اندیشه

پنج شنبه  29اردیبهشت 1401
 17شوال .1443شماره 20940

شاهکارهایخواندنیدوعالمهبرایمردم

در بهار کتاب و کتابخوانی ،خواندن چه آثاری از آیتا ...حسنزاده آملی و استاد محمدرضا حکیمی مناسب اقشار مختلف است؟
جوادنوائیانرودسری–معمو ًالتصورمادربارهآثارمکتوبیکهتوسطاندیشمندانبزرگبهرشتهتحریردرمیآید،ایناستکهمحتوایآنها،محتواییتخصصیاست
وتنهاگروهخاصیازمخاطبانقادرندازاینآثاربهرهببرند.شایداینادعادربارهبرخیازعلماوصاحبنظرانمصداقداشتهباشد،اماقطع ًاجنبهعمومیندارد.درمیان
اینافراد،هستندکسانیکهدغدغهانتقالدانشومعارفرابههمهمردمدارندوازهمینرو،برایتنویرافکارعمومینیز،دستبهقلممیبرندوآثاریرابهوجودمیآورند
کهشایدسنخیتکمتریباسبکنوشتارهایتخصصیآنهادارد.دستبرقضا،اینآثارنگارشیافتهعمومیتوسطاندیشمندانوعالمانبرجسته،بهدلیلتسلطآنها
برمباحثارائهشده،بسیارخواندنیوحاوینکاتیاستکهمیتواندخطفکریمخاطبانعامراتحتتأثیرقراردهد.سالگذشتهدونفرازبزرگانیراکهچنیندغدغهای
داشتند،ازدستدادیم؛عالمهحسنزادهآملیوعالمهمحمدرضاحکیمی.هردواینبزرگواران،آثاربرجستهایدرحوزههایمختلفمعرفتوعلومانسانیدارندکه
محلرجوعمتخصصان،دانشجویانوصاحبنظرانحوزههایگوناگوناست؛اماشایدکمترکسیدربارهآثارعمومیآنها،چیزیبداند؛آثاریکهبرایمخاطبانعام
نوشتهشدهاستوهرکسیمیتواندبستهبهاستعدادوتواناییهایذهنیخودش،ازآنهابهرهببردواستفادهکند.اینروزهاکهدرایامپایانیبرگزاریسیوسومین
عالمازدست
نمایشگاهبینالمللیکتابقرارداریموتاچندروزدیگر،اینمهمترینرویدادفرهنگیساالنهدرایرانبهپایانمیرسد،شایدبدنباشدکهبهآثارایندوعزی ِز ِ
اهلفن،بلکهعمومعالقهمندانبهکتابوکتابخوانیاست.
رفتهنگاهیگذراداشتهباشیم؛آثاریکهمخاطبش،نهتنهامتخصصانو ِ

مهمانیکتاب «سعید تشکری»

معرفی  6اثر از نویسنده پرآواز ه و محبوبی که سال گذشته از میان ما رفت
گروه اندیشه -سعید تشکری در بهمنماه سال  1400از میان ما رفت؛ مردی
که کارنامهاش ُپر از آثــار متفاوت بــود؛ رمــان ،نقد ادبــی و نمایشنامه .تشکری
هرچند خیلی زود از میان ما رفت ،اما سبکی منحصر به خودش داشت؛ آدمی که
میخواست تاریخ را برای آنها که داستان دوست دارند ،روایت کند و توانست .طی
روزهای اخیر ،زمانی که شاهد برگزاری اختتامیه جشنواره داستان حماسی بودیم،
جای سعید تشکری بیش از هر زمانی خالی بود؛ نویسندهای که باید داوری آثار را
انجام میداد .تالقی این جشنواره با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب ،یک
فرصت است برای بازشناسی برخی از آثار او .آثاری که تعدادشان،
دستکم در حوزه رمان ،از  20عبور میکند.

دا َلــک « :دا َلــــک» ،داستانی است
کــه میخواهد تــاریــخ را زنــده کند؛
تاریخ مشهد دهه  1340را .مثل بقیه
کتابهای تشکری ،نثری روان دارد و
اطالعاتی مفصل و معلوم است که او
برای نوشتنش ،کلی وقت گذاشته،
مصاحبه کـــرده و تــاریــخ خــوانــده.
هــرچــنــد کــه ظــاهــر دالــــک ،دربـــاره
شخصیت «محمد کبابی» است ،اما
در حاشیه آن ،خیلی از روابط تاریخی آن روزهای مشهد ،تصویر
شده است؛ مبارزات شهید هاشمینژاد یا تال شهای مرحوم
علیاصغر عابدزاده که باید او را مشهورترین شخصیت قرآنی
تاریخ معاصر مشهد بدانیم.

