اندیشه

10

شنبه  5اسفند 7. 1396جمادی الثانی .1439شماره 19765

ضرورت تداوم فعالیت های فرهنگی
در پایتخت های کتاب

...

با حضور رئیس جامعه مدرسین و مدیرحوزه های علمیه سراسرکشور

گزارش

برگزیده نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه:

شافعی ها در میان اهل سنت،بیشترین
تعداد کتاب را درباره اهل بیت (ع)نوشته اند
مــنــصــور داداشنـــــــــژاد،
نویسنده کتاب «سیمای
دوازده امــــام در مــیــراث
مکتوب اهل سنت» ،گفت:
در ایــن پــژوهــش مشخص
شــــد کــــه زنــــدگــــی اهـــل
بیت(ع) ،به ترتیب در مکتب
خــراســان و مکتب عــراق،
مکه و مدینه ،بیشتر مورد
توجه بــوده اســت .بهویژه،
شافعیمذهبها توجه بیشتری به اهلبیت (ع) داشته و در
اینباره کتاب نوشتهاند .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران
(ایبنا) ،کتاب «سیمای دوازده امام در میراث مکتوب اهل
سنت؛ از آغاز تا پایان سده دوازده قمری» ،تالیف منصور
داداشنـــژاد ،در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه،
در گروه «کتب مرجع» ،بهعنوان اثر برگزیده معرفی شد.
منصور دادا شن ــژاد ،دانشیار و عضو هیئت علمی گروه
تاریخ اسالم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،درباره اثر خود
افزود :کتاب حاضر در دو جلد ،از سوی پژوهشکده علوم
و فرهنگ اسالمی به چاپ رسیده است .در این اثر126 ،
عنوان از نوشتههای اهل سنت را برای اینکه بدانیم آنها
درباره  12امام(ع) و حضرت زهرا(س) چه دیدگاههایی
دارند ،بررسی کرده ایم .نویسنده کتاب «سیرهنویسان و
قرآن» تصریح کرد :در این کتاب  900صفحهای ،در قالب
پنج دسته حدیثی ،شر ححال و تراجم ،تاریخی ،ادبی و
تکنگاشتهها ،سعی شده است دیدگا هها و اصول کلی
تاریخنگاری اهل سنت درباره  12امام(ع) ،کشف شود.
وی در معرفی محتوای دو جلد این کتاب ،توضیح داد :جلد
نخست در دو فصل تدوین شده است .فصل اول ،شامل
مباحث مقدماتی از جمله شکلگیری و روند نگارشهای
مربوط به  12امام(ع) در میان اهل سنت است .در ادامه
این فصل ،خاستگاه جغرافیایی نگارشهای مربوط به 12
امــام(ع) شامل معرفی موطن و مناطق جغرافیایی محل
سکونت مؤلفان و اینکه شرایط محیطی چه تأثیری در
تألیفات داشته ،تشریح شده است .در این بخش از کتاب،
براساس قلمروهای جغرافیایی جهان اســام ،مشخص
کردهایم که موطن نویسندگان کتابها کجا بوده است.
همچنین ،در فصل نخست ،به اصول کلی تاریخنگاری
درباره  12امام(ع) اشاره و بیان شده است که ائمه(ع) چه
اصولی در زندگی داشتند .داداشنژاد در تشریح فصل دوم
کتاب گفت :این فصل به تکنگاشتهها درباره هر یک از
ائمه(ع) اختصاص دارد .کتابهایی که در مکتب خراسان
نوشته شده ،همدالنهتر و نزدیکتر با نظرات شیعه است.

دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیتهای فرهنگی در شهرهای خالق و پایتخت کتاب ،گفت :در این صورت
است که میتوانیم در یک بازه یک دههای ،تعداد قابل توجهی شهر شــاخص در حوزه ترویج کتاب خوانی داشته باشیم .به گزارش ایرنا ،علیرضا
مختارپور افزود :طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران ،با توجه به عملکرد آن ،به زودی تبدیل به الگویی کامل و مؤثر خواهد شد.

