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بیماریهای جســمی و روحی هر گاه شخصی باشد ،زیان کمتری نسبت به بیمارهای اجتماعی دارد؛ زیرا بیماریهای اجتماعی
چنان واگیردار اســت که جامعه سالم را بیمار کرده و موجبات سقوط و نابودی جمعی را فراهم میآورد.از این رو بخش عمدهای از
آموزههای قرآنی به مسائل اجتماعی و به ویژه درمان بیماریهای اجتماعی پرداخته است.
از نظر قرآن ،جامعه سالم زمانی میتواند پدید آید و یا پایایی خویش را حفظ کرده و مانا باشد که بتواند بیماریهای اجتماعی را
بشناسد و با آن برخورد کند و در ریشه کنی آن تالش نماید .از این رو بخش عمدهای از آموزههای اجتماعی قرآن و نیز مصادیق و
مباحث تقوای الهی به موضوعاتی اختصاص یافته است که ارتباط تنگاتنگی با مسئله بیماریهای اجتماعی و شیوههای درمان آن دارد.
از نظر قرآن تقوای اجتماعی ،حوزه مهم و اساســی از تقوای الهی است؛ زیرا بدون تقوای اجتماعی نمیتوان جامعه سالم داشت
و یا حتی انســانی ســالم را پرورش داد.یکی از بیماریهای اجتماعی که بسیار خطرناک و آسیب زاست ،بیماری کیش شخصیت و
شخصیتپرستی است که عدهای از افراد جامعه گرفتار آن میشوند.نویسنده در این مطلب تحلیل قرآن را درباره شخصیت پرستی
تبیین کرده و توصیههای قرآن را در زمینه مقابله و مبارزه با این بیماری اجتماعی بررسی و واکاوی نموده است.

شخصیتسازی افراطی ،شیوه ابلیسی

ابلیــس با آنکه موقعیت و منزلت خــود را در میان آفریدههای آفریدگار
هستی میدانست ،در مقام مجادله با پروردگار به شخصیتسازی دروغین از
خود پرداخت و کوشید تا این گونه خود را در میان فرشتگان و دیگر آفریدههای
هستی ،برتر از همه دانسته و شایستگی خویش را برای دست یابی و تصاحب
منصب عظمای والیت الهی و خالفت بر هستی به اثبات رساند.
او بر پایه چنین تصویرسازی دروغین به اموری چون برتری برخی از اجزای
خود نسبت به دیگری چون آدم(ع) اشاره میکند تا با غلو کردن در این بخش،
نواقص و کاستیهای وجودی و شخصیتی خویش را بپوشاند .تاکید بر برخی از
خصلتها ،خصوصیات و صفات از آن رو صورت میگیرد تا کاستیها دیده نشود.
همین شیوه رفتاری را میتوانید در بسیاری از تبلیغات رسانهای جستجو
و مشــاهده کنید؛ زیرا گروهی از اهالی رسانهها و مبلغان خبره با بهره مندی
از روان شناســی تبلیغ ،با تاثیرگذاری بر مخاطب از طریق تحریک عواطف و
احساسات وی با بیان خوبیها و صفات مثبت میکوشند تا این گونه وانمود کنند
که کاال و یا شخص و یا جامعه مورد نظر از هر گونه کاستی پاک و مبراست.
بارها دیده شــده است که برای تحریک عواطف قوم و مردمی جنبههای
منفی آنها نادیده گرفته میشود و کاریکاتوری از صفات خوب به شکل بسیار
برجسته و چشم پر کن ترسیم میشود .این گونه است که حتی مخاطب نیز

