اندیشه

10

شنبه  9دی 11. 1396ربیع الثانی .1439شماره 19719

فراخوان نخستین کنگره ملی
«شیخ عبدالحسین تهرانی» منتشر شد

...
گزارش

برای نخستین بار در کشور

آیین «کتابخانه گردی» برگزار می شود

عالم واقف ،فراخوان نخستین دوره
دبیرخانه کنگره ملی «شیخ عبدالحسین تهرانی» به منظور آشنایی بیشتر جامعه با ابعاد شخصیتی و سیره این ِ
این کنگره را منتشر کرد .به گزارش ایبنا ،عالقهمندان به شرکت در این کنگره ،تا  ۱۵دیماه امسال فرصت دارند تا آثار خود را به سایت دبیرخانه
کنگره به نشانی«  » irconference.irارسال کنند.

دردیداردست اندرکارانکنگره بزرگداشت مفسرقرآن،آیت ا...آقانجفی همدانی

رهبرانقالب«:فارسی نویسی» و«مردمی بودن» از امتیازات مرحوم آقانجفی است
گروه اندیشه

سلوک انقالبی آقانجفی همدانی ،
بسیار برجسته و چشم نواز است

info@khorasannews.com

بیاناترهبرمعظمانقالباسالمیدردیداردستاندرکاران
کنگر ه مفسر قرآن آیتا ...آقانجفی همدانی که در تاریخ۳۰
مرداد  ۹۶برگزار شده بود ،صبح روز پنج شنبه گذشته در
محل این همایش در همدان منتشر شد.

به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر انقالب،
حضرت آیتا ...خامنهای در این دیدار ،انتساب شخصیت
برجستهای همچون آیــتا ...آقانجفی همدانی به دیار
همدان را امتیازی مهم برای آن منطقه خواندند و با اشاره
به مراتب باالی علمی ،عملی ،سلوکی و اخالقی مرحوم
آقانجفیهمدانیگفتند:یکیازامتیازاتمرحومآقانجفی،
فارسینویسیدرآثارمکتوبودرواقعبرخورداریازانگیزه
مهم «با مردم بودن و برای مردم بودن» و قرار دادن ذهن
ِ
فعال ،پرتالش و پرمحتوا در اختیار مردم است.
▪برخورد بسیار گرم و گیرا با جوانان رزمنده

رهبر انــقــاب اســامــی« ،ســلــوک انقالبی» را از دیگر
ویژگیهای ممتاز مرحوم آقانجفی دانستند و افزودند:
در دوران دفاع مقدس و در شرایطی که برخی از تهاجم
دشمن و تهدید کشور و ملت و انقالب غافل و یا نسبت به
آن بیتفاوت بودند ،افرادی همچون مرحوم آقانجفی با آن
مقامات و مراتب علمی ،از این مسئله مهم غافل نبودند و
با برخورد بسیار گرم و گیرا با جوانان رزمنده ،مرجع آنان
بودندواینسلوکانقالبیبسیاربرجستهوچشمنوازاست.
▪وزیر ارشاد :آیت ا ...آقا نجفی ،مجتهدی زمان شناس و
مفسری ژرف اندیش بود

در همین حال ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در پیامی

مدیرعامل موسسه نمایشگا ههای
پیک اندیشه
فرهنگی با اشاره به حضور ایران در
نمایشگاه کتاب دهلینو ،از پیشبینی
برنامههای فرهنگی و نشستهای تخصصی در غرفه
ایران خبر داد .این نمایشگاه از  16تا  24دی ماه امسال
در شهر دهلی نو برگزار میشود .به گزارش ایبنا ،امیر
مسعود شهرامنیا درباره حضور ایران در نمایشگاه کتاب
دهلی نو ،گفت :در سا لهای اخیر با توجه به جایگاه
خوب و مناسب زبان فارسی در کشور هند و استقبال

عکسleader.ir:

