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امام على «ع»:
سالمتى بهترین نعمت اسـت.

اذان صبح فردا 5/13

مجید مجیدی :سال آینده رویداد فیلمکوتا ه «تصویر دهم» جهانی
برگزار میشود

ما شاهد خأل برگزاری رویدادهایی با مضامین و شعائر حسینی در سرزمینی هستیم که معتقدیم دارای
فرهنگی غنی است .من چند سالی که برای تحقیقات در هند بودم در ایام ماه محرم و صفر شاهد
بودم چطور به ساحت امام حسین(ع) ادای احترام میشود .با توجه به ظرفیت نام مقدس امام
حسین(ع) بنا است در سالهای آینده این رویداد را به شیوه جهانی برگزار کنیم .تأکید داشتیم بودجه
این جشنواره از هیچ جای دولتی تهیه نشود و خوشبختانه این اتفاق هم افتاد .در نظر داریم با حضور
هنرمندانی که دغدغه این حوزه را دارند کارگاههایی تشکیل دهیم تا ثمره این سالها را که جوانان
مستعدی هستند ،پرورش دهیم.

طلوع آفتاب فردا 6/40

بخشی از صحبتهای این کارگردان در آیین اختتامیه دومین رویداد فیلمکوتا ه «تصویر دهم»

«غررالحکم ،ح »۱۰۵۰

معرفی دفتر نقد هفتنگاه با تأکید بر اهمیت ادبیات بومی

نــــگاره

فرهاد آرام راد

شبکههای اجتماعی و مغز ما

پاسداشت شعر گویشی

در پایــش پایــداری گویشهــا و تــاش بــرای
نگهداشــت گویــش در وضعیــت حــال
پیاده رو
اســتمراری« ،شــعر» مؤلفــه محتومیســت که
در تبدیــل زیســت گویــشوران با همــه آداب و
آییــن تاریخــی و جزئیــات جغرافیایــی و تولید
همجهانی گام برمیدارد ،جهانی که سنگ به
ســنگ از بستر آب و خاک و آسمان تجربهشده
گویــشوران جمع شــده اســت و بــرای درک و
ارمغان بهداروند
مؤانســت با آن هیــچ چاره جز به جانزیســتن
شاعر
در آن جهــان وجــود نــدارد .مکاشــفه آنــات و
مواجهــه با عــادات ،لمــس زیباییهــای زبان،
خودبودگیهای هویتی و باکره بودن بومزیست ،گزارههای منفردی
هســتند کــه در نهــاد ادبیــات گویشــی متبلــور میشــوند و عــاوه بر
التذاذ شــعری ،به استمرار هوشــمندانه گویش و حفظ گنجینههای
سرزمینی ختم میشود.
گویشهای متنوعی در اقلیم پهناور ایرانزمین
حاکمیــت زبان
زاده شــدهاند کــه اگر چه بواســطه
ِ
مــادر بــا یکدیگر نســبت خونی دارند امــا هر کدام
به مــدد معجزات بیانــی و مســتندات مفهومی و
لحــن و آوای متمایــز ،شــخصیتی مســتقل و مؤثر
پیدا کردهاند؛ گویش بهبهانی از این جمله است.
میراثــی از زبــان کهــن پهلــوی کــه بواســطه
موقعیــت جغرافیایــی بهبهــان و معبــر و مأمــن
تاریخــی آن ،بــا دیگــر گویشهــا همچــون گویش
بختیاری اشــتراکاتی دارد امــا بنا به تعصب زبانی
مردمــان و تأکیــد بر تــداوم نســلی ،متمایــز باقی

هنرمندان
در فضای
مجازی

هنرمنــدان در صفحههــای مجــازی خود ایــن روزها بیشــتر در حــال معرفی کتاب
هستند و تشویق دیگران به کتابخوانی مخصوصاً در این روزها که تقویم هم همین
موضوع و مناسبت را یادآوری میکند .ما هم سعی کردیم بیشتر به همین موضوع
بپردازیم و سری به کتابهای مکتوب و صوتی بزنیم.