گروهی از اهالی رسانهها و مبلغان خبره با بهرهمندی از
روان شناسی تبلیغ ،با تاثیرگذاری بر مخاطب از طریق
تحریک عواطف و احساســات وی با بیان خوبیها و
صفات مثبت میکوشند تا این گونه وانمود کنند که کاال
و یا شــخص و یا جامعه مورد نظر از هرگونه کاستی
پاک و مبراست.
در دام نیرنگ شخصیتسازی دروغین میافتد و نواقص و کاستیهای خویش
را از یاد میبرد و در بازسازی و اصالح آن نمیکوشد.
در برخی از بیانیهها و اطالعیههایی که به مناسبت درگذشت کسی صادر
میشود ،گاه چنان از شخصیت برجسته وی سخن به میان میآید که گویی
الگویی قابل تقدیر و ســزاوار پیروی اســت .این در حالی است که بسیاری از
نواقص وجودی و شخصیتی وی میتواند آسیب جدی به مخاطبی وارد سازد
که با شخصیتسازی دروغین دیگران در دام پیروی از آن به عنوان الگو میافتد.
خداوند در آموزههای قرآنی بیان میکند که بسیاری از تودههای مردم به
سبب شخصیتسازی دروغینی که از سوی برخی از خواص انجام میگیرد ،به
گمراهیای کشیده میشوند که جز سقوط و تباهی ابدی نتیجه و ثمرهای ندارد.
از جمله آنها میتوان به شخصیتسازی که از سوی برخی از خواص نسبت به
حضرت عیسی(ع) انجام گرفته اشاره کرد .این خواص برای مقاصدی خاص ،به
شخصیتسازی دروغینی از حضرت مریم (س) و حضرت عیسی(ع) دست زدند،
تا جایی که ایشان را تا مقام فرزند خداوندی و بلکه یکی از خدایان سه گانه باال

شخصیتپرستی
بیماریاجتماعی

امامان معصوم(ع)؛ بندگان متأله خداوند

ناگفتــه نماند که انســانهای کاملی چون امامان معصــوم (ع) که از نور
واحد نبوی و نفس وی ســاطع شــدهاند (آیه مباهله ) هر چند که انسانهای
فوقالعادهای هستند و به ظاهر از مرز انسانیت بیرون رفته ا ند ،ولی در هیچ

شما جوانهای عزیز من

اکبر عابدی ،محسن رادمهر 5000 /تومان
در این کتاب گزیــدهای از رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری پیرامون
دفاع مقدس به انضمام گزیدهای از بیانات حضرت امام خمینی(ره) در این حوزه
جمعآوری شده است.
آنچه را ما در تاریخ خوانده بودیــم ،در زمان خود دیدیم .در جنگ مجروح
تشنهای آب را از لبان خود بگیرد و به لبان تشنه مجروح دیگری برساند و او هم
به سومی بدهد و هیچکدام فرصت پیدا نکنند کام تشنه خود را هنگامه شهادت
سیراب کنند و به خاطر ایثار ،تشنه شهید شــوند .هر کس اینها را میخواند،
داستانهای تمام شده تاریخ به حساب میآمد و فکر نمیکرد قابل تکرار باشد؛
اما صدها و هزارها بار این جلوههای فضیلت به وسیله جوانان پاک و خالص بسیجی
در جبهههای جنگ تکرار شد.

آشنایی با جریانهای سلفی -تکفیری

اکبر عابدی ،محسن رادمهر
 160000ریال
این کتــاب در دو بخش به
معرفــی جریانهای ســلفی-
تکفیــری منطقه غرب آســیا
میپــردازد .در بخــش اول،
تبارشناسی این جریانها مورد
بررســی قرار گرفته و در بخش
دوم گروههای سلفی -تکفیری
فعال در کشــورهای همسایه
جمهوری اسالمی ایران از جمله افغانستان ،پاکستان ،سوریه
و عراق به طور کامل معرفی شده است .فصل ششم این کتاب
به معرفی گروه سلفی-تکفیری داعش و تاکتیکهای این گروه
پرداخته است.
 ...داعش پس از اشــغال مناطقی از کشور سوریه از جمله
اســتان دیرالزور در اوایل سال  2014توانست با عبور از مرز
سوریه ،به مناطق غربی عراق و استان االنبار نفوذ کند.

