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غربت زدایی از علوم انسانی
الزامی است

...

معرفی کتاب
اسنادی از زندگی و زمانه
استاد محمد تقی شریعتی
کتاب «محمدتقی شریعتی و
کانون نشر حقایق اسالمی به
روایــت اسناد» که توسط پروین
منصوری تدوین شده ،از سوی
موسسه فرهنگی هنری مرکز
اس ــن ــاد ان ــق ــاب اســـامـــی ،با
شمارگان  ۱۰۰۰نسخه و قیمت
 ۴۵هزار تومان ،روانه بازار نشر شده است .به گزارش ایسنا،
درمقدمهاینکتابآمدهاست«:ازجملهحرکتهایمذهبی
که از شهریور سال  ۱۳۲۰آغاز شد ،تاسیس کانون «نشر
حقایق اسالمی» در مشهد ،به سرپرستی مرحوم استاد
محمدتقی شریعتی بــود .فعالیتهای متنوع این کانون
در خراسان ،بخشی از تاریخ نیروهای مذهبی را تشکیل
میدهد .نقش نیروهای مذهبی در ملی کردن صنعت نفت
و پیروزی انقالب اسالمی ،موضوع بررسی کتاب حاضر است
که مرکز اسناد انقالب اسالمی بنا بر رسالت خود ،تدوین و
انتشار آن را بر عهده گرفته است ».همچنین ،در پیش گفتار
کتاب میخوانیم«:محمدتقی شریعتی در طرح حقایق
اسالم ،نگرشی ارائه میداد که بعدها به جریان روشنفکری
دینی شهره شد .این اسناد ،از فعالیتهای اجتماعی –
سیاسی او در راستای باورهای دینیاش که به نام حقایق
اسالم از آنها یاد میکرد ،حکایت دارد .این کتاب میکوشد
با ارائه اسناد و مدارک الزم ،این امکان را فراهمسازد تا
محققان ،موفق به انجام پژوهشهای مستند و مستدل در
این راستا شوند ».در این کتاب ،اسناد به سه گروه تقسیم
میشوند؛ اول ،اسنادی که از اعتبار زیادی برخوردارند،
این اسناد معمو ًال گزارشهای مستقیم مأموران از وقایع،
بدون هیچگونه توضیح و تفسیر و نیز نامهها و دستورات
اداری با مهر و امضای معتبر است .دوم ،اسنادی که از اعتبار
یک واقعه یا نامهها یا دستورهایی با امضای نامشخص و
مهر ناخوانا هستند و ســوم ،اسنادی که از هیچ اعتباری
برخوردار نیستند؛ مثل ذکر شایعات یا اعالمیههای جعلی.
کتاب "محمدتقی شریعتی و کانون نشر حقایق اسالمی به
روایت اسناد" در دو بخش تهیه و تدوین شده که در بخش
اول ،گردآورنده به دوران تولد و کودکی تا دوران تحصیل
و جوانی ،تأسیس کانون نشر حقایق اسالمی،ورود استاد
به عرصه سیاست ،کودتای  ۲۸مرداد ،بسته شدن کانون
و ارتباط آن با حسینیه ارشاد میپردازد .بخش دوم نیز به
ارائه اسناد و مدارکی درباره تاریخ آن دوران و شخص استاد
محمدتقی شریعتی اختصاص دارد که با رعایت اصول
سندنویسی ،بازنویسی شده ،به طوریکه تنها در مواردی که
مطلب نوشتهشده در اصل سند مفهوم نبوده یا غلط امالیی
داشته ،با ذکر پاورقی و قرار دادن هرگونه مطلب اضافهشده
در قالب ،به مطلوب کردن متن و سند پرداخته است.

ربن» فرانسوی ،خواهان دیدار فیلسوف نامی
«هانری ُک َ
جهان اسالم بودند .به این ترتیب ،جلسات متعدد مناظره
و پرسش و پاسخ ،میان استادان فلسفه مغرب زمین و
عالمه طباطبایی شکل گرفت؛ جلساتی که نقش مهمی
در شناساندن فلسفه اسالمی به دنیا داشت.

