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عقل و تعقل ،پشتوانه دين و تدين است و دانش و معرفت ،پشتوانه ايمان و محبت .در غيـر ايـن

صورت ،پايههاي دين ،تدين ،ايمان و محبت بر ريگ روان اسـت و گـاه کـمتـرين تنـدباد شـبهه يـا

استدالل مخالف ،کاخ باورها و احساسات ديني را فرو ميريزد .شاهد اين مدعا ،متديناني هسـتند کـه

يکسره دين را کنار مينهند؛ پيروان آيين و مذهب و ديني که به آيين و مذهب و دين ديگر ميگروند

و معتقداني سرسخت که به تجديدنظر در اعتقادات خود و پااليش و پيرايش آن دست ميزنند.

اگر دانش ،خرد ،آگاهي ،شناخت و استدالل نباشد ،چه دليلي بر رجحان دين ،آيين يا باوري بـه ديـن،

آيين يا باور ديگر است و چه برهاني براي درستي يا نادرستي يـک امـر اعتقـادي؟ از آن گذشـته ،آن کـه

نميخواهد فردي سادهلوح و خوشباور باشد و در آينده ،حسـرت گذشـته تعصـبآلـود يـا ناآگاهانـه خـود را

بخورد ،يا آن کس که نميخواهد دفاع از چيزي کند که درست نيست يا مخالفـت بـا چيـزي کـه درسـت

است ،با کدام پشتوانه خردپسند ميتواند به اطمينان و روشني و فرزانگي در باورهاي خود برسد؟

علم کالم ،عهدهدار مستدلسازي باورهاي ديني و مذهبي است .در اين راه ،به استدالل با روشهـاي

گوناگون آن براي مؤمنـان و غيرمؤمنـان ،رفـع شـبهه و پاسـخ بـه پرسـشهـاي مخالفـان دينـي و
پرسشگران اهل ايمان و ايراد اشکال در عقايد مخالفان مـيپـردازد و از تمـام دسـتاوردهاي فکـري،

علمي و روشهاي اثبات مسائل بهره ميگيرد .شيوة تدوين مسائل علم کالم ،به گونهاي گام به گـام
است و در آن براي اثبات هر موضوع ،از مقبوالت پيشين نيز کمک گرفته ميشود؛ ضمن اين که گاه

به روشهاي جدلي از مقبوالت طرف مقابل نيز عليه او استفاده ميشود.

در اين نوشتار ،به معرفي علم کالم و جايگاه کالم شيعي در جهان معاصر و اهميت آن ،بـهويـژه

براي نوجوانان ميپردازيم ،از ضرورت بازآفريني آن و راه و گسترة اين بازآفريني به منظور پاسخگويي
* کتاب ماه کودک و نوجوان ،ش  ،142مرداد  ،1388صص 25ـ  .35نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب مجموعة کتاب
انديشه ،نوشتة سعيد روحافزا که از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
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به نسلهاي حال و آينده ميگوييم و سرانجام ،مجموعه کتابهايي را معرفي و نقد ميکنـيم کـه بـه

موفقيتهايي در انتقال باورهاي مذهبي به نوجوانان دست يافتهاند.
 .1لزوم بازنگاري علم کالم

يکي از ضرورتهاي توليدات ديني و مذهبي ،بهويژه براي کودکـان و نوجوانـان ،بازنگـاري علـم

کالم است .مسئوليت طرح و بحث مباني اعتقادي و به عبارت ديگر ،باورها و نگرشها و جهانبينـي

ديني را علم کالم بر عهده دارد .اين دانش را بيگمان بايد مهمترين بخش دانش دينـي و مهمتـرين

در ميان دانشهاي ديني ارزيابي کرد؛ از آنرو که پايه و محور و ناظر ديگر مباحثات و مطالعات ديني

و مذهبي است .در اين علم ،از ديرباز هر يک از مباني باورهاي ديني و مذهبي بـه بحـث و چـالش و

پرسش گرفته ميشده و پاسخ يا پاسخهايي استداللي به آن داده ميشـده اسـت .مبنـاي اسـتدالل و
پاسخ استداللي علم کالم در هر دين ،بر دو پاية عمده بوده است:

 .1پاسخهايي بر اساس مسلمات عقل و علم براي اثبات پايدارترين مباحـث دينـي؛ هـمچـون

اثبات وجود خداوند.

 .2پاسخهايي بر مبناي مسائل اثباتشده دين )براساس روش باال( و در صورت لزوم ،با بهرهگيـري

از روش باال براي اثبات ديگر مسائل اثباتنشده دين؛ مانند صفات خداوند ،لزوم بعثـت ،اثبـات نبـوت

پيامبري خاص ،اثبات صحت کتاب آسماني ،اثبات جهان پس از مرگ ،قيامت ،معاد و ...

در واقع روش اصلي علم کالم ،شباهتي بسيار با روش تدوين يک رشتة رياضـي از طريـق يـک

مکتب فلسفي دارد ،با اين تفاوت که هدف علم کالم اثبات مسائل ديـن ،امـا هـدف فلسـفة محـض

دستيابي به حقيقت ــ هر چه ميخواهد باشد ــ است .هدف رياضيات محض نيـز پيشـبرد آن رشـتة

رياضي ،براساس اصل موضوع و استدالل است؛ به هر جا ميخواهد بکشد.

علم کالم پيشينهاي ديرينه دارد و دستخوش تحوالتي نيز بوده است .مسائل آن مايه جنـگهـا،

نزاعها و خونريزيها در ميان پيروان اديان و مذاهب و فرقههاي گوناگون نيز شده است .اين علم در واقـع

سالح فکري دفاع و حملة اديان و مذاهب است .پايههاي اعتقـادي پيـروان را مـيسـازد ،ايمـان آنهـا را

تقويت ميکند و ايشان را در برابر شبهات ايمني ميبخشد .نوعي مايهکوبي عليه حملههـاي احتمـالي

به باورها و داروي تقويتي و درماني پس از ابتال به بيماريهاي فکـري دينـي اسـت .هـر اسـتنباط و

حکم و فتواي فرعي و جزئي ديني ،اگر مغاير با آن باشد ،مورد پرسش قرار خواهد گرفت و در انتساب
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آن به دين يا درستي استنباط آن ترديد خواهد شد .مايه آرامش و اطمينان پيروان دين در دنيـا ،از آن

روست که درستي باورشان را به خرد آنان القا ميکند.

بهطور کلي ،همة مباحثات اصلي و اساسي ديني ،خواه نـاخواه ،حرکـت و فعـاليتي در حـوزة علـم

کالم به شمار ميروند .از اينرو ،بخشي حياتي و اساسي از همة اديان و مذاهب شناخته ميشوند کـه

هيچ ديني را گريز و گريزي از پرداختن به آن نيست.

