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«نه به کتاب نخواندن»
شعار سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

...

استاد سید جالل الدین آشتیانی چه میراثی برجای نهاد؟

معرفی کتاب

نقطه عطف احیای علوم عقلی درمشهد

اثری درباره مهم ترین وقایع

دوران رسالت پیامبر اسالم(ص)
در کتاب «رویارویی صحنهها
و چهر هها در تــاریــخ اســام
عصر رسول خدا(ص)» تالش
شــده اســت با مطالعه دقیق
تاریخ  23ساله رسالت پیامبر
اس ــام(ص) ،نمونههایی از
رویارویی صحنهها یا چهرهها
که در آن دوران سرنوشتساز
تحقق یافته است ،گردآوری
شــود و مهمترین و اثرگذارترین آن نمونهها ،پیش روی
مخاطب قرار گیرد .به گزارش ایبنا ،در تاریخ اسالم میتوان
شاهد صحنههای مختلفی از رویارویی هدایت و ضاللت،
عزت و ذلت ،نیکبختی و نگونبختی ،جنگ و صلح ،پیروزی
و شکست ،جهاد و راحتطلبی،دوستی و دشمنی ،وحدت و
تفرقه ،رویش و ریزش ،اصالح و فساد ،اطاعت و تخلف ،مهر و
قهر ،رزم و بزم ،وفا و جفا ،امید و یأس ،انفاق و بخل ،عدالت و
ظلم ،خیر و شر و باالخره حق و باطل بود که این صحنهها ،در
کنار هم ،نمایشگاهی از انواع تابلوهای دیدنی را در معرض
دید آدمی قرار میدهد که برای هر مخاطبی الهامبخش
و تفکربرانگیز است .در بخشی از مقدمه کتاب «رویارویی
صحنهها و چهرهها در تاریخ اسالم عصر رسول خدا (ص)»
میخوانیم« :یکی از مواردی که تاکنون در تحقیقات تاریخ
مغفول مانده  ،بررسی حوادث و شخصیتهایی است که
در تقابل با یکدیگرند .درحالیکه نگریستن به تاریخ اسالم
از این زاویه ،میتواند آثار و فواید فراوانی به ارمغان آورد که
یکی از مهمترین آن ها ،این است که ذهن را از یکسویهنگری
به حقایق تاریخ اسالم بازمیدارد و زمینه را برای بررسی
همهجانبه و فراگیر موضوعات فراهم میکند .بدیهی است
که ارائــه یک صحنه ،در مجالی خــاص ،نخواهد توانست
همان تأثیری را از خود بر جای بگذارد که در رویارویی
آن صحنه با طرف مقابلش پدید میآید؛ ضمن اینکه این
فرصت را به مخاطب نیز میدهد تا با شناخت هر دو جنبه،
به مقایسه آندو با یکدیگر بپردازد و به انتخاب آگاهانه یکی
از آن دو مبادرت ورزد ».در جلد نخست این مجموعه که
به رویارویی صحنهها و چهرهها در دوران زندگانی رسول
گرامی اسالم(ص) اختصاص یافته ،تالش بر آن بوده است
تا با مطالعه دقیق تاریخ  23ساله رسالت پیامبر اسالم(ص)،
نمونههایی از رویارویی صحنهها یا چهرهها که در آن دوران
سرنوشتساز تحقق یافته است ،گــردآوری شود .به گفته
مؤلف ،نمونههای فــراوانــی از حــوادث ایــن دوران وجود
داشت که در اثنای تحقیق برای هرکدام از آن ها ،عنوانی
مناسب برگزیده شد ،اما از آن جا که نمونهای که بتوان آن
را کامال با مثال مورد نظر در تقابل قرار داد ،یافت نمیشد
از ارائه آن ها صرفنظر شد .چاپ نخست کتاب «رویارویی
صحنهها و چهرهها در تاریخ اسالم عصر رسول خدا (ص)»،
نوشته حمید محمدقاسمی با شمارگان دو هزار نسخه ،در
 560صفحه و به بهای  19هزار تومان با جلد شومیز و 22
هزار و  500تومان با جلد سخت ،به همت دفتر نشر فرهنگ
اسالمی در اختیار عالقهمندان قرار گرفته است.

سخنگوی سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از انتخاب شعار و پوستر این رویداد در ششمین جلسه شورای سیاستگذاری خبر داد.
به گزارش ایبنا ،همایون امیرزاده گفت :با توجه به فراخوان منتشر شده برای مشارکت مردم در انتخاب شعار ،تعداد  30شعار منتخب در جلسه
مطرح و سرانجام ،پس از بحث و تبادل نظر ،شعار «نه به کتاب نخواندن» به عنوان شعار این دوره از نمایشگاه انتخاب شد.

