسیری «قرآن به قرآن» و
بهرهگیری معتنابه از روایات کام ً
ال مشهود
اســت .ایــن جلسات به دلیل مضمون و
محتوای روشنگرانه و کاربردی آن در زنده
کردن روح اسالمی در مخاطبان ،از سوی

رژیم طاغوت بهشدت مورد توجه و کنترل بوده است .پیش
از این و در سال  ،۱۳۹۳مجموعه مبانی و قواعد تفسیری
حضرت آیتا ...خامنهای ،برگرفته از متون این جلسات
تفسیری ،بهصورت کتابی مستقل ،استخراج و از سوی نشر
«نسیم انقالب» وابسته به «انتشارات انقالب اسالمی» ،با
عنوان «مروری بر مبانی ،روش و قواعد تفسیری حضرت
آیتا ...العظمی خامنهای در تفسیر سوره توبه» منتشر شده
بود .برای تتمیم فایده ،آن کتاب به ابتدای متن تفسیر سوره
مبارکه برائت افزوده شد.

نخستین نشست اعضای
شورای سیاست گذاری
ستاد هماهنگی و نظارت
بر کانو نهای فرهنگی
وهنری مساجد کشور در
سال جدید،به تازگی ،با
حضور وزیــران فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،آموزش
و پــرورش و دبیر ستاد و
اعضای این شورا برگزار شد .به گزارش ایبنا ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در این نشست ،بر تسریع در تصویب ساختار
شورای سیاست گذاری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد تاکید کرد.
▪توجه به کوچک ســازی و چابک ســازی در اساسنامه
پیشنهادی

سیدعباس صالحی با اشــاره به اساسنامه پیشنهادی
شورای سیاست گذاری ستاد عالی کانونهای فرهنگی
و هنری مساجد ،گفت :کوچکسازی ،چابکسازی و
انعطا فپذیری ،موضوعاتی است که در این اساسنامه
به آن توجه شده است .وی خاطر نشان کرد :سند تحول
راهبردی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
باید زمینهساز همکاری و تعامل بیشتر این کانونها با ائمه
جماعات و دیگر نهادهای مسجدی باشد.
▪مدیریت مساجد نباید از دست مردم خارج شود

در بخشی از این نشست ،سیدمحمد بطحایی ،وزیر آموزش
و پرورش ،طی سخنانی گفت :نباید به گونهای عمل کرد
که مدیریت مساجد از دست مردم خارج شود .وی افزود:
هر چقدر ورود دولت به فعالیت مساجد بیشتر و جایگاه
مــردم در مدیریت آن کمتر شــود ،حتما شاهد مشکالت
بیشتری در این حوزه خواهیم بود .در ابتدای این نشست،
حجتاالسالم و المسلمین حبیبرضا ارزانی ،دبیر ستاد
عالی کانو نهای فرهنگی و هنری مساجد ،با اشــاره به
دستور جلسه نشست ،گفت :بررسی و تصویب آیین نامه
مالی و معامالتی ،بررسی و تصویب ساختار و تشکیالت
ستاد و بررسی و تصویب سند تحول راهبردی کانونهای
فرهنگی و هنری مساجد ،ازجمله موضوعاتی است که
در دستور جلسه این نشست قرار دارنــد .ارزانــی افزود:
سیاست متولیگری ،متناسبسازی با اسناد باالدستی،
چابکسازی ساختار و تشکیالت ستاد ،توجه به ماهیت
غیردولتی و غیرانتفاعی بودن ستاد ،تقویت حوز ههای
محتوایی ،توجه به موضوعات فرهنگی و هنری و  ...از دیگر
موضوعاتی است که در این دوره بر آن تمرکز شده است.

CMYK