اما آگاهي از چند نکته دربارة کالم و بهويژه کالم شـيعي و وضـعيت علـم کـالم در جهـان و در

حوزههاي علمي شيعي در اينجا ضروري است:

 .1در حوزههاي علمي همة اديان و مذاهب ،علم کالم ـ بهحق ـ از مهمترين دروسي بوده اسـت

که يک طالب علم و عالم آينده بايـد بـه آن بپـردازد؛ از بـودايي و زرتشـتي و يهـودي و مسـيحي و

مسلمان گرفته تا فرقههاي هر يک از آنها مانند فريسيان و صدوقيان در ميان يهوديان ،کاتوليکهـا

و پروتستانها و غير آنها در ميان مسيحيان و اشاعره و معتزله در ميان اهل سنت مسلمان و شيعه و

فرقههاي مختلف کالمي آن .اين ويژگيها را همين امروز در ميان دروس حـوزههـاي علمـي دينـي

جهان ميتوانيد ببينيد .متأسفانه ،تنها در حوزههاي علمي شيعي ،بهويژه در ايران است که در دوـسـه

سدة اخير ،به خالف پيشينة پربار خود ،فقه و پيشنيازهـاي آن بـهتـدريج مباحـث و دروس حـوزه را

اشغال کرده است .در نتيجه يا جايي براي مباحثي ديگر چون کالم و فلسفه ،قرآن و تفسـير ،حـديث،

علوم قرآن و حديث ،تاريخ ديني ،اديان و تاريخ اديان ،اخالق و عرفان ننهاده يا اگر نهاده ،به صـورتي
محدود و کمرنگ يا خارج از محدودة دروس رسمي حوزه درآمده است.

چنين است که يک عالم فارغالتحصيل حوزه ميتواند بـه بـاالترين مراتـب و درجـات و عنـاوين

ديني برسد بي آنکه تخصصي در هيچيک از رشتههاي ديگر غير فقه داشته باشد .در بحث فقـه نيـز
مسائلي ديگر مطرح است که جاي طرح آن در اينجا نيست.

از اينرو ،علم کالم در حوزههاي علمي ديني ،جايگـاه و پيشـرفتي در خـور نـدارد و اگـر برخـي

فقيهان دست به فعاليتهايي در اين رشته زدهاند ،کاري خارج از حيطة رسـمي حـوزههـا و براسـاس
مطالعات شخصي و عاليق فردي آنها بوده است.

البته امروزه حرکتهايي براي بارورسازي حوزههاي علمي شيعي و بازگردانـدن آنهـا بـه غنـاي

گذشتهشان صورت گرفته است و مؤسساتي اقماري در اطراف حوزهها تأسيس شدهاند کـه بـه همـت
فضالي جوان ديروز و امروز و ميانسال امروز ،نويد باروريهايي در حوزه کالم شيعي ميدهند.

 □ 378نقد برتر  /مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب

اين را نيز نبايد ناگفته گذاشت که در دانشگاههاي ايران ،علم کالم همـواره بخشـي از واحـدهاي

درسي رشتههاي الهيات بوده است.

 .2همة اينها در حالي است که امروزه نه تنها در حوزههـاي علمـي اهـل سـنت ،حـوزههـاي علمـي

مسيحي و يهودي و زرتشتي و بودايي علم کالم بسيار جدي گرفته ميشود ،بلکه بهويـژه بـا پديـد آمـدن
مکاتب گوناگون و مذاهب جديد و پرسشهاي نوين از سوي متفکران غربي و شرقي ،همة اين رشتههـاي
کالمي اديان ،در روزآمدسازي خويش و پيشبرد علم کالم مرتبط با دين و مذهب خويش ميکوشند.

امروزه پرسشها ،پاسخها و مباحثي جديد و بنيادين فراروي اديان و مذاهب قـرار گرفتـهانـد کـه

تحت عنوان کلي »کالم جديد« از آنها نام برده ميشود و هر يک از آنها که به گونهاي تخصصـي

و جدي مورد مطالعة عالمان اديان و مذاهب قرار نگيرد ،ميتواند تهديدي ويرانگر يا تأييـدي مغفـول

براي هر دين يا مذهب به شمار آيد .تنها شناخت درست آنها و موضعگيري درست علمـاي ديـن در
برابر آنهاست که ميتواند تأييدهاي آنها را به خدمت علم کالم و استحکام مباني اعتقـادات دينـي

بگيرد يا تهديدهايشان را به فرصتي براي اصالح روشها و استداللهاي دينـي يـا تقويـت دفاعيـات
ديني و در نتيجه باوري بيشتر علم کالم بدل سازد.
 .2کالمي زنده و پويا

پيشرفتها و ارتباطهاي فزايندة جهان امروز و گسترش تنوع پرسشهاي بنيادين انسـان امـروز،

نيازمند گسترش حيطه ،پرورش مباحث و بازتعريف درخور کالمي امروزين است تا علـم کـالم چنـان
که شايستة آن است ،احيا ،روزآمد و کارآمد شود .روند برآورد اين نيازهاي امـروزين علـم کـالم را در

حوزة دانش ديني شيعي ،ميتوان به گونة زير سامان داد:

 .1بازتعريف :علوم ،فنون و هنرهاي ديرين و مرسوم بشري ،هماهنگ با گسـترش و دگرگـوني

نيازهاي انسان به آن علم و همراه با پيشرفت و گسترش خود ،همواره بـه بـازتعريف خـويش دسـت

زدهاند و ميزنند .اين بازتعريفها ،بهويژه در يکيـدو سدة اخير ،متناسب با رشد و تحـول و گسـترش
چشمگير دانش ،فن و هنر بسيار چشمگير و متکثر بوده است .براي نمونه ،علـم جغرافيـا از محـدودة
جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني فراتـر رفتـه و بـه جغرافيـاي اقتصـادي ،جغرافيـاي سياسـي و انـواع

زيرمجموعههاي آن همانند جغرافياي فقر ،جغرافياي هنر و جغرافياي هر چيز ديگري کـه بتـوان گونـهاي

پراکندگي براي آن تصور کرد ،گسترده است .واردشدن به حوزة جغرافياي تحليلـي و بحـث و تحليـل

در هر يک از زمينههاي گوناگون علمي ،فني و هنري ،کار تعريف جغرافيا و وظيفة عالم جغرافيا را بـه
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آنجا کشيده است که به اين علم ،مرزها ،حوزهها و مباحث مشترک ميان سياست ،اقتصاد ،جامعهشناسي و
فرهنگ ميبخشد.

علم کالم هم نيازمند بازتعريفي از خويش اسـت .محـدود سـاختن تعريـف آن بـه پرسـشهـاي

بنيادين ديني ،به هيچ وجه با نيازهاي گسترة فکري انسان امـروز و گسـترة فراگيـر ديـن هماهنـگ

نيست .اين محدوديت در تعريف ،بسياري از حوزههاي پرسش ديني را خالي ميگذارد بي آن که بـراي آن
حوزهها فکري شود .در مقابل ،سنخيت و هماهنگي روشهاي کالمي با پرسشها و پاسخهاي مطـرح

ديگر حوزههاي دين ،بهراحتي امکان گسترش تعريف را به آن ميبخشد.

به نظر ميرسد علم کالم ميتواند و بايد بار پرسشهاي اصلي و فرعي ،کلي و جزئي ديني را بـر

دوش بکشد و حوزههاي مشترک با همة علوم ديني و مذهبي بيابد .به عبارت ديگـر ،وظيفـة طـرح و

پاسخ هرگونه شبهه ،اشکال ،پرسش و ترديد و به تعبيري »چرا« و »چرايي« مرتبط با ديـن بايـد بـا

علم کالم باشد.

