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نمایشگاه کتاب به رویداد تخصصی
اقتصاد نشر تبدیل شده است

...

رهبر انقالب دردیدار برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم تبیین کردند

میراث مکتوب
جهانگرد ونیزی
روایت کننده غارتگری مغوالن

▪کتاب مارکوپولو باعث کشف آمریکا شد

عباسی درباره ارزش جغرافیایی کتاب مارکوپولو مینویسد:
«در موزه کلمبیانا واقع در سویل ،نسخهای از سیاحتنامه
مارکوپولو وجــود دارد که شامل  70یــادداشــت کریستف
کلمب ،دربــاره محتویات و مندرجات کتاب است .از مطالعه
این یادداشتها ،چنین به نظر میرسد که کلمب ،در نتیجه
بررسیکتابمارکوپولوتوانستهاستدنیایجدید،یعنیآمریکا
را ،اکتشاف کند ».محققان و مورخان عالیمقام کشورهای
متمدن،دربارهسفرنامهمارکوپولو،کتابهایگرانبهایمتعدد
و مفصلی نگاشتهاند ،ولی هیچکدام از آنها ،از لحاظ تحلیل
علمی و تاریخی و نیز تشریح منطقی و انتقادی مطالب ،به پای
این نوشته نفیس ویکتور ،دانشمند نامدار معاصر ،نمیرسد:
«کتاب این محقق دانشمند ،در مدت کوتاهی ،به زبانهای
مختلف عالم ترجمه شد و انتشار یافت و نگارنده این سطور را،
دریغ آمد که فارسیزبانان از مطالب مهم و گرانبهای تاریخی
آن ،محروم بمانند لذا به ترجمه و نگارش آن همت گماشتم».
▪فلسفه تاسیس دیوار چین

مارکوپولو در سفرنامه خود ،دربــاره فلسفه ایجاد دیوار
چین ،چنین مینویسد« :چینیان برای حفاظت و نگهداری
روابط بازرگانی و مناسبات تجارتی خود با جهان غرب،
اقدام به افزایش طول دیوار معروف خود کردند و برجهای
دیدهبانی قابل توجه ،با ساخلویی[پادگان] مهم ،در آن
بهوجود آوردن ــد .دیــوار کبیر چین که به ظاهر ،عالمت
انزوا بهشمار میرود ،در حقیقت وسیله حمایت و حراست
جادههای تجاری ،از تعرض و تجاوز وحشیان و چادرنشینان
میباشد و برای صیانت از مناسبات بازرگانی با دنیای
مغرب ایجاد شده است .کاروانهای بزرگ و عظیم مشرق
زمین ،در کنف حمایت دیــوار کبیر چین ،میتوانستند
سیل کاالهای گرانبها را از خاور دور به سوی مغرب زمین
و بالعکس ،هدایت کنند و هنگامی که مناسبات بازرگانی
بین مشرق و مغرب انحطاط پیدا کــرد ،قسمت اخیر و
جدیدالتاسیس دیوار کبیر نیز ،اهمیت خود را از دست
داد .به طور کلی ،طی قرنهای متمادی و اعصار متوالی
روابط تجارتی و مناسبات اقتصادی میان امپراتوری روم
و کشور چین برقرار بوده و این رابطه غالب ًا ،از راه خشکی
انجام میگرفته است .ولی از سده سوم الی پنجم میالدی،
مناسبات موجود میان دو کشور بزرگ شرق و غرب ،به
تدریج با مشکالتی مواجه شد؛ به طور یکه بازرگانان
رومی ،فقط گاهگاهی کاروانهای بزرگ تجاری را از راه
خشکی ،به سوی خاورزمین حرکت می دادند».

معنای تقابل«هویت ایمانی»در برابرهویت کفر
بینات جامعه اسالمی؛ البتّه این نشدنی
جزو واضحات و ّ
نیست ،دور از دسترس هم نیست ،خیال نکنند که حاال
این کارها را اگر بخواهیم بکنیم ،صد سال طول می کشد؛
همت بکنند ،این کارها خیلی
نه ،اگر اهل دل و اهل دین ّ
زود تح ّقق پیدا می کند؛ باید اینجور دنبال قرآن رفت.