رزا
یی

شخصیتسازی و شخصیتپرستی

هر چند که غلو در هر امری اتفاق میافتد و انســانها در باره هر چیزی
گرفتار غلو و زیاده روی میشوند ،بطوری که بسیاری از مردم نسبت به دین
خود راه غلو را در پیش میگیرند و اموری را به دین نسبت میدهند که بیرون
از دایره دین و دینداری است ،چنانکه اهل کتاب این گونه بوده و خداوند آنان
را از غلو در دین نهی کرده (نســاء آیه  ۱۷۱و مائده آیه  )۷۷ولی آنچه بیشتر
مورد توجه است ،غلو در اشخاص و شخصیت هاست.
از آنجا که انســانها به صورت طبیعی به اسوههایی نیازمند هستند تا با
همانندسازی خود با ایشان ،مسیر و راه خویش را بیابند و حتی رفتار و عقاید
خویش را توجیه کنند و فلســفهای برای آن بسازند ،شخصیتسازی پاسخی
ساختگی به این نیاز طبیعی است.
به این معنا که شخص میکوشد تا به جای شناخت شخصیتهای سالم
و کامــل و پیروی از آنان ،برای خود شــخصیتهایی را بســازد که از آن به
اشخاص آرمانی یاد میشود .در این حالت است که با چشم فروبستن از تمامی
کاستیهای شخصیتی فرد مورد نظر و نیز تاکید بر کماالت و خوبیهای وی،
از او انســان آرمانی و سوپرمن میســازد تا بتواند رفتارهای خویش را با وی
هماهنگ کرده و فلسفه و توجیهی برای رفتارهای خود بیابد.
البته گاه شــخصیت فوق العاده افراد و ویژگیهای برجسته آنان موجب
میشــود که اصوال نواقص یا دیده نشــود و یا کم ارزش جلوه داده شــود .از
ســوی دیگر ،گاه شــخصیتها از نظر انسانی در مراتب کمال و تمام هستند،
ولی برای انسانها بویژه تودههای مردم امری ناپسند است که وی را به عنوان
انســان کامل بستایند ،از این در ســتایش وی از حد و مرزهای انسانی فراتر
میروند و او را در حد خدایی و همانند وی قرار میدهند .این گونه است که
غلو و گزافه گویی در باره شخصیتهای بزرگ رواج مییابد و شخصیتها به
جای خداوند پرستش شده و معبود قرار میگیرند ،چنانکه این مسئله در حق
حضرت عیســی (ع) از سوی مسیحیان و حضرت عزیر (ع) از سوی یهودیان
بیان شد(.توبه آیات  ۳۰و )۳۱

جدیدترین کتابهای انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین
در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب
غرفه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) و غرفه زمزم هدایت
 ۰۹۱۲۰۲۵۶۶۴۲ـ 73826296

محسن رادمهر 12000 /ریال
مجموعه حاضر سخنرانی سیدحسن
نصراهلل دبیــرکل حزباهلل لبنان در
مورد شخصیت و ویژگیهای رهبری
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
میباشد .مطالعه و مرور اندیشههای
والیی حزباهلل لبنان درباره معظمله،
افق تــازهای از عمــق ارادت این
تشــکیالت را به مقام شامخ والیت
فقیه بر روی دوستداران و ارادتمندان
میگشاید.
...به بنده گفتند« :به برادران بگو نگران نباشند .ایاالت متحده آمریکا
به قله رسیده و این آغاز افول است».

*
رس
و
ل می

بردند و برای خداوند شریک قرار داده و به پرستش و عبادت وی پرداختند.
این گونه اســت که خداوند نسبت به شخصیتسازی و شخصیت پرستی
که با عنوان غلو انجام میگیرد هشدار میدهد و خواهان مبارزه و مقابله با این
بیماری خطرناک میشود.

(ع)

سیدالقائد

حالی نمیتوان آنان را خدا دانست هر چند که متأله و خدایی گونه شدهاند.
متأله و خدایی شدن انسان نه تنها امری طبیعی بلکه فرمانی الزم و واجب
است که انسانها میبایست در راه تحقق آن در خود بکوشند؛ زیرا از مهمترین
اهداف آفرینش و فلسفه حضور انسان در زمین آن است که انسان خود را به
مرزهای خدایی برساند و در گامهای نخست ،رنگ خدایی به خود گیرد و در
ادامه ،خداگونه شده و در نهایت خدایی گردد .هنگامی که انسان ،خدایی شد
در آن صورت اســت که مقامات الهــی را در خود مییابد و مظهر خداوند در
خالقیت و ربوبیت و مانند آن میشود .این بدان معناست که انسانها میتوانند
به مقامات خدایی دست یابند و همانند خداوند مسجود آفریدهها شوند؛ چنانکه
حضرت آدم(ع) به سبب دارا بودن اسمای تعلیمی الهی این شایستگی را یافت
که مسجود فرشتگان شود.

