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سخن ماه

قلم تاریخ انسان است

به مناسبت  14تیر ماه که روز قلم نامگذاری شده است
شود تا به قول حافظ:

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

کاوه خورابه

سردبیر

نه هرکه آینه سازد سکندری داند

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع سخن گفتن دری داند

ستایش از قلم

آنچه در جهان بیکران آگاهی (ذهن) میگذرد ،آنجا
ِ
ِ
درخشان
خورشــید
که بخواهد تجســم یابد و چونان

خواهی و در مسیر انسانی پیمودن است.

ناچار مددخواه دو چوبدســتی اســت پاینده و استوار:

پیوندهای ذهن و زبان و دانندگی و گســترش دانش

نموگر ،تجلی کند و در ســنگالخ دانندگــی براند ،به

یکی زبان و دیگر نوشتار.

ســتایش از قلــم ،ســتایش از حقگویــی و عدالتــی

قلم همچون مفهومی متافورمیک نقشی یگانه در فهم

دارد و چنین نقشی رنگین از قلم و جایگاه آن از لسان

اولــی گویــا و دومــی خاموش ِگوینــده؛ اولــی پایا به

حکیم و عمر خیام در رســاله نوروزنامه میتواند متمم

دراز آهنگ.در این میان قلــم چونان هرمس پیامآور،

رثای قلم است:

وجــود گوینــده و دومی مانــا و جاودان بــه روزگاران

سفیر دل میشود و از زئوس ناپدیدار ذهن ،هر آنچه،

و مکمل هر آن چیزی باشد که بایسته قلم فرسایی در

قلم را دانایان مشــاطه ملک خواند هاند و سفیر دل،

بایســت میرباید و بــه چنگ موســیقایی ،فاشگوی

و ســخن تا بیقلم بــود ،چون جــان بیکالبد بود ،و

شکل و شمایل و مفاهیم متکثر و متنوع آن.

بمانــد ،و چون آتشــی اســت کــه از ســنگ و پوالد

اســرار دانایی میگردد.قلم تاریخ انسان است؛ در هر

چون به قلم بســته شــود بــا کالبد گردد و همیشــه

حدیــث گذرنده بر تاریــخ قلم ،حکایتی اســت پر آب

جهــد و تــا ســوخته نیابد نگیــرد و چراغ نشــود که

از بــه تنور افکنیها ،ســر به دار شــدنها و زبان ازقفا

طهمورث بود ،و مردم اگر چند با شــرف گفتارســت

ناصرخســرو :بس ســر که بریــدۀ زبان اســت /با یک

یــک نیمه از مردم ،زیرا که فضیلت نوشــتن اســت،

چشم از کهن روزگاران تاکنون به حقیقت گوییاش،

درکشــیدنها و لــب دوختنها نصیب بــوده و به قول
نقطــه ،زبان زیان اســت ،تا بــه صلههــا و پاداشها و
جایگاه ها.

ازو روشــنایی یابند.نخست کســی که دبیری بنهاد
چون به شــرف نوشتن دســت ندارد ناقص بود چون
فضیلتی ســخت بزرگ که هیچ فضیلتی بدان نرسد،

و دبیــری آنســت کــه مــردم را از پایه دون بــه پایه

ماهیت قلم ،شــرافتی اســت که در بیــان حقیقت روا

بلند رســاند تا عالــم و امام و فقیه و منشــی خوانده

آگاهــی و آزادی میســر میشــود.بیتردید هــر آنچه
ِ
دشــت نوشــتاری مــیرود چونان هر
از خامه و قلم بر

حیوانــات جــدا گردد و بر ایشــان ســاالر شــود»...

مــیدارد و از رهگذر این شــرافت اســت کــه امکان

پدیدار باید به ســنگ محک خامــی و پختگی آزموده

شــود ،و همچنان مردمان به فضیلت ســخن از دیگر
(عمر خیــام ،نوروزنامه ،به ســعی و تصحیح مجتبی
مینوی.طهران  1312صص  45ـ )44
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بررسی دیدگاه شمس تبریزی درباره محمد و احمد غزالی:

داوریهای نقادانه از بزرگان حکمت و عرفان
حسن بلخاری قهی

رئیس انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی

شمس تبریزی در مقاالت خود در رهگذر

داوریهای نقادانه خود دربارهی بسیاری از

بزرگان فرهنگ و اندیشــه قضاوت میکند
و رفتار و اندیشــه و دیدگاههای آنان را مورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار میدهد.او از شــیخ
اشــراق در چند جا در مقاالت یاد میکند و

بهعنوان اندیشــمندی بزرگ با احترام تمام
نام میبــرد و البتــه وی را جوانــی میداند

که علمش بر عقلش غالب اســت ونیز از ابن
عربی نام میبــرد و گاه او را به عدم متابعت

موسوم میکند.آیا اظهارات شمس دربارهی
ســهروردی در مقــاالت شــمس متناقض و

پریشــان به نظرمیرســد یا میتوان به یک
دیدگاه جامع از ســهروردی از نگاه شــمس

دست یافت؟ ما تنها یادگاری که از حضرت

شــمس داریم بهجــز دیوان شــمس ،کتاب

مقاالت اســت کــه مهمترین تصحیــح آن از
اســتاد محمدعلی موحد اســت.این کتاب
البته نوشــتار خود شمس نیست که شمس

با نوشــتن اصوال مشــکل داشــته است.در
بــاب مقاالت شــمس باید گفت کــه یاران،

دوســتداران و مریدانش مطالب او را ثبت

در بیان عدم نگارش و نگاشتن به این مساله

آن را از راه یادآوری به دست آورند».

