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نویسندگان در «هفته کتاب»
تقدیر می شوند

...

نخستینجلسهشورایسیاستگذاریبیستوششمیندورههفتهکتابجمهوریاسالمیایرانبرگزارشد.بهگزارشایسنا،محسنجوادی،معاون
فرهنگیوزیرارشاد،دراینجلسهگفت:باتوجهبهتقارنهفتهوحدتوهفتهکتاب،میتوانیمیکیازبرنامههایهفتهکتابرادرشهرمهابادبرگزارکنیم.
ویتأکیدکرد:تقدیرازنویسندگانبایددرهفتهکتاب انجامشودوسعیمیکنیمبرنامههاییرامثلنمایشگاههایاستانی،برگزارکنیم.

گفت و گوی خراسان با استاد یوسفی غروی ،پژوهشگر تاریخ اسالم درباره مقاتل معتبر

گزارش

مردمومداحانبهکدام«مقاتل» مراجعهکنند؟

ابتکار کفاش یزدی
برای ترویج «کتاب خوانی

»

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

یک کفاش یزدی معتقد است با ارائه کتاب در دکه خود
و دعــوت مشتریانش به کتا بخوانی ،در زمــان انتظار
بــرای تعمیر کفشها ،توانستهاست بهسهم خــود در
ترویج کتا بخوانی مؤثر باشد .به گزارش ایبنا ،کتاب و
کتا بخوانی ،یکی از شاخصههایی است که امــروزه در
ارزیابی پیشرفت کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و در
کشور ما نیز ،گامهایی در این زمینه برداشته میشود که
برگزاری طرحهای مختلف ملی از آن جمله است.
▪اجرای برنامه های متنوع ترویج کتاب خوانی

در این بین ،عالوه بر نهادها و دستگا ههای ذ یربــط در
زمینه کتاب و کتابخوانی ،برخی از مردم نیز ،بر اساس
عالقه خود سعی می کنند به هر طریقی ،سرانه مطالعه و
کتابخوانی را باال ببرند .در اینزمینه ،در استان یزد هم،
فعالیتهای موثری در زمینه ترویج کتاب و کتاب خوانی
در حال انجام است و نهادهایی مانند نهاد کتابخانههای
عمومی ،شهرداری ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرخانه کانونهای مساجد ،طرحهای مختلفی در این
زمینه داشتهاند .برخی از افراد نیز ،طبق سلیقه خودشان،
برای ترویج کتابخوانی تالش می کنند و در فعالیتهای
خود ،به نوعی کتاب و کتابخوانی را گنجاندهاند.
▪کفاش کتاب دوست

یکی از ایــن افـــراد ،کفاشی اســت کــه در خیابان امــام
خمینی(ره) یزد که یکی از مکانهای پررفتوآمد این شهر
به شمار میآید ،دکه دارد و به منظور جلوگیری از اتالف
وقت مشتریان خود ،کتابهایی را برای آنها تهیه کرده
است تا زمان انتظار خود را به مطالعه اختصاص دهند.
علی محمودوند ،کفاش خوشذوق یزدی که از سال 82
تاکنون ،در دکه کوچک خود به کفاشی مشغول است،
گفت :من معتقدم که امروز باید بیش از پیش به کتاب و
کتابخوانی توجه داشته باشیم و مطالعه ،از الزمههای
یک جامعه است.
▪تالش برای گسترش فرهنگ مطالعه