نزاده
یادگاریهایهمگانیعالمهحس 

مکتوبات عمومی عالمه حکیمی

عالمه حسن حسنزاده آملی ،متولد 1307ش در روستای «ایرا» از توابع آمل و
درگذشته مهرماه  1400در آمل و مدفون در منزل شخصی او ،واقع در روستای
زادگاهش ،در زمره اج ّله عرفا و اندیشمندان معاصر و بلکه ،تاریخ ایران است.
تسلط کمنظیر او بر علوم عقلی ،از ریاضیات و نجوم و فلسفه گرفته تا علوم نقلی،
همچون تفسیر و حدیث و همچنین ،شخصیت برجسته وی در حوزه سیر و سلوک
معنوی و شرعی ،از وی چهرهای شاخص ،دوستداشتنی و ماندگار ساختهاست.
با این حال ،شاید کمتر کسی بداند که آن مرحوم ،در کنار نگارش و تصحیح آثاری
همچون «اصول الحکمیه» یا «رساله نهجالوالیه» و تصحیح « ُاکر ماناالئوس» و
«شرح بیرجندی بر زیج الغبیگی» ،دست به نوشتن آثاری زدهاست که عموم مردم
میتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

عالمه محمدرضا حکیمی ،متولد سال 1314ش در مشهد و درگذشته
به سال 1400ش در تهران ،مدفون در حرم مطهر رضــوی ،اندیشمند،
نویسنده ،پژوهشگر ،شاعر و متفکر برجسته معاصر بــود که آثــارش در
حوزههای گوناگون علوم انسانی ،هم فراوانند و هم قابل اعتنا .او نویسنده
مجموعه گرانسنگ «الحیاة» است که این کار سترگ را به کمک برادرانش
پیش برد .این کتاب  12جلدی ،دایرةالمعارفی حدیثی است که سعی
دارد مفهوم عدالتخواهی را در اسالم ،برای مخاطبانش تصویر کند؛ با
این حال ،این کتاب مهم که اثری تخصصی است ،تنها یادگار آن دانشمند
بزرگوار محسوب نمیشود .در ادامه به مرور تعدادی از کتابهای مهم ،اما
با مخاطب عام وی میپردازیم.

الهینامه« :الهینامه» شاید معروفترین اثر عالمه
حسنزاده بــرای عموم مــردم باشد؛ مجموعهای از
مناجاتهایزیباکههمهآنهابا«الهی»شروعمیشود
و بــرای همه قابل فهم اســت .جالب اینجاست که
هرکس ،در حد و اندازه فکر و اندیش ه خود ،میتواند از
آن بهره بگیرد .این کتاب مختصر که تعداد صفحاتش
به  100نمیرسد ،نخستینبار در سال 1362ش
منتشروتاامروز،بیشاز 50بارتجدیدچاپشدهاست.
حاشیهنوشتنبرخیازاندیشمندانحوزهودانشگاهبر
این کتاب ،باعث شده بعضی گمان کنند که الهینامه ،اثری مخصوص گروه خاص
است؛اماارتباطیکهمردموبهویژهجوانانبااینکتاببرقرارکردهاند،چیزدیگری
میگوید.الهینامه،حسوحالیعرفانیبهمخاطبمیبخشدواوراباظرایفعبادت
وبندگیخداآشنامیکند.

خورشید مغرب :یکی از مهمترین آثــار عالمه
حکیمی ،با محوریت موضوع مهدویت است .این
کتاب نخستینبار در سال 1349ش منتشر شد
و بعدها ،عالمه آن را تکمیل و بارها منتشر کرد.
«خورشید مغرب» را باید مشهورترین کتاب با
مخاطب عام عالمه حکیمی بدانیم .این کتاب 14
فصل ،به نیت  14معصوم(ع) دارد و در هر فصل،
گام به گام خواننده را با مفهوم بنیادی مهدویت و
ضرورت آگاهی درباره آن آشنا میکند .عالمه در
بخشی از این کتاب مینویسد« :یکی از ابعاد عظیم تکلیف حساس و بزرگ،
در روزگاران غیبت و انتظار ،حفظ دین ،نگهبانی مرزهای عقیدتی ،و حراست
از باروهای باورهای مقدس است .جامعۀ منتظر ،نباید دربارۀ این امر عظیم
سستی روا بدارد».

نامهها ،برنامهها :مرحوم عالمه در دوران حیات
مبارکش،اهلمکاتبهونامهنگاریبود.ایننامههابرای
افرادمختلف،ازطبقاتگوناگوناجتماعوباموضوعات
متفاوت نوشته میشد؛ اما عالمه در متن همه آنها،
بخشهایی را به موعظه و انــدرز اختصاص میداد؛
جالباستبدانیدکهدلیلایناقدام،نهانتخابعالمه،
بلکه درخواست مخاطبان بود« .نامهها ،برنامهها»
مجموعه 47نامه عالمه برای افراد مختلف است؛47
نامهای که در آنها ،با زبان ساده ،دستورالعملهای
گوناگونخودسازیودرکمقاماتمعنویراارائهومخاطبخودراباجذابیتهای
اینفضاآشنامیکند.توجهوبهرهمندیازاذکارمعروفومستندوهمچنین،تمسک
آموزشسادهبندهخدا
کتاب
بهدعابرایجلبرضایالهی،ازمهمترینفرازهایاین ِ
ِ
بودناست.