جواد نوائیان رودسری

▪از آشتیان تا قم

میرجالل الدین موسوی آشتیانی  ،در سال  1304هـ.ش،
در شهر آشتیان پا به عرصه حیات گذاشت .پس از طی کردن
دوران طفولیت ،در دبستان خاقانی این شهر تحصیل کرد
و در مکتب خانههای آشتیان ،نزد مکتب داران و استادان
محلی ،گلستان سعدی ،نصابالصبیان ،تاریخ عجم ،کلیله
ودمنه  ،جامع المقدمات ،مختصری از ُد ّر ه نــادری و نیز
بخشی از سیوطی را فرا گرفت .هوش ،استعداد و پشتکار
سیدجاللالدین ،در کسب علم و دانش ،مورد توجه عالم
آشتیان ،مرحوم آیتا ...حاج شیخ ابوالقاسم دانش آشتیانی
قرار گرفت و با تشویق و یاری او ،سیدجاللالدین در سال
1323هـــ.ش به قم رفت و در جوار بارگاه ملکوتی کریمه
اهل بیت ،حضرت فاطمه معصومه(س) به تحصیل مشغول
شد .او در این دوره ،از محضر استادانی همچون حضرت امام
خمینی(ره) ،آیتا...العظمی بروجردی ،عالمه طباطبایی،
آیتا ...میرزامهدی آشتیانی ،آیتا ...میرزا رضی تبریزی،
شهید آیتا ...صدوقی ،آیتا ...امیرکالیی و آیتا ...رفیعی
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یعنی ابن سینا ،تا احیا کننده افکار او در قرن هفتم هجری
قمری ،یعنی خواجه نصیرالدین توسی ،تبیین کند.
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حکیمان  ،نشردهندگان معارف الهی و مرزبانان اندیشه
اسالمیاند که سالکان را به سوی حقیقت ،رهنمون
می شوند و حریم دین و مکتب را با تعقل و تفکر پاس
میدارند .سلسله فیلسوفان مسلمان ،از ِک ْندی ،فارابی
و ابن سینا در شرق عالم اسالم تا ابنطفیل و ابن رشد
در غــرب سرزمین اسالمی و نیز خواجه نصیرالدین
توسی ،میرداماد ،مالصدرا و حاج مالهادی سبزواری،
جملگی در این راه گام های سترگی برداشته اند.در
سید
میان شخصیت های بزرگ این سلسله ،استاد عالمه ّ
جاللالدین آشتیانی ،در زمینه نشر اندیشههای اسالمی،
اهتمامی قابل ارج مصروف کرد و با حدود نیم قرن تدریس
فلسفه و عرفان و تربیت دهها شاگرد در حوزه و دانشگاه و
نیز ،با تألیف ،شرح ،ترجمه و حاشیهنویسی بر آثار معروف
فلسفی و عرفانی ،در زمره پرکارترین اندیشمندان جهان
اسالم قرار گرفت.
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▪استاد آشتیانی در منظر صاحب نظران

عکسی کمیاب از جلسه درس عالمه آشتیانی-منبع:پایگاه اینترنتی عالمه

قزوینی بهره برد و به یکی از بزرگان فلسفه و حکمت اسالمی
تبدیل شد.
▪کسوت استادی دانشگاه

عالمه آشتیانی از سال 1345هـــ.ش ،به مقام استادی
دانشگاه مشهد رسید و در سال 1349هـ.ش ،به عنوان
مدیر گروه فلسفه و حکمت دانشکده الهیات این دانشگاه
انتخاب شد .استاد در سال 1375هـ.ش بازنشسته شد،
اما دانشگاه فردوسی ،دوباره از او برای تدریس دعوت
کرد .عالمه آشتیانی در مهرماه سال  1378نشان درجه
یک دانش جمهوری اسالمی را دریافت کرد.
▪شارح آثار فلسفی بزرگان

استاد آشتیانی از عوامل اصلی تعریض و تطویل تاریخ
فلسفه اسالمی در عصر حاضر اســت .اگر طول تاریخ
فلسفه اسالمی را به معنای سیر زمانی  ،طی سیزده قرن
تفکر اسالمی بدانیم و عرض تاریخ فلسفه اسالمی را به