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

حضرت آیت ا...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی،
صبح روز پنج شنبه گذشته در دیــدار استادان ،قاریان
و حافظان برگزیده سی و چهارمین دوره مسابقات
بینالمللی قرآن کریم از  ۸۳کشور جهان ،هویت اسالمی
را مانع از دخالت و سلطه دشمنان خواندند و با اشاره
به هدف جبهه کفر برای نابود کردن این هویت ایمانی
خاطرنشان کردند :معارف قرآنی ،نجاتبخش و سازنده
زندگی مقتدرانه و عزتمندانه امت اسالمی است و باید
به گفتمان رایج و روشن در جوامع اسالمی تبدیل شود.

▪انقالب ،ما را به قرآن نزدیک کرد

▪یکی از بزرگ ترین حسناتی که می توان تصور کرد

ب ــه گـــــزارش پــایــگــاه دفــتــر حــفــظ و نــشــر آثــــار رهــبــر
انقالب،متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در این
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خــوشــامــد عـــرض مــی کــنــم بــه هــم ـهحـ ّ
ـضــار مــحــتــرم،
مــخــصــوصـ ًا بــه میهمانان عــزیــزی کــه از کــشــورهــای
مختلف اســامــی تشریف آوردنــــد و شــرکــت کردند
در ایــن برنامه بــزرگ قرآنی؛ به ویــژه اساتید ،داوران،
مح ّققین قــرآنــی .و تــشـ ّ
ـکــر مــی کــنــم از مــســئــوالن و
دسـتانــدرکــارانــی که ایــن مراسم باشکوه را تشکیل
دادند و به راه انداختند و به بهترین وجهی اداره کردند.
ا ّو ًال بدانید آنچه انجام دادید یک حسنهبزرگ است؛ امروز
در سراسر دنیای اسالم ،هرکاری برای قرآن ،و در جهت
فهم قرآن و اشاعه قرآن انجام بگیرد ،یکی از بزرگترین
حسناتی است که می شود تص ّور کرد؛ این کار شما یک
نیت ها را خالص کنید بــرای خدا و دور از
حسنه بــودّ .
هواجس( )1نفسانی و دور از انگیز ههای گوناگون ،تا
انشاءا ...مورد قبول پروردگار قرار بگیرد و پیش خدای
متعال مأجور باشید.
▪با مفاهیم قرآن ناآشناییم

و این حرکت قرآنی در کشور ما بایستی ادامه پیدا کند؛
ما از قرآن دوریم؛ ما از قرآن بیگانهایم؛ ما با مفاهیم قرآن
ناآشناییم؛ باید کاری کنیم؛ آنقدر تالش کنیم که مفاهیم
عمومی م ّلت
قرآنی جزو مفاهیم رایــج و گفتمان های
ِ
های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیرد .من در این مورد
ک فرصتی صحبت خواهم کرد.
انشاءا ...در ی 
▪مفاهیمی که سازنده زندگی عزتمندانه است