این کفاش ،با بیان این مطلب که در حد توان خود در
این زمینه گام برداشته است ،ادامه داد :برای این کار،
چند جلد کتاب را در معرض دیــد مشتریان خــود قرار
دادم تا مشتریانی که در انتظار تعمیر کفش خود هستند،
بتوانند حتی بــرای چند لحظه هم که شــده ،نگاهی به
کتا بها بیندازند و در صورت عالقه ،آن را تهیه کنند.
محمودوند تصریح کرد :هدفم از این کار ،احترام گذاشتن
به وقت دیگران است و با توجه به همهگیر شدن استفاده
از فضای مجازی ،سعی می کنم بار دیگر اهمیت کتاب و
کتابخوانی را در جامعه مورد توجه قرار دهم .وی گفت:
این فعالیت با استقبال مخاطبان همراه شده است؛ تاحدی
که برخی با تشویق و برخی نیز با عکس گرفتن ازکتابها،
برای تهیه آن به کتابخانهها و کتا بفروشیها مراجعه
میکنند.
این کفاش اضافه کرد :ما هنوز افرادی داریم که به کتاب
خواندن عالقه دارنــد و بــرای آن ارزش قائل میشوند،
اما شاید شرایط مطالعه بــرای آنهــا وجــود نــدارد که ما
میتوانیم ،با فعالیتهایی از این قبیل ،بهگونهای آنها را
کتابخوان کنیم .محمودوند ادامه داد :مسئوالن استانی
نیز میتوانند ،در مکا نها پررفتوآمد ،کتابخانههای
سیاری ایجاد کنند و در کتا بخوان شدن مــردم ،سهم
به سزایی داشته باشند.

استفاده از روایت صحیح وقایع روی داده در دهه نخست
محرم سال  61هجری ،یکی از مهم ترین عوامل شناخت
و پاسداری از معارف حسینی است .از همین رو ،ضرورت
استفاده سخنرانان و مداحان از منابع معتبر در شرح
روایت و بیان مصائب اهلبیت(ع) ،ترجیع بند توصیه های
مراجع عظام تقلید در ماه محرم و ایام عــزاداری حضرت
سیدالشهدا(ع) اســت .ایــن موضوع از چنان اهمیتی
برخوردار است که بزرگان دین ،هرسال در همین ایام ،این
توصیهراتکرارمیکنندودربارهتحققنیافتناحتمالیآن
هشدارمیدهند.ازهمینرو،درگفتوگوباحجتاالسالم
والمسلمینمحمدهادییوسفیغروی،پژوهشگربرجسته
تاریخ اسالم ،معتبرترین منابع را برای تبیین واقعه عظیم
عاشورابررسیکردهایم.
کهنترین مقتلی که درباره واقعه عاشورا
نوشتهشده،کداممقتلاست؟
کهن ترین مقتلی که دربــاره واقعه عاشورا نگاشته شده،
حاصلتحقیقوتتبعفردیبهنامابی ِمخ َنف،لوطبنیحیی
زدی غامدی است .او حدود ًا در سال
بن سعید بن سالم َا ِ
 80هجری قمری ،یعنی  20سال پس از واقعه عاشورا
متولد شد و ظاهر ًا در سال 157هجری قمری درگذشت.
در دوران او اخبار مربوط به جریان شهادت امام حسین(ع)
و یارانشان ،در کوفه عالقه مندان فراوانی داشت و وجود
افرادی که یا خود در واقعه کربال حضور داشتند یا حوادث
آن را با یک واسطه نقل می کردند ،وی را بر آن داشت تا به
جمعآوریروایتهایاینواقعهتاریخیبپردازد؛کاریکه
درسال 100هجریقمریآغازشد.ابی ِمخ َنفتوانستدر
خاللجمعآوریاخبارمربوطبهواقعهعاشورا،با 57نفراز
شاهداناینواقعهدیداروخاطراتآنهاراثبتوضبطکند.
اوپسازآن،اخبارحرکتامام(ع)ازمدینه،ورودآنحضرت
بهمکهوعزیمتایشانبهعراقرا،همراهبااخبارپسازواقعه
کربال و ماجرای اسارت خاندان رسالت ،جمع آوری کرد و
درکتابخودآورد.اینکتابرامیتوانقدیمیترینمقتل
امام حسین(ع) دانست .اما متأسفانه گاه نسخه برداری و
اقتباس از این اثر ،با امانت داری توأم نبوده و برخی دخل
و تصرف ها در آن انجام شده است .در این جا باید یادآوری
کنم که این کتاب تاریخی مهم ،مستقیم ًا به دست شاگرد
کلبی کوفی
ابی ِمخ َنف ،یعنی هشام بن محمد بن صائب
ِ
(متوفیبهسال 204یا 206هجریقمری)رسیدواوکهاز
معاصرانحضرتامامرضا(ع)بود،اخباریراکهازدیگران
دربارهواقعهعاشورادریافتکردهبود،بهانتهایمتن«مقتل
ابی ِمخ َنف» اضافه کرد و کتاب به اثر مشترک میان استاد
و شاگرد تبدیل شد .البته باید توجه داشته باشیم که هشام
کلبی در این الصاق متن ،نسبت به اثر استاد خود نهایت
امانت داری را رعایت کرد و در متن نوشته شده توسط ابی
ِمخ َنف،دخلوتصرفینکرد.