قیام جاودانه :مجموعه مقاالت عالمه حکیمی
دربــاره قیام عاشوراست؛ مقاالتی که در آ نها با
زبانی ساده و قابل فهم برای عموم ،حقیقت این
قیام و نتایج آن مورد بررسی قرار میگیرد .رویکرد
عالمه در این کتاب ،برای بیان ماهیت قیام امام
حسین(ع) ،جدید و بر اساس نیازهای زمان است.
او در متن کتاب ،یادآوری میکند که قیام جاودانه
عاشورا ،در هر عصر و هر نسلی ،میتواند منشأ
تغییرات و حرکتهای بزرگ باشد .عالمه در این
کتاب ،معارف عاشورایی را حیطهبندی کردهاست و در هر بخش ضمن بیان
آنها با استفاده از روایات و مستندات تاریخی ،به تطبیقشان با شرایط امروز
میپردازد« .قیام جاودانه» در سال  1373توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی
منتشر شد و بعد از آن نیز ،بارها به طبع رسیدهاست.

نزاده،
رسالهایدرخوشنویسی:مرحومعالمهحس 
روح لطیف و هنردوستی داشت .البته طبیعی است
که عالقه به امــور معرفتی و اهتمام به خودسازی و
معرفتنفس،روحانسانراظریفواورابهزیباییهای
خلقت عالقهمند کند .همین موضوع باعث شد که
نظر عالمه ،به سوی هنر خوشنویسی جلب شود و به
آموختن این هنر زیبا بپردازد .کتاب «رسالهای در
خوشنویسی» ،حاصل اهتمام عالمه در این عرصه
است؛کتابیدربرگیرندهیادداشتیدربابفلسفههنر
خوشنویسی به زبان ساده و نگاه دیندارانه به آن و نیز،
نمونهخوشنویسیهایعالمهکهمیتواندبرایاهلذوقوهنر،ازهرگروهوطبقهای،
اسبابسرمشقوورودبهاینعرصهرافراهمکند.نمونههایخطعالمههم،شامل
یادداشتهاییدربارهعلومقرآنیوشرحروایاتواحادیثمعصومین(ع)است.

دانش مسلمین :کتاب «دانش مسلمین» ،یکی از
آثار مشهور عالمه حکیمی است که پیش از پیروزی
انقالب اسالمی و در سال1356ش به رشته تحریر
درآمــد .ایــن کتاب تالشی اســت بــرای تنویر ذهن
مخاطبان و به ویژه جوانانی که به دلیل رویکردهای
ضدفرهنگیرژیمپهلوی،ازدستاوردهایمسلمانان
درحوزههایمختلفعلوم،آگاهیالزمرانداشتندو
این ناآگاهی ،آنها را در برابر تبلیغات سوء دشمنان
اســـام ،بــه شــدت آسیبپذیر م ـیکــرد« .دانــش
مسلمین» تالش عالمه حکیمی در راستای اقداماتی بود که پیش از آن ،توسط
بزرگانی مانند شهید مطهری و در قالب آثاری مانند «خدمات متقابل اسالم و
ایران»دنبالمیشد.معادلسازیدقیقواژگانجدید،نثرجذاب،روانوسادهو
همچنیندقتدرفصلبندیازویژگیهایاینکتاباست.

کوتاه از نمایشگاه کتاب
عبور آمار فروش مجازی از مرز  42میلیارد تومان

ترجمه ساالنه  15کتاب ایرانی به زبان صربی

خریداران بخش مجازی سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،تا
پایان روز هفتم ،یعنی سهشنبه (27
اردیبهشتماه) ،درمجموع  475هزار
نسخهکتاب،بهارزش 42میلیاردو200
میلیونتومانخریداریکردند.بهگزارش
ایبنا،این 475هزارنسخهدرقالب 225هزاربستهخریداریشدهوشرکتملی
پست جمهوری اسالمی ایران هم ،تاکنون  50هزار بسته را به صورت رایگان،
ارسالکردهوتحویلخریدارانبخشمجازینمایشگاهکتابتهراندادهاست.