آنچهاینجاعرضمیکنم[ایناستکه]مامعارفیدرقرآن
داریم ،مفاهیمی در قرآن داریم که این مفاهیم حقیقت ًا
امت اسالمی است؛
سازند ه زندگی مقتدرانه و ع ّزتمندان ه ّ
حقیقت ًا مایه نجات ا ّمت اسالمی از گرفتاریهاست؛ در
قرآن این مفاهیم را داریم.
برای اینکه این مفاهیم مورد عمل قرار بگیرد و تح ّقق
بینات افکار جامعه
پیدا کند ،ا ّول باید این مفاهیم را جزو ّ
اسالمی قرار داد و کاری کرد که برای جامعه اسالمی
این مفاهیم قطعی و روشن بشود که هیچچیزی جلوی
آن را نتواند بگیرد .ما در این مرحله هنوز گرفتاریم ،ما
در این مرحله هنوز مشکل داریــم؛ باید کاری بکنیم که
این مفاهیم در جامعه اسالمی تبدیل بشود به مس ّلمات
فکری ،به رایجترین افکار مشترک بین همه قشرهای
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مارکوپولو ،تاجر و جهانگرد
مــعــروف ونــیــزی اســـت که
شنیدن نــام او ،مــا را بــه یاد
سفر و سفرنامه میاندازد.
بــه گ ــزارش ایبنا ،او تاجر و
جــهــانــگــرد ونــیــزی در قــرن
ســیــزدهــم مــیــادی بــود که
مـــشـــاهـــدات و تــجــربــیــات
سفرهایش را ،در کتابی به
نام «سفرهای مارکوپولو» ثبت کــرد؛ کتابی که امــروزه
با نا مهای «شگفتیهای جهان» یا «توصیفی از جهان»
شناخته میشود .مارکو و کتاب او ،در معرفی آسیای
مرکزی و چین به اروپاییان ،نقش مهمی داشت .محمد
لوی عباسی ،مترجم کتاب «جهانگردی مارکوپولو» معتقد
است« :محققین بزرگ ،ارزش تاریخی کتاب مارکوپولو را از
نظر صراحت لهجه و دقت نظر ،معادل با شاهکار تاسیتوس
مورخ معروف میدانند .او مانند نویسندگان فرمایشی،
همچون عطا ملک جوینی ،صاحب «تاریخ جهانگشا»،
رشیدالدین فضلا ،...نویسنده «جامع التواریخ رشیدی» و
یا حمدا ...مستوفی قزوینی ،مولف «تاریخ گزیده» ،خانان
وحشی و غارتگر مغول را نمیستاید ،بلکه با صراحت
کمنظیری ،فجایع آنها را تحلیل و تشریح میکند .همچنان
که وحشیگریها و غارتگریهای اقوام ژرمن را با کمال
وضوح ،توصیف و تشریح کرده است».

سخنگوی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت :نمایشگاه کتاب تهران به پشتوانه 30دوره برگزاری ،اکنون به رویداد تخصصی
اقتصاد کتاب و نشر تبدیل شده است .همایون امیرزاده در گفت وگو با خبرنگار حوزه کتاب ایرنا افزود :نمایشگاه کتاب تهران در مدت 30
سال برگزاری به سمت تخصصی شدن پیش رفته و حضور حوزه های تخصصی کتاب در آن ملموس تر شده است.

مردم؛ این کاری است که باید در زمینه قرآن انجام بگیرد.
این جلسات و این نشستنها و این تالوت ها و این حفظها
مقدمهآن فهم عمومی
که همه اینها الزم و حسنه استّ -و درک عمومی است.
▪مفهوم هویت ایمانی

حاال من یکی از این مفاهیم را ِمن باب نمونه عرض بکنم.
فرمودَ :ف َمن َیکفُ ر ّ
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ک
بالط
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صام َلها؛ این یک معرفتی است ،این
الوثقی َلان ِف َ
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یک اصل است؛ کفر به طاغوت و ایمان به خدا .یعنی
ما همه عالم وجود را تقسیم می کنیم به دو قسمت:
یک قسمت منطقهنفوذ طاغوت است ،باید به آن کفر
ورزیــد؛ یک قسمت منطقه نفوذ ا ...اســت ،باید به او
ایمان آورد ،باید او را باور کرد؛ هو ّیت ایمانی در مقابل
هو ّیت کفر .این به معنای این نیست که ما دائم بایستی
با هر کسی که در هو ّیت کفر است بجنگیم؛ این معنایش
مقاتله نیست؛ این معنایش عدم ارتباط هم نیست؛ این
معنایش [عدم] تبادل معلومات هم نیست؛ این معنایش
استقالل هو ّیت ایمانی و مرزبندی هو ّیت ایمانی است
تا [انسان] بتواند در مقابل هو ّیت طاغوت و هو ّیت
کفر ،خودش را حفظ کند ،نگه دارد ،تکمیل کند ،رو به
پیشرفت حرکت کند.
▪ریشه گرفتاری امت اسالمی