ëëچهرهها
کمنــد امیرســلیمانی ،بازیگر
تلویزیــون و تئاتــر ویدیویی از
خــودش منتشــر کــرده که در
ک کــردن به
آن از لــزوم کمــ 
هــم و قدرشناســی از یکدیگر
حــرف زده و خواســته بــا ایــن همدلیهــا روزگار
بگذرانیــم و کمــی دربرابر هم با صلــح و آرامش
بیشــتری برخــورد کنیــم .ســلیمانی در توضیــح
این ویدیو نوشــت« :چه خوشــحالم کــه این همه
دوست و همراه دارم که میتونم صبح باهاشون
گپ بزنم و احساساتمون رو با هم شریک بشیم.
یــه توصیه هم به تعداد خیلی کمی از دوســتانم
دارم کــه فیلــم رو میبینند .وقتــی دارید فیلم رو
میبینیــد به جای پیدا کردن نکتــه منفی و آماده
کــردن جــواب دندانشــکن واقعــاً بــه حرفهای
مــن فکــر کنیــد و اگه بــاب میلتون نبــود طبیعتاً
انجامش ندین ولی اینو بدونین که عکسالعمل
شــما بــه هر چیزی همــون خصلتیه کــه در درون
شماســت پــس از امــروز ســعی کنیــد همــه چی
رو خــوب ببینیــد .روزهــای بســیار لذتبخــش و
پرآرامشــی داشته باشید و خســته نباشید میگم
به عزیزانی که بنا به شغلشــون امروز هم ســر کار
میرن از جمله خانواده خودم».
مــــــژگان کلهــر نویســنده و
مترجــم کشــورمان هــم در
اینســتاگرامش از برنامــه
یادبــود آنالینی بــرای رودابه
کمالــی خبر داده اســت .این
برنامه فردا با حضور خانواده این نویســنده فقید
حوزه کــودک و نوجــوان و جمعی از نویســندگان
و هنرمنــدان در صفحه الکپشــت پرنــده برگزار
میشود .رودابه کمالی ویراستار ،نویسنده و عضو
انجمــن نویســندگان کودک و نوجــوان اهل ایران
بود که  ۲۶مهرماه از دنیا رفت.

ســیاوش طهمورث به دیدار
ســاالر عقیلــی رفتــه اســت.
خواننــده موســیقی ســنتی
فیلمــی از دیــدار خــود بــا
ســیاوش طهمورث منتشــر
کرده اســت ونوشــت« :گپی دوســتانه با اســتاد
ســیاوش طهمــورث» در ایــن دیــدار ســیاوش
طهمــورث از ابتــای خود به کرونا ســخن گفت
و از شــرایط ســخت کرونــا بــه دلیــل درمــان و
آمپــول و البتــه قرنطینــه .این بازیگر ســینما به
عقیلی گفت« :در این دوران دو چیز من را نگه
داشــت کتاب و موســیقی ».او در ادامه این گپ
بلند ســؤاالتی در مورد موسیقی از ساالر عقیلی
پرسید.
محمــود آمــوزگار ناشــر و
نویســنده مطلبــی از صفحه
«نشریه الکترونیکی شناسه»
بازنشــر کرده ،در این مطلب
نکاتــی درباره نشــریه مذکور
آمــده؛ مجلــهای که بــه وقایــع و اتفاقــات حوزه
نشــر و کتاب تعلــق دارد .در بخشــی از آن آمده:
«در همیــن شــهری کــه زندگــی میکنیــم ،در
همیــن محلــه و محــل کار شــما ممکــن اســت
کتابخانه عمومی وجود داشــته باشد ،ولی برای
شــما حضورش محسوس نیســت؛ در حالی که
آنجــا قرار مالقاتشــان را در کتابخانــه میگذارند
و اوقــات فراغتشــان را ســپری میکنند .طبیعی
اســت که ایــن جامعه نســبت به مســائلش هم
بهتر برخورد میکند و حتی قوانین و مقرراتی را
که دســتگاه دولتی تدوین و تصویب کردند بهتر
اجرا میکند ».شــماره مجله مذکــور دربردارنده
نشســتی تخصصی دربــاره نشــر در دوران کرونا
هم آمده اســت .مطالعه این نشــریه برای همه
آنهایــی که دغدغه این عرصه را دارند خواندنی
خواهد بود.