مصر خدایی به نام توث هست که خدای عقل

«شــمس» در بیان نقادانه خود حقیقت را
آلوده نمیکند

اعتنا داشته یا نداشته؟ در جهان اساطیری

و خرد و هنر و صناعات است.روزی در زمان
یکی از پادشــاهان مصر که افالطون نام وی

را ثاموث ذکر کرده است ،این خدا به نزد آن
پادشاه میآید و به او میگوید که من هنرها و
حرفههایی دارم که میخواهم به شما نشان
دهم تا شــما نیز به مــردم بیاموزید.در میان

آن هنرها هنگامی که به نوشــتن میرسند،

این جملهی شمس را خواندم ،یاد داستانی
افتادم کــه افالطون در رســالهی فایدروس

آورده است و به این فکر میکردم که شمس

برمیبندد ،اما اگر ننویسم ،در من میماند و

هرلحظه روی دیگری در من نشان میدهد

اما در کالم شــمس یک حقیقت دیگری هم

گرچه این جمله با کالم شمس شباهت دارد
وجود دارد.پادشاه به توث میگوید« :محبتی
که بــه فرزنــد داری نمیگــذارد حقیقت را

این بوده اســت که در جایــی خود میگوید:

لحظــه مرا روی دگــر میدهد».هنگامی که

نوشــتن ندارم و اگر بنویســم از جانم رخت

گفتهی اوســت.هنگامی که شما مقاالت را

ایــن هنر روح آدمیان را سســت میکند و به

را چــون نمینویســم در من میمانــد و هر

نوشتن است.شمس میگوید من عادت به

پادشــاه جملهی قشــنگی به توث میگوید.

و ضبط میکردند و به نوشتار درمیآوردند.

«من عادت به نبشتن نداشتهام هرگز.سخن

به این داســتان یک رویکرد منفــی درباره

و هرلحظــه نــو و تــازه میشــود.بنابراین

ببینی و از آن رو خالف تاثیری که این فن در

علت عدم قصد شــمس در نگارش مطالبش

رویکرد افالطون در این رساله با استناد

مردمان خواهد داشت بیان کردی (نوشتن).
نســیان مبتال میســازد زیرا مردمــان امید

به نوشــتهها میبندند و نیروی یــادآوری را
مهمل میگذارند و به حروف وعالمات بیگانه

توســل میجویند و غافل میشوند از اینکه
باید بــه درون خویش رجوع کنند و دانش را
بیواسطهی عوامل بیگانه در خود بجویند و
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مقــاالت نوشــتهی شــمس نیســت بلکــه

میخوانید میبینید که شــمس به زمین و

زمــان معترض اســت.تقریبا دربارهی تمام
افراد مشــهور تمدن اسالمی آنهایی که به
نحوی از طریق گفتار و نوشتارهایشــان به

ذهن و زبانش رسیدهاند ،نظری بازگو کرده
است.دربارهی فالسفه صحبت کرده است

افالطون را فلسفی کامل میداند.به اعتبار

فلسفی ابنسینا نمرهی عالی نمیدهد.در

مورد مفســران ،فخر رازی را مورد نکوهش
شــدید قرار داده است! درباب عرفا و حکما
مانند حالج ،بایزید ،عطار و ســنایی و حتی

خیام صحبت کرده است و در مواردی لحن
و بیان سخن او حقیقتا تند است و این البته

برمیگردد به مزاج و اخالق تندی که تاریخ
میگوید شمس داشته است.گرچه مطالبی

نیست بلکه موالنا ،موالنای شمس است.دوم

احمد غزالی است.

اینجاست که نظر بسیار بسیار خاص شمس

درباب احمد بیان میشود«.این احمد غزالی

از این علمهای ظاهــر نخوانده بود.طاعنان
طعــن کردنــد در ســخن او پیش بــرادرش

که بازگو میکند به تلخی و تندی نیســت.

نظر شــمس دربارهی امام محمد و شیخ
احمد غزالی

محمد غزالی که ســخنی میگویــد و او را از

سبب کشتهشــدن معنا و حقیقت میشود؛

امام محمد غزالی و شــیخ احمد غزالی ،نیز

ذخیــره و لباب که تصنیف او بود پیش برادر

گاهی تندی و خشــونتی که در کالم است
امــا مطالب شــمس بهگونهای نیســت که

براســاس تنــدی مــزاج حقیقــت را آلوده
کرده باشــد.ولی بههرحال روایت تاریخ این

اســت که شــمس این تندی مزاج را داشته
اســت.احتماال داســتان کیمیــا خاتــون را

شــنیدهاید که در جای خودش نکتهی تلخ و

عبرتآمیزی دارد.از آن غیرتی که بر معشوق

خود داشت و از حسد ممدوحی که میورزید
که مبــادا دیگران بــر چهرهی پــاک او نظر

کنند.خود شــمس در مواردی به این تندی

اشــاره دارد« :مرا مهار است که هیچ کس را

زهره نباشــد که آن مهار من گیرد اال محمد
رســول الله او نیز مهار من به -حساب -گیرد
آن وقت که تند باشــد که نخوت درویشی در

سر م آید مهارم را هرگز نگیرد».