بر اين اساس ،تعريف شايستة علم کالم چنين ميشود :علمي است کـه بـه طـرح و پاسـخ اسـتداللي

پرسشهاي ديني ميپردازد .برپاية اين تعريف ،جغرافياي فعاليت علم کالم را چنين ميتوان ترسيم کرد:
 .1فلسفة دين :مسائل ناظر به دين و مباحث ديني.

 .2مسائل بنيادين اعتقادي )از توحيد تا جهان پس از مرگ(.

 .3تجلي خداوند در جهان هستي ،فلسفة آفرينش و جايگاه انسـان و ديگـر موجـودات در جهـان

هستي ،فلسفة افعال خداوند ،حکمت.

 .4فلسفة تاريخ ،تاريخ دين ،تاريخ تحليلي ديني.

 .5حال و آينده جهان ،مسائل مرتبط با مهدويت ،آيندة انسان در اين جهان.

 .6وحي و قرآن ،علوم قرآن ،تفسير و مکاتب تفسيري.

 .7حديث و علوم حديث.

 .8فقه ،اصول فقه ،فلسفة فقه ،فلسفة احکام و آداب و سنن )مقررات فردي ،اجتمـاعي ،سياسـي،

اقتصادي ،فرهنگي(.

 .9اخالق ،فلسفة اخالق ،مکاتب اخالقي.

 .10عرفان و مکاتب و فرقههاي عرفاني.

 .11اديان و مذاهب ديگر )همة حوزههاي مرتبط با آنها(.

 .12مکاتب و نحلههاي شبه مذهبي و ارتباط آنها با مذهب.
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 .13معنويتگراييهاي غيرديني.

 .14مکاتب و نحلههاي فکري و فلسفي و ارتباط آنها با دين و مذهب.

 .15تحولگرايي ديني ،تحول در علوم ديني و اصالحگري ديني.
 .16تفسير و تحليل ديني براي رخدادهاي روز.

با اين تعريف و در اين گستره است که ميتوان افقي گسترده فراسوي علـم کـالم نهـاد و راه را

براي روزآمدسازي و کارآمدي فزايندة آن متناسب با نياز اين نسل و نسلهاي آينده گشود.

 .2بازکاوي :توجه به ديدگاهها ،تجربيات و ميراثهاي گذشتگان ،ما را از طي کردن راه طيشده

بينياز ميکند .بهويژه در اين ميان ،ديدگاهها ،شبهات و پاسخهايي هستند که گذشتگان به داليلـي از
آنها عبور کرده و آنها را پشت سر نهاده يا ترجيح دادهاند که کنارشان بگذارند .اما امروزه اين نکتـه

را ميدانيم که در طول تاريخ ،همواره اين امکان بوده و گاه نيز به وقوع پيوسته اسـت کـه ديـدگاهي

منسوخ يا کهنه ،به همان صورت قبل يا با زبان و شکلي نو و تفسير و بازپيرايي جديد احيا ميشـود و

پرسشها و پاسخها و پيامدهايي به همراه ميآورد.

توجه به انديشههاي مغفول و مهجور ،در کنار انديشههاي مشهور و مطـرح علـم کـالم ،يکـي از

نيازهاي نخستين در بررسي ميراث تاريخي علم کالم است.

 .3بازيابي :در اين مرحله ،همة تجربيات و ميراثهاي گذشتگان در بيشترين حد ممکـن يافـت

ميشود و در اختيار ما قرار ميگيرد و ما ميتوانيم ادعا کنيم در مرحلهاي قـرار داريـم کـه نيـازي بـه
تکرار تجربيات و آزمونها و خطاهاي پيشينيان نيست.

 .4بازخواني :نخستين مرحله در بررسي آثار گذشتگان ،مطالعه و بهويژه مطالعة دوبارة آنهـا بـا

نگاهي امروزين است.

 .5بازفهمي :درک عميق ميراث گذشتگان و بهويژه با نگاه ريشهياب ،تحليلي و انتقادي نسـبت

به دستاوردهاي آنها ميتواند هم راه کژفهميها نسبت به آن آثار را ببندد ،هـم دريافـتهـايي نـو از
آنها به ما ببخشد و هم ما را به خاستگاههايي رهنمون سازد که آنها را پـس از طـي مراحلـي ،بـه

گزارهها و ساختارهايي در آثارشان رسانده که امروزه گـاه بـراي مـا و نسـل مـا غريـب مـينمايـد و
مفاهيمي قابل فهم را بدل به متوني دشوار ساخته است.

 .6بازآگاهي :آگاهي عميق و تفصيلي از نيازهاي امروزين انسـان معاصـر در سـطوح گونـاگون،

نخستين گام براي رشد و گسترش علم کالم است .اين آگاهي ،امروزه از راههاي متعددي کـه بـراي
ارتباطات و دريافت دادههاي گوناگون فراهم است ،به دست ميآيد.
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 .7بازپروري :در اين مرحله که شامل غنا بخشيدن و پروردن و پويا ساختن ميـراث موجـود ،بـا

توجه به نيازهاي امروز ميشود ،ميراث کهن علم کالم ،پاسخگوي نيازهايي اساسـي و پرسـشهـايي

بنيادين خواهد شد که امروزه مطرح است و در تعريف سنتي علم کالم ميگنجد.

 .8بازگستري :با توجه به تعريف جديد ،علم کالم بايد گسترش يابد .در اين مرحله ،پرسشها و

پاسخهاي حوزههاي ديگر دين يا مرتبط با همة علوم و معارف ديني که به گسترة وسيع علم کالم در

ساختار جديد آن مربوط ميشود ،به مجموعة سنتي علم کالم افزوده ميشـود .ايـن افـزودههـا ،هـم

شامل ميراث کهن در آن علوم و معارف و هم شامل صورتهاي نوين ،بـازپروري شـده و پويـاي آن

علوم و معارف است .ناگفته معلوم است که حجم اين افزودهها ميتوانـد صـدها برابـر علـم کـالم در
تعريف سنتي آن ،حتي پس از بازپروري و پويايي باشد.

 .9بازآفريني :اکنون مرحلهاي است که بايد تدوين و ساختاري نو به علم کالم بخشـيد و آن را

بازآفريني کرد.

 .10بازگويي و بازنگاري :روايت و نگارش جديد علم کالم در تدوين و سـاختار نـوين آن ،بـه

عنوان يک متن مادر و مرجع ،وظيفهاي بزرگ در اين مرحله است .اين متن مادر و مرجـع مـيتوانـد
دستماية خلق آثار گوناگون ادبي ،هنري و آموزشي براي مخاطبان گوناگون باشد.

 .11بازتاب :بازتابهاي نشر روايت مرجع علم نوين کالم و روايتهاي ادبي ،هنري و آموزشـي

آن بايد گردآوري شود .اين بازتابها ميتوانند از همة گروههاي علمـي ،دينـي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي،
سياسي و غير آنها در سطوح داخلي و خارجي ،بهويـژه از ديگرانديشـان و پيـروان اديـان و مـذاهب

مخالف دريافت شوند.

 .12بازخورد :در اين مرحله ،ديدگاهها و نظريههاي درست ناقدانه و اصالحي ،در ساختار جديـد

علم کالم اعمال ميشود و تصحيح ،اصطالح ،ارتقا ،پيشرفت و گسترش الزم براساس ايـن نظرهـا و

ديدگاهها صورت ميپذيرد.