ëëکتاب حرف میزند
رادیو گوشه که کارش تولید کتاب صوتی است در اینستاگرامش
خبر داده که بزودی کتابی از مریم حســینیان به نام بانو گوزن
را بــا صدای ســحر دولتشــاهی منتشــر خواهد کــرد .این کتاب
صوتی منتشر شــده توسط صدوسیزدهمین کتاب رادیو گوشه
خواهــد بود .پیشتر از مریم حســینیان کتابهایی مثل «بهار
برایم کاموا بیاور»« ،ما اینجا داریم میمیریم» منتشر شده بود
و حاال نسخه صوتی کتاب آخرش قرار است با صدای بازیگری
سرشناس میهمان اهل کتاب شنیداری شود.
رضــا عمرانــی بازیگــر تئاتــر و گوینــده کتابهــای صوتــی در
اینستاگرامش کتابی را که بتازگی خوانده معرفی کرده و نوشته:
«کتاب دروغ ســوم ســهگان ه دوقلوها نوشــته آگوتا کریســتوف به
ماجــرای لــوکاس میپــردازد کــه از تبعید بازگشــته و بــه دنبال
بــرادر دوقلوی خــود کالوس میگردد امــا کالوس دیگر آن فرد
ســابق نیســت .آگوتا کریســتوف در این کتاب اوج قــدرت و توان
نویســندگی خود را بــه نمایش میگــذارد ،چرا که رمــان «دروغ
ســوم» پیچیدهترین کتاب در این ســهگانه محسوب میشود .جلد نخســت از زبان کودکان نقل میشود
و در جلــد دوم نیــز راوی دانای کل داشــت امــا رمان دروغ ســوم ،اثری پیچیده و دربرگیرنــده تمام این
ویژگیها اســت و گذشــته ،حال و تخیالت شخصیتها را به تصویر میکشــد ».این کتاب را اصغر نوری
ترجمه کرده و رضا عمرانی آن را در قالب کتاب صوتی خوانده است.