مجموعه14جلدی«منشورحوزه و روحانیت» رونمایی شد
مجموعه  14جلدی «منشور حوزه و
گزارش
روحانیت» ،کتاب مرجع دیدگاهها و
مطالبات از حوزه و روحانیت از منظر
مقام معظم رهبری،روز پنج شنبه گذشته ،در نخستین
اجالسیه «منشور روحانیت» ،همزمان با سالروز صدور
پیام حضرت امام(ره) در سوم اسفندماه سال  67خطاب
به حوزه های علمیه و روحانیت ،با حضور آیتا ...محمد
یزدی ،رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیتا...
علیرضا اعرافی ،مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
و جمعی از طالب و فضالی حوزه ،در سالن اجتماعات
مدرسه عالی دارالشفاء رونمایی شد.
▪انتقاد آیت ا ...یزدی از بیتوجهی به موضوع حکومت
اسالمی در برخی دروس خارج فقه

به گزارش خبرگزاری رسا ،آیتا ...یزدی طی سخنانی
در این اجالسیه ،با اشــاره به اهمیت مجموعه منتشر
شده ،گفت :سخنان امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب،
همواره چراغ راه حوزویان است .وی تأکید کرد :طلبه ای

که یک سال به درس یک مرجع می رود ،ولی آن مرجع در
طول سال حتی یک کلمه از نظام و والیت فقیه و حکومت
اسالمی سخن نمی گوید ،چه می داند این کتابی که
امروز رونمایی شده ،دربرگیرنده چه موضوعی است.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به این که امروز در
نظام اسالمی و در سایه والیت فقیه هستیم ،از طرح نشدن
این مسائل از سوی برخی استادان حوزه در دروس خارج
انتقاد کرد و افزود :ما مقام مرجعیت را مقدس میدانیم و
احترام هم میگذاریم و رهبر بزرگ جامعه اسالمی یعنی
رهبر معظم انقالب هم ،بر احترام به مرجعیت تأکید
دارنــد؛ ولی شاید برخی از شرایط روز ،آگاهی نداشته
باشند و به همین دلیل الزم است چنین کتابی در اختیار
آن ها قرار گیرد.آیتا ...علیرضا اعرافی نیز در سخنرانی
خود ،با اشاره به تهدیدها و آسیبهایی که حوز ههای
علمیه را تهدید میکند ،گفت :شناخت آسیب ها و
تهدیدها ،هر روز الزم است و امام راحل(ره) نیز ،مسائلی
همچون تحجر ،خشک مقدسی ،دوری از سیاست و غفلت
از زمینه هایی را که راه نفوذ بیگانگان را هموار میکند،

به عنوان آسیبها و تهدیدها معرفی کرده و بر صیانت از
جریان های انقالبی درون حوزه و بصیرت الزم و شناخت
عمیق مسائل تأکید داشتهاند .رئیس جامعة المصطفی
العالمیه تأکید کرد :دستگاه های مدیریتی حوزه باید
توجه داشته باشند که در پرتو این رهنمودها ،تالش های
مضاعفی را به کار بگیرند و البته ،تالش نهادهای حوزوی
آن است که به همه نقاط و نکات اهتمام بورزند و ده ها
سند و طرح و چشم انداز ،برای رسیدن حوزه به جایگاه
تمدنی و پاسخگو نیز تهیه شده است.
▪ 10سال تالش مستمر برای تدوین مجموعه 14جلدی

درخــور اشــاره است که به تازگی ،حجتاالسالم علی
خراسانی ،نویسنده مجموعه  14جلدی «منشور حوزه
و روحانیت» در گفتوگو با خبرگزاری رسا ،با اشاره به
همکاری نیروهای جهادی و تالش و مجاهدت  10ساله
بــرای تدوین این اثــر ،گفته بــود :بیش از  9هــزار صفحه
مطالب جمع آوری شده و بخش زیادی از سخنان رهبر
معظم انقالب که در این اثر آمده ،هنوز در جایی منتشر

نشده است .مدیر مؤسسه «حدیث لوح و قلم» تأکید کرده
بود :در این اثر ،هیچ تحلیلی وارد کار نشده است ،چون
کارهای تحلیلی و موضوعی و اسناد راهبردی ،بعد از یک
موسوعه مرجع معنا دارد و به همین دلیل ،ما درپی تدوین
این مجموعه بودیم؛ با این حال ،در بخش هایی از محتوا،
در جاهایی که نیاز به شرح یا توضیحی بوده ،مطالب مورد
نیاز ارائه شده است.

به مناسبت روز بزرگداشت

گستره نبوغخواجه نصیر؛ازاخالق وحکمت تا هندسه و سیاست
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