 .13بازنگري :از آنجا که هر تغيير در هر جزء يک سامانه و دستگاه فکـري ،مـيتوانـد تغييراتـي در

حيطهاي فراتر از خويش ايجاد کند و حتي اين تغيير به کل سامانه و دسـتگاه فکـري گسـترش يابـد ،بـه
بازنگري مورد نياز در جزء و کل سامانه و دستگاه علم کالم ،متناسب با اصـالحات و تغييـرات جديـد نيـاز

است.

 .14بازتواني :بسياري از شبهههاي نو و نيز پاسخهاي جديد ديگران بـه شـبهههـاي قبلـي مـا

نسبت به عقايد و ديدگاههاي آنها ،ممکن است خدشه و ضربهاي به استداللهاي مـا وارد سـازند و
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ضعفي را در آنها نمودار سازند که تاکنون متوجه آنها نشده بوديم .اصالح آن دسته از استداللهـا و

در صورت لزوم کنار نهادن آنها و يافتن پاسخهاي نو يا تغيير در عقايد خـويش ،مـيتوانـد دسـتگاه
فکري کالم نوين را از برخي ناتوانيهاي استداللي برهاند و تواني تازهتر به آن ببخشد.

 .15بازسازي :بازسازي نظام و دستگاه فکري کالم نوين براساس تواني نويافته ،در پي اعمـال

بازتابها و بازخوردها و بازنگريها ،در واقع بازآفريني دوبارة آن ،اما اين بـار بـا محتـوايي غنـيتـر و
ساختاري مستحکمتر است.

 .16بازخيزي :اينجاست که کالم نوين جاني تازه مييابد و مـيتوانـد زنـده ،فعـال و پويـا بـه

خدمترساني فکري و عقيدتي در همة جنبهها و زمينههايي از زندگي انسانها بپردازد کـه مـيتـوان

پرسش دربارة آن داشت و پاسخي جست .حتي ميتواند پرسشهاي احتمالي را حدس بزند و پاسـخ-
هايي از پيش آماده به انسانها بدهد.

 .17بازپرسي :اينک اين مکتب فکري پويا و بالنده ميتواند ابتکار عمل را در جهان انديشه بـه

دست بگيرد و توان آن را دارد که پرسشهايي بهجا و سنجيده فراروي مکاتب ديگر بگذارد.

 .18بازداني :دريافت پاسخ احتمالي اين پرسشهاي سنجيده و نيـز آگـاهي از شـبهههـاي نـو،

فعاليتي ديگر براي عالمان کالم نوين است.

 .19بازانديشي :انديشيدن دربارة پاسخ شبهههـا و شـبهههـاي نـو ،مرحلـهاي پيشـرفتهتـر در

بالندگي اين مکتب فکري خواهد بود.

 .20بازسنجي :ارزيابي و سنجش مستمر اين مکتب نوين کالمي ،برپاية پرسشها و پاسخهاي

متقابل و تعامل فکري با انسانها و مکاتب ديگر ،از نيازهاي ضـروري بـراي روزآمـدي ،کارآمـدي و

پويايي آن است.

 .21بازپيرايي :همواره ممکن است استداللهايي نادرست ،باورهايي خدشهپذير ،بـهويـژه غيـر

مرتبط با باورهاي اساسي يا مدعياتي قابل ابطال مرتبط با دانشها و معارف گوناگون در ايـن مکتـب

وجود داشته باشد که به پااليش و پيرايش مستمر نياز دارد.

 .22بازآرايي :بهعکس ،همواره اين نياز هست که مکتب فکري براساس تعاملها ،پيرايشهـا و

افزايشها ساماندهي جديد شود و آرايش محتوايي و ساختاري خود را متناسبسازي کند.

 .23بازنمايي :اين مکتب فکري پوياي کالمي همواره نيازمند جلوههاي نوين در عرصـه متـون

مدون ،رسانههاي گوناگون و حيطههاي مختلـف فکـري و اجرايـي سياسـي ،اقتصـادي ،اجتمـاعي و
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فرهنگي است تا در عرصة عمل نقش بيافريند ،مورد آزمون و نقد و تحليل قـرار گيـرد ،بـه کـنش و
واکنش بپردازد و بارور شود.

 .24بازتعريف دوباره :پويايي و روزآمدي يک مکتب علمي ،فکري و هنـري و راز مانـدگاري

آن در پيشرفتهاي علوم ،فنون ،هنرها و انديشهها در طول زمان ،در صورت لزوم بـازتعريف مسـتمر

آن را متناسب با تحوالت دروني و بيروني مکتب ميطلبـد .هـر بـازتعريف ،از حيـات ،حرکـت ،فضـا،

پرسش و نيازي نو برميخيزد و حيات ،حرکت ،فضا ،پرسش و پاسخي نـو بـه ارمغـان مـيآورد و بـاز
مراحل 24گانه ،در سطحي فراتر تکرار ميشود.
 .3روشهاي کالمي و آثار ادبي

روشهاي مرسوم علم کالم ،براي اثبات يک موضوع يا حکـم يـا اقنـاع و اسـکات مخـالف ،بـه

ترتيب عبارتاند از:

 .1برهان و قياس محض با مقدمات عقلي و علمي مستقل از دين :در ايـن حالـت ،عـالم

کالم به شيوة اهل فلسفه ،به اثبات وجود خدا و ديگر باورهايي ميپردازد که دين بر پاية آنها استوار

است .اين استداللها ممکن است به اثبات و پذيرش برخي گزارهها ،باورهـا ،مسـائل و احکـام دينـي

بينجامد که در واقع داليل نقلي نيز هستند.

 .2برهان و قياس با مقدمات عقلي و علمي مستقل از ديـن ،بـه عـالوة پذيرفتـههـاي

پيشين :در اين حالت ،عالم کالم به اثبات موضوع يا حکمي بر پاية مقدماتي شامل مسائل و احکـام
اثباتشدة پيشين ،به عالوة مسائل و احکام کامالً عقلي و علمي مستقل از دين ميپردازد.

 .3استداللهاي جدلي براساس باورهاي مخالفان :در ايـن حالـت ،عـالم کـالم ،باورهـا و

مدعيات مخالف را بهظاهر يا بهواقع ميپذيرد و بهعنوان مقدمهاي براي استدالل قرار مـيدهـد و بـا

استداللهاي پذيرفته پيشين که مورد موافقت مخالف نيز هست ،به صورت قيـاس منطقـي در مـي-

آميزد و از آن ،موضوع يا حکمي مخالف نطر او نتيجه ميگيرد يا او را به موضـوع يـا حکمـي موافـق

عقيدة خويش ميکشاند.

هر يک از اين سه روش ،گر چه به ترتيب درجهاي از قوت تا ضعف دارند ،همه در خـدمت اقنـاع

مخاطباند و تأثيرهاي خود را بر او ميگذارند .حداقل آنکه مايه سـکوت او مـيشـوند و بـه عبـارت
ديگر دهان او را عليه ما ميبندند.
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اما روشهاي ديگري نيز وجود دارند که گرچه ممکن است از ديدگاه استداللي محـض خـالي از

ضعف نباشند ،ميتوانند در جان و دل مخاطب اثر بگذارند و او را به همـدلي و همراهـي بـا باورهـاي

مورد نظر ما بکشانند .برخي از اين روشها عبارتاند از:

 .1روش استقرايي :در اين روش ،با برشمردن نمونههـاي گونـاگون و بسـيار از موضـوعهـا و

مسائل مشابه و گاه متنوع اما همه با اشتراکهايي در جهت موضوع يا حکم مورد نظر ما ،مـيتـوانيم

چنين به مخاطب القا کنيم که آن موضوع يا حکم درست است.