حفظ بخش آنالین برای تمام
جشنوارهها

«فیلــم مســتند مجانــی
نیســت» کمپینــی بــود کــه
یادداشت
چنــد ســال پیــش بــه همــت
تعــدادی از مستندســازان
در کانــون توجه قــرار گرفت.
البتــه قریــب  5ســال طــول
کشــید تا به مخاطــب و حتی
مدیــران فرهنگــی بگوییــم
مهدی باقری
برای تماشــای فیلم مســتند
مستندساز
بایــد بلیــت تهیه کــرد و الزم
است بخش کوچکی از هزینه
کار فرهنگــی توســط مخاطب پرداخت شــود تا به
نوعی ارزشگذاری صورت گیرد .چند ســالی است
که جشنواره ســینما حقیقت در راستای حمایت از
این نگاه ،تماشــای فیلمهای جشــنواره را ملزم به
خرید بلیت کرده اســت .به بیان دیگر مخاطبی که
به جشنواره میآید ،فیلمش را قبالً انتخاب کرده و
به صورت اتفاقی یک فیلم را نمیبیند.
با شــیوع کرونا اما سینمای مســتند از این منظر
ضربه بزرگی خورد .جشــنواره تنها جایی اســت که
مستندســازها دور هم جمع میشــوند و فیلمهای
هــم یــا مهمترین فیلمهــای خارجــی را میبینند؛
فیلمهایــی کــه در دورهای کمتر در دســترس بود و
البته این روزها هم که در دســترس است ،تماشای
آن در ســالن نمایش بیشــتر میچســبد .روی پرده
عریــض سینماســت کــه ارزشهــای یــک فیلــم
دیده میشــود و قیاس درســتی بیــن تولیدات ما و
سینمای مستند جهان شکل میگیرد .شیوع کرونا
اما یک دستاورد هم برای سینمای مستند داشت.
بــا اضافــه شــدن بخــش آنالیــن بــه جشــنواره
دیگــر ایــن رویــداد بــه تهــران محــدود نمیشــد و
عالقهمنــدان مجبــور نبودنــد بــه تهــران بیاینــد یا
مهاجرت کنند .حاال دوســتداران ســینمای مستند
کــه خــارج از تهــران هســتند و دسترسیشــان بــه
جشــنواره محــدود اســت ،میتواننــد بخشــی از
فیلمهــا را بــه صــورت آنالیــن ببینند و ایــن اتفاق
موجب رشد سینمای مستند و ارتقای سواد بصری
و ســینمایی آنها میشــود .این رونــد کمک میکند
تا فیلمها از دور دیده شــوند ،درســت دیده شــوند
و ارتبــاط بیشــتری با همه نقــاط ایران ایجاد شــود
مخصوصاً در حوزه مســتند که جــای خاصی برای
عرضــه نــدارد و کل ایــران مرکــز تولید آن اســت و
نباید در تهران خالصه شود.
اگــر چــه مستندســازان بــه لحــاظ ســینمایی
ترجیحشان این اســت که آثارشان روی پرده دیده
شــود اما میتوان بخشــی از آثار را در بخش آنالین
جشــنواره بــه نمایــش گذاشــت .در ایــن میان یک
نکتــه مهم هم وجــود دارد که بحــث مالکیت آثار
اســت .اگر چه تعداد عالقهمندان جشنواره سینما
حقیقت با جشــنواره فیلم فجر قابل قیاس نیست
امــا همچنــان نگرانیهایــی بابــت کپیبــرداری از
بخشی از آثار وجود دارد .من معتقدم برای بخش
آنالین میتوان از فیلمهایی که مالکیت شــخصی
ندارنــد مثــل تولیــدات مرکــز گســترش ســینمای
مســتند و تجربــی یــا فیلمهایــی که مالکیــت آن با
تلویزیــون اســت بهره بــرد .بخش نمایــش آنالین
نه صرفاً برای جشــنواره ســینما حقیقت بلکه باید
بــرای تمام جشــنوارهها حفظ شــود .در عین حال
همچنــان معتقدم بخش فیزیکی جشــنواره حتی
برای امســال برگزار شود و نمایش فیلم به صورت
کنترل شده و برای تعداد تماشاگر کمتر باشد.

رنج حقیقی ما آن
چیزی نیست که
گذر سالها آن را از
ما میرباید ،بلکه
آن چیزی است که
با گذر خود ،آن را
باقی میگذارد.
سنترال پارک
گیوم موسو

به مناسبت سالروز میالد امام حسن عسکری(ع)

