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 .()ه.مهاشم میرزایی                       

 

سخن گفتن درباره »کتاب«، ستایش »آب« و  

نیازمند   »آفتاب«  و  »آب«  آیا  است.  »آفتاب« 

گمان هر تشنه راستین، »آب« را اند؟ بیستودن

تشنهمی یافتن  پی  در  نیز  »آب«  و  ای جوید 

 چنانچه پیر رازآشنای بلخ فرموده است: است. 

 تشنگان گر آب جویند از جهان

 آب هم جوید به عالم تشنگان

سرمایه بی هر  لرزچشیدهدیدهشک  هر ی  و  ای 

خودرستهآزاده  از  راهی  هر  و  خستهای  ای رو 

که  -خواند. درختان  خواهد و می»آفتاب« را می

شیفتهدلباخته و  روشنایی  گرمای ی  ی 

از نگاه به آن و رفتن به سوی آن   -خورشیدند

نمی را  خسته  »آب«  درختان   ، آری  شوند. 

شناسند. آیا ممکن میفهمند و »آفتاب« را  می

و   نشناسند  را  »کتاب«  انسانها  که  است 

ارجشناسانه به آن ننگرند؟ ستودن »خورشید«،  

 ستودن خویشتن است: 

 مدح تعریف است و تخریق حجاب

 فارغ است از مدح و تعریف، آفتاب 

 مادح خورشید، مداح خود است 

 که دو چشمم روشن و نامرمد است

 ذم خورشید جهان، ذم خود است 

 ( ۱)که دو چشمم کور و تاریک و بد است.

درباره  گفتن  نیز، سخن  کتاب  از  گفتن  سخن 

اند: یاد یاران یار اما چنانچه گفته   »آفتاب« است.

از  تشنگان  که  پیداست  ناگفته  بود.  میمون  را 

ی آفتاب دلخوش غزل آب و خستگان از جامه

میمی سماع  و  وجد  به  و  پردازند.  گردند 

آموزان آموختگان و دانش دوستان و دانش دانش 

کتاب نیز   و  کتاب  یاد  سرخوش از  خوانی 

 گردند و شاید برخیزند و کاری بکنند. می

دانید ارزش روی سخنم با شماست. شما که می

ای به نسبت انس و پیوندی است که هر جامعه

جامعه  هر  ارزش  زیرا  دارد  کتاب  با  جامعه  آن 

ست  ی مردم آن جامعه ا هاهها و خندعلت گریه

شادی سبب  دلخوشیو  ایشان.  اندوه  و  های ها 

سودمند یا ناسودمند آنان بیانگر مقدار آگاهی و  

آنها همه  و  است  آنان  پیوند   خودآگاهی  در 

 گردد.داشتن یا نداشتن با کتاب آشکار می

و    ،کتاب فرهنگ  با خویشتن خویش،  را  آدمی 

گذشته و  خود  فکریتمدن  آشناتر ی  اش 

دهد که انسان با خود و با  سازد و اجازه نمیمی

های بودن و  که ریشه-ی فرهنگی خود  گذشته

هستند او  با   - شدن  زیرا  بگسلد  را  پیوندها 

ریشه  از  حال شاخه  ،های گذشتهگسستن  های 

می بیخشک  و  میشوند  گردند،  بروبار 

میمیوه  پژمرده  و  افسرده  انسان هاشان  شوند. 

بودبی تهی  است.  پوک  تهی و  انسان  ن،  ریشه، 

خواری و پستی و بیچارگی و تهیدستی به همراه 

آورد و  ی اینها وابستگی را پدید میدارد و همه

را -»وابستگی«   بودن!(  بودن)=گوسفند  رام 

می انسان آشکار  یعنی  بودن  گوسفند  و  سازد 

 نبودن و در بهترین تعبیر یعنی ...............بودن.

می سخن  شما  که  با  شما  اگر  می گویم  دانید 

کند و  دیو ستم را سرنگون می  ،انقالب اجتماعی

 -اندآزادی و عدالت  که تشنه- انسانهای باایمان  

می دل  ژرفای  و  جان  بن  و  از  ستم  تا  کوشند 

خانمان تبعیض  و  بیخ  ستمگری  از  را  سوز 

برکنند، انقالب معنوی نیز دیو جهل را که سرور  

زمین می همه به  است،  عالم  دیو زندی دیوان   .

. نخستین کار و   مانند دیو گورکن است  جهل 

ها را اولین وظیفه دیو جهل این است که انسان

به  معناگریز می  انسانی که در کارهایش  کند و 

معنا و مفهوم توجهی ندارد در زندگی خویش نه  

 ای!چرایی دارد و نه چگونه

معنوی)=پرداختن  شما می انقالب  در  که  دانید 

چیز(   هر  معنای  بنیادیبه  از  ترین کتاب 

بنیادهاست و اگر با آن انس گرفته نشود و بسیج  

عقب نیاید،  پدید  در  کتابخوانی  نشینی 

شود. مردمی که های رزمِ اندیشه آغاز میمیدان

،  ابزار اساسی پیوند با کتاب را در دست نگیرند

  گرایندوی خواهش غریزه میه سدر هر چالشی ب

خود را فراموش ی دشمنان درآمده،  یا به جامه 

کنند و  کنند و یا در تنهایی خودخوری میمی

کشند تا تباه کوبند، آنقدر آه میسر به دیوار می

 شوند. بشوند و در راه علف تلف می

می از شما  را  آدمی  خواندن،  کتاب  که  دانید 

میشکنجه رهایی  تنهایی  و  نادانی  بخشد. های 

را   دشوار  و  دراز  و  دور  با -سفرهای  تنها  نه 
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یکبلیط دوطرفههای  و  و طرفه  هواپیماها  ی 

... و  خیال   -قطارها  و  اندیشه  بشکوه  سمند  با 

  با کسی که دست تا    سازدپذیر می برایشان امکان

او دشوار   به  گاهی غیرممکن-یافتن  است،    -و 

 پیوندی دهد. 