دراگـــان ت ــودوروی ــچ ،سفیر صربستان در
ایــران ،در بازدید از سیوسومین نمایشگاه
بینالمللیکتابتهران،بابیاناینکهساالنه
 15عنوان کتاب ایرانی به زبــان صربی در
صربستان منتشر میشود ،گفت :هرچند
تعدادکتابهاییکهاززبانصربیبهفارسی
ترجمهشده،کمتراست،بااینحالتالشمیکنیمدربخشفرهنگیفعالباشیم.
به گزارش ایبنا ،وی افزود :تاکنون حدود  130عنوان کتاب ایرانی به زبان صربی
منتشرشدهاستکهبعضیازآنهاراامسالدرغرفهصربستانبهنمایشگذاشتهایم.
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وسنی  :وسنی روایـــت زنــدگــی خود
سعید تشکری اســت؛ روایــت نوجوانی
کــه همه زنــدگ ـی او در دوچــرخــهاش
خالصه م ـیشــود .سعید کــه در خانه
فضای مناسبی برای زندگی و آرامش
فکری ندارد ،به خانه مادربزرگش پناه
میبرد و آنجاست که سر از راهپیمایی
و انــقــاب ـیگــریهــای ســـال 1356
درمـــیآورد .تشکری «وسنی» را برای
نوجوانان نوشت و این داستان ،نخستین روایت از مجموعه سه
جلدی قصههای شخصی ،اما خواندنی اوست.
مفتون و فیروزه « :مفتون و فیروزه»،
رمــان دوجلدی سعید تشکری ،یک
روایت متفاوت از مبارزات مردم ایران
در برابر آن چیزی است که ما با نام
تهاجم فرهنگی میشناسیم .معمو ًال
وقــتــی از چنین مــبــارزاتــی صحبت
بــه مــیــان م ـیآیــد ،ح ــواس همه پرت
میشود به سمت فعالیت فعاالن بزرگ
فرهنگی؛ مث ً
ال نویسندههای معروف یا
سینماگران شناخته شده .اما قهرمانان «مفتون و فیروزه» آدمهای
عادی و هنرمندی هستند که میخواهند با هنر نمایش و تئاتر به
جنگ این هجوم بروند .این رمان ،از یک جهت ،روایت داستانی
تاریخ روشنفکری در ایران و چالشهای فرهنگی پیش روی آن
نیز هست .تشکری رمان «مفتون و فیروزه» را تاریخ خصوصی
ملت ایران نامیدهاست ،ادعایی که نمیشود آن را گزاف دانست.

وقتی زمین دروغ میگوید« :وقتی
زمین دروغ میگوید» ،یادگاری مهم
سعید تشکری در حوزه ادبیات نمایشی
اســت و دســت برتر او را در ایــن حوزه
نشان میدهد .موضوع نمایشها ،باز
هم دغدغه اصلی نویسنده است؛ تاریخ
معاصر ایران و همینطور ،تاریخ قرن
بیستم .مث ً
ال نمایشنامه اول با عنوان
«برف میبارد» ،در فضای دوران دفاع
مقدس روایت میشود و سه پزشک ،به نامهای مهربان ،ناتالی و
جمیله که به ترتیب ایرانی ،اتریشی و عراقی هستند ،ضمن یک
عمل جراحی ،مخاطب را به فضای دوران جنگ و مسائل آن
میبرند یا در نمایشنامه دوم ،با عنوان «سونات» ،روایت نسلکشی
در بوسنی و هرزگوین مورد توجه قرار میگیرد.
غریب قریب « :غریب قریب» شاهکار
دیگری از سعید تشکری است که باز
هم مخاطب را به اعماق تاریخ میبرد
و اینبار ،مهمان روایــت ساخته شدن
حرم رضوی میکند .او در این روایت
داستان ،قصه ساخت حرم را در 12
فصل و در دورههای تاریخی سامانیان،
غزنویان ،سلجوقیان ،خوارزمشاهیان،
ایلخانان،تیموریان،صفویان،افشاریان
و قاجار روایت کرده است؛ آن هم با نثری لطیف که خواننده را
خسته نمیکند و تا انتهای کار ،جذابیت خود را از دست نمیدهد.
اوسنه گوهرشاد« :اوسنه گوهرشاد»،
به نوعی پرواز در یک تاریخ  500ساله
اســت؛ اینکه سعید تشکری به عصر
تیموری میرود و گوهرشاد بیگم ،بانی
مسجد گوهرشاد را به ســال 1314
دعوت میکند تا شاهد واقعه مسجد
گوهرشاد و شهادت مظلومانه مردم
به دست ُع ّمال رژیم رضاخانی باشد،
نشاندهنده ذهن گسترده او و تسلط
نقل روایتهای تاریخی است .اوسنه گوهرشاد،
وی بر آداب ِ
هرچند بیشتر مربوط به گزارشهای واقعه  21تیر  1314است،
اما تشکری با قلم جادوییاش ،خواننده را در گستره یک تاریخ
پرفراز و نشیب ،چنان آرام و بدون تنش جابهجا میکند که آب در
دلش تکان نمیخورد.