چکیده مقاالت

ابوالقاســم مردمی ،محسن زادمهر،
حمید نجفزاده /چاپ دوم
کتاب حاضر چکیــده مقاالت همایش
سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی
سردار سرلشکر پاســدار شهید حاج
حسین همدانی اســت که در آبان ماه
 1395در دانشگاه افســری و تربیت
پاســداری امام حســین(ع) با حضور
همرزمان آن شهید بزرگوار برگزار شد.
 ....بعد از سه سال حضور مستمر در سوریه و پایان مأموریتم ،گزارشی
را آماده کردم تا به محضر حضرت آقا ارائه بدهم ...ولی وقتی به حضور
ایشان رسیدم اولین جملهای را که ایشان به من گفتند ،چنین بود که:
«آقای همدانی در این سه سالی که شما در سوریه بودید من دائما نگران
شما بودم و هر شب برای سالمتی شما دعا میکردم».

دو فصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر
سال اول ،شــماره اول ،بهار و
تابســتان  /95سرتیپ دوم پاسدار
اکبــر عابدی /دکتــر محمدجواد
سبحانیفر
در این دو فصلنامه میخوانید:
نقش شــبکههای مجازی در انتقال
فرهنگ دفــاع مقدس «با تأکید بر
کارکرد شــبکه مجازی تلگرام»،
پذیــرش قطعنامه  ،598پیروزی یا
شکســت؟ نقش عملیات شبانه در
پیروزی عملیاتهای هشتســال دفاع مقدس ،نقش عشایر استان
ایالم در دفاع و امنیت مرزی استان (دوران هشت سال دفاع مقدس)،
راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به عنوان ابزاری
برای مقابله با جنگ نرم دشــمن ،بررســی دالیل و عوامل پیروزی
جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی و...
این دو فصلنامه پذیرای مقاالت در دو حوزه دفاع مقدس و نبردهای
معاصر میباشد.

مقامات فراتر برده اند.
خداوند در آیه  ۵۹و  ۶۱سوره آل عمران و آیات  ۷۲و  ۱۱۶سوره مائده و
 ۶۳تا  ۶۵سوره زخرف تبیین میکند که مسیحیان درباره شخصیت عیسی(ع)
چنان غلو و زیاده روی میکنند که به وی نسبت الوهیت میدهند و او را مالوه
خود بر میشمارند .جالب اینکه همین نسبت الوهیت را نیز به حضرت مریم
(س) میدهند (مائده آیات  ۷۳و ۷۵و  ۱۱۶و نیز نگاه کنید :تفسیر التبیان ،ج
 ،۴ص  )۶۷چنان که همین نسبت را یهودیان به عزیر (ع) میدهند.
یهودیان نیز همانند مسیحیان در دانشمندان و رهبانان خویش راه غلو و
گزافه گویی را در پیش گرفته و نسبتهای ناروا چون ربوبیت را برای آنان قایل
شــده و خداوند را از ربوبیت در امور بیرون دانستهاند .به این معنا که خداوند
تنها آفریدگار هستی است و پروردگاری امور هستی را به راهبان و دانشمندان
یهودی واگذار کرده است ( .توبه آیه  )۳۱چنین تفکری به معنای تعطیل حکم
ربوبیتی است که از سوی بت پرستان و دیگر مشرکان نیز انجام میشود؛ زیرا
مشرکان با پذیرش خالقیت و آفریدگاری برای خداوند ،امور ربوبیت و پروردگاری
را در دست دیگران میدانند .این در حالی است که خداوند ربوبیت را همانند
الوهیت و خالقیت برای خود اثبات میکند و دیگرانی که در این امر به عنوان
ربوبیت طولی شــناخته میشوند همان مظهریت ایشان در ربوبیت است که
برای معصومان (ع) در روایات اثبات شده است.