نقطه نظر «شــمس» دربــارهی دو برادر،

در خــور تعمق اســت.موالنا بنا بــر متابعت

مطلقی که از شــمس دارد بــه نوعی بیانش
نظرگاه شمس هم است.در مناقبالعارفین

چنیــن روایتی وجود دارد کــه موالنا فرمود:

هفت چرخ نیلگون است
به زی ِر ِ
َقدیر رام است /اگرچه نیک
ران او ت ْ

ســر قربت محمــدی را چون
بهتر بــودی و
ّ

احمد معلــوم کردی از آنکه در عالم همچون
عشق استادی و مرشدی نیست».در این نظر
احمد را بر محمد شرف میبخشد.وی معتقد

اســت که احمد به دلیل آن که علمش را در
محضر حضرت عشــق آموخت ،در هســتی
غوغای دیگری افکند.ایــن نظر بازتاب نظر

افالکی«.شــمس» نیز گرچه مقــام محمد را
اســت.ازجمله مــواردی که شــمس در باب

این دو برادر (بلکه ســه برادر)صحبت کرده

است« :احمد غزالی رحمت الله علیه و محمد

غزالی و آن برادر سوم هر سه از ساللهی پاک

بودند.هر یکی در فن خــود چنان بودند که

تُند است و َحرون است ».
نــکات مهمــی در این عرصه هســت که

ال نظیر له بود.تصانیف او اظهر من الشمس

و اظهارنظرهایــی اســت که در بــاب عالم و

معرفت سلطان همهی انگشتنمایان بود و

بیانگر اندیشهی اعتراضی او به زمین و زمان
آدم میکند.در این میــان تنها دو نفر از تیغ

نظیرشان نبود.محمد غزالی در شیوهی علوم

اســت.موالنا خود میداند و احمد غزالی در
آن برادر دیگر در ســخا و کرم… » .شمس در

مالمت او رستهاند :یکی از آن دو موالنا است.

این بیان محمد را عالم و دانشــمند میداند

که دســت موالنــا را بگیرد.بــه او در الهام و

سلطان معرفت میخواند.

شمس اصال هدف حیات خود را این میداند

اشراق نشان داده بودند که «ولی»ای هست

که باید با وی هم سخن شــود.میدانیم که

در بخشی از مقاالت ،شمس موالنای موالنا

از آن ســاعت که نظر تو بــر او افتد مراقب او
باش.همــهی افعال او را ضبــط کن از پابهپا

چه اگر همچون احمد ذرهای عشقش بودی

خوف آدمی را از درون اســت /ولیکن هوش

و میگوید:

تبســم یا حرکت دست یا ســر یا هر عضوی،

خانقاه خوشحال.از دور نظــر او بر او افتاد.

مقتدای جهان گشــت و عالم عالمیان شــد

بلند میدارد امــا احمد از دیــدگاه او معیار

« خداوندی شــمس الدین تبریــز  /ورای

بــرو و به ادب درآ ،و هر حرکــت که او کند از

گردیدن ،به انگشــتان چه حرکت میکند.

موالنا به این تندی هم اشاره کرده است.

او دایم برونســت» به این تندی اعتراف دارد

فرستاد به دســت فقیهی ،و وصیت کرد که

«امــام محمد غزالــی در عالم ملــک گرد از
دریای عالم برآورده َعلم ِعلم را برافراشــته،

شــمس اســت به نقل از موالنا و بــه نقل از

موالنا در یکــی از غزلهایش با مطلع «همه

انواع علوم هیچ خبر نه.محمد غزالی کتاب

و عمــر را در قضیه مالداری کریم و احمد را

روایت «شمس» از کرامات احمد غزالی

شــمس ســپس یک روایت میآورد و در

این رســول چــون درآمد ،او نشســته بود در
تبسم کرد؛ گفت که ما را کتابها آوردهای؟

لرزه بر آن رســول افتاد.بعد از آن گفت :من
امیام.امی دگر باشــد عامی دگر.آن عامی
ّ

امی نانبیسنده باشد.گفت:
خود کور باشد و ّ
اکنون تــو بخوان تا بشــنوم.او از هر جای از
آن چیــزی بخواند.گفت :اکنــون بنویس بر

دیباچهی کتاب این بیت را که امالء میکنم:
اندر پی گنج ،تن خراب است مرا

بر آتش عشق ،دل کباب است مرا
چه جای ذخیره و لباب است مرا

معجون لب دوست شراب است مرا

ایــن روایتی اســت از برخــورد تطبیقی

شــمس از دو بــرادر و نشــان دادن جایگاه

احمــد و محمد.ایــن اولین روایت شــمس
اســت از کرامــات احمد.گرچــه او به همه

طعنــه میزنــد و اعتــراض دارد امــا بعد از

موالنا کسی که مورد تجلیل و تکریم شمس

قرار میگیرد احمد غزالی اســت.گفتار او
دربــارهی احمد بســیار افزونتــر از محمد

اســت.نکته آخــر اینکه؛ در روایت مشــهور
عاشــق شدن بر پســر داروغه تبریز ،شمس

وارد این قصه میشــود تــا دامن احمد را از

شهوت و پیرایههای شــهوانی بزداید و این
فوقالعاده جالب است.شــمس که خود را

بلند مرتبه میداند و در اوج نخوت ،از احمد

خالصانه تجلیل بسیار میکند.
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اسالم و محیطزیست در گفتوگوی اختصاصی با آیتالله سید مصطفی محقق داماد؛

انسان در رابطه با طبیعت آزادی مطلق ندارد
صدرا صدوقی

آیــت اللــه دکتــر ســیدمصطفی محقق

داماد هــم فقیه و حقوقدان اســت و هم
فیلســوف؛ البتــه فیلســوف و متفکری
کــه دغدغههــای فرهنگــی و اجتماعی

خودرا آشــکارا میگوید وبــا نگارش آثار
و ارائــه ســخنرانیهای تخصصــی ،بــه

نقــادی رویدادهای جــاری جامعه ایران

میپــردازد.او بیــش از  3دهه اســت که

درمقام یک حقوقدان اســامی با طرح
مسئله اسالم و محیط زیست به ارزیابی

عملکرد مردم و مسئوالن دراین عرصه
مهم و حیاتی پرداخته اســت.همچنین

به مدد بررسیهای تطبیقی ،به مقایسه

اندیشــه غرب با اســام دراین موضوع
نیز اهتمام نموده اســت؛ چیزی که مارا

برآن داشــت تا به این بهانه با این متفکر

اسالمی به گفت و گو بنشینیم و دیدگاه
ایشــان دربــاره بحــث اســام و محیط

زیســت را مرور کنیم.حاصل این گفت و

گو را میخوانید.