سرنوشت این مقتل بسیار مهم چه شد؟ آیا
امروزهم«مقتلابیمخنف»دردسترسعمومقراردارد؟
این کتاب گرانبها ،حدود  100سال بعد ،یعنی اواخر قرن
سوم،بهدستمورخمشهور،ابوجعفرطبری،صاحب«تاریخ
طبری» رسید و چون او کتاب تاریخ خود را بر مبنای سال
شمارتنظیممیکرد«،مقتلابی ِمخ َنف»رابااضافاتهشام
کلبی به عنوان منبع تاریخی برای بیان حوادث سال های
 60و،61یعنیپسازمرگمعاویهتاشهادتمظلومانهامام
حسین(ع) در کربال ،برگزید و آن را در کتاب خود به شکلی
مبسوط وارد کرد .به همین دلیل ،با این که امــروزه متن
اصیلوقابلاستناد«مقتلابی ِمخ َنف»دراختیارمانیست،
امامیتوانیمبانگاهیبهتاریخطبری،مفاداصلیاینمقتل
کهن را در اختیار داشته باشیم .این موضوع به ویژه از این رو
حائز اهمیت است که دریابیم طبری در کتاب خود اسناد
روایت های تاریخی را به شکلی کامل آورده و کار خود را
مستندکردهاست.حدودصدسالبعدازطبری،یعنیاواخر
قرن4هجریقمری،کتابابی ِمخ َنفومقتلهشامکلبیبه
دستشیخمفید،عالمنامدارشیعه،رسیدواودرقسمتدوم
کتاب«االرشاد»خود،کهدربارهتاریخزندگیمعصومین(ع)
نوشته شده است ،مفصالً از «مقتل ابی ِمخ َنف» بهره برد.
البته شیخ مفید در ابتدای کتاب خود تصریح می کند که
اخبارمربوطبهواقعهکربالراازاینمقتلونیزکتابمورخی
به نام ابوالحسن بن محمد مدائنی(متوفای سال  ۲۱۸یا
 ۲۲۰هجری قمری) آورده است ،اما انطباق محتوای این
بخشازکتابارشادباتاریخطبرینشانمیدهدکهعمده
نگاه شیخ مفید برای نگارش ارشاد ،به «مقتل ابی ِمخ َنف»
بودهوکمترازکتابمدائنیبهرهبردهاست.متأسفانهشیخ
مفید از باب اختصار و نیز با توجه به این موضوع که «مقتل
ابی ِمخ َنف»درآنعصردراختیارهمگانقرارداشته،اسناد
اخبار مربوط به واقعه عاشورا را نیاورده است؛ کاری که اگر
انجاممیگرفت،ماراازتاریخطبریبرایبررسیمستندات
«مقتل ابی ِمخ َنف» بی نیاز می کرد .البته کتابی که امروزه