چیستی غلو

غلو که از واژه غالیغلو گرفته شــده است به معنای گذشتن از حد و مرز
اســت .از این رو در زبان عربی ،به گرانی اجحافی ،غال میگویند .این واژه در
فرهنگ قرآن کاربردهایی دارد که از جمله کاربردی است که درباره اشخاص
انجام میگیرد .راغب اصفهانی اندیشمند قرآنی دراینباره مینویسد:
هرگاه درباره منزلت و مقام کســی ،زیــادهروی صورت گیرد ،این واژه به
کار مــیرود( .مفردات ،ص  613ذیل واژه غال) محمد فرید وجدی درباره غلو
مینویسد :گاهی معنای غلو به معنای خارج نمودن انسانها از حدود انسانیت
و وصف آنان به اوصاف خدایی اســت( .دایرهًْ المعارف القرن العشرین ،وجدی،
ج  ،7ص )83

زمینههای غلو

هر گاه سخن از ربوبیت طولی انسان از خداوند به میان میآید و یا اموری
از این دست در حق انسانهای کاملی چون امامان معصوم (ع) گفته میشود
به معنای مظهریت ایشان است؛ زیرا هیچ موجودی در طول و عرض خداوند
ربوبیت نخواهد داشت و الوهیت و ربوبیت خداوندی در زمین و آسمان یکتا و
یگانه است و هر کس دیگری تنها در مقام مظهریت مینشیند .یعنی او مظهری
از ربوبیت خداوند اســت و نه بیشتر .براین اساس سخن گفتن از معبودیت و
الوهیت و ربوبیت انسانی به چیزی جز مظهریت نخواهد بود و این معنا با غلو
در شخصیت انسانها ارتباطی ندارد.
اینکه در آیاتی چون آیه  ۱۷۱سوره نساء و یا  ۳۰و  ۳۱سوره توبه و مانند
آن ،خداوند مســیحیان را ســرزنش میکند و آنان را مردمی آلوده به غلو در
دین و شــخصیت عیسی (ع) و یا حتی راهبان خویش معرفی میکند ،از آن
روست که مســیحیان این افراد را در جایگاه ابناهلل نشاندهاند و یا آنکه برای
آنــان ربوبیت عرضی یا طولی قایل شــده و آنــان را از مقام مظهریت در این

اینکه چرا انسانها به سوی غلو گرایش مییابند و به غلو در دین و اشخاص
میپردازند؟ ریشههای چندی در قرآن برای آن معرفی شده است.
از جمله ریشــههای غلــو و زیاده روی در امر دین و اشــخاص ،تقلید از
گذشتگان و پیشینیان است .خداوند در آیه  ۷۷سوره مائده درباره علل گرایش
مسیحیان و یهودیان به غلو میفرماید که پیروی اهل کتاب از افکار و عقاید
پیشینیان گمراه و هواپرستشان موجب شده است تا زمینه غلو و گزافه بستن
آنان به دین و اشخاص فراهم آید.
بسیاری از تودههای مردم به پیروی از گذشتگان و سنتها و افکار و عقاید
آنان ،گمراهی ،خرافه پرســتی و غلو گرایش مییابند؛ زیرا پدرانشان را بزرگ
میشمارند و برای آنان ارزش و اعتبار قایل میشوند .ازاین رو گمان میکنند
که همه آنان در حد کمال بوده و افکار و عقاید و سنتهایشــان نیز کامل و
تمام است .بر این اساس از روش زندگی آنان در همه امور پیروی میکنند و
به خود اجازه نمیدهند حتی در اموری که مخالف حکم عقل مستقل است،
بر خالف پیشینیان عمل کنند .این گونه است که نسل به نسل افکار و عقاید
باطل و گزافه گوییها به عنوان سنت و افکار پیشینیان ادامه مییابد.
عامل دیگری که زمینه برای غلو در اشخاص را فراهم میآورد ،شخصیت
فوق العاده و اســتثنایی برخی از افراد میباشد .به این معنا که برخی از
افراد چون دارای شخصیت استثنایی هستند که از آن جمله میتوان به
پیامبران و معصومان (ع) اشــاره کرد ،مورد توجه خاص قرار میگیرند و
دوســتداران و پیروانشــان در حق آنها غلو کرده و آنان را فراتر و برتر از
انسان دانســته و جای خدا قرار میدهند .خداوند در آیاتی از جمله ۸۰
ســوره آل عمران و  ۳۰و  ۳۱سوره توبه به این زمینه در ایجاد غلو اشاره
میکند و ضمن هشدار ،از مردمان میخواهد تا هر کسی را در همان حد
خود توصیف و ترســیم کنند و از حــد و مرزها بیرون نروند که به کفرو
الحاد و شرک میانجامد.
سومین عاملی که زمینه ساز غلوگرایی در بشر میشود ،هواهای نفسانی