که بـــحران محیطزیســت در جهــان امروز

ی پروتســتان بوده،
راهنمــای ســرمایهدار 

راهحلی اخالقی میطلب د و مســتلزم تالش

وی ،زمــان آن فرا رســیده اســت که اخالق

درحقیقــت یــک بحــران اخالقی اســت و

برای دســتیابی بـــه اصولی اخالقی اســت

کــه تنظیم کننــدۀ نحــوه دخالت بشــر در
مـتوجه
نیست و همواره مساعی عـدیدهای
ّ

بیشــتر کاال در کشــورهای توســعه یافتــه

ن امـــ ر تازهای
محیطزیست گردد.این بحرا 

جنابعالی مدت هاســت کــه به بحث
دارید و دراین بــاره ضمن تالیف آثار و

بروز نموده اســت.کنفرانس ســازمان ملل

مقاالت در مجامع ملــی و بینالمللی

بــه ایــراد ســخنرانی میپردازیــد و
درضمــن ایــن اقدامــات ،نقدهــای

مختلفی به عملکــرد دولت و ملتها
در قبال محیطزیســت وارد کرده اید؛

اما نکته مهم در اندیشــه شــما دراین
مساله ،تاکید براین اســت که بحران

محیطزیســت ،بحران اخالقی است؛
علت این تحلیل چیست؟

همانطور که بیان کردید ،تاکید کردهام

و علــم درهــم ادغــام شــوند تــا رهنمودی

بـــرای عملکــرد فـــردی و جمعــی فراهم

این امر بوده است؛بهخصوص از دهۀ 1960

اســام و بحران محیطزیســت توجه

بایــد از نو مــورد ارزیابی قــرار گیرد.به نظر

که بحــران محیطزیســت به شــکل حادی
متّحد درخصوص محیطزیست که در ژوئن

ســال 1972برپا گردید ،زمینههای تحقیق
وتنظیم امــور را در این مســیر بـــنیاد نهاد

وافرادی چون «ســیمنز» به نحــوی ماهرانه
جنبههای مختلف مربوط به اصول اخالقی

آید؛رهنمــودی ک ه صرف ا نظر بر تولید هرچه

نداشته باشــد«.وایت» در بررسی ریشههای
تاریخی بحران محیطزیســت درمییابد که

جهانبینــی فعلی حاکم بر رابطۀ آدمی بـــا
ت یهودی-مسیحی
بـــوم طبیعی وی ب ه س ّن 

ی بشــ ر از
مشــوق بهرهبــردار 
درغرب کــه
ّ

طبیعت بدون هیچ محدودیتی بوده اســت،
بازمیگــردد.او در ادامــۀ اســتدالل خــود

میگویدکــه علــم و تکنولــوژی معاصر ،هر

موردتوج ه قرار
را در بحث از محیطزیســت
ّ
ّ
دادنــد.وی با اشــاره بــه آثارمولفینی چون

ن مـسیحی دایر بـــر سـلطۀ بر طبیعت
جها 

این نتیجه رسیده اســـت کـــه آرمان توسعۀ

در این زمینه میسرنیســت ،مگر آنکه در پی

«بلک»« ،بولدینــگ»« ،توینبی» و «برون» به
مســتمر که نسل هاســت بدون شک سوال
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ی در
دو آنچنــان با معتقــدات و تعالیــم فعل 
پیوند دارند کـــ ه هـــیچ راهحلی و گشایشی
دین دیگری باشــیم یا مســیحیت را از نو باز

ادعا میشود
شناسیم«.وایت » این حک 
م را که ّ

محیطزیست باید سه مطلب را خوب لمس

معتقدند طبیعت جز اینکه در خدمت آدمی

دربحــث خــدا و رابطــه او با جهــان باید

از مسیحیت گرفته شده اسـت و پیـروان آن
باشــد منطق دیـــگری ندارد ،بهشــدت رد

میکند«.توین بی» نیزنسبت به همین وجه

کرد :خداورابطه او با جهان ،انسان وطبیعت.

وانجیل داســتان ویا به تعبیر برخی اسطوره

گفت :شاید برخی توحیدرا که اصل اولیه از

ودارای پیامهــای بسیاراســت.البته متون

اصول بنیادین اسالم وکلیه ادیان توحیدی

ی بیرویۀآدمی از محیطزیســت
ا ز بهــرهور 

اســت ،صرفا به اصل اثبات صانع ویکتائی

شـر ،به عوض
فرات ر نهاد ه و بـــرای دفـع این ّ

پیچیدهترین مســاله از مســائل الهیات ،نه

ســخت ابراز آزردگی میکنــد و حتّی گام را
ادیان توحیدی ،به نوعی فلسفۀ«همه خدائی
یا وحـدت وجودی طبیعی»روی میآورد.هم

