ّ
تبسمهای درسآموز
یادداشتی در بارۀ کتاب «لبخند معصومان؟ع؟»
لبخند معصومان؟مهع؟ ،غالمرضا حیدری ابهری ،قم :دارالحدیثّ ،اول 104 ،1394 ،ص.

حسین پورشریف
معصوم ما ،بس���یاری از پیامه���ای خود را با یک
ّ
تبس���م بیان کردهاند یا پیام خ���ود را با لبخندی
مهرآمی���ز قری���ن س���اختهاند .ای���ن ویژگ���ی ،در
س���یرۀ اهل بیت؟مهع؟ از یک س���و بیانگر اهمیت
خوشروی���ی ب���ا م���ردم اس���ت و از س���وی دیگر،
حکایتگر روح بلند دین ماس���ت» .این عبارات،
بخش���ی از نوشتههای پشت جلد کتاب «لبخند
معصومان؟ع؟» است.
بنا بر نظر نویسندۀ کتاب ،غالمرضا حیدری
ابه���ری« :ه���دف از تهی���ۀ کت���اب حاض���ر ،آش���نا
س���اختن خوانندگان محترم با برخى رفتارهاى
اجتماع���ى معصومان؟ع؟ ب���وده که ب���ا مطالعۀ
«یکی از نکات برجسته در سیرۀ اهل بیت؟مهع؟،

ای���ن نوش���ته خواهن���د دید ک���ه چ���ه درسهاى
مهم���ى در رفتار به ظاهر س���ادۀ ّ
"تبس���م و لبخند

خوشروی���ی آن بزرگ���واران اس���ت ک���ه در قالب

اهلبیت؟مهع؟" نهفته اس���ت و این لبخندها چه

لبخندهایی زیبا جلوه کرده اس���ت .پیش���وایان

ن���کات ارزش���مندى از مهربان���ى و خوشرویى و
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گذش���ت و دمی���دن روح امید در دیگ���ران را در بر

کمغلط ی���ا حتی بیغلط اس���ت .با ّ
توجه
ّ
ب���ه ای���ن ک���ه نگارن���دۀ ای���ن س���طور ،کل

طب���ق اطالعاتی ک���ه در فیپای کت���اب آمده،
ً
کتاب حاضر ،قبال تحت عنوان «لبخند ستارهها:

متن کت���اب را به جهت معرفی و نقد آن،
مطالعه کرده ،غلط آشکاری به چشمش

حکایاتی از لبخندهای اهل بیت؟مهع؟» توس���ط

نیامد.

دارد» (ص .)12_11

انتش���ارات «به���ار دلها» در س���ال
 1387منتشر شده است.
نویس���نده ،کتاب را ب���ه چهارده
معص���وم بزرگ���وارى که سطرس���طر
ای���ن کت���اب به امی���د ی���ک لبخند
ّ
محبتآمیزشان نوشته شده است،
تقدیم میکند.
قص���د نویس���ندۀ ای���ن س���طور،
معرفی و نقد مختصر و مفید است،
لذا س���عی شده است که از پرگویی،
پرهیز شود:
نقاط ّقوت کتاب
مت���ن شس���ته_ رفت���ه ،روان
ِ .1

هدف از تهیۀ
کتاب حاضر ،آشنا
ساختن خوانندگان
محترم با برخى
رفتارهاى اجتماعى
معصومان؟ع؟ بوده
که با مطالعۀ این
نوشته خواهند دید
که چه درسهاى
مهمى در رفتار به
ظاهر سادۀ ّ
"تبسم و
لبخند اهلبیت؟مهع؟"
نهفته است

 .3کار خوب���ی ک���ه در صفحهآرایی
کتاب انجام ش���ده ،این اس���ت که
نکتههای نویس���ندۀ کتاب ،داخل
ت���رام ق���رار داده ش���ده و از بخ���ش
حکایتها جدا شده است.
 .4ط���راح جلد نی���ز کار زیبایی ارائه
کرده اس���ت .اس���تفاده از گل و مرغ
ب���ر روی جلد و اس���تفادۀ بخش���ی از
آن در مت���ن و ش���روع حکای���ات ه���ر
معص���وم؟ع؟ ،لطاف���ت خاص���ی به
کتاب داده است.
 .5در کنار هم قراردادن لبخندهای

و یکدس���تی دارد .نویس���نده چ���ون در

معصوم���ان؟ع؟ در یک کتاب ،کار
ً
جالب و مفیدی اس���ت .مطمئنا نویسندۀ

ای���ن کت���اب ،ادع���ای داستاننویس���ی

کتاب ب���ه دنب���ال لبخنده���ای دیگر این

نداش���ته و تنها حکایات را گردآوری کرده

بزرگواران اس���ت تا در چاپ بعدی ،آنها را

و نکتهه���ای درون حکای���ات را بی���ان

به کتاب بیفزاید.