مانــده اســت« .عبــاس ســلطانی» از شــاعران گویــشور ایــن خطه
خوزســتان اســت که به مرحمت شــعر نجیباش ،یک تنه توانسته
اســت در روزگار نقــض هویتها و ایام اصالتگریــزی ،تعویق زوال
گویش را ممکن سازد و به ادبیت آن بیفزاید .مجموعه شعر گویشی
«خیالت تا اَمی» برســاخته شاعریســت که دغدغه پایایی گویش و
اســتمرار میراث زبانــی دارد و عباس ســلطانی در این مجموعه هر
چه آن را که به تولید فاخر متنی گویشــی منجر شــود احضار و هزینه
کرده اســت تا در حوزه بومیســرایی بهعنوان شاعری سرمایهآفرین
معرفی شود.
تکنیکهــای شــعری و تــوان دوربــردی ادبــی ایــن مجموعــه،
تحســین اهــل فــن و آگاهان ادبیات بومی را ب ه دنبال داشــته اســت
کــه انتشــار دفتر نقد و بررســی «هفت نگاه» که شــامل دیــدگاه تنی
چند از شــاعران خــوزی که وجهــهای فراتر در شــعر و ادبیات امروز
دارنــد ،از آن جملــه اســت که در حوزه نقد بومیســرایی کمســابقه
محســوب میشــود .در این دفتر یادداشــتهایی
از «هوشــنگچالنگی»« ،اردشــیرصالحپور»،
«عبدالرحیــم قنوات»« ،عباس عبادی»« ،فرامرز
ســدهی»« ،مســعود ســرحدی»« ،حبیب پیام» و
«فرزاد آبادی» گردآوری شــده اســت که مخاطب
دور و نزدیــک ایــن مجموعــه را بــه بازخوانــی آن
ترغیب میکند و توأم با این ترغیب ،دانستههایی
گرانقــدر بــه مجموعــه دانســتههای مخاطــب در
ادبیات بومی و گویشسرایی خواهد افزود.
«هفــت نگاه» توســط انتشــارات هرمز منتشــر
شــده کــه در کوتاهزمانــی چنــد ماهــه ســه نوبــت
تجدید طبع شده است.

پیشنهادهایی برای نوجوانان کتابدوست

در میــان کتابهــای داســتانی گــروه ســنی نوجــوان یکی از
بهترین آثاری که خواندهام رمان «رودخانه واژگون» نوشته
پیشنهاد
«ژان کلود مورلوا» ،نویســنده فرانســوی از جمله آثار خوبی
اســت که مطالعه آن را به عالقهمندان پیشــنهاد میدهم.
جلــد نخســت ایــن رمان بــه ترجمــه «نوید اعطار شــرقی»
و جلــد دوم هــم به ترجمه «زهره ناطقی» و از ســوی نشــر
محــراب قلــم در اختیار عالقهمندان قرار گرفته اســت .این
رمــان پیرنگی مبتنی جســتوجو و ســفر دارد که به جهاتی
محمدرضا شمس
شــاید بتــوان آن را شــبیه به «گیلگمش» دانســت ،ســفری
نویسنده و مترجم
که در پی دســتیابی به آب حیات آغاز میشــود .شــخصیت
حوزه کودک و
اصلــی رمــان ،دختری اســت کــه بهدنبال آب حیــات برای
نوجوان
نجــات پرنــدهاش مــیرود .او در پــی ایــن جســتوجو ســر
از مغــازهای عجیــب درمــی آورد ،مغــازهای که در میــان اجناس آن هــر چیزی را
میتــوان یافــت ،حتی اگر در زمره عجیبترین کاالهای ممکن باشــند .حاال اینکه
توجوی شخصیت داســتان چه نتیجهای بهدنبال خواهد داشت موضوعی
جســ 
اســت که بهتر اســت بــرای اطــاع از آن
خود کتاب را تهیه کرده و بخوانید .با آنکه
موضوع کتاب ،ماجرای تازهای را شــامل
نمیشود اما چگونگی پرداخت نویسنده
آن را بســیار خواندنــی کــرده اســت .این
رمــان قســمتهای خیــال انگیــز زیادی
دارد و برخــوردار از تخیــل نابــی اســت.
ســاختار آن از نظر تئوری بســیار منسجم
اســت ،از ســویی روال داســتان به سبکی
پیــش رفتــه کــه بــه مرورهمــه ســؤاالتی
کــه در ذهــن مخاطــب شــکل میبندنــد
پاســخ میدهد؛ آن هم با پاسخهایی که
غافلگیــری مــداوم خواننــده و از ســویی
تشــویق او را بــه ادامــه داســتان بهدنبال
دارد« .اقیانــوس انتهــای جــاده» رمــان
دیگری اســت که خواندن آن را پیشــنهاد
میدهــم؛ نوشــتهای از «نیــل گیمن» که
بــه ترجمه «فرزاد فربد» و از ســوی نشــر
پریــان منتشــر شــده اســت .گیمــن از آن
دســت نویســندگانی اســت که در عرصه
جهانی جایگاه خوبی از آن خود ساخته و
اغلب نوشتههای او از سطح قابل قبولی
برخــوردار هســتند« .اقیانــوس انتهــای
جاده» از نظر ســاختار در سبک رئالیسم
جادویــی قــرار دارد .این رمــان هم مملو
از لحظههــای شــگفت انگیزی اســت که
نویســنده پیش روی مخاطبان گذاشــته اســت .این کتاب هم دو جلدی اســت که
به نظرم جلد نخست کتاب به مراتب قویتر از جلد دوم آن به شمار میآید.

