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دوبیتیهای دلتنگی

حمیدرضا رضانیا

ـاز بشــر تشــنه معنو یــت امــروز اســت .در ایــن
معــارف اســامی نــاب ،نیـ ِ
دوران کــه بســیاری آن را عصــر پایــان جهــان میداننــد ،گرایــش بــه
دیــن و معنو یــت ،ســرعتی شــگفت یافتــه اســت .دراینمیــان ،اســام
بیشــترین ســهم را از ایــن گرایــش بــه دیــن دارد ،و چــرا چنیــن نباشــد؟
تپــروری و عشــق بــه همنــوع اســت
اســام ،دیــن انســانی زیســتن ،عدال 
و بشــر ایــن عصــر ،ایــن گوهــر گمشــده را در اســام نــاب یافتــه اســت.
ازســویدیگر ،گســترش ُپرشــتاب رســانهها و ابزارهــای انتشــار اطالعــات،
بیوقفــه موجــب پدیــد آمــدن پرسـشها و شــبهات جدیــدی میشــود کــه
چیــک از آنهــا قابــل تصــور نبــود .ایــن انفجــار
تــا اندکــی پیــش از ایــن ،هی 
اطالعــات ،بهو یــژه در دنیــای مجــازی ،اغلــب فرصــت ژرفاندیشــی را از
انســان ســلب میکنــد و همیــن موجــب شــناخت نادرســت یــا ناقــص از
بســیاری امــور ،بهویــژه مفاهیــم و معــارف دینــی میگــردد.
بنابرایــن ،تبلیــغ و نشــر مؤثــر معــارف اســامی نــاب ،رســالت خطیــری
اســت کــه بــر عهــده همــه متولیــان ایــن امــر میباشــد .بــدون تــاش
خالصانــه و آ گاهانــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،پتانســیل عظیمــی
کــه در گرایــش بشــر بــه معنو یــت در ایــن عصــر پدیــد آمــده ،بــه هــدر
خواهــد رفــت.
نشــر «نوراالمیــن» بــه ســهم خــود میکوشــد تــا بخــش اندکــی از رســالت
عظیــم نشــر معــارف اســامی نــاب را بــه بهتر یــن شــکل ممکــن انجــام
دهــد و در ایــن راســتا از پیشــنهادها و انتقادهــای همــه فرهیختــگان
ایــن عرصــه ،بــرای غنــا بخشــیدن بــه آثــار خــود اســتقبال میکنــد.
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