امــروز گرفتاری ا ّمــت اسالمی در چیست؟ در تس ّلط
فرهنگ غربی بر او است ،در تس ّلط اقتصاد غربی بر او
است ،در تس ّلط سیاست غربی بر او است؛ گرفتار یها
اینهاست .امروز در بسیاری از کشورهای اسالمی چیزی
به نام هو ّیت اسالمی وجود ندارد؛ بله ،مردم مسلمانند،
نماز هم می خوانند ،روزه هم می گیرند ،شاید زکات هم
می دهند ا ّما مجموع ه جامعه ،هو ّیت اسالمی ندارد؛ یعنی
شخصیتی ،یک حقیقتی قرار گرفت ه در مقابل حقیقت
یک
ّ
کفر و حقیقت طاغوت وجود ندارد .لذا شما میبینید آنها
ِ
فرهنگ اینها دخالت می کنند ،در
دخالت می کنند؛ در
باورهایشان دخالت می کنند ،در اقتصادشان دخالت می
کنند ،در روابط اجتماعیشان دخالت می کنند ،سیاست
هایشان را در مشت می گیرند .آنوقت نتیجه این می شود

که چون درون مجتمع اسالمی و ا ّمت اسالمی هو ّیت
واحدی وجود ندارد ،دعوا به وجود میآید ،جنگ به وجود
میآید ،تنافر به وجود میآید ،عدم تفاهم به وجود میآید؛
این[جوری] می شود .امروز دنیای کفر درصدد مضمحل
کردن و نابود کردن این هو ّیت است؛ هرچه از این هو ّیت
در هر نقطهای از دنیا باقی مانده ،این را میخواهند از بین
ببرند .این یک اصل اسالمی است؛ َف َمن َیکفُ ر ّ
ِ
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میع َعلیم؛( )2این یک حقیقت است .این
س
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حقیقت را اگرچنانچه ما درست بفهمیم ،آن را دنبال
کنیم ،آن را بهصورت یک فهم عمومی در جامعه اسالمی
امت اسالمی دربیاوریم ،شما ببینید چه تح ّولی اتّفاق
و ّ
میافتد!شماببینیدهمینیکحقیقت،کهصدهاحقایق
ازاینقبیل در قرآن وجود دارد ،چه تح ّو لی در دنیای
اسالم به وجود میآورد! اگر همین یک امر را ،همین یک
معرفت را درست بفهمیم و باور کنیم و گسترش بدهیم،
ببینید چه اتّفاقی میافتد!
▪معارف قرآنی باید به گفتمان های عمومی تبدیل شود

دوری ما از
قرآن را باید فهمید؛ ما دوریم از قرآن .از این
ِ
قرآن ،دشمن دارد استفاده می کند .دشمن روزبـهروز
در ما بیایمانی را تزریق می کند ،الابالیگری را تزریق
می کند ،وابستگی به خود را تزریق می کند .نگاه کنید
به دولت های اسالمی ،نگاه کنید به کشورهای اسالمی،
ببینید در مقابل آمریکا ،در مقابل صهیونیسم ،در مقابل
دشمن ،در مقابل غارتگران چه وضعی دارند! این ناشی
از دوری از قرآن است.
ما اگر به قرآن نزدیک بشویم ،همه این حفرهها ُپر خواهد
شد؛ هم ه این ُخلل و ف َُرج بسته خواهد شد؛ هو ّیت اسالمی
در مقابل هو ّیت کفر خودش را نشان خواهد داد .معنای
اینکه ما می گوییم [اگــر] به قــرآن عمل کنیم ،زندگی
درست خواهد شد ،این است .معارف قرآنی وجود دارد،
این معارف باید تبدیل بشود به گفتمان های عمومی در
بین مردم؛ آنقدر تکرار بشود ،آنقدر کار بشود ،آنقدر
دربارهاش تحقیق بشود ،آنقدر بنویسند ،آنقدر شعرا و
ُادبا و هنرمندان درباره آن کار هنری بکنند که اینها بشود