عکس
نوشت

خبرگزاری کتاب گــزارش تصویری
ازآییــن تجدیــد بیعــت کتابداران
و کارکنــان نهــاد کتابخانههــای
عمومی کشــور با آرمانهــای امام
خمینــی(ره) ،در آســتانه آغــاز
بیســتونهمین دوره هفتــه کتاب
جمهــوری اســامی ایــران منتشــر
کردهاست / .خبرگزاری ایبنا

دورانی درخشان در هدایت شیعیان

امروز هشــتم ربیــع الثانی مصادف با خجســته
میــاد امــام حســن عســکری(ع) یازدهمیــن
نکته
خورشید امامت و هدایت از خاندان پاک رسول
خدا(ص) است .والدت آن حضرت(ع) در سال
 ۲۳۱یــا  ۲۳۲هــ.ق در مدینه ،همزمــان با ایامی
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
بود که متوکل ،خلیفه عباسی ،بر اثر تواتر اخبار
و روایــات متعــدد والدت مهدی(عــج) منجی
عالم بشــریت را نزدیک دانســته و قصد داشــت امام هــادی(ع) را به
همراه خانوادهاش از مدینه به سامرا منتقل کند ،تا از نزدیک آنان را زیر
نظر داشــته باشد .این همزمانی موجب شده است تا برخی مورخین
همچون ابن شهرآشوب محل والدت آن حضرت(ع) را سامرا گزارش
کنند .بدین ترتیب ،امام حسن عسکری(ع) اغلب سالهای عمرش را
در سامرا و در حصر خانگی زیست.
آن حضرت(ع) در بین شــیعیان به ابــن الرضا معروف و به دلیل
زندگی اجباری در منطقه نظامی به لقب عسکری نیز موصوف بود.
عباســیان میدانســتند او صاحب فرزندی خواهد شد که بهعنوان
منجــی آخرالزمــان قیــام کــرده و زمیــن را از عدالــت پــر خواهــد کرد.
امــام حســن عســکری(ع) طــی ســالهای امامــت خــود در ســامرا با
محدودیتهــای اعمالشــده بســیاری از ســوی خالفــت عباســیان
مواجــه بــود و جاسوســان بســیاری پیرامونــش را گرفته بودنــد .از این
رو نمیتوانســت با شــیعیان آزادانه ارتباط داشــته باشد .تنها جمعی
محدود ازخواص اصحاب با وی در ارتباط بودند.
از زمان خالفت متوکل عباســی ( 232-247ه.ق) ،مدارا و رفتار نرم
مأمون ( 198-218ه.ق) و خلفای پس از وی با شیعیان ،یکباره به کناری
نهاده شــده و به دستور وی حرم امام حسین(ع) تخریب شد .متوکل از
هیچ وسیلهای در آزار رساندن و بیاحترامی به امام هادی و امام حسن
عسکری دریغ نمیکرد .گزارشها حاکی از آن است که فشار شدیدی بر
امامان در سامرا میآمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط دشواری
زندگی میکردند .امام حسن عسکری(ع) از شبکهای از وکال که از دوران
قبل شکل گرفته بود ،استفاده کرده و به ترویج حقایق دین میپرداخت.
در دوران امام حســن عســکری(ع) بــه دلیل عدم دسترســی به مرجع
پاســخگویی به ســؤاالت ،گروههای کوچکــی از غالت(غلوکنندگان) نیز
فعال شــدند که ویژگیهای پیامبرانه و حتــی خدایی برای امامان قائل
بودنــد .ایــن گروهها عبــارت بودنــد از نمیریه ،پیــروان محمد بن نصیر