است .آیه  ۷۷سوره مائده به غلو و افراط در دین که از سوی برخی از هواپرستان
صورت میگیرد اشاره میکند .تمایالت نفسانی و هواپرستیها موجب میشود
تا انســان عقاید و رفتاری بیرون از چارچوبها در پیش گیرد .این گونه است
که برای خشنودی دیگران و یا دستیابی به خواستههای نفسانی به غلو درباره
شخصیتها میپردازد و یا شخصیت را برای خود بت میکند.

آثار و پیامدهای زیانبار غلو

برای آنکه حکم شرعی غلو در دین و اشخاص را بدانیم بهتر آن است که
به آثار و پیامدهای آن در زندگی انسان بپردازیم تا با توجه به نقش و آثار آن
بتوانیم درک و تفسیر درستی از حکم شرعی آن داشته باشیم.
خداوند غلو در دین را مایه گمراهی مردم میداند(مائده آیه  )۷۷و شرک
را نتیجه طبیعی غلو در اشخاص میشمارد(آل عمران آیه  ۶۴و نساء آیه ۱۷۱
و مائده آیه  ۷۲و توبه آیه .)۳۱
بنابراین کسانی که به غلو در دین میپردازند باید خود را آماده عذاب الهی
کنند ،زیرا غلو در دین ،آنان را به گمراهی میکشاند و زمینه کفر (مائده آیه
 )۷۳را فراهم میآورد و موجب میشــود تا آنان به جای پرستش خداوند به
پرستش دیگرانی از جمله اشخاص بپردازند(توبه آیه .)۳۰
خداوند در آیه  ۳۰ســوره توبه ،غلو در اشخاص را که موجب بیرون رفتن
از دیــن و کفر میشــود ،در پــی دارنده توبیخ و نفرین الهی بر میشــمارد و
میفرماید کســانی که در حق دیگران چنان غلو میکنند که آنان را در جای
خدا مینشــانند و زمینه گمراهی دیگران را نیز سبب میشوند ،گرفتار نفرین
ابدی الهی خواهند شد.
اصــوال از نظر قرآن غلو به ســبب آنکه افراط و زیــاده روی درباره دین و
اشــخاص میباشد ،موجب میشود تا شــخص از حالت اعتدال بیرون رفته و
ســامت شخص و شخصیت خویش را نیز از دست دهد؛ زیرا بنیان انسانیت
بلکه هستی بر اعتدال و تعادل و عدالت است و هر گونه زیاده روی و افراط در
دین و شخصیت نیز میتواند تعادل و سالمت شخص را از میان ببرد و زمینه
تباهی و نابودی را فراهم آورد( .مائده آیه  ۷۷و توبه آیه )۳۰
از ایــن رو خداوند در این آیات پیش گفته همواره غالیان را به عذابهای
دردناک تهدید میکند و غلو در دین و اشخاص را نادرست و ممنوع میشمارد.
(مائده آیات  ۱۱۶و  ۱۱۸و نیز زخرف آیات  ۶۳تا )۶۵

خداونــد در آموزههای قرآنی بیان میکند که بســیاری از
تودههای مردم به سبب شخصیتســازی دروغینی که از
سوی برخی از خواص انجام میگیرد ،به گمراهیای کشیده
میشوند که جز سقوط و تباهی ابدی نتیجه و ثمرهای ندارد.