معاون توسعه کتابخانهها و کتاب خوانی نهاد کتابخانههای
عمومی از دعوت این نهاد به «کتابخانهگردی» ،همزمان
با سالروز تأسیس این نهاد در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایرا ن(ایبنا) به نقل از نهاد
کتابخانههای عمومی کشور ،محمد الهیاری افــزود :به
موضوع کتاب و کتاب خوانی در طول سال به مناسبتهای
مختلف توجه می شــود که از جمله می تــوان به برپایی
نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه اشاره کرد که با عرضه
و فروش آثار ناشران به اقتصاد نشر توجه دارد و همچنین،
برنامه های هفته کتاب در آبان ماه که با محوریت توجه به
کتاب ،کتاب خوانی ،ناشران ،کتاب فروشان ،نویسندگان
و به طور کلی اهالی قلم برگزار میشود .الهیاری با اشاره
به  17اسفندماه ســالــروز تأسیس نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ،ادامه داد :کتابخانهها امروز بهعنوان مراکز
ارائهدهنده خدمات اجتماعی ،به دیگر مراکز ارائهکننده
کتاب به مردم نزدیکتر هستند و دسترسیهای محلی را
برای برطرف کردن نیازهای مطالعاتی و نیازهای اجتماعی
مردم فراهم میکنند و از همین نظر ،باید به کتابخانههای
عمومیتوجهشود.معاونتوسعهکتابخانههاوکتابخوانی
نهاد کتابخانههای عمومی افــزود 17 :اسفند ،سالروز
تأسیس کتابخانههای عمومی در کشور ،فرصت مناسبی
اســت تا مسئوالن سراسر کشور ،ازجمله فرمانداران،
استانداران ،شهرداران ،بخشداران ،دهیاران ،اعضای
شورای شهر و روستا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
ائمه جمعه و جماعت ،اعضای انجمنهای کتابخانههای
عمومی استا نها و شهرستا نها و همه عالقهمندان به
کتاب ،با حضور در کتابخانهها و دیدار و گفتوگو با اعضا
و کتابداران از آخرین تحوالت کتابخانهها کسب اطالع
کنند .با تصمیم نهاد کتابخانههای عمومی ،برای نخستین
بار طرح کتابخانهگردی ،روز 17اسفندماه ،مصادف با
شب میالد حضرت فاطمه زهرا(س) در سراسر کشور اجرا
خواهد شد .این طرح با هدف حضور گروههای مرجع در
کتابخانههایعمومیوهمچنینتشویقوترغیبقشرهای
مختلف مردم ،بهویژه کودکان و نوجوانان به تقویت فرهنگ
مراجعه به کتابخانه ،مطالعه در محیط کتابخانه ،امانت
گرفتن کتاب و بهرهمندی از خدمات اجتماعی کتابخانهها
در دستور کار قرار گرفته است.

▪انتساب مرحوم آقانجفی به همدان ،امتیازی مهم برای
این منطقه است

به کنگره ملی آیت ا ...آقا نجفی همدانی ،از او به عنوان
مجتهدی زمان شناس و مفسری ژرف اندیش یاد کرد .به
گــزارش ایرنا ،متن پیام سید عباس صالحی به این شرح
است:تاریخ مشحون از افتخار حوزه های علمیه ،گویای
ِ
استقامت و اخالص عالمانی است که برای انجام وظیفه
و ابالغ پیام الهی ،چونان مشعلی فروزان ،فرا راه مردمان
عصر خویش را روشن کرده اند .اینانند که به فرموده رسول
اکــرم (صلی ا ...علیه و آله و سلم) چــراغ های زمیناند
و جانشینان پیامبران و هم اینانند که به فرموده مولی
الموحدین (علیه السالم) تا گردش شب و روز باقی است،
آن ها نیز باقی اند و نورافشانی شان جاودانی است .از
جمله این ستارگان درخشان ،آیت ا ...آقانجفی همدانی
است که نه تنها خطه عالم خیز و کهن همدان ،بلکه جامعه
علمیتشیع،مفتخربهوجوداوست.ایشانمجتهدیزمان
شناس و مفسری ژرف اندیش بود که علم آموزی را از این
شهر و از محضر پدر ارجمندش ،آیت ا ...سیدعلی عرب
آغاز کرد؛ پدری که خود دانش آموخته مکتب فقهی نجف و