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

زنده یاد ،عالمه سید محمدحسین طباطبایی ،حکیم،
فیلسوف ،مفسر قرآن و عالم واالمقام جهان اسالم ،در سال
(1281هـ.ش) ،در شهر تبریز متولد شد .اجداد او همگی
از سادات مورد احترام و علمای برجسته خطه آذربایجان
بودند .عالمه طباطبایی ،در پنج سالگی مــادرش را از
دست داد و در 9سالگی از نعمت پدر محروم شد .برادرش،
مرحوم آیت ا ...سیدمحمدحسن طباطبایی ،معروف
به «عالمه الهی» ،کفالت او را برعهده گرفت .عالمه
طباطبایی ،در سنین کودکی به مکتبخانه رفت و مقدمات
علوم دینی را ،چنان که رایج آن عصر بود ،فرا گرفت .او تا
سال 1304هـ.ش ،تحصیالت دینی خود را به استثنای
دو حــوزه عرفان و فلسفه ،تکمیل کــرد .وی در بــاره آن
دوران گفته است«:در ایام تحصیل که تقریب ًا هفده سال
طول کشید ،هرگز نسبت به تعلیم و تفکر ،درک خستگی
و دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان را فراموش کرده و
تلخ و شیرین حوادث را برابر میپنداشتم .بساط معاشرت
غیر اهل علم را به کلی برچیدم .در خورد و خواب و لوازم
دیگر زندگی ،به حداقل ضروری قناعت میکردم و باقی
را به مطالعه میپرداختم .بسیار میشد ،به ویژه در بهار و
تابستان ،که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه میگذراندم
و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه میکردم و اگر
اشکالیپیشمیآمدبههرشکلیبودحلمیکردمووقتی
که در درس حضور مییافتم از آن چه استاد میگفت قب ً
ال
روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد
نبردم ».عالمه طباطبایی این دوران پربار را در تبریز و در
مدرسه «طالبیه» گذراند؛ در همین دوره خوشنویسی را
هم نزد مرحوم «میرزا علینقی خطاط» فرا گرفت.

▪تفسیر گران سنگ «المیزان»

به مناسبت روز بزرگداشت سیدمحمدحسین طباطبایی
مفسر ،عارف و فیلسوف بزرگ جهان اسالم

عالمهذوالفنون

▪در محضر «سید علی قاضی»

مدتی بعد ،عالمه طباطبایی همراه با برادرش راهی نجف
اشرف شد تا از دانش استادان بنام این حوزه پرقدمت،
بهره مند شود .در نجف بود که از سوی عارف کامل ،مرحوم
«سید علی قاضی» ،به مجلس درس ایشان دعوت شد و
مبانی عرفان اسالمی و مراتب زهد و سلوک را زیر نظر آن
مرحوم طی کرد .همزمان با پرداختن به عرفان و سلوک
معنوی،عالمهطباطبایی،همراهبابرادرشدردرسفلسفه
و حکمت حکیم متأله« ،سید حسین بادکوبه ای» شرکت
میکرد .افزون بر این ،او طی  10سال حضورش در نجف
اشرف ،از فراگیری دیگر علوم اسالمی مانند فقه و اصول نیز
غفلت نکرد و در این عرصه ،از درس مرحوم میرزای نائینی
و آیت ا ...غروی اصفهانی ،بهره برد .عالمه طباطبایی،
همزمان با فراگیری حکمت و فلسفه ،به فراگیری ریاضیات
نزد مرحوم سیدابوالقاسم خوانساری پرداخت .با وجود این
کهعالمهطباطباییدرتمامیعرصههایعلومعقلیونقلی،
سرآمد به شمار میآمد و محضر بزرگان و صاحب نظران هر
رشته را درک کرده بود ،اما هیچ کدام از استادانش مانند
مرحوم «سیدعلی قاضی» بر وی تأثیر نگذاشتند .عالمه
طباطبایی که مراتب زهد و سلوک را زیر نظر آن عارف کامل
طی کرده بود ،با شنیدن نام استاد ،رنگ صورتش تغییر

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:امروزبایدازعلومانسانیغربتزداییشودواگرمابهدنبالتغییربزرگهستیم،فقطبامطالعهوکتابمیتوان
چنین تغییری را ایجاد کرد .به گزارش ایبنا ،علی ربیعی افزود :اگر به دنبال حل مســائل اجتماعی هستیم ،این مهم فقط از طریق نظریهپردازی
در حوزه علوم انسانی رخ میدهد .وی تصریح کرد :متاسفانه امروزه کمتر کسی وقت خود را صرف نوشتن بهویژه در حوزه علوم انسانی میکند.

