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دوبیتی های دلتنگی

حمیدرضا رضانیا



معــارف اســامی نــاب، نیــاِز بشــر تشــنه معنویــت امــروز اســت. در ایــن 
بــه  گرایــش  می داننــد،  جهــان  پایــان  عصــر  را  آن  بســیاری  کــه  دوران 
دیــن و معنویــت، ســرعتی شــگفت یافتــه اســت. دراین میــان، اســام 
ــه دیــن دارد، و چــرا چنیــن نباشــد؟  گرایــش ب بیشــترین ســهم را از ایــن 
یســتن، عدالت پــروری و عشــق بــه همنــوع اســت  اســام، دیــن انســانی ز
ــاب یافتــه اســت. گمشــده را در اســام ن گوهــر  و بشــر ایــن عصــر، ایــن 

از ســوی دیگر، گســترش ُپرشــتاب رســانه ها و ابزارهــای انتشــار اطاعــات، 
کــه  بی وقفــه موجــب پدیــد آمــدن پرســش ها و شــبهات جدیــدی می شــود 
ــا اندکــی پیــش از ایــن، هیچ یــک از آنهــا قابــل تصــور نبــود. ایــن انفجــار  ت
اطاعــات، به ویــژه در دنیــای مجــازی، اغلــب فرصــت ژرف اندیشــی را از 
انســان ســلب می کنــد و همیــن موجــب شــناخت نادرســت یــا ناقــص از 

بســیاری امــور، به ویــژه مفاهیــم و معــارف دینــی می گــردد.
ــاب، رســالت خطیــری  ــر معــارف اســامی ن بنابرایــن، تبلیــغ و نشــر مؤث
کــه بــر عهــده همــه متولیــان ایــن امــر می باشــد. بــدون تــاش  اســت 
ــه ایــن هــدف، پتانســیل عظیمــی  ــرای رســیدن ب ــه ب گاهان ــه و آ خالصان
گرایــش بشــر بــه معنویــت در ایــن عصــر پدیــد آمــده، بــه هــدر  کــه در 

خواهــد رفــت.
ــا بخــش اندکــی از رســالت  ــه ســهم خــود می کوشــد ت نشــر »نوراالمیــن« ب
ــام  ــن انج ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــاب را ب ــامی ن ــارف اس ــر مع ــم نش عظی
دهــد و در ایــن راســتا از پیشــنهادها و انتقادهــای همــه فرهیختــگان 

ــد. ــتقبال می کن ــود اس ــار خ ــه آث ــیدن ب ــا بخش ــرای غن ــه، ب ــن عرص ای
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