می ورق  را  را  تاریخ  پارسایی  »قلب«های  زنیم، 

می تپپیدا  مانند  دلهاشان  تپش  که  یدن  کنیم 

را قلب قلبشان  ضربان  و  صدا  ماست.  های 

یابیم، از آنان درد میهایی همدمشنویم و هممی

می استوارتر  نیرو  گامهایمان  آنگاه  و  گیریم 

میمی نــــو  پی  در  پی  پس  و  شود.  شویم 

یابیم. شور و شوقمان چند  طراوت و تازگی می

شود . هر دم جهانی نو، دوستانی تازه و  برابر می

یک یارا مینی  برابرمان  در  سرو  دل  رویند. 

اندامانی خورشیدجوی که سرشار از آگاهی و پر  

 از ایمان و لبریز از عشق و شکیبایی هستند. 

به یاری آنان از سردرگمی و نگرانی و نابسامانی 

م. یابیآرمانی یا بدآرمانی و تباهی رهایی میو بی

 آیا لذتی باالتر از رهایی است؟

به   که چشمانم  شما  است،  شده  خیره  شما 

دانید کتاب، در جهانی آلوده و تیره و تاریک،  می

ای رو به روشنایی و زیبایی و مهربانی آب پنجره

کوشد تا این پنجره، و آفتاب است. کسی که نمی

زدن در هوای مانده و  او از دم  ؛هرچه بازتر باشد

نمی به آلوده خسته  را  و چون چشمانش  شود 

دا عادت  آزار دهسیاهی  پنجره  نبودن  از  اند، 

بیند و سرانجام نردبان لذت دیگران خواهد  نمی

کوشش   با  باشد  داشته  تالشی  هم  اگر  و  بود 

سفره کرد خویش  خواهد  رنگین  را  دیگران  ی 

ناآگاهانه  کوشش  هر  دیگران زیرا  سود  به  ای 

 خواهد بود.

 دانی: بیا به کتاب روی آوریم چنانچه می

خست »فروسو«  از  میهرگاه  از  ه  و  شویم 

خبر؟«،  »چه  چطوری؟«،  »دیگه  »چطوری؟«، 

یابیم، کتاب ما را به خبر نمی»دیگه چه خبر؟« 

خواند و با واژگانی جاندار و زنده  »فراسو« فرا می

کوره  روحپزخانه از  انسانهای  و  کش،  سوز 

می و  آزادمان  تاریک  تکراری  دنیای  از  کند. 

تنبلی و  ی غیبت و کینه و بخل و سستی و  تیره

... به جهان ساده و تازه و   نابسامانی و شلوغ و 

اندیشه و  مهربانی  ....  روشن  و  شادابی  و  وری 

 دهد. کوچمان می

تنوع  به  هدف و فرساینده چرخهای بیاز  فلکی 

کنیم. نواز راه پیدا میهای هدفمند و روحگردش 

و   سیمان  و  گچ  و  ساختمان  فکر  از  اندکی 

نانآهن و  .پاره  و  درپاره   ، به  می...  و  آییم 

ای که در آن ساختمان  »موجود« غریب و بیچاره

نانخواهد   آن  و  خورد نشست  خواهد  را  پاره 

های تکراری عبث،  اندیشیم. از این روزمرگی می

گردیم. مگر به جهان پرطراوت دانشجویی برمی

همیشگی   دانشجوی  کتابخوان،  که  اینست  نه 

می که  دانشجویی  پاساست.  تا  خی  خواند 

ام؟« پیدا کند و سرانجام ام؟ چیشایسته به »کی

 بداند که :

 به که رو کند؟  

 به چه سو رود؟ 

 به کجا رسد؟ 

معجزه  استکتاب  فراموشی  داروی  و  ذکر  .  ی 

هم  دست  به  دست  آسمان  و  زمین  که  آنگاه 

میمی سرگرم  آنچنان  را  ما  و  که دهند  کنند 

انسان وقتی برای زندگانی کردن نداشته باشیم و  

بودن و انسان شدن خویش را فراموش کنیم و  

کتــاب بهترین   ؛در فاضالب آلودگی فرو برویم

کننده است. چنانچه دور شدن از کتاب، یادآوری

از  که  انسانی  و  است  انسانیت  از  شدن  دور 

شود، از هر چه پر شود فرقی  انسانیت تهی می

مطالعه  کندنمی و  خواندن  لذت  از  که  کسی   .

بی  برخوردار پیام نیست  نخستین  گمان 

ی قرآن را هنوز درنیافته است که : اِقْرأ:  جاودانه

 بخوان.

فرزند   ای  تو  و  همیشگی  یار  نازنین  ای  تو  و 

ی گهواره دانش و تو ای همیشه محروم شایسته 

از پرسیدن، بخوان و بخوان و بخوان. اگر نخوانی 

ابرهای  را  آفتابمان  و  شد  خواهیم  اسیــــر 

 هاجم جهل و فقر خواهند پوشاند و .... .ی تتیره

 های ناب ای باغ پر سخاوت اندیشه

 پنهان به برگ تو اعجاز آفتاب  

 جان من و تو یک نفس از هم جدا مباد 

 (۲)ای خوب جاودانه، ای دوست، ای کتاب

 مثنوی معنوی دفتر پنجم   –موالنا  (۱)

 ( فریدون مشیری ۲)
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