میکرد و ارادتش به او نمایان میشد.
▪مهاجرت به قم

تنگی معیشت باعث شد عالمه طباطبایی نتواند مدت
بیشتری در نجف اشرف بماند .به همین دلیل ،به تبریز
بازگشت و در زمینهای آبا و اجدادی خود در روستای
«شادآباد» به کشاورزی مشغول شد« .سیدعبدالباقی
طباطبایی»،فرزندعالمه،گفتهاست«:خوببهیاددارمکه
مرحوم پدرم ،دایم ًا و در تمام طول سال ،مشغول فعالیت
بود و کارکردن ایشان در فصل سرما ،هنگام ریزش باران
و بر فهای موسمی ،در حالی که چتر به دست گرفته
بودند یا پوستینی به دوش داشتند ،امری عادی تلقی
میشد».عالمه طباطبایی در سال 1325هـ.ش راهی
حوزه علمیه قم شد .به دلیل تسلط کم مانندش بر فلسفه
اسالمی ،ابتدا تدریس اسفار را آغاز کرد؛ اما با مخالفت
تعدادی از قشریون مذهبی ،درس اسفار عالمه تعطیل

شد .مدتی بعد ،با اصرار طالب و عالقه مندان به فلسفه
اسالمی ،جلسه درس فلسفه عالمه طباطبایی با تدریس
شفا ،مجدد ًا آغاز شد.
▪شهرتی که از مرزهای ایران گذشت

در قم ،همه عالمه را با نام حاجآقای «قاضی» میشناختند.
دلیل ایــن امــر ،وابستگی او به خاندان جلیله ســادات
«قاضی طباطبایی» بود .با این حال ،عالمه خود را همه
جا با نام «طباطبایی» معرفی میکرد و این نام ،کمکم
جای «قاضی» را گرفت .حضور عالمه در قم ،فرصتی
مغتنم بــرای اهــل علم بــود .در ابتدا ،جلسات درسش
مشتاقان زیــادی نداشت امــا وقتی آوازه تسلط وی بر
فلسفه و تواناییاش در تدریس آن ،در میان طالب پیچید،
بسیاری از مشتاقان فراگیری فلسفه اسالمی ،خود را
به حلقه درس وی رساندند .مدتی بعد ،شهرت عالمه از
مرزهای ایران نیز عبور کرد .این بار ،اندیشمندانی مانند

بهرهای که از دانش عالمه به جویندگان علوم اسالمی
میرسید ،به فراگیری فلسفه محدود نمیشد .او با نگارش
«المیزان» ،اثری گران بها را در علم تفسیر از خود به یادگار
گذاشت .این یادگار گرانقدر عالمه طباطبایی ،حاصل
سالها غور و تد ّبر او در قرآن کریم بود .شیوه تفسیر قرآن
به قرآن ،روشی بود که مرحوم عالمه در نگارش تفسیر
«المیزان» به کار گرفت .حجتاالسالم «سیدمحمدباقر
موسوی همدانی» که تفسیر المیزان را به فارسی ترجمه
کرده و برای تطبیق آن با متن عربی ،مدتها همنشین
عالمه طباطبایی بودهاست ،میگوید «:عالمه طباطبایی
[آموز ههای] قرآن را در خود پیاده کرده بود .وقتی در
تفسیر قرآن به آیات رحمت ،غضب یا توبه بر میخوردیم،
ایشان منقلب و اشک از دیدگانش جاری میشد؛ در این
حالت که به شدت منقلب به نظر میرسید ،میکوشید
من متوجه حالتش نشوم .در یکی از روزهای زمستان که
زیر کرسی نشسته بودیم و من تفسیر فارسی را میخواندم
و ایشان ،متن عربی را نگاه میکردند و موضوع مورد
بررسی ،باب توبه و رحمت پروردگار و آمرزش گناهان
بود ،ایشان نتوانست به گریه بیصدا اکتفا کند؛ سرش را
پشت کرسی پنهان کرد و با صدای بلند گریست[».نقل از
ویژهنامه عالمه طباطبایی؛ پایگاه اینترنتی شهید آوینی]
▪عروج یک عارف