نمیری در کوفه؛ اســحاقیه ،پیروان اســحاق بن محمد نخعی در بصره،
بغداد و مدائن؛ و حسکیه ،پیروان علی بن حسکه در قم.
از آنجــا که پیامبراکــرم(ص) و خانــدان پاکــش ،فرمانروایان اقلیم
ســخن بــوده و جوشــش ســخنان حکمت آمیــز از زبــان آنــان ،چونان
جوشش نور از چشمه خورشید است .سنت حسنهای به توصیه بزرگان
دین مبنی بر حفــظ و ترویج  40حدیث از جمالت معصومین توصیه
شــده و برای آن ثواب بســیاری ذکر شــده اســت .معصومــان برخالف
دیگران ،دانش را از منابع بشری و از البهالی کتابها درنیافتهاند ،بلکه
شــهد علم را دســت شاهد علیم عالم ،در کامشــان ریخته است .علم
آنان از مقوله علم حضوری است ،نه از جنس علم حصولی .چیزی نزد
آنان ناپیدا نیســت تا با کاوش و جســت وجو به دســت آورند .در زیارت
جامعه کبیره در وصف اهل بیت به توصیفاتی برمیخوریم که درخور
فهم ما ،عظمت اندیشه و دانش آنان را مینمایاند .توصیفاتی چونان:
گنجینــه داران علم ،گنجوران دانش ،نور و برهان الهی ،نــگاه داران راز
الهــی ،خزانه داران علم خداوندی ،ودیعــه داران حکمت ربانی ،زبان
وحــی الهی ،میراث داران نبوت و ...از جمله توصیفاتی اســت که از آن
بزرگان بی نظیر ،ارائه شده است .تردیدی نیست که برای دستیابی به
سرچشــمه دانش و معدن حکمت ،باید رو به درگاه آن بزرگان نهاد و
گوهر علم و حکمت را نزد آنان جست .از این منظر ،بازخوانی سخنان
گهربار امامان هدایت ،ضرورتی فرا زمانی است که در هر روزگار و زمانی
میتواند فرزندان آن روزگاران را به اندیشه درست و مسیر حق ،رهنمون
باشــد .شاید به همین دلیل است که در روایات ،تأکید فراوانی بر حفظ
احادیث پیامبر و اهل بیت آن حضرت شده و حفظ و انتقال احادیث،
ارج و اهمیتی فراوان یافته و پاداش بهشت برای آن مقرر گردیده است.
روشن است که انتقال و حفظ احادیث معصومین به معنای حفظ
و اشاعه گوهرهای بی بدیلی از دانش و حکمت است که از معدن الهی
آن اســتخراج شــده و همواره همچون چراغی روشن ،راه فرزندان آدم
را نورافشان میکند .آستان قدس رضوی اخیراً کتابی با عنوان اربعین
حدیث از ســخنان امام حسن عســکری فراهم و منتشر کرده است که
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت .این مجموعه امکانی است برای
مخاطبــان که از کلمات حکمت آمیز آن حضرت(ع) خوشــههای نور
بچینند و از فروغ عالم آرای آن ،بهرهور گردند .احادیث این مجموعه
عالوه بر ترجمه عادی ،ترجمهای نیز به صورت نظم دارد که کتاب را
خواندنیتر کرده است.
کنــار هــم قرار گرفتن چنــد حدیث پیرامون یــک موضوع فرصت
تبییــن و فهم عمیقتر مکنونات امام(ع) را فراهــم می آورد .از طریق
فهــم دقیق حدیث ،راهیابی به عمق مضمونهــای حدیث و واکاوی
ظرایف موجود در حدیث نیز در دسترس قرار میگیرد.