 .2روش تمثيلي :در اين روش ،با آوردن داستانها و مثلهايي با شباهتها و نتايجي در جهـت

موضوع يا حکم مورد نظر خويش ،ميتوانيم دل او را در جهت درستي آن موضوع يا حکم نرم کنيم.

اين روشها ،بهويژه روش دوم ،ميتوانند روشهايي به لحاظ استداللي محکم باشـند؛ بـه شـرط

آنکه تشابه و تناظري کامل يا مورد نظر ميان موضوع يا حکم مرتبط با نمونهها ،داستانها و مثلهـا

با موضوع يا حکم موردنظر ما باشد و ارتباطي بنيادين ميان آنها و حکـم و موضـوع يافـت شـود .در
غير اين صورت ،کاري جز روشنگري و باز کردن ذهن مخاطب نخواهند داشت گرچه تأثيرشـان گـاه

بسيار ژرف و بلندمدت است.

علم کالم به گونة سنتي با همة آسيبشناسيهايش و اين دو روش اخير و نيـز روش سـوم علـم

کالم ،با همة مشکالت برهاني خويش ،دستمايهاي عظيم براي خلق حماسهها ،عاشقانهها ،بيانيـههـا،

خطابهها ،داستانها ،سرودهها و ديگر قطعات ،گفتهها ،نوشتههـا و آثـار بـزرگ و کوچـک ادبـي ،هنـري و

آموزشي ،بهويژه براي کودکان ،نوجوان و مردم عادي بوده است ضمن آن که ادبيات و هنـر ،از روشهـاي

اول و دوم استداللي علم کالم نيز بهرهها گرفتهاند.
 .4کالم شيعي و رسالت نويسنده

وضعيت کنوني کالم شيعي ،در مقايسه با وضعيت مطلوب آن و آسـانسـازي تأثيرهـاي مطلـوب

علم کالم ،با روشهاي ادبي ،هنري و آموزشي ،مسئوليتي بسيار سنگينتـر از حـد معمـول بـر دوش

نويسندگان مذهبي ميگذارد .دشواريهاي پرداختن به خلق آثار ادبي ،هنري و آموزشي بـا موضـوع-

هاي گوناگون کالمي در وضعيت مطلوبآن کـه پاسـخگوي پرسشـهاي گونـاگون روز و مـرتبط بـا

انديشه و عمل انسان انديشمند امروز و فردا باشد ،با وجود کمبود دستمايههاي مطلوب کالمي ،بيشتر

آشکار ميشود .نگارش اين آثار ،براي مخاطبـان عـادي يـا بـراي مخاطبـاني در سـنين کـودکي يـا

نوجواني ،دشواري مضاعفي براي نويسندگان اين عرصه است .براي نويسندگي در اين عرصه ،نياز بـه

آگاهي از ميراثها و دستمايههاي علم کالم و ديگر علوم ديني ،آگـاهي از دسـتمايههـاي موجـود در
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قرآن و حديث ،آگاهي از نيازهاي مخاطب امروز ،آگاهي از روشهاي ادبي و آموزشي انتقـال مفـاهيم

به کودکان و نوجوانان سني يا ذهني ،آگاهي از دستمايههاي ادبي و تمثيلي در ميراث ادبـي و هنـري
ايران و جهان براي اثرگذاري و اثربخشي و آگاهي از فنون و شيوههاي نويسـندگي ضـروري اسـت و

برخورداري از ذوق و ابتکار آفرينش ادبي و هنري ،حس تعهد ،مسئوليت و دردمندي براي پرداختن به
اين عرصه ،با توجه به شناخت زمان و مکان و ويژگيهاي مخاطـب پرسشـگر و نيازمنـد امـروز الزم

است .اين تعهدها ،مسئوليتها و رسالتها ،بيگمان تنها متوجه نويسنده نخواهد بـود از آن رو کـه در

خلق مثالً يک کتاب ،عوامل گوناگوني از برنامهريزي و سرمايهگذاري گرفته تا طراحي و صفحهآرايي

دخالت دارند .تنها در اين شرايط است که ميتوان احساس دميـدن روحـي تـازه در کالبـد آمـوزش و
انتقال باورهاي ديني به مخاطب نوجوان داشت.
 .5پديدهاي روحافزا

در فضا و وضعيتي که براي علم کـالم و وضـعيت کنـوني آن ،در مقايسـه بـا وضـعيت مطلـوب

برشمرديم و از امکانات و دشواريهاي نگارش در اين عرصه سخن گفتيم ،چند سالي است که خلـق
آثاري چشمگير و قابل توجه در اين عرصه را شاهديم.

»کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان« ،مجموعـهاي بـه نـام »کتـاب انديشـه« را از سـال

 1385روانه بازار کرده است که مجلداتي از آن ،جوايزي متعدد در جشنوارههاي گوناگون گرفتـهانـد و

عناويني چون کتاب فصل و کتاب سال را در حوزه دين کودک و نوجوان به خود اختصـاص دادهانـد.

مؤلف مجلدات اين مجموعه ــ جز يکي ــ سعيد روحافزاست .نگارش و چاپ مجلداتي ديگـر از ايـن

مجموعه نيز همچنان ادامه دارد.

اهميت جايگاه و ضرورت پرداختن به علم کالم و کيفيت توليد و چاپ اين آثار و توجهي کـه بـه

آنها از سوي داوران و مخاطبان شده ،بهانهاي براي بررسي اجمالي ويژگـيهـاي چشـمگير و نقـاط

قوت و ضعف اين مجموعه و معرفي آخرين مجلد منتشر شده آن ميتواند باشد کـه ايـن آخـري نيـز

جايزهاي ديگر دريافت کرده است.

 .6مجموعة »کتاب انديشه«

عنوان کتاب) :مجموعه کتاب انديشه( هفت قدم تا خدا – رو به روي او – زير گنبد کبـود – آخـرين

روز زمستان – او همنشين فرشتهها بود
نويسنده :سعيد روح افزا

ناشر :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
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نوبت چاپ :اوّل87 - 86 – 86 – 86 – 86 ،
شمارگان 5000 :نسخه

تعداد صفحات - 80 – 80 – 72 – 76 :صفحه
بها - 1000 -1000 – 900 – 900 :تومان

مجموعة »کتاب انديشه« ،از انتشارات کانون پرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان ،داراي قطـع

پالتويي  11/5 × 20/5و لبههايي مدور و جلدي مقوايي به رنگ کاهي است .همـة کتـابهـاي ايـن

مجموعه ،طرحي يکسان دارند که نقش يک کاشي هشت پر ،با طرح گـل و مـرغ بـه رنـگ آبـي در
سمت باالي آن است و پسزمينهاي بزرگ به رنگ آجري با آميزة سبز از همان کاشي ،از روي جلـد

به پشت جلد ادامه يافته است .در داخل کادري که حدود سه چهـارم پـايين صـفحه را گرفتـه اسـت،
متناسب با نام و موضوع هر جلد ،طرحي متفاوت به چشم ميخورد .عنوان »کتاب انديشه« و نـام آن

مجلد در کنار کاشي ديده ميشود و مرغک کانون در زير آن و باالي کادر قرار دارد.
در پشت جلد همة مجلدات مجموعه ،اين جمالت آمده است:

» در ميدان زندگي ميدويم تا زودتر برسيم ،در حالي که گـاهي نمـيدانـيم در چـه راهـي قـدم

گذاشتهايم و به سوي کدام مقصد ميرويم.