محدود بدانند.در حالی که مهمترین وشاید
اصــل اثبات صانع بلکه رابطه ازلی وابدی او

با جهان است .سوال اصلی این است که خدا

«وایت» و هم «توینبی» ظاهرا نظریات خود

درجهان چگونه تصــرف میکند؟ ارتباط او

از سوی مـــسیحیت و یـهودیت تـبلیغ نشده

که اثبــات صانع بــرای جهــان اصلیترین

ی عـملکردی شایستهتر
ال آدمـ 
وجود آمده ،مآ 

اثبــات صانع به هرحــال هرگروهی دالیلی

را بر این پایه بنا نهادهاند ک ه چنانچ ه این معنا

بود کــه زمین صرفا برای اســتفادۀ بشــربه
از خود نشــان میداد و نتیجتا باطبیعت در

صلــح و صفا میبــود و اینچنیــن بیرحمانه

چگونه است؟شاید برخی چنین بیاندیشند
مســاله الهیــات اســت .درحالی کــه برای
اقامــه کردهاند .براهینی ازســوی حکیمان

ومتکلمــان نظیــر برهــان امــکان ووجوب،

منابع آن را مــورد هجــوم قرارنمیداد.این
ّ
تـــفکر ،مبتنیبر آن اســت که انسان
طـــرز

نخستین اقامه شــده است.ولی بهرغم همه

امیــال خودپســندانهای همچــون آزمندی

نیســت ،رابطه جهان با خداســت .حقیقت

ت و از
ی خطاناپذیــ ر برخورداراســ 
از فطرتــ 

تجملخواهــی در جهــت ســلطهجویی
و
ّ
اقـتصادی و سـیاسی بـری است.با این حال

برهان نظم ،برهان صدیقین ،برهان محرک
این دالیل آنچه تبیین وفهم آن چندان آسان
این رابطه چیســت وچگونه رابطهای ست؟

آیا جهان صرفا دراصــل ایجادوحدوث اولیه

بــ ه نظر میرســد هردو مولــف این حقیقت

نیازمند خداوند است؟ ابن سینا حتی ازقول

ت مادی ،شالود ۀ اخالقی فلسفۀ
در پیـشرف 

رابطه خدا وجهــان را رابطه صانع ومصنوع

تاریخی را نادیده انگاشته بـاشند کـه آدمی
زندگــی را از دســت داده اســت و ایــن امر

مقدس
حتّــی در جوامعی کــه طبیعــت را ّ

میدانستهان د نی ز بـه وقـوع پیوسته است.

برخی متکلمین چنین نقل میکند که آنان

وفاعل ومفعول میدانســتند ودرست همان
احــکام وآثاررا برآن بــار میکردند.آنان فکر

میکردنــد ،خدا همانند بنّاء اســت وجهان

همانندبناء.

در مقالــه «ریشــههای تاریخی بحران

جالــب اینکه اروپائیان قــرن هفدهم نیز

سرمنشــاء این بحران را دو دین الهی

تمثیل مــورد عالقه بویــل در مــورد جهان

زیســتمحیطی ما» اثر لیــن وایت ،او
یهودیت و مســیحیت دانسته است؛
چراکه این دو ،بشر را به اصطالح لوس

کرده و چنین القا کردهاند که جهان از
آن بشر اســت و او میتواند تا آنجا که
بایــد از آن بهرهبرداری کند؛ بهعنوان
یک متفکر مسلمان نگاه اسالم به این

عرصه را چگونه بیان مینمائید؟

بــرای فهــم نظــر اســام نســبت بــه

مراجعه کنیم .درکتب مقدس ،قرآن ،تورات

خدارا به سازنده ســاعت تشبیه میکردند«
وآفریدگار ساعت مشهوری دراستراسبورگ
بود».درحالــی کــه چنیــن نیســت.

حضورپروردگار درسراســرذرات موجودات
نزد حکیمان مســلمان حضوری دائم است.

بطالن این پندار توســط فارابی ،ابن ســینا

وبعدها توسط غزالی مبین گشته است.

اما در مساله«انسان»؛ برای شناخت نگاه

ادیان الهی به انسان بایستی به کتب مقدس

خلقت انسان بیان شده که بسیار با اهمیت

کتب مقــدس دراین زمینه بــا یکدیگر برابر

نیستند ،اندکی مختلفاند.

درقرآن مجید انســان خلیفه خداســت.
در ســوره بقره چنین آمــدهَ :و إِ ْذ َق َ
ــال َر ُّبک
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ْ
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ونى
کلها ث َُّم َع َر َض ْ
هم َع َ
َ
ــم ِ
هول ِء آن کنتُم َص ِ
اء َ
ین(َ )31قا ُلواْ
اد ِق َ
ِبأ ْس َ
ْ
نت
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ال ْر ِ
ض َو أ ْع َل ُم
کم إِ ّ 
َّل ْ
نى أ ْع َل ُم َغ َ َّ
ون()33
ُم
ت
َک
ت
ُم
ت
کن
ا
م
و
ون
د
ُب
ُ َ
َما ت ْ ُ َ َ َ
ْ
بــه موجب آیات قــرآن مجید انســان در
بهشــت مرتکب گناه شد ولی خداوند به وی
توبــه را آمــوزش داد.او توبه کــرد وخداوند

توبــه اورا پذیرفت.پس از پذیرفتن اورا برای
اد ُم ِمن ر ِّبــه ک َل َم ٍ
ات
خــود برگزیدَ .ف َت َلقَّــى َء َ
َّ
ِ
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َّــو
ت
یم(37
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َفت َ
َــاب َع َلیــه إِنَّــه هــ َو ال َّ ُ َّ ُ
بقره)/آدم از پــروردگارش کلمهاى چند فرا