معنای مباحث گوناگون فلسفی و آثاری که در این زمینه،
در هر دوران نگاشته شده است ،تلقی کنیم ،باید اذعان
کرد که خدمات عالمه آشتیانی ،در هر دو ُبعد این تاریخ،
بسیار شایان توجه است  .از لحاظ سیر تاریخی فلسفه
اسالمی  ،آن مرحوم ،مانند فالسفه غربی نمیاندیشید
که تاریخ فلسفه را خود فلسفه میدانند و برای مباحث
فلسفی ،اصالتی خارج از زمان و دوران خاص تکوین این
یا آن اندیشه ،قائل نیستند .از آن جا که برخی ادوار فلسفه
اسالمی ،بیشتر از ادوار دیگر ،مورد مطالعه قرار گرفته
هم خود را مصروف یافتن حلقه های
بود ،استاد آشتیانی ّ
مفقوده سلسله فلسفه و حکمت اسالمی کرد .او در این
مسیر ،چندان عنایتی به دوران ا ّول تفکر فلسفی که درباره
آن آثار متعدد چاپ شدهاست ،نداشت؛ اما به رابطه میان
شیخ الرئیس ،خواجه نصیرالدین توسی و حکمای بین
دوران زندگی آن دو بزرگوار ،مانند بهمنیار و لوکری،
سخت عالقه مند بود و توانست در تحقیقات خود ،رابطه
نسل های حکمای مشائی را ،از استاد بزرگ این مکتب

مــقــام عــلــمــی عــامــه ســیــد جــالالــدیــن آشــتــیــانــی،
زبانزد صاحبان اندیشه و نظر اســت .پروفسور هانری
ــربــن( 1979ـ 1903م) ،فیلسوف و شر قشناس
ُک َ
نامدار فرانسوی ،بارها عالمه آشتیانی را ستوده و او را،
مالصدرای عصر خوانده است  .کربن در این باره نوشته
است «:در مساعی و تمایالت فکری ،به نظر من ،آقای
آشتیانی مانند مالصدرایی است که در عصر ما زندگی
می کند .گمان نمیکنم بتوانم تمجیدی باالتر از این،
درباره او بیان کنم .آقای آشتیانی یک فیلسوف ایرانی
است که نماینده تمام عیار فلسفه دیرین این سرزمین
است ،منتها فلسفه دیرینی که به نحوی کام ً
ال امروزی،
درک شده است ».استاد دکتر مهدی محقق نیز ،درباره
عالمه آشتیانی گفته اســت« :متجاوز از پنجاه سال،
محبت استاد استادان
این حقیر ،از افتخار دوستی و ّ
زمانه ،میر سید جالل الدین آشتیانی  ،برخوردار بودم.
او ،همچون اســاف خــود ،از صفات برجسته و واالی
تتبع
انسانی برخوردار بود .همه عمر خود را به تحقیق و ّ
و تدریس و تألیف کتاب  ،سپری کرد و در پی جاه و جالل
دنیوی و احترام ظاهری نبود و «باقیات صالحات» را به
«جزئیا تالداثرات» نفروخت ».زنده یاد ،عالمه دکتر
سیدجعفر شهیدی هم ،دربــاره استاد آشتیانی نوشته
عالم در عزلت نشسته ،حضرت
است«:عارف وارسته و
ِ
آقای آشتیانی را ،بیش از نیم قرن است میشناسم و به او
ارادت دارم .در سال 1325هـ.ش هنگام عزم تشرف به
آستان قدس رضوی(ع) ،مدتی در قم به سر بردم .در آن
روزها ،جناب آشتیانی هم در آن شهر مقدس به تحصیل
مشغول بود و هنوز عمامه بر سر نگذاشته بود .اما به فضل،
جهد و کوشش در راه تحصیل علم ،شهرت داشت ».این
حکیم بزرگ و استاد عالیقدر ،سرانجام در سوم فروردین
سال  1384هـ.ش ،درگذشت و پیکرش در حرم مطهر
امام رضا(ع) به خاک سپرده شد.

رونمایی از  5کتاب در اختتامیه همایش پژوهش های قرآنی
یــازدهــمــیــن هــمــایــش بینالمللی
پیک اندیشه
پــژوهـشهــای قــرآنــی ،روزهـــای ۲۸
تــا  ۳۰فــروردیــن و در آستانه ســی و
پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قــرآن ،در مدرسه
عالی امام خمینی (ره) شهر قم برگزار میشود .به گزارش
ایبنا ،رضا امانی ،دبیر یازدهمین همایش بینالمللی
پژوهشهای قرآنی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
و مــعــارف قــرآن کــریــم ،وابسته بــه ســازمــان اوقـــاف ،در
نشست خبری این همایش گفت :همایش بینالمللی
پژوهشهای قرآنی ،بخشی از مسابقات بینالمللی قرآن
کریم است که ابتدا با عنوان مقالهنویسی به بخشهای

دیگر افزوده شد و بهتدریج شکل مستقلی به خود گرفت.
وی ادامــه داد :نــام گــذاری ایــن دوره از مسابقات نیز،
برگرفته از دغدغه مقام معظم رهبری در دیدار سال قبل
مسئوالن مسابقات بینالمللی قرآن کریم است که ایشان
بر آن تاکید داشتند .امانی با بیان این که آیین پایانی
این همایش روزهای  ۲۹ ،۲۸و  ۳۰فروردین ماه برگزار
خواهد شد ،تصریح کــرد :این مراسم در مدرسه عالی
امام خمینی (ره) شهر قم برگزار میشود؛ روزهای اول
و دوم ،در دو نوبت صبح و عصر ،مقاالت از سوی صاحبان
مقاله ارائه خواهد شد و در روز سوم نیز ،مراسم اختتامیه
با حضور آیتا ...اعرافی ،مدیر حوزههای علمیه سراسر