تقر ب به
بحمداهلل در جمهوری اسالمی توفیقات ما در ّ
قرآن کم نبود؛ ما از قرآن خیلی دور بودیم؛ در دوران
حکومت طاغوت در این کشور قرآن به ک ّلی مهجور بود؛
در مدارس ما -مدارس کودکان ،مدارس بزرگساالن،
دبیرستان ها ،دانشگا هها -از قرآن هیچ خبری نبود؛
در جامعه ما از قــرآن خبری نبود .جلسات قرآنیای
وجود داشت [ا ّما] مهجور بود؛ نمونههایش را در تهران،
در مشهد ،در جــاهــای دیــگــر ،بعضیها را از نزدیک
عدهای
دیده بودیم ،بعضیها را هم شنیده بودیم؛ یک ّ
میآمدند ،یک قرآنی تــاوت می شد و تمام می شد
میرفت .حفظ قرآنُ ،انس با قرآن ،تالوت دائمی قرآن،
نشر معارف قرآن ،این چیزها خیلی کم وجود داشت.
انقالب ما را به قرآن نزدیک کرد ،با قرآن آشنا کرد .امروز
ما مفتخریم به اینکه عالقهمند به قرآنیم ،مشتاق به
قرآنیم ،مفتخریم که جوان های ما عالقهمند به قرآنند.
امروز هرجایی در این کشور ،در هریک از شهرها ،یک
جلسهقرآنی اعالم بشود ،هجوم جوان هابه آن جلسه
فراوان خواهد بود .میبینید جلسات قرآن را؛ در همه
شهرها ،در همه محافل ،می رونــد هجوم مـیآورنــد،
میشنوند ،مینشینند؛ اینها چیزهایی است که به برکت
انقالب رخ داده است ،به برکت اسالم رخ داده است.
▪همه باید برای انس با قرآن تالش کنند

کسانی که عالقهمند به قرآنید و متو ّلی امــور قرآنید،
جد ی دنبال
این رشته را رها نکنید ،این کار را بهطور ّ
کنید؛ نگویید حاال به اینجا رسیدیم ،خب دیگر تمام
شد؛ نه ،کار دربــاره قــرآن ،کار بــرای قــرآن تمامشدنی
نیست؛ خیلی باید تالش کنیم ،خیلی باید کار کنیم؛
همه تالش کنند ،همه کار کنند؛ با قرآن ُا نس بگیریم.
همه خانوادههای ما ،جوان های ما ،مردم ما بایستی با
قرآن مأنوس بشوند .این حفظ قرآن مایه ُا نس با قرآن
اســت ،تکرار این جلسات مایه ُانــس با قــرآن اســت .این
ُا نــس با قــرآن منافع زیــادی دارد ،فواید زیــادی دارد؛
آشنایی با آن معارف را انشاءا ...به ما خواهد داد.
همان
ِ
امیدواریم خداوند متعال به شماها اجر بدهد و کسانی
کــه در ایــن راه در طــول ســال هــای متمادی زحمت
کشیدهاند ،خداوند آنها را مشمول لطف و رحمت خود
قرار بدهد؛ بعضی از دنیا رفتهاند ،خداوند درجاتشان
را عالی کند؛ آنهایی که هستند ،خداوند ا نش ــاءا...
بــرای جامعه ما آنها را حفظ کند و نگه دارد؛ و خداوند
امــام بــزرگــوار ما را که گشاینده ایــن راه بــود ،با اجــداد
طاهرینش محشور کند و انشاءا ...با اهل قرآن در قیامت
محشور کند؛ ما را هم انشاءا ...از اهل قرآن قرار بدهد.
والسالم علیکم و رحمةا ...و برکاته
ّ
▪پی نوشت
 )1آرزوها و خواهش ها
 )2ســور ه بقره ،بخشی از آیه ۲۵۶؛ «پس هرکس به
آور د ،به یقین به
طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان َ
دستاویزی استوار ،که آن را گسستن نیست ،چنگ زده
است؛ و خداوند شنوای داناست».

...