گرفت.پــس خدا توبــه او را بپذیرفــت ،زیرا

اد ُم َر َّبه
توبهپذیر و مهربان اســتَ .و َع
صــى َء َ
َ
َ
َاب َع َلیه َو
ت
ف
ه
ب
ر
َف َغ َوى(121طه) ُ
ثــم ْ
َ
اجت ََباه َ ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
هدى(َ )122ق َ
کم
َ
ال اهبطا م ْنها َجمی َعا َب ْع ُض ْ
ْ
ِل َب ْع ٍ
هــدى َف َم ِن
ــض َع ُدو َف ِإ َّمــا یأ ِتینَّکم ِّم ّ 
نى ِ ً
اى َفــا ِ
یش َــقى (َ )123و
یض ُّل َو َل ْ
ات ََّب َع َ
هد َ َ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َم ْن أَ ْع َر َ
یشه َضنکا َو
ض َعن ذکرى فإ َّن له َمع َ
َ
ِ
ِ
یمة أ ْع َمى()124
َ
یو َم ا ْلق َ
نح ُش ُره ْ
به موجب آیات فوق خداوند دربهشت توبه

آدم را پذیرفتــه ونیز خداونــد عصیان کاری
بشــررا در ذات او نهاده ولی اورا قابل هدایت

وانتخاب کردن راه سعادت دانسته است.ولی
مستفاد از آیات آنســت که خداوند در همان

بهشت آدم را مجتبی ومصطفی قرارداده و اورا

برگزیده است .وهبوط به معنای نزول وجودی
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است ولی هبوطی است که درنظام آفرینش

ت که
ن اس 
م است ،ای 
ل دو م ک ه بســیارمه 
اص 
ُریهم ِ
آیاتنا ِفی
ن آی ه و نشان ه خداست؛ َسن ْ
جها 
ْالفاق(فصلت )53/ما آیات خودرا درجهان

مالئکه که به صورت بیاختیار تســبیح حق

ن را بــ ه دو گونه
ن جها 
آی ه و نشــان ه بــود 

ن را ب ه بشــر واگذار کرده ،یعنی
ن زمی 
عمرا 

م در بار ه آن
نه 
ت و هم ه متکلما 
ی اســ 
کالم 

ت توای بشــر باید آن را آباد
بهرهبرداری اســ 

پیشبینی شده است.به دیگر سخن اگر آدم

عصیان نمیکــرد ،اصوال طرح آفرینشــش
عملی نمیشــد .موجودی بود همانند سایر

نشانمیدهیم.

میگویند ونه از روی اختیار .اما بشر عاصی،

ن تفســیر کرد.تفســیر اول ،تفســیر
میتوا 

وازهمیــن جهت کــه عصیــان کار وتوبه کن

ن معنا ک ه شــما از نشانه،
ف زدهاند؛ ب ه ای 
حر 

ولی تائب اســت که مورد توجه الهی اســت

ض واستعمر کم فیها(هود )61/او شما را
االر 
از زمین پدیدار کرد و شما را در آن به آبادانى
گمارد.

یو
ن خداوند آبادان 
به موجب ایــن آیه قرآ 

یو
ن زمیــن ،مســتعد آبادان 
گفت ه اســت ای 
ت که
ن اس 
ن ای 
ن از نظر قرآ 
ت انسا 
کنی.عباد 

ل به
ی ب ه موثر ببرید ،یا از معلو 
یعنی از اثر پــ 

ی اینک ه به
ی ایجاد کنــد ،برا 
ن آبادان 
در زمی 

گرفتهاند که در آدم وجــوددارد ولی در ملک

ن میبینید در مییابید ک ه از اینج ا کسی
زمی 

اما اصــل چهارم:اینکه طبیعــت متع ّلق

جلــوهای کــرد رخــت دید ملک عشــق

ن آیه
خداوند یعنی نشانه وجود خداست .بی 

ت را در نظر میگیرد و میگوید :این
بشــری 

عین آتش شد از این غیرت وبرآدم زد

است وصاحب آیه چیز دیگر ولی آیه داللت بر

ل «مشــترک
ن اص 
م بهعنوا 
ل را میتوانی 
اص 

اســت ،خلیفة الله ودارای امانت الهی است.
حال البته توبه را عرفا ناشــی از عشق به حق

وجود ندارد .حافظ گوید:
نداشت

این بیان قرآن اســت .ولــی در انجیل به

این بیان وجودندارد در مســیحیت انســان

ی را روی
ی کســ 
ی ببرید.مثال رد پا 
ت پــ 
عل 
عبــور کرده اســت.دراین تفســیر جهان آیه

ی و تمایز است ،آیه چیزی
ب آن ،جدای 
و صاح 
وجود صاحب آیه میکند.

تفســیر دیگــر تفســیر عرفانــی اســت.

ب برسد.
ق طی 
ت طیب ه و رز 
حیا 

ت کامل
به کل بشــریت اســت.قرآن ،وحد 
ق دارد.این
ت تعلــ 
ت بــ ه هم ه بشــری 
طبیعــ 
ن هم ه بشــریت» ،در
ت در میا 
ن طبیعــ 
بــود 