نیزتربیتشدهحلقهسلوکیآخوندمالحسینقلیهمدانی
و آیــت ا ...سیداحمد کربالیی بــود .آیــت ا ...آقانجفی
همدانی ،با هجرت به نجف اشرف ،از شاگردان مبرز آیات
عظام میرزای نائینی و شیخ محمدحسین غروی اصفهانی
گردید.اوکهبعدهابهدامادیاستادش،میرزاینائینینیز
مفتخر شد ،سالیانی دراز به خوشه چینی از خرمن دانش
و فضایل این استاد و استادان دیگر پرداخت و سرانجام با
پشتکار فراوان و دقت ورزی های عالمانه ،به مقام اجتهاد
نایل آمد .بازگشت آقانجفی به همدان نیز ،برکات فراوانی
به دنبال داشت .ایشان عالوه بر انجام وظایف دینی و اقامه
جماعت،بهنگارشتفسیر«انواردرخشان»وسپسشرحی
بر «اصول کافی» و دیگر آثار پرداخت و مواریثی نفیس و
ارجمند از خود بر جای نهاد .آیت ا ...آقانجفی همدانی،
عالوه بر ژرف اندیشی علمی و نیز سجایای واالی اخالقی،
دارای سلوکی انقالبی بود و از احساس مسئولیت باالیی
در قبال تحوالت اجتماعی و سیاسی کشور برخوردار بود.
وقوعانقالباسالمیوواقعهدفاعمقدس،دورویدادمهمی

حضور پررنگ ایران در نمایشگاه کتاب دهلی نو

مــردم این کشور از کتا بهای ایرانی ،تالش کردیم
حضور پررنگی در نمایشگاه دهلینو داشته باشیم .وی
ادامه داد :از سوی دیگر صنعت نشر هند ،مخاطبان
بالقوهای برای ترجمه آثار ایرانی دارد .به همین دلیل
طی سا لهای گذشته در این نمایشگاه حضور پیدا
کردیم و امسال نیز ،با همکاری رایزن فرهنگی ایران
در هند ،در نمایشگاه دهلینو غرفه خواهیم داشت.
مدیرعامل موسسه نمایشگا ههای فرهنگی ،با اشاره
به برنامههای پیشبینی شده بــرای این نمایشگاه،

توضیح داد :قرار است با همکاری یکی از آژانسهای
ادبی و انتشارات سوره مهر در این نمایشگاه حضور
داشته باشیم و برنامههای متنوع فرهنگی درغرفه
ایران برگزار کنیم .شهرا منیا با بیان اینکه امسال با
دست ُپر به نمایشگاه دهلینو خواهیم رفت ،تاکید کرد:
دیدارهای مختلف با ناشران هندی و بینالمللی حاضر
در این نمایشگاه ،برای توسعه همکاری های بینالمللی
در صنعت نشر ،همچنین ،معرفی ظرفیتهای نشر
ایران از جمله برنامه های ما در این دوره از نمایشگاه

است که معظم له به خوبی امتحان خود را در آن ها پس
داد؛ چنانکه همگان ایشان را به عنوان ملجأ و پناه جوانان
انقالبی و رزمنده می شناختند .کنگره ملی بزرگداشت
مقام علمی آقانجفی همدانی ،فرصتی است تا ضمن
معرفیاینعالمفرزانه،ازخدماتعلمی،معنویوانقالبی
ایشان تجلیل شود و به ُیمن این رخداد مبارک ،آحاد مردم
حقیقتجووبهویژهنسلجوان،بابنیانهایفکریوشیوه
های رفتاری این چهره درخشان و مردمی بیشتر آشنا
شوند .در پایان از مساعی همه مسئوالن و دستاندرکاران
این کنگره فاخر ،صمیمانه قدردانی میکنم و از ذات
احدیت ،مزید توفیق همگان را خواستارم.
▪رونمایی از مجموعه آثار آیت ا ...آقا نجفی همدانی

همچنین ،از مجموعه آثار مرحوم آیت ا ...آقا نجفی و تمبر
یادبود آن مفسر بزرگ قرآن کریم ،با حضور وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی و وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری در
همدان رونمایی شد .در این مراسم ،از کتاب زندگی نامه
آیت ا ...آقانجفی ،مجموعه شش جلدی از شرحی بر اصول
کافی ،مجموعه  10جلدی کلمات ناب قرآنی ،بسته 10
جلدی حاوی نکاتی در باب معاد ،قرآن شناسی و اخالق
که از کتاب «انوار درخشان» آن مرحوم احصا شده است
و نیز ،تفسیر «انوار درخشان» در  18جلد رونمایی شد.
یکی دیگر از برنامههای این مراسم هم ،رونمایی از تمبر
یادبود آیت ا ...آقانجفی بود.آیتا ...آقانجفی همدانی،
سحرگاه روز نهم مهرماه سال  15 (1375جمادی االول
1417هـ.ق) در  93سالگی بدرود حیات گفت و پس از
تشییع باشکوهی در همدان و مشهد ،در جوار مرقد شیخ
بهایی در حرم مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده شد.