معرفی کتاب
«وفیات االعیان»
اثری که تحسین غربیان را برانگیخت
ابن خلکان  ،تاریخنگار و فقیه
بنام قرن هفتم هجری است
که اثر برجسته و ارزشمند او،
یات االعیان»،
«و َف ُ
با عنوان َ
تــحــســیــن شــرقشــنــاســان
بسیاری را برانگیخته است.
به گزارش ایبنا ،ابوالعباس،
احــمــدبــن مــحــمــد برمکی
اربلی ،ملقب به شمسالدین
و مشهور به ابن خلکان ،قاضی ،تاریخ نگار ،فقیه ،ادیب و
نویسنده سده هفتم هجری بود .آنچه درباره ابن خلکان
و اثر ارزشمند او« ،وفیات االعیان» ،حائز اهمیت است،
متفقالقول بودن همه زندگینامه نویسان و نویسندگان
بعد از او ،دربــاره مناعت و استحکام شخصیت اخالقی
وی و دقت فتاوی و آرای او در مقام قضاست .براساس
شرح حالهایی که از ابن خلکان در دست است ،میتوان
دریافت که او ،از هجو و هزل پرهیز داشته و از حضور در
مجالسی که در آن غیبت مـیشــده ،به شــدت اجتناب
میورزیده است .برخی ،پرهیز ابن خلکان را از اشاره به
وجوه منفی شخصیت اشخاص یا فساد عقیدهای افرادی
که زندگینامه آنها را مینوشته است ،به همین خصلت
او نسبت دادهاند .برای نمونه ،ابن کثیر طفره رفتن ابن
خلکان را از اشاره به فساد عقیده ابنالراوندی ،ناشی از
همین پرهیز دانستهاست.
▪«وفــــیــــات االعـــــیـــــان» ،اثــــــری ارزشـــمـــنـــد در
زندگینامهنویسی

کتاب «وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ما ثبت بالنقل
اوالــســمــاع» ،تنها کــتــاب شــم ـسالــدیــن ،ابــوالــعــبــاس
احمدبن خلکان و در مجموع ،بهترین کتاب در عرصه
زندگینامهنویسی به زبان عربی است .ابن خلکان ،با آنکه
بسیار نوشته است ،جز «وفیات» ،که مکرر هم آن را تصحیح،
تنقیح و تکمیل کردهاند ،کتابی ندارد و آثار دیگری که به
او نسبت داده شده ،در حقیقت ملحقات «وفیات» است.
تعابیری که علما و نویسندگان مسلمان و بعدها ،شرق
شناسان و اسالم شناسان درباره این کتاب به کار بردهاند،
همه حاکی از قدر و منزلت کم نظیر آن ،در نوع خود است.
▪مستشرقان و تحسین اثر درخشان ابن خلکان

جــان آلــفــرد هــای وود ،مــدرس زبــان عربی در مدرسه
مطالعات شرقی دانشگاه دوره ــام انگلیس« ،وفیات
االعیان» را مجموعهای درخشان دانسته و تریتون ،استاد
ممتاز عربی مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه
لندن ،گفته است که «وفیات االعیان ،در تطور این سبک
ادبی در متون عربی و اسالمی ،جایگاه اصلی و اول را
دارد» .ژان سواژه فرانسوی آن را «معروفترین کتاب شرح
حال» مینامد که با وســواس تهیه شده و خوب به رشته
تحریر درآمده است.
پیترز ،آن را یکی از «دو زندگینامه عظیم تمدن اسالمی»
دانسته ،گوستاوفن گرونبام آن را «مجموعهای تحسین
برانگیز» و «ذروه نوع ادبی خاص خودش» شمرده ،دانلپ
آن را «بسیار مفید و بیهمتا» خوانده ،هامیلتون گیب
این کتاب را به «دقت نظر و متانت اسلوب» ستوده است
و باالخره رینولد نیکلسون ،میگوید که در این عقیده
با سر ویلیام جونز همآواز است که« ،در میان همه آثار از
این نوع ،تردیدی نداریم که وفیات االعیان ابن خلکان
بهترین است».
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