داش���ته ،لذا توقع رعایت قواعد مربوط به

نوشتههایی شبیه به نقد

داستاننویسی را هم از ایشان نداریم ،هر

 .1ب���ه غیر از س���ه حکای���ت از کتاب «ضحک

چند این توانایی را در ایشان سراغ داریم.

النبی» ،یک حکایت از «تبس���م آفتاب» و

 .2به جرئ���ت میتوان گفت که متن کتاب،

یک حکای���ت از «می���زان الحکمه» ،تمام

ّ
مجل���همعرف���ی ونق��� دکتابه ��ایدین � ِ�ی عموم ��ی

55

کتاب را فراموش نکنید.

حکای���ات کت���اب ،از «بح���ار األن���وار» نقل

در پای���ان ،حکایت���ی از کت���اب را با ه���م مرور

شدهاند .نویس���ندۀ محترم میتوانست از

میکنیم:

کتابهای دیگر و نیز متون کهن فارس���ی
سود ببرد.
 .2با ّ
توجه به این که رعایت شیوهای خاص

عذرخواهى هنرمندانه
َ
کمیت اس���دى _ ش���اعر توان���اى اهلبیت؟مهع؟_
ُ
اش���تباهى ک���رد و در مدح خلیفۀ س���تمگر اموى،
عبدالمل���ک مروان ش���عرى س���رودّ .مدت���ى بعد،

وجود توانایی بسیار باالی نویسنده ،بعد

خدم���ت امام باقر؟ع؟ رس���ید .حضرت از کمیت

از اتمام برخی از حکایات ،نکته یا نکاتی

گل���ه ک���رد و فرم���ود« :آی���ا عبدالملک را س���تایش

در خص���وص آن حکای���ت ،بی���ان نش���ده

کردهاى؟!» .کمیت عرض کرد« :من در ستایش

است؟!

از او نگفت���م :اى امام هدای���ت! بلکه گفتم :اى

در ش���کل ارائ���ۀ کت���اب ،ب���ه آن زیبای���ی
میبخش���دّ ،اما روش���ن نیس���ت که چرا با

 .3هرچن���د دق���ت ش���ده اس���ت ک���ه تم���ام

شیر! و ش���یر ،درندهاى بیش نیست .گفتم :اى

نکتههای نویس���ندۀ کت���اب ،داخل ترام
ق���رار داده ش���ودّ ،ام���ا در ی���ک م���ورد (ص

خورشید! و خورش���ید ،موجودى است بىجان.
گفت���م :اى دری���ا! و دری���ا چی���ز بىروحى اس���ت.

 )19 _ 18ک���ه هم���ان حکای���ت را از زب���ان

گفتم :اى مار! و مار ،حیوانى است بدبو .گفتم:

عبد الرحم���ان جامی نیز آورده ،این نکته

اى کوه! و کوه ،سنگى است ناشنوا».
از پاس���خ عذرخواهان���ۀ کمی���ت ،لبخن���دى

رعایت نشده اس���ت .البته باید یادآور شد

شیرین بر چهرۀ امام باقر؟ع؟ نشست.

که این ش���عر ،بدون منبع هم بیان ش���ده

آن گاه کمی���ت ب���راى جب���ران اش���تباه خ���ود

است!

و دلجوی���ى از حض���رت باق���ر؟ع؟ ش���عرى ب���ه

 .4نویس���نده در بخشهای���ی از کتاب (ص
 27و  )56در ب���ارۀ حدی���ث و حکای���ت،

یادماندنى در ستایش اهلبیت؟مهع؟ سرود.

توضیحات���ی را در پاورقی آورده اس���ت ،در

نکتهها

حال���ی که میتوانس���ت آن مطال���ب را نیز

ام���ام از غفلت یارانش در ام���ور مرتبط با دین به

در قالب همان نکتههای پایان حکایات

آس���انى نمىگذش���ت و در صورت اشتباه ،به آنها
ً
صریحا تذکر م���ىداد .همچنانک���ه عذرخواهى

بیاورد.

یاران خود را نیز سریع مىپذیرفت (ص .)56

ب���ه تمام جوانان عزیز کش���ورم :خواندن این
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