خطه توس از دیرباز مهد پرورش علما ،دانشمندان ،ادیبان
و سیاستمداران نامدار بودهاست .در کارنامه این سرزمین
شخصیتخیز میتوان نامهای بزرگی همچون فردوسی
بزرگ ،شیخ توسی ،خواجه نظامالملک توسی و خواجه
نصیرالدین توسی را مشاهده کرد .ابوجعفر محمد بن
حسن توسی ،مشهور به خواجه نصیرالدین توسی ،روز
پنجم اسفندماه سال  579هـــ.ش( 15جمادی االول
سال 598هـ.ق) در شهر توس متولد شد .پدرش اصالت ًا از
اهالی جهرود ساوه بود که پس از مسافرت به خراسان برای
زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضــا(ع) ،به درخواست
مردم ،در توس ماندگار شد و خواجه در همین شهر به دنیا
آمد .او در کودکی ،مقدمات را از پدر فرا گرفت و توانست
در مدت کوتاهی ریاضیات ،حکمت ،منطق و حدیث را از
دانشمندان و علمای حاضر در توس ،که بعض ًا با او نسبت
خویشاوندیداشتند،فراگیرد.خواجهنصیرالدینچندی
بعد ،با تشویق استادش نصیرالدین عبدا...بن حمزه ،از
علمای رجال و حدیث ،راهی شهر نیشابور شد .نیشابور
در آن زمان مهد علم و مرکز آمــوزش علوم مختلف بود.
وی در مدرسه «سراجیه» نیشابور اقامت گزید و ضمن

آموختن فقه و اصول از محضر استادانی چون سراج الدین
قمری بهره برد .خواجه ،کتاب «اشارات» ابن سینا را نزد
فریدالدین داماد نیشابوری آموخت .او در همین سال
ها با «قانون» ابن سینا آشنا شد و مدتی نیز محضر عطار
نیشابوریرادرککرد.باتکمیلآموختنعلومدرنیشابور،
خواجه نصیر بار سفر بست و مدتی ساکن ری شد و از آن
جا به قم و اصفهان سفر کرد .وی سرانجام به عراق رفت
و فقه و اصول را از معین الدین مازنی (از شاگردان مبرز
ابن ادریس حلی) فرا گرفت و از طرف او اجازه نقل روایت
دریافت کرد .در همین دوره بود که عالمه حلی از محضر
او برای آموختن حکمت بهره برد و افتخار شاگردی خواجه
نصیر را پیدا کرد.خواجه نصیرالدین توسی بعد از تکمیل
علم در عراق ،به خراسان بازگشت و مدتی در «قائن» ساکن
شد .همزمان ،عبدالرحیم بن ابی منصور حاکم اسماعیلی
قلعه قُهستان ،که دوستدار فلسفه و حکمت بود ،از وی
خواست در قلعه او ساکن شود و به این ترتیب حضور بیست
و شش ساله خواجه در قُالع اسماعیلیان آغاز شد .به گفته
برخی مورخان ،خواجه در مدت اقامت در قلعه قُهستان،
کتاب «طهارة االعراق» ابن مسکویه را به فارسی ترجمه
کرد و نام آن را «اخالق ناصری» گذاشت .در ابتدای کار
 ،این اقامت برای او راحتی و آسایش به بار آورد ،اما پس از

مدتی با آشکار شدن مغایرت اعتقادات او با اسماعیلیان و
گرایش وی به تشیع دوازده امامی ،حاکمان اسماعیلی بر
او سخت گرفتند و خواجه را به قلعه الموت فرستادند .با
وجود رفتار مناسب حاکم اسماعیلی الموت ،وی روزگار
سختی را در این قلعه سپری کرد .خواجه در انتهای کتاب
«شرح اشارات» درباره شرایط دشوار خود می نویسد«:
بیشتر مطالب آن را در چنان وضع سختی نوشته ام که
سخت تر از آن ممکن نیست و بیشتر آن را در روزگــار
پریشانی فکر نگاشتم که هر جزئی از آن ،ظرفی برای غصه
و عذاب دردناک بود و پشیمانی و حسرت بزرگی همراه
داشت و زمانی بر من نگذشت که از چشمانم اشک نریزد
و دلم پریشان نباشد و زمانی پیش نمی آمد که دردهایم
افزون نگردد و غم هایم دو چندان نشود».با تصرف قُالع
اسماعیلی و از جمله الموت ،به دست هالکوی مغول،
خواجه نصیرالدین توسی توانست از زنــدان  26ساله
خارج شود .فضل و دانش و اخالق برجسته او باعث شد که
به عنوان دانشمندی حکیم ،مورد توجه هالکو قرار گیرد.
هالکو ،خواجه را به عنوان مشاور خود برگزید و او با در
اختیار داشتن چنین موقعیت ممتازی ،خدمات بزرگی به
جهان اسالم کرد .از جمله کارهای مهم او ،جلوگیری از
نابودی کتابخانه های بزرگی بود که مغوالن تصمیم به