خداوند در آیه  ۷۹سوره آل عمران ،به مومنان هشدار میدهد که از غلو
و ســتایش افراطی رهبران دینی و پیامبران خودداری ورزند ،زیرا این غلو و
ستایش افراطی ،آنان را به سوی تباهی سوق میدهد و اجازه نمیدهد تا تفکر
درســت و تحلیل راســتینی از حقیقت و واقعیتها داشته باشند و در مسیر
بالندگی و رشد حرکت کنند.
از نظر خداوند عامل بازدارندهای که میتواند جلوی گرایش مردم را به غلو
و شخصیتسازی و شخصیت پرستی بگیرد ،ایمان راستین به خدا و پیامبران
و قرار دادن آنان در جایگاه مناسب و شایسته خودشان به دور از هر گونه افراط
و تفریط است که آیه  ۱۷۱سوره نساء به آن اشاره دارد.
ما موظفیم با پرهیز از شخصیتســازی و شخصیت پرستی در مسیری گام
برداریم که اعتقادات خود و دیگران را خراب نکنیم ؛ زیرا با چنین رفتاری جامعهای
را به تباهی میکشیم و برای کسانی ارزشهای بیجایی را قائل میشویم که سزاوار
آن نیستند و در نتیجه ،در هنگام عمل اجتماعی و سیاسی ناتوان از انجام درست
کار میشــوند و جامعه را با بحرانهای پیچیده اجتماعی و سیاســی و فرهنگی
مواجه میسازیم و به نابودی میکشانیم .ترس و تقوا از خداوند تنها بازدارنده از
این رفتار نادرست اجتماعی است.

حبیب سپاه

نیاز به بیداری

مهدی ابراهیمــی ،بهمن خداپناه/
آبان 20/000 /95ریال۷۳۸۲۶۲۹۶/
ایــن کتاب بــا ذکــر خاطراتی از
شهید حاج حسین همدانی از زبان
دوستان ،خانواده و برخی از همرزمان،
عالقهمندان را با سیره و زندگی شهید
همدانی آشنا میکند.
 ...وقتی عقد دخترشان بود ،به من
زنگ زدند و من پیشــنهاد دادم که
حضرت «آقا» عقد دختر و دامادشان را بخوانند .شهید همدانی مخالفت
کــرد و گفت« :من نمیخواهم وقت آقا را برای این طور کارها بگیرم
چون وقت ایشان خیلی ارزشمند است».

علیرضا گودرزی /چاپ اول  /95بال سو 7000 /تومان/پخش گسترش۷۷۳۵۴۱۰۵ /
فضای جهان مانند حباب متراکمی اســت که روز به روز ،رو به گستردگی میگذارد و این
انبســاط تا زمان نامعلومی ادامه خواهد داشت .شکلگیری جهان ،به وجود آمدن فضا و
زمان از مباحث مهم کتاب است.
 ...عشــق نیرویی برای سرآغاز خلق جهان و ادامه حیات بوده و جهان بر مبنای جاذبه به
وجود آمده است .عشق ،جاذبه یا نیروی الکترو استاتیکی بین ذرات است و زمانی که این
نیرو کاهش یابد ،دیواره جهان دچار ترک خوردگی میشود و در نهایت به فروپاشی منجر
میشود.
دراین کتاب با هفت مرحله از بیداری  -که به شناســایی بهتر جهان کمک میکند -آشنا
میشوید .انعکاس نیمه دوم جهان ،عشق ،فریب ،نقش ارتشها در کنترل جهان و...

عماد مقاومت

اکبر عابدی ،محســن رادمهر
 70/000ریال۰۹۱۲۰۲۵۶۶۴۲/
این کتاب به بررســی سیره و
زندگی شهید حاج عماد مغنیه
میپردازد .عالقهمندان در این
کتاب با منش و ویژگیهای این
شــهید بزرگوار در زمینههای
اعتقادی ،والیتمداری ،اجتماعی
و نظامی آشنا میشوند.
مقام معظم رهبری:
زندگی و مرگ انسانهایی مانند او (عماد مغنیه) حماسهای است
که ملتها را بیدار میکند و به جوانان الگو میدهد و افقهای
روشن و راه رسیدن به آن را برای همه ترسیم مینماید.