»کتاب انديشه« بهانهاي است براي فکر کردن و فهميدن؛ براي يافتن »راه« و شناختن مقصد«.

اين مجموعه ،مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان ميکند تا زمينهاي براي عميق شدن بيـنش

نوجوانان فراهم آيد«.

کاغذ متن کتابها ضخيم و کاهي است .متن با حروف  14لوتـوس و عـرض  6/3بـا ارتفـاع 14

سانتيمتر است .رنگ مرکب متن قهوهاي است .حاشيهاي دو خطي ،سـاده و سـنتي بـا خـط راسـت

نامنظم به رنگ قهوهاي کمرنگ ،با يک لچک ترنج در سمت حاشيهاي متن قرار گرفتـه اسـت .ايـن
مجموعة بصري ،ترکيبي از کهنگي در کنار نوآوري ،به ظاهر کتابهاي اين مجموعه ميبخشد.

جز کتاب مهربانيات را قسمت کن با موضوع »انفاق« که محمود پوروهاب آن را نوشـته اسـت،

ديگر کتابهاي اين مجموعه ،به سعيد روحافزا تعلق دارد .اين نشان ميدهد که اصراري در منحصـر
به يک نفر بودن نويسندگان مجموعه »کتاب انديشه« نبوده است.

در اينجا نگاهي کلي ،کوتاه و نقدگونه به برخـي نوشـتههـاي سـعيد روحافـزا در ايـن مجموعـه

خواهيم داشت.
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 .7ديد کلي و زاويه ديد

پيش از هر چيز ،بايد به اين نکته پي برد که اين گونه کتابهاي روحافزا را در کـدام گونـه مـيتـوان

ارزيابي کرد .متأسفانه برخي ناقدان در اين باره به اشتباه افتاده و آنها را با انتظاري کـه از آثـار ادبـي

ميرود ،بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدهاند که اين آثار از لحاظ ادبي ضعيفاند .اين در حالي است

که اين آثار ،در گونه يا ژانر نوشتههاي آموزشي قرار دارند و در همـين گونـه نيـز بايـد طبقـهبنـدي،

بررسي و ارزيابي شوند .با درک چنين واقعيتي است که ميتـوان ادعـا کـرد آثـار سـعيد روحافـزا ،در
مجموعه »کتاب انديشه« ،از بهترين نمونههاي آموزشي کالم شيعي براي نوجوان امروز است.

در اين کتابها مسانل کالمي و اعتقادي ،اخالقي ،عرفاني و فقهي به گونهاي جـذاب و بـه مـدد

استداللهاي ساده ،تمثيلها ،مثلها و داستانهاي گوناگون ،در کنار ترجمههايي زيبـا ،شـيوا و قابـل
فهم از آيات و روايات ،در ساختاري نو مطرح ميشوند؛ به گونهاي که براي مخاطب جـا مـيافتنـد و
موفق به اقناع و ترغيب او ميشوند.

هفت قدم تا خدا ،با موضوع »خداشناسي«  76صفحه دارد و راهي براي سير و سلوک بـه روي

مخاطب ميگشايد .عناوين فصلهاي هفتگانه آن عبارتاند از :شـک نداشـته بـاش ،بنـده شـو ،از او

بخواه ،زيادهروي نکن ،نشانهها را ببين ،قدم بردار و از همه چيز بگذر.

آغاز هر فصل ،با واژههاي قدم اول ،قدم دوم ... ،آغاز مـيشـود و پـس از يـک گـزينگويـه کـه

خالصة فصل است ،در صفحه بعد به نخستين جمالت متن ميرسد .فصل اول يا گام اول اين کتـاب

نيز چنين آغاز ميشود:

»تلفن زنگ ميزند و کسي دربارة يک »قتل« خبر ميدهد .کارآگاهان پلـيس بـه طـرف محـل

وقوع قتل حرکت ميکنند و« ...

نيمي از اين فصل ،به ماجراي يافتن ردپا و جنايتکار ميگـذرد؛ بـا ايـن نتيجـه کـه اصـل وجـود

آفريننده نياز به استدالل ندارد ،بلکه ويژگيهاي اوست که دليل مـيخواهـد .نـيم ديگـر فصـل هـم

خواننده را با مثالهايي ديگر به اين نتيجه ميرساند که اصل ايـن کـه همـه چيـز »ردپـا«» ،اثـر« و
»نشانه«اي از چيز ديگري است ،قابل انکار نيست.

فصلهاي ديگر نيز هر يک شيوهاي جذاب از ادامة بحث را پيگيري ميکنند.

رو به روي او ،با موضوع »نماز« داراي  72صفحه است و به فلسفه نماز و فلسفة برخي احکـام و

آسيبشناسي آن ميپردازد .عناوين فصلهاي هفتگانه آن عبارتند از :يک ،دو ،سه ... ،تا هفت.
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آغاز هر فصل با ترجمهاي کوتاه و زيبا از آيهاي از قرآن است کـه در صـفحه بعـد بـه نخسـتين

جمالت متن ميرسد .فصل »يک« اين کتاب چنين آغاز ميشود» :مردي در حال عبور از يک بيشـه
است که شيري گرسنه به او حمله ميکند .مرد پا به فرار ميگذارد و شير او را تعقيب ميکند .مرد بـه

چاهي ميرسد و« ...

آغاز فصل ديگر هم داستاني شبيه »بابا لنگ دراز« اسـت .مفـاهيم زنـدگي در دنيـا ،خشـوع و ...

نتايجي از اين تمثيلها هستند.

زير گنبد کبود ،با موضوع »دنيا و پس از آن« ،يک بار کتاب سال شده و جايزههـايي ديگـر هـم

برده است 80 .صفحه دارد و عناوين فصلهاي ششگانة آن چنيناند :آدمکها و دنيا ،هفت روي دنيا،

خطرهاي دنيا ،نجات از دنيا ،عبور از دنيا و آن سوي دنيا.

هر فصل ،بدون آيه يا گزينگويهاي با يک تمثيل آغاز ميشود .فصل اول ،داسـتان پينوکيوسـت

که  8/5صفحه را در بر ميگيرد .نتيجهگيري از آن ،به حجم  3صفحه ،در انتهاي فصل قـرار گرفتـه

است .هر يک از فصلهاي اين کتاب ،داراي چندين تمثيل است .اين کتاب در صفحات محدود خود،

بيش از  20تمثيل و ترجمة زيباي بيش از  50آيه را جاي داده است .تنوع تمثيلها از آدمکها تا آدمهـا ،از

تيم فوتبال ،کشتزار ،کاروانسرا و مسافرخانه ،بازار ،رد پا ،ميدان نبرد ،آزمايشگاه ،چاه ،کـوه ،بـازي ،زيـور و

زينت ،فخرفروشي ،زيادهخواهي ،دريا و کشتي تا سليمان و فرشته مرگ ،آشيل و اسفنديار را در بر ميگيرد.