با عنوان «مقتل ابی ِمخ َنف» منتشر می شود ،سند معتبری
ندارد و مملو از روایات مجعول و غیرقابل اعتماد است .به
نظر می رسد این کتاب در حدود قرن  10هجری قمری و
کمی قبل از آغاز حکومت صفوی ،در شهر شادگان ،واقع
در استان خوزستان ،با حمایت حکومتی به رهبری سید
صالحمشعشعی،تدوینشدهباشد.هماکنوننیز،درهمان
منطقه،تعدادیازافراد،ظاهر ًابراساسنذر،اینکتابرابا
قلمرونویسیمیکنندودراختیارمردمقرارمیدهندوبنده
درابتدایکتاب«وقعه ّ
الطف»،به 25غلطفاحشاینکتاب
دستنویساشارهکردهام.
پسازایندوره،شاهدنگارشکداممقتلها
هستیم؟
یکی دیگر از مقاتل مشهور و نسبت ًا معتبر ،کتاب «لهوف»
سید بن طــاووس ،از علمای شیعه قرن  7هجری قمری
است؛ کتابی که عموم ًا با استفاده از مقتل خوارزمی نوشته
شده و جزو مقتل های معتبر است .خوارزمی ،که مقتل او
مورد استفاده سید بن طاووس قرار گرفته ،مقتل خود را با
استفادهاز«کتابالفتوح»احمدبناعصمکوفی،ازمعاصران
طبری،بهرشتهتحریردرآوردهاست.ازمقاتلمهمدیگریکه
دردورانمتأخرنوشتهشدهاست،میتوانبهمقتلمعتبرو
نسبت ًامفصلمعتمدالدوله،فرهادمیرزایقاجاراشارهکرد.
او عموی ناصرالدین شاه و رئیس ایل قاجار بود و با مراجعه
به بیش از  70منبع تاریخی ،مانند کتاب ارشاد شیخ مفید
و حتی مراجعه به آثار مورخان اهل سنت ،مقتلی نوشت و
نامش را « َقمقام َزخار و َصمصام بتار» گذاشت .این مقتل،
اثری مفید ،قابل استفاده و نسبت ًا جامع است .چندی بعد
شیخعباسقمینیزبرایعملبهوعدهاستادخود،مرحوم
المهموم»رابهزبانعربینوشت
محدثنوری،کتاب«نَفَ س َ
کهبعدهامرحومآیتا...شعرانیآنرابهفارسیترجمهکرد
وسپسترجمههاینسبت ًاخوبدیگرینیزازآنارائهشد.با
اینحال،محدثقمیبعدازنگارشکتابمشهور«منتهی
اآلمال»،دربارهزندگیمعصومین،علیهمالسالم،بهاصالح

در سال های اخیر ،استاد مهدی
پیشوایی ،با کمک  10نفر از دانش
آموختگان رشته تاریخ موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره)« ،مقتل جامع
سیدالشهداء(ع)» را در دو جلد منتشر
کردند که در حقیقت ،جامع ترین و
محققانه ترین اثری است که در این حوزه
ارائه شده است

برخیروایاتکتابقبلیخودپرداختوتصریحکردکهدر
صورتاختالفدرروایاتنقلشدهدوکتاب،اخباروروایات
«منتهیاآلمال»ارجحیتدارد.
در دوران معاصر چه مقاتلی به رشته تحریر
درآمدهوجایگاهآنهاازنظراعتبارچگونهاست؟
«مقَ َّرم» اثر سیدعبدالرزاق موسوی
در دوره معاصر ،مقتل ُ
نجفی را می توان از مقاتل معتبر دانست که توسط مرحوم
استاد عزیزا ...عطاردی به فارسی ترجمه شده است .در
سالهایاخیرهم،استادمهدیپیشوایی،باکمک 10نفر
ازدانشآموختگانرشتهتاریخموسسهآموزشیوپژوهشی
امام خمینی(ره)« ،مقتل جامع سیدالشهداء(ع)» را در دو
جلدمنتشرکردندکهدرحقیقت،جامعترینومحققانهترین
اثری است که در این حوزه ارائه شده است و در آن می توان
اخبار مربوط به تمامی روایــت های نقل شده در مقاتل و
استناداتمربوطبهآنهاراموردمداقهوبررسیقرارداد.

...