سوزاندن آن ها گرفته بودند .کتابخانه بزرگ قلعه الموت
یکی از این ذخایر علمی بود که توسط خواجه نصیرالدین
توسی حفظ شد .وی از نجات دانشمندان بزرگ مسلمان
نیز غافل نبود؛ بزرگانی مانند ابن ابی الحدید (شارح نهج
البالغه) و برادرش ،عطاملک جوینی و ابن فوطی (مورخ
مشهور حنبلی مذهب) از جمله افرادی بودند که توسط
خواجه نصیرالدین توسی از چنگ مغوالن و مرگ حتمی
نجات پیدا کردند.تالش او برای حفظ میراث علمی جهان
اسالم ،منجر به تأسیس رصدخانه بزرگ مراغه و کتابخانه
عظیم آن با بیش از  400هزار جلد کتاب شد؛ میراثی
سترگ که بسیاری از گنجینه های علمی و دینی را از تاراج
و غارت مغوالن محفوظ نگه داشت .در پرتو تدبیر خواجه
نصیرالدین توسی ،فرهنگ و اندیشه اسالمی دوباره رونق
گرفت و طولی نکشید که در عهد غازان خان ،بسیاری
از مغوالن به دین اسالم گرویدند و پس از چندی ،شکوه
فرهنگیوعلمیجهاناسالماحیاشد.خواجهنصیرالدین
توسی ،عالمی اخالق مدار بود .مشهورترین اثر او« ،اخالق
ناصری» ،نشان دهنده ذهن جست وجوگر و روشن بین
او در این عرصه مهم است .از  150کتاب و رساله ای که
از او برجای مانده یا تنها نامش به اطالع ما رسیده ،تعداد
اندکی به زبان فارسی و بقیه به زبان عربی است.

...

تازه های نشر
«گام به گام با امام موسی صدر»
روانه بازار نشر شد
مجموعه  ۱۲جلدی «گام
به گام با امام موسی صدر»،
با تالش  ۱۰ساله مؤسسه
فرهنگی تحقیقاتی امــام
موسی صدر ،چاپ و منتشر
شد .به گزارش خبرگزاری
ک ــت ــاب ایــــــران (ای ــب ــن ــا)،
مجموعه  ۱۲جلدی «گام
به گام با امام موسی صدر»،
مجموعهای از کتا بهای
ِ
مقاالت
مرجع است که دربردارنده گفتارها ،مصاحبهها و
امام صدر است که پس از  ۱۰سال کار مستمر ،باالخره
در اختیار عالقهمندان قــرار گرفت« .گــام به گام با امام
موسی صدر» که ترجمهفارسی مجموعه «مسیرة االمام
السید موسی صدر» است ،اولین بار به زبان عربی در سال
 ۲۰۰۰میالدی به همت جنبش امل در لبنان منتشر شده
است«.گام به گام با امام موسی صدر» یا «مسیرةاالمام
السید موسی صدر» گزارش و روزنگار  ۱۹سال طرحهای
خالقانه و فعالیت خستگی ناپذیر امــام موسی صــدر و
مرجع کامل و دقیقی از مقاالت ،گفتارها و گفتوگوهای
ایشان اســت .ایــن مجموعه ،نخستین اثــر کامل در این
حوزه است که در اختیار عالقهمندان و پژوهشگران قرار
میگیرد ۹ .جلد نخست «گام به گام با امام موسی صدر»،
از دو بخش تشکیل میشود :بخش نخست هر مجلد،
روزنگار فعالیتهای امام صدر بهترتیب تاریخی است و
بخش دوم آن ،گفتارها ،مصاحبهها و مقاالت متعلق به
وقایع دستهبندیشده در بخش نخست است .جلد دهم
مجموعه ،گزیده آیاتی از قرآن کریم است که امام بنا به
موضوع روز ،انتخاب و تفسیر کرده است .جلد
مناسبت و
ِ
یازدهم ،مباحث اعتقادی و سیره معصومان(ع) و جلد
دوازدهم ،مباحثی درباره جنبش أمل و زمینههای ظهور و
ابعاد آن و نیز ،درسگفتارها و مباحث سیاسی و اقتصادی
امام در کالسهای اعضای ارشد جنبش أمل است .ترجمه
مجموعه «مسیرة االم ــام السیدموسی صــدر» به زبان
فارسی ،در سال  ،۱۳۸۷پس از تشکیل گروه مترجمان
و ویراستاران ،با نظارت استاد موسی اسوار ،عضو پیوسته
فرهنگستان ادبیات فارسی ،آغاز شد .ترجمه این مجموعه،
پس از مقابله و بازبینی با متن عربی ،در دو مرحله ویرایش
شده اســت .در مجموعه گام به گــام ،حــدود  ۱۰۰متن و
سند جدید که در چاپ دوم مجموعه عربی «مسیرة االمام
السیدموسی صدر» اضافه شده نیز قرار گرفته است«.گام
به گام با امام موسی صدر» در  ۱۲مجلد ،با قطع وزیری و با
شمارگان هزار نسخه ،برای چاپ نخست و با قیمت ۴۵۰
هزار تومان ،روانه بازار نشر شده است.
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