اينگونه تمثيلها ،خواننده را به ياد قرآن کريم و مثنوي معنوي مولوي مياندازد.

آخرين روز زمستان ،با موضوع »غيبت ،انتظار ،ظهور« نيز داراي  80صفحه است .ايـن کتـاب هفـت

فصل دارد و همچون کتابهاي ديگر روحافزا در اين مجموعه ،با داستاني آغاز ميشود .حرفها و داستان-
هايي بيشتر و تمثيلهايي کمتر از ديگر آثار دارد .اين بار شعر و نمايشنامه هم به کتاب راه يافتهاند.

او همنشين فرشتهها بود ،با موضوع »شيطان« ،جايزه کتاب فصـل زمسـتان  1387را در حـوزة ديـن

کودک و نوجوان به خود اختصاص داده است 84 .صفحه دارد و عناوين فصلهـاي پنجگانـه آن چنـينانـد:

تسليم نشد ،فريبکاري کرد ،دار و دسته به راه انداخت؛ عذر نخواست و و شايستة مجازات شد.

فصل اول چنين آغاز ميشود» :فرشتگان فرياد کشيدند و به هم خيره ماندند .توقع نداشتند چنين

چيزي بشنوند«.

بخش عمدة اين فصل ،ماجراي مستند و داستانگونة آفرينش آدم تا سـرپيچي ابلـيس از بنـدگي

اوست و به تحليل رفتاري ابليس و حکمت رفتار خداوند با او و آموزههاي اين ماجرا اختصاص دارد.
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فصل دوم ،به سرگذشت تحليلي آدم و همسـرش در بهشـت و چگـونگي فريـب دادن ابلـيس و

فريب خوردن آنها ميپردازد.

فصل سوم ،ماجراي يوسف و حسادت برادران و نقش ابليس در اين ماجراست و در انتها فهرستي

از نقشها و کارکردهاي شيطان در زندگي انسانها دارد.

فصل چهارم ،در ادامة ماجراي يوسف و فرمانروايي او از روابط ميان انسان ،گناه ،شـيطان و توبـه

ميگويد.

فصل پنجم ،صحنه قيامت را ترسيم ميکند که در آن ،شيطان و فريبخوردگانش همه حاضـرند.

گفت و گوهاي ميان آنها ،آشکارشدن وعدههاي فريـبآميـز شـيطان ،سـرانجام يـأسآلـود پيـروان
شيطان و مجازات ابدي او پايانبخش کتاب است.

استناد مستقيم و غيرمستقيم به آيات و ترجمههاي روان آنها در جايجاي کتاب ،به چشم ميخورد.

همين مرور ،کافي است سبک ثابت و متغير روحافزا را در نگارش اين کتابهـا نشـان دهـد .نيـز

خواننده را به اين نتيجه برساند که مؤلف ،در عين تقيد به عوامل و عناصر جـذابيتآفـرين ،مقيـد بـه
ساختاري آهنين و مشابه براي همة کتابها نبوده و هر اثـر را متناسـب بـا موضـوع آن سـامان داده

است .اين کتابها نه تنها مخاطب نوجوان سني و نوجوان ذهني را نشانه ميرونـد ،بـراي او پرسـش

ميآفرينند و پرسشهاي او را پاسخ ميگويند ،بلکه همچون موعظه ،ذکر ،تذکر و يادآوري ،بـر روح و
جان و انديشه و احساس مخاطباني بزرگسال )در سن يا ذهن( نيز اثر ميگذارند و مرور چندبارة آنها

را در فواصل زماني ،موجه جلوه ميدهند.

رمز موفقيت نويسنده در تأثير بر انديشه و روح مخاطب را بايد در عمـق و گسـترة نسـبي دانـش

ديني و اسالمي او بهويژه در مطالعة قرآن و روايات ،دانش و مطالعـات گسـتردة ادبـي او ،دردمنـدي،

شور و اشتياق مؤمنانه وي و باورمندي او به نوشتههايش يافـت کـه بـا هـوش و ذوق و ابتکـار او در

تأليف در آميخته است.

 .8نقدي بر مجموعه

البته همه آنچه گفته شد ،به اين معني نيست که نوشتههاي سعيد روحافزا ،در مجموعة »کتـاب

انديشه« ،برکنار از هرگونه کاستي يا ضعف يا اشکال است .نيز به اين معني نبايد گرفته شود که ايـن

مجموعه ،داراي اشکالي در آمادهسازي کتاب ،از ويرايش تا صفحهآرايي نيست.

براي نمونه ،در صفحة  34کتاب هفت قدم تا خدا ،درخواست رؤيت خداونـد ،بـه عنـوان پرسـش

موسي )ع( مطرح شده است که پس از آن موسي )ع( »فهميد که خداي او ديدني نيست«.
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مطالعة روايات شيعه ،بازگوي اين است که اين درخواست موسي )ع( ،پـس از درخواسـت قـوم او

براي ديدن خداوند و از زبان آنها بوده است وگرنه نميشود که پيـامبر خـدا چنـين واقعيـت ابتـدايي
مرتبط با عدم امکان رؤيت خداوند را نداند.

يا در صفحه  17کتاب رو به روي او ميخوانيم» :خداوند توضيح نداده است کـه چـرا در ابتـداي

نماز »سوره حمد« را قرائت کنيم؛ چرا در هر رکعت از نماز ،يک بار »رکوع« و دو بار »سجود« به جـا
آوريم؛ چرا نماز صبح را در دو رکعت و نماز مغرب را سه رکعت بخوانيم«.

اين در حالي است که در البهالي روايات شيعه ،از جمله کتاب عللالشرايع شيخ صـدوق ،پاسـخ-

هايي براي اين پرسشها از زبان معصومان وجود دارد.

در صفحه  32کتاب» ،نيت« در نماز به گونهاي توصيف ميشود که نمازگزار ،پيش از نمـاز ،آن را

"به خودش يادآوري ميکند" .در حالي که به فتواي عالمان ژرفانديش ،گفتن نيت نه تنها به زبـان،

بلکه در ذهن نيز الزم نيست؛ چرا که نيت ،همان انگيزه و هدفي است کـه شـخص از کـاري دارد و
اين در ضمير او پنهان است و نيازي به بازگويي يا يادآوري به زبان يا ذهن ندارد.

از عجيبترين ادعاها يا دستورهاي اين کتاب که بيگمان هيچ مستندي يا مستند قابل اعتمـادي

ندارد و نيازمند حذف است ،بايد به آن چه در صفحه  41آمده است ،اشاره کرد:

»نمازگزار بايد پيشوايان را در نماز خود »حاضر« کند .بايد خانة دلش را بـراي ورود آنهـا آمـاده

سازد .بايد به خود يادآوري کند که» :تو ميخواهي به سوي خدا بروي؛ با اين راه آشنا نيسـتي و نيـاز

به راهنما داري .خداوندي که ميخواهي به سويش بـروي ،دوسـت دارد کـه تـو پيـرو برگزيـدگان او

باشي؛ پس دست به سوي پيشوايان خود دراز کن و از آنها بخواه که هنگام نماز ،تو را به سوي خـدا

ببرند و مراقب باشند تا در اين راه ،به پرتگاه فراموشي و غرور و گمراهي و  ...سقوط نکني.