ل بشــر ،نهفقط بشــر امروزی
نظر بگیریم.ک 

ن هســتی
ی آیــ ه ک ه جها 
ن اســام 
درعرفــا 

ی ک ه در
و کنونی ،بلک ه هم ه نســلهای بشر 

تحریف درکتابهای تورات و انجیل رخ داده

ت دیگر ،همــه ی جهان
نشــانه او.ب ه عبــار 

ی خداوند و رحمانیت
ت بخشندگ 
بشر از صف 

معرفی شــده و خوردن آدم از آن مایه ارتقای

ن گونه
ش جدا نیست ،هما 
از اســماء و صفات 

ی همه آنها با هم
ب طبیع 
بهرهمندی از مواه 

ی اســت ،جدا نیست.
ت و درخشــندگ 
حرار 

ش از نیاز خود از مواهب
م بی 
ق نداری 
ک ه ما ح 

ی جدا از حقیقت.
نمایانند ه حقاند و ن ه چیز 

ت از
ت اســ 
ل قرآنی نی ز عبار 
ن اص 
پنجمی 

ق و از نگا ه دیگر ،هستی
ی از ح 
هستند و جدا 

ت ک ه در بار ه اخالق
ی اس 
در سور ه بقره،آیها 

ک معنا انسان
ت و ب ه ی 
ش جدا نیس 
اندیشههای 

ت میرسند،
ی به قدر 
ی هستند ک ه وقت 
کسان 

ت مخلوق
ت ک ه طبیع 
ن اس 
ل ای 
ن اص 
نخستی 

ت و اندیشههایش چیز دیگر ،رابطه
ی اس 
چیز 

ی خداوند باید سجد ه کرد.
کرد بلکه فقط برا 
ِ
ِ
َّ
ُ
َّهار َو
ن
ال
و
یــل
ل
ال
ه
آیات
ن
م
قــرآن میگویدَ « :و ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ــمس َو ال
ــج ُدوا ل َّ
َّ
س َو ا ْلق ََم ُر ال ت َْس ُ
لش ْ
الش ْ
ــم ُ
َهن آن ک ْنت ُْم
ــج ُدوا ِل َّله ا َّلذی خَ َلق َّ
اس ُ
ِل ْلق ََم ِر َو ْ

ن گون ه اســت.یکی ازجمالتی که
نیز همیــ 

ت و موجــود زنده ،همه
ل درخــ 
ث و نســ 
حر 
ّ
ی فی
ی ســع 
ن میبرند « و اذا تول 
چیز را از بی 

به دنبال مقابله با خــدا و برابری با وی و ذاتا

شــریر و گناهکار است.تلقی ناصوابی در اثر

و آن این است که این درخت ،درخت معرفت
او بوده است.

ت ونهتنها
ی اســ 
ق تعالــ 
ت حــ 
اســت ،صفا 
ت و خداوند
ی اســ 
ق تعال 
تح 
اســماء و صفا 

یو
ش ک ه نــور و گرم 
کــ ه خورشــید از صفات 

اجــازه دهیــد همینجــا این ســوال را

ت عالم،
ی موجــودا 
ی نیــز یعنــ 
ق تعالــ 
حــ 

در قرآن کریم چگونه بیان شده است؟

ک نگا ه موجودات
آنچــ ه را ک ه ما میبینم از ی 

مطرح کنم که رابطه انسان با طبیعت
درمیان کتب مقدس آســمانی نگاه قرآن

به رابطه انســان بــا طبیعت ،بســیار جالب

توجه است؛به نحو اجمال به پنج اصل بسیار

مهم وجالــب توجه در قرآن اشــاره میکند:

ن نباید آن را ســجده
خداوند اســت ،بنابرای 

ون (37فصلت)» «و از نشانههاى او
إِیاه ت َْع ُب ُد َ
شب و روز و خورشید و ماه است ،به خورشید
و ماه ســجده نبرید و به خداوندى که آنها را

آفریده است سجده برید اگر او را مىپرستید.

ن از
ن گون ه ک ه انســا 
و خداونــد اســت.هما 

ک معنا انسان
ت و ب ه ی 
ی اوس 
ن اندیشهها 
هما 
ق تعالی
ت با ح 
آی ه و نشــان ه یا اســماء و صفا 
در دعای کمیــل بیانگر همین معنای باالی

گذشت ه بودهاند و در آیند ه خواهند بود.نسل
ق میشوند و در نتیجه ،در
یح 
واسعه او دارا 
ب نتیج ه گرفت ه میشود
ن مطل 
شریکاند از ای 
ن ببریم.
م و آن را از بی 
ت کنی 
ت برداش 
طبیع 

ن و جانوران.
ن گیاها 
ت نابود ساخت 
ممنوعی 
ن شــد ه اســت.میگوید،
قدرتمنــدان بیــا 
ی انجا م نمیدهند،
ی جز فســاد و نابود 
کار 

ث و النسل
ک الحر 
ض لیفسد فیها و یهل 
االر 

ب الفســاد (بقــره ».)205نتیجه
والل ه الیح 

ت ک ه در
ن نیس 
ی جز ای 
قدرتمند شدن اوچیز 

عرفانی اســت ،وجز با همین تفســیر امکان
بیان ندارد ،این جمله اســت« :و ِب َأ ْس ِ
ــمائک
ا َّلتی َم َ
کان ِّ
کل َشیء».
أل ْ
ت أَ ْر َ
ل ســو م اینکه بشــر مامــور به حفظ
اصــ 

ی بــ ه قدرت میرســند ،خود
دارندکــ ه وقت 

م من
ی انشأک 
ت میفرماید :هو الذ 
ی اس 
جالب 

ت آنها را برعهده
آنهائی میکنند کــ ه مدیری 

بو
وآبادانی زمین اســت .نکته بســیار عجی 
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ل را ب ه هالکت
ث و نس 
ن فساد کند و حر 
زمی 