صهیونیسم دشمن دنیای اسالم

نگاهی به برخــی از جنایات رژیم
اشغالگر قدس
اکبر عابــدی ،محســن رادمهر
45000ریال۷۳۸۲۶۲۹۶ /
مجموعه حاضر شــامل گزیدهای
مختصر از جنایات رژیم صهیونیستی
از آغاز اعالم موجودیت در ســال
 1948میــادی تا حمله به قنیطره
سوریه در سال  2015میالدی است .در این راستا برای فهم مطالب
و رخدادهــای مرتبط به این جنایات ،به برخی از اتفاقات و حوادث
مربوطه مانند ظهور و بروز برخی از شخصیتها تاسیس و اقدامات
جنبشهای مقاومت ،عملیاتهای استشهادی نیروهای مقاومت و...
پرداخته شده است.

دربار شیطان

پیدا و پنهان شکلگیری
وهابیت
نیمهپنهان جلد پنجاهم
دفتر پژوهشهای مؤسسه
کیهانفروردین 94
 14000تومان33110201/
شــناخت وهابیت بدون
گذر از تاریخچه و حوادثی
که به خصــوص در زمان
آلسعود برای وهابیت و
عربستان اتفاق افتاده است ،ممکن نیست.

ارزیابی توان اجرایی بخش برق وزارت نیرو
عبدالخالق فاضلی /انتشارات نوید شیراز 18/000 /تومان
در این کتاب میخوانید :در بخش برق وزارت نیرو ،ابزارهای مناسب برای اندازهگیری
میزان تحقق هدف مدنظر قانونگذار به کار گرفته شده است ،و این مشابه آن است
که برای اندازهگیری کمیت فشــار از دماسنج استفاده کنیم ،یعنی عمال تغییرات
فشار را متوجه نشــویم و یا از فشارسنجی استفاده کنیم که صحت ،حساسیت و
دقت پایینتر از آنچه را که مورد نیاز است ،دارد و در این صورت نیز تغییرات فشار
را در زمان مناسب و آن چنان که باید متوجه نمیشویم و فاجعهبارتر هنگامی است
که حادثه یا اتفاقی رخ دهد و با تکیه به اطالعات این ابزار نامناسب حادثه را تجزیه
و تحلیل و راهحل ارائه دهیم .تحقق برنامههای کالن بلندمدت به شــدت متأثر از
اندازهگیری صحیح مقدار دور یا نزدیک شدن به اهداف میباشد و در صورت استفاده
از ابزارهای نامناسب اندازهگیری ،میزان تحقق برنامهها پایین میآید .ضعف بعدی
فرآیندهای سنجش در تشخیص مقدار توانایی شرکتها و ردهبندی آنها میباشد
که باعث میشــود ضعفها و قوتهای شرکتها به خوبی شناخته نشوند و امکان
تبادل تجربه بین شــرکتها و یا رقابت جدی واقعی در شــرکتهای زیرمجموعه
شــرکت توانیر به وجود نیاید .ضعف بعدی ،کم بودن مقدار توانایی تشخیص عامل
تغییردهنده وضعیت فعلی یک شرکت میباشد که تخصیص صحیح منابع را دشوار
میکند .همانگونه که در کتاب آمده است علت این که شاخص های مورد استفاده
در بخش وزارت نیرو در درازمدت بر اقتصاد ملی اثرات مخرب میگذارد ضعفهای
مذکور در وزارت نیرو میباشد.

مداخالت

روایتی مستند از جنایات آمریکا در ایران
نیمه پنهان جلد پنجاه و چهارم/کامران غضنفری /چاپ اول ،اردیبهشت /94
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یکی از خلبانانی که از وی برای شرکت در کودتای نوژه دعوت به همکاری کرده بودند ،اظهار داشته بود :به من
گفتند ماموریت تو بمباران بیت امام و تلویزیون است و ما میتوانیم تا پنج میلیون نفر را بکشیم.