نمازگزاري که پيشوايان خود را به ياد ميآورد ،آنها را در نماز خود »حاضر« ميکند و نمـازش را

در »حضور« ايشان ميخواند .حرکتي که اينگونه آغاز ميشود ،آيا ممکن است به نتيجه نرسد؟«

اينکه چنين آموزشهايي تا چه اندازه نادرست و چنين تعابيري تا چه حـد نامناسـبانـد ،مجـالي

وسيع ميطلبد .کافي است شما با مفهوم توجه تنها به سوي خداوند در نماز ،آشنا باشيد و اين سطرها
را نامستند ،ناصحيح و خطرناک توصيف کنيد.

البته هنگامي که علم کالم به وضعيت بايستة خود نرسيده و دستمايههاي الزم را براي خلق آثار

گوناگون ،در اختيار نويسندگان قرار نداده است ،نبايد توقع داشت که همة بار دشوارترين مسائل ديني
را نويسندگان بردوش کشند.
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در صفحه  71کتاب آخرين روز زمستان نيز متوجه ميشويد کـه نويسـنده ،ذوق شـعري نـدارد و

وزن شعر را تشخيص نميدهد و در نقل شعرها ،به اصل منابع مراجعه نکرده اسـت .در ايـن صـفحه،

بيتي از حافظ به اين صورت آمده است:

»شب تاريک و بيابان به کجا توان رسيدن

مگر آن که شمع رويت به رهم چراغ دارد«

کافي است گوش شما با وزن آشنا باشد تا متوجه شويد کـه کلمـة »تاريـک« در ايـنجـا وزن را

مختل کرده است و پس از مراجعه به اصل ،دريابيد که کلمة مناسب»،تيره« است.

مجموعة »کتاب انديشه« ،اشکالهايي ديگر از ديدگاه ويرايش صوري نيز دارد .براي نمونه:

 (1اعرابگذاري اسامي برخي سورهها به گونهاي نـاقص صـورت گرفتـه اسـت .بـهويـژه بـراي

مخاطب نوجوان که ممکن است با تلفظ درست نام اين سورهها آشنا نباشد ،ضروري اسـت کـه ايـن

اسامي اعرابگذاري شوند .به نمونههايي با ذکر تلفظ درست آنها در پرانتز اشاره ميشود تا مشخص
شود که اعراب کامل در آنها تا چه حد مورد نياز است:

)قصص( ... /
اسراء )اِسراء(  /مزمل )مdزﱠمِّل(  /قصص َ َ

 (2امالي نام برخي سورهها غلط است؛ مانند :سباء )سبأ(.

 (3موردي که در وزن شعر به آن اشاره شد ،با وجود ويراستاري فاضل ميتوانست اصالح شود.

 (4عنوان »ويراستار« ،بدون قيد نوع ويرايش آمده است .اين واژه بهتنهايي بايد بـراي ويـرايش

محتوايي به کار رود در صورتي که متأسفانه در سالهاي اخير در ايران ،اين واژه از سـوي ناشـران و

ويراستاران صوري غيرمتخصص براي ويراستار صوري به کار ميرود.
 .9نقد برخي نقدها

بر برخي از آثار سعيد روحافزا در اين مجموعه ،نقدهايي کتبي يا شفاهي مطرح شده است که بـه

نظر وارد نميآيند .در اينجا اشارهاي به طور خالصه به دو مورد آنها خواهيم داشت:

 .1اين آثار از جنبة ادبي ضعيفاند .مقصود آنکه مضـمون ،تخيـل و بيـان غيرمسـتقيمي کـه در

مجموع ،ادبيات ناميده ميشود و نمونههاي آن را در داستان ،رمان ،شعر ،نوشتههـاي ادبـي و از ايـن

دست ميتوان يافت ،در اين آثار مشهود نيست.

پيش از اين اشاره کرديم که اين آثار را بايد در گونة آموزشي و نه ادبي تعريف کرد و در آن گونه

جاي داد و به نقد آن پرداخت .بنابراين ،اينگونه نقدها از اساس متناسب با اينگونة نوشتاري نيستند.
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 .2آغاز کردن کتابي ديني با تمثيلهايي مانند ماجراي پينوکيـو کـاري سـبک اسـت و بـا وزن و

حرمت کتابهاي ديني سازگار نيست.

براي سنجش اين نقد ،کافي است نگاهي به قرآن کريم ـ موثقترين ،مقدسترين و سنگينترين

کتاب ديني ـ داشته باشيم .خداوند در آنجا ميگويد که ابا و شرمي ندارد از ايـنکـه بـه پشـهاي يـا

کوچکتر يا بزرگتر از آن مثل بزند .در اين ميان ،مؤمنان ميدانند که اين مثـلهـا حـق و بـهجـا و

شايستهاند که پروردگارشان آنها را بيان داشته است .اما کافران ميگويند» :چرا خداوند چنـين مثلـي

زده است؟ )نبايد چنين ميکرد «(.با اينگونه مثل آوردن ،بسياري بـه گمراهـي مـيافتنـد و بسـياري

هدايت ميشوند ،اما تنها کساني به گمراهي ميافتند که بدکار و بدکردار باشند) .بقره (26 /

مالحظه ميشود که معيار روابودن يک تمثيل ،حق بودن و بهجا و شايسته بودن آن است ،نه اين

که شخصيت مورد تمثيل ،موجودي کوچک يا بزرگ ،تخيلي يا واقعي يا متعلق به کـدام فرهنـگ يـا
مليت باشد .به راستي نيز براي تمثيل ماجراي آزمون و خطاي انسان در جهان ،کدام تمثيل مناسبتر

از ماجراي پينوکيوست؟

 .10نگارش کالمي براي نوجوان

نگارش متنهاي کالمي براي نوجوانان ــ متنهايي که بتوانند پاسخگوي پرسـشهـاي نوجـوان

امروز باشند ــ تنها هنگامي ميتواند موفقيت الزم را در ايجاد ارتباط با مخاطب و تأثير بر او ايفا کنـد

که دستکم داراي سه ويژگي باشد:

 .1طرح مسائل و موضوعهاي جديد و متناسب با پرسشهاي امـروزين مخاطـب ،در کنـار نگـاه

روزآمد به مسائل و موضوعهاي کهن يا فرازماني.

 .2بهرهگيري از تجربيات نگارش هنـري ،ادبـي و غيرمسـتقيم در نگـارش مـتنهـاي آموزشـي

)بسترسازي؛ آغاز ،پايان و کشش مناسب؛ .( ...

 .3ايجاد جذابيتهاي الزم با بهرهگيري از داستان ،تمثيل ،بحثهاي خواندني ،پرسشانگيزي و . ...
در شرايطي که علم کالم ،جايگاه واقعي خود را نيافته است و پشتوانههايي غني براي خلـق آثـار

ادبي ،هنري و آموزشي در اختيار هنرمندان و مربيان جامعه نميگذارد ،آثار قلمـي سـعيد روحافـزا ،در

مجموعة آموزشي »کتاب انديشه« ،توانسته است پنجرهاي ديگر به سـوي فضـايي دلپـذير ،بـه روي

نوجوانان بگشايد.