عالمه طباطبایی ،طی دوران پربار حیاتش ،شاگردان
فراوانی تربیت کرد که یکی از آن ها ،استاد شهید مرتضی
مطهری است .عالمه زندگی سادهای داشت .او هرگز به
زخارف دنیوی آلوده نشد؛ کم سخن میگفت و در برابر
همه ،با تواضع رفتار میکرد .روزهای پایانی زندگی عالمه
طباطبایی در بیماری گذشت اما او لحظهای از یاد خدا
و توجه به معبود ،غافل نبود .حجتاالسالم «ابوالقاسم
مرندی» در این باره میگوید«:یک ماه به رحلتشان مانده
بود که برای عیادتشان به بیمارستان رفتم .گویا آن روز
کسی به دیدارشان نیامده بود .مدتی در اتاق ایستادم
که ناگهان ،پس از چند روز ،چشمانشان را گشودند و
نظری به من انداختند .به مزاح و از آن جا که ایشان خیلی
با دیوان حافظ دمخور بودند ،عرض کردم :آقا ،از اشعار
حافظ چیزی در نظر دارید؟ فرمودند :صالح کار کجا و
من خراب کجا؟ بقیهاش را بخوان! گفتم :ببین تفاوت ره
از کجاست تا به کجا! عالمه تکرار کردند :تا به کجا! و باز
چشم خود را بستند و دیگر سخنی به میان نیامد[ ».نقل از
ویژهنامه عالمه طباطبایی؛ پایگاه اینترنتی شهید آوینی]
این کوکب پرفروغ آسمان دانش و عرفان ،سرانجام روز18
محرمالحرام سال  1402هـ.ق ،دیده از جهان فرو بست و
به سوی معبود پرکشید.

...
دیدگاه

استادعزت ا ...فوالدوند:

اهالی نشر با مشکالت فراوانی
دست وپنجه نرم میکنند

عزتا ...فوالدوند ،نویسنده و مترجم آثار صاحبنامان
جهان ،معتقد است هفته کتاب ،باید مجالی برای بررسی
و رفع مشکالت مطرح در حوزه نشر باشد تا بتواند در
ارتقای فرهنگ کتاب و کتاب خوانی موثر واقع شود.
به گــزارش خبرگزاری کتاب ایــران (ایبنا) ،عــز تا...
فوالدوند ،مترجم کتا بهای «فلسفه کانت» و «آگاهی
و جامعه» که به ترتیب در دور ههــای هشتم و نهم کتاب
ســال جمهوری اسالمی ایــران ،بهعنوان اثــر برگزیده
معرفی شد هاند ،طی گفت و گویی با اشــاره به حال و
هوای نامساعد نشر کتاب در کشور ،اظهار کرد :وضعیت
کتاب در ایــران ،فاجعهبار و بحرانی است .تیراژ کتاب
بسیار پایین آمده است و از نظر کیفی هم با افت شدید در
آثار حوزههای مختلف روبهرو هستیم .دستاندرکاران
و اهالی نشر ،امــروزه با مشکالت فراوانی دستوپنجه
نرم میکنند.
نویسنده کتاب «ای میهن عزیز منای ایران» ادامه داد:
برای این وضعیت ،چند علت را میتوان در نظر گرفت.
نخستین علت ،انقالب دیجیتالی اســت که مــردم را تا
حدودی از کتاب چاپی دور کرده و به سمت دنیای مجازی
کشانده و کمتر مجالی برای خواندن کتاب باقی گذاشته
است .در نظام آموزش و پرورش نیز ،به مسئله کتاب و کتاب
خوانی بهصورت مؤثر و جدی توجه نمیشود.
نویسنده کتاب «خرد در سیاست» افزود :میانگین تیراژ
کتاب در دهههای قبل 5 ،و  10هزار بود و امروز به جایی
رسیدیم که تیراژ کتاب به  200و  500نسخه رسیده است
و شمارگانهزار برای یک کتاب ،در دوره حاضر ،یک امتیاز
و موفقیت محسوب میشود .امیدوارم فکری به حال این
قضیه شود .فوالدوند با اشاره به تأثیر و جایگاه هفته کتاب
در ارتقای فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ،گفت :هفته کتاب
به شرطی میتواند تاثیرگذار باشد که مسائل و مشکالتی
که مطرح شد ،بررسی و رفع شود.
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