کشور ،برگزار میشود .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
و معارف قرآن کریم ،افزود :در این دوره از همایش،هزار
و  ۱۱۵مقاله ،شامل  ۹۸۵مقاله داخلی و  ۱۳۰مقاله
خارجی ،به دبیرخانه رسید که از این تعداد ۵۰۰ ،مقاله
بهصورت الکترونیکی منتشر خواهد شد؛ همچنین ۶۸
مقاله قابل تقدیر شناسایی و تجلیل میشود.دبیر این

همایش گفت :در مراسم اختتامیه این همایش ،از پنج
عنوان کتاب رونمایی و از پنج نفر از صاحبان آثار برتر نیز،
تقدیر میشود و برخی از آنان ،به ارائه مقاله نیز خواهند
پرداخت .بیش ازهزار و  ۵۰۰استاد و دانشجو ،در فرایند
تالیفوتدوینمقاالتیازدهمیندورههمایشبینالمللی
پژوهشهای قرآنی شرکت کرده اند .

...
گزارش

انتخاب پایتخت کتاب با توجه به مقوله
«گردشگری فرهنگی»
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در امور برنامهریزی،
ظرفیت گردشگری فرهنگی
را فقط یکی ازمعیا رهای
مــوفــقــیــت شــهــرهــا بـــرای
انتخاب بهعنوان پایتخت
کتاب ایران دانست و بسیج
همه ظرفیتها را عامل اصلی اعالم کرد .به گزارش ایبنا،
علیاصغر سیدآبادی ،دربــاره هــد فگــذاری مسئوالن
فرهنگی کاشان ،مبنی بر تالش برای نامزدی پایتخت
جهانی کتاب گفت :به نظر میرسد که مسئوالن فرهنگی
کاشان برای تحقق این هدف ،باید ابتدا دامنه مطالعاتی
خود را در این زمینه افزایش دهند و به طرحهای ابتکاری
فکر کنند .بسیج امکانات شهری نیز ،به تحقق این هدف
کمک میکند.دبیر طرح پایتخت کتاب افزود :در دورههای
پیشین ،تهران ،نیشابور و یــزد نیز به دنبال کسب این
موفقیت جهانی بودند و البته نفس شرکت در جریان
نامزدی پایتخت جهانی کتاب با ارزش است و مانند حضور
در مسابقات بینالمللی است و تاثیرات مثبتی به دنبال
دارد ،اما نمیتوان در این زمینه پیشبینی کرد؛ چرا که
مشکالتی وجود دارد .سیدآبادی درباره احتمال انتخاب
شهری از ایران بهعنوان پایتخت جهانی کتاب گفت :یکی از
نهادهای داور برای انتخاب پایتخت جهانی کتاب ،انجمن
ناشران جهان است؛ بنابراین ،نخستین مانع در زمینه
نامزدی نماینده ایــران بهعنوان پایتخت جهانی کتاب،
نپیوستن ایران به کنوانسیون برن است.
▪پذیرش قانون «کپی رایت» ضروری است

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :عالوه بر اهمیت
پذیرفتن کپیرایت ،وجود ممیزی کتاب نیز یکی دیگر
از عوامل تاثیرگذار است .این نویسنده و فعال فرهنگی
درباره تأثیر مقوله گردشگری فرهنگی در انتخاب پایتخت
کتاب ایــران نیز گفت :موضوع ظرفیتهای گردشگری
فرهنگی ،بهطور مستقیم و بهتنهایی در انتخاب پایتخت
کتاب ایران تاثیر ندارد؛ بلکه شهرها باید همه ظرفیتهای
خودرابرایموفقیتدرجریانانتخابپایتختکتاببسیج
کنند؛ بهعبارت دیگر ،طرح پایتخت کتاب ایران ،مسابقه بر
سر بسیج همه ظرفیتهاست .به گفته این مقام مسئول،
شهرها از انواع ظرفیتها شامل صنعتی ،ادبی ،مشاهیر
ملی یا گردشگری فرهنگی برخوردارند و برای موفقیت
در طرح پایتخت کتاب ،بهکارگیری امکانات متناسب با
کتاب حائز اهمیت است .کاشان از همه ظرفیتها ،به ویژه
گردشگری استفاده کرد .بخشی از برنامههای ادبی کاشان
از سوی هتلهای این شهر پشتیبانی میشود.
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