جهانکتاب
گاردین نوشت

تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی
بر طراحی «جلد» کتاب ها
یکی از روش ها برای افزایش فروش کتابها این است
که آن ها را به اشیای مطلوبتر و جذابتری تبدیل کنیم
و یک راهکار در این زمینه ،جــذاب کــردن آن ها از نظر
زیباییشناسی است .به گزارش ایبنا به نقل از گاردین،
قوانین طراحی جلد کتاب دهه به دهه تغییر میکند.
جلدهای دهه  ،۱۹۹۰حاال رنگارنگ و تقریبا بسیار شلوغ
به نظر میآید .زمانی به نظر می رسید که کتا بهای
الکترونیک و کیند لها ،جای همتایان فیزیکی خود را
میگیرند ،اما این اتفاق نیفتاد .با رواج مجدد مجلههای
آمــاتــوری ،پیشروی آثــار دیجیتال باعث درکــی تــازه از
کتابهای فیزیکی شد .بخشی از آن ،در پاسخ مستقیم به
کتابهای دیجیتال بود .اما رسانههای اجتماعی ،به طور
خاص اینستاگرام که با هشتگهایی ،تمایل به جلدهای
زیبا را ترویج میکند ،تاکید تــاز های بر زیباییشناسی
جلد کتا بها دارد .ریچل ویلی ،طراح جلد کتا بهایی
نظیر «پدر روحانی» اثر پاتریشیا الکوود و «برج حوت» اثر
ملیسا بــرودر ،میگوید« :با شبکههای اجتماعی ،مردم
کتا بهایشان را به جای کتابخانههای شخصی موجود
در خانه ،در جاهای بیشتری نشان میدهند .در بعضی
مــوارد ،کتا بها به لوازم جانبی تبدیل میشود ».فمکه
برول که صفحهای با محتوای عکسهای مربوط به کتاب
در اینستاگرام راهاندازی کرده است ،میگوید« :اگر از جلد
یک کتاب خوشم نیاید ،از آن عکس نمیگیرم و در صفحهام
نمیگذارم ».او از تبلیغ کتابی که دوست دارد ،نمیگذرد،
اما اگر جلد کتاب جذاب نباشد ،از صفحه «عنوان» عکس
میگیرد .وی بــرای آن چه به نظرش چاپ جذا بتری
میآید ،هزینه اضافه میپردازد .امیلی کالمپ ،صاحب
یکی دیگر از این صفحهها میگوید« :احساس گناه میکنم
از اینکه چندین نسخهای که از یک کتاب میخرم ،فقط
به این خاطر است که میبینم نسخههایی زیباتر از مال من
وجود دارد .وقتی کتاب «پدر روحانی» اثر پاتریشیا الکوود
به دستم رسید ،ناامید شدم ،چون با طراحی ویلی نبود».
کتابهایی که به تازگی انتشارات «فابر اند فابر» منتشر
میکند ،تمرکز تازهای بر طراحی دارد؛ این ناشر ،نسخه
چاپ سربی از جلد کتاب جدید «سالی رونی» را ،با عنوان
«مردم عادی» ،برای کسانی که از پیش سفارش دادهاند،
مجانی میفرستد .برای سهگانه «فای» اثر ریچل کاسک،
کورال طراح ،از عکسهای چارلی اینگمن که
رودریگو
ِ
«وگ» چاپ میشود،
نظیر
هایی
ه
مجل
در
اغلب
کارهایش
ُ
استفاده کرد و درنتیجه ،جلد کتابهای کاسک ،شیک
و مد روز است؛ به طوری که کتابهای هنری را به ذهن
متبادر میکند .کورال میگوید که رسانههای اجتماعی
مستقیم ًا بر طراحیهایش تاثیر گذاشتهاند« :هنر جلد،
اغلب اوقــات رسانههای اجتماعی را به ذهــن متبادر
میکند؛ چــرا که ما اغلب آیکو نها نمایشی و تصاویر
متحرک را بر جلد کتا بها بسط میدهیم و به گونهای
طراحی میکنیم که در سطح اینترنت پخش شود».
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