خواهد بود .وی درباره دیگر برنامههای جانبی غرفه
ایران در نمایشگاه دهلینو ،توضیح داد :نشستهایی
نیز با هدف معرفی برترین و بهترین کتابهای ایرانی در
غرفه ایران خواهیم داشت .همچنین ،در تالش هستیم
حداقل یکی از نویسندگان کشور نیز در غرفه ایران
حضور داشته باشد .به گفته شهرامنیا ،انتشارات سوره
مهر هم ،برنامه های مختلفی برای معرفی کتا بها و
آثار انتشارات خود در نظر گرفته است که اطالع رسانی
خواهد شد.

...

مفاخر ایران
از مقام علمی دکتر ابراهیمی دینانی تجلیل شد

فیلسوفی که روش سقراطی دارد

مراسم بزرگداشت دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی،
همزمانبازادروزوی،درانجمنآثارومفاخرفرهنگیبرگزار
شد .به گزارش ایبنا ،حسن بلخاری ،رئیس انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،در ابتدای این نشست ،با بیان این که نقش
استاددینانیدرتحلیلموقعیتاجتماعی و همگانیکردن
فلسفهبسیارمهماست،تصریحکرد:فلسفهمیلبهاستقالل
دارد و عامه مردم از مباحث فلسفی صرف دوری میکنند.
فلسفه برای رشد باید میان مردم بیاید و یکی از بزرگترین
کارهایی که استاد انجام دادهاند ،این است که فلسفه را به
زبان شیرین آمیخته با حکمت ،همگانی کردهاند .غالمرضا
اعوانی ،عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و
فلسفه ایران نیز ،در ادامه این نشست ،با اشاره به این که
دینانی را نمیتوان با کانت و هگل مقایسه کــرد ،گفت:
به نظرم ایشان با سقراط قابل مقایسه اســت؛ زیــرا روش
سقراطی دارد .سقراط هیچ گاه ادعا نمیکرد چیزی را که
نمیداند ،میداند! از سوی دیگر ،روش سقراطی ،پرسش و
گفتوگو و روش دینانی نیز ،روش سقراطی است .نجفقلی
حبیبی،دیگرسخنراناینمراسم،بااشارهبهسابقهآشنایی
خود با دکتر دینانی از سال  ۱۳۴۵تا کنون ،گفت :ایشان
نوشتن آثار زیادشان را مرهون مطالعه عمیقشان هستند.
دفاع از فلسفه تسلط ،دانش و اعتقاد میخواهد که دینانی
هر سه ویژگی را دارد .منوچهر صدوقیسها نیز در ادامه
این نشست ،دینانی را فیلسوف معنایاب و معناشکار خواند
و گفت :جامعه فلسفی ما ،متاسفانه بیشتر به نقل قول
می پردازد .فیلسوف و حکیم باید معناشکار باشد و استاد
دینانی ،به واقع معناشکار هستند .ایشان در کتاب قواعد
فلسفی ،به خوبی این کار را انجام دادهانــد .حسامالدین
آشنا ،مشاور رئیس جمهور و عضو هیئت علمی دانشگاه
امام صــادق(ع) ،سخنران بعدی این نشست بود .آشنا در
بخشی از سخنانش گفت :ما در محیط دانشگاهی به کسی
نیاز داشتیم که به روز باشد .به کسی که درباره دینداری در
این دوره سخن بگوید .ما به کسی نیاز داشتیم که دغدغه
داشته باشد و به کسی احتیاج داشتیم که در حسرت فهم
درست مردمان باشد .امروز نام چنین کسی غالمحسین
ابراهیمیدینانی اســت .در پایان ایــن مراسم با حضور
رحمانی فضلی ،وزیر کشور ،لوح تقدیری به استاد دکتر
غالمحسین ابراهیمی دینانی اعطا شد  .
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