م وجود
برســاند.اما انســانهای دیگری ه 
ّ

ت میکنند ،خــود را فدای
ی بشــری 
را قربان 

ی نفس ه أبتغاء
ن یشــر 
سم 
ن النا 
دارند «و م 

ف بالعباد بقره» .)207/
ت الل ه والل ه رئو 
مرضا 

نهفتــ ه اســت.یعنی الزم اســت درخصوص
ک قی د ثانوی
نی 
ی د ر عالم کــو 
جایــگاه آدم 
ّ
ازتعالیم قرآنی ب ر مفهوم خلیفه اللهی آدمی

بــا همه تاکیــدات قرآن کریــم و البته

ن به دست
نظر اســامی درخصوص انـــسا 

اهمیــت محیطزیســت آمــده و قابل

از این اصول پنج گانه چه نتیجهگیری

افزوده شــود تا بتوان تصویــر کاملی ازنقطه

بــا توجه به اصــول ذکر شــده میتوانیم

ی که
آورد و آن«عبد»بودن انسان است؛ صفت 

بشر در رابطه با طبیعت آزادی مطلق ندارد.

خود نائلآید و بدان لحاظ بتواندخلیفۀ ذات

میتوان کرد؟

چنین نتیجه بگیریم که از نظر تعلیمات قرآن

رابطه اش با طبیعت از یکســو حق است واز
ســوی دیگر تکلیف .حق دارد که از طبیعت
بهرهمنــد شــودولی متقابــا مکلف اســت
کــه در حفظ آن بکوشــد واز هرگونه فســاد

وخرابــی آن را محافظــت ونگاهبانی نماید.
ونیز مکلف اســت که آن را آباد کند .فســاد

در زمیــن از نظر قرآن معنای وســیعی دارد

وقلمرو آن هم شــامل جنبه مادی است وهم
شامل ابعاد معنوی .تمام زشتیهای اخالقی

را قرآن داخل در فســاد در زمیــن قرارداده
اســت .جنگها ،خونریزیها ،ســتمگریها

بیعدالتیها همه داخل در فســاد در ارض

اســت .متقابال صلح ودوســتی وارج نهادن
به کرامت انســانی ،آبادی زمین است .قرآن
مجید انسانهای کامل را که آنان را بندگان
رحمن نامیده چنین توصیف میکند:

«وعبادالرحمــن الذیــن یمشــون علــی

االرض هونــا واذا خاطبهــم الجاهلــون قالوا

سالما (فرقان».)63/بندگان (خاص خداوند)

رحمان ،کســانى هســتند کــه بــا آرامش و
تکبر بر زمیــن راه مىروند؛ و هنگامى که
بى ّ
جاهالن آنها را مخاطب ســازند (و ســخنان

نابخردانه گویند) ،به آنها سالم مىگویند (و با
بىاعتنایىوبزرگوارىمىگذرند).

برای جمعبندی ایــن گفتوگو اجازه

دهید این ســوال را مطــرح کنم که آیا
آنچه که در اندیشــه اسالمی پیرامون

اســتنباط اســت؛ آیا مســلمین واقعا

ن را قادر میسازد ت ا ب ه کمال انسانیت
انســا 

براســاس اصــول اســامی زیســت

باری تعالی گردد.

هرچندامروز مسائل و مشکالت محیط-

میکنند؟

م میراند،
خلیفــهای که بــر زمین حکــ 

زیســتی در جهان اســام به همــان اندازه

فرمــان نمیراند بلکه مطابــق احکا م الهی

ظـاهر چـنین مینماید که نظر اسالم نسبت

ق امـــیال و خواســتههای خــود
مـــطاب 

ن غرب ،و اگرچه به
مطرح اســت که د ر جها 

حکــم میرانــد.ا و د ر آن صــورت میتوانــد

بــه طبیعت وجهان با نظری که دنیای غرب

محدودیتانگیزههای شخصی گذر کرده و

ســاخت ه اســت چندان تفاوتی ندارد ،ولی

نماینــدۀذات بــاری تعالــی باشــد کــه از

ارادۀ خود راکامال تسلیم ارادۀ ذات خداوند
بنماید«.قــرآن پیامبر اســام را قبل از هـــر

چـیز»عـــبد»خداوندمعرفی کــرده اســت و
مسلمانان در نـــماز همواره او را بـه هـمین

برپایۀ آن بشــریت را دچار بحران زیســتی
د این حقیقت را آشکار
ق بیشترمیتوان 
تعم 
ّ
سازد که نـــگاه اسالم بـه طبیعت با دیدگاه

غــرب در چنــد قرن اخیــر بســیار متفاوت
است.اگر نظر اسالم چندان روشن و آشکار

عنوان میخوانند(عبده و رسوله)و به موجب
نصوص قرآنی باید شیوۀ رسول ال ّله را پیروی

تمدن غربی
از قرن هجده به بعدتحت تاثیر ّ

پیروی میکنند ،قـــبل از هـر چـیز باید عبد

این است که جـــهان اســـام بیش از آنـکه

ل ال ّل ه را
کنند.بنابراین ،آنان که شــیوۀ رسو 

خداوند باشند تابتوانند امیدوار باشند کـــه
خـلیفۀ او گردند.

ن اسالمی
تمد 
نیست ،ب ه این دلیل است که ّ
ســـخت دگـــرگون شـــده است و حقیقت

تمدن و فرهنگ
اسالمی باشــد زیر پوشش ّ
غربــی پنهــان شــده اســت.اگرمیبینیم

اما نکته مهم این اســت که انســان صرفا

ت محیطزیستی در نواحی اسالمی
معضال 

تأسی
آفرینش به نیابت ازاو حکم بران د ک ه با ّ
بـه رسـول خدا ،عبد ال ّله باشد و ارادۀ خود را

کـه جـامعۀ اسالمی مطابق آرمانها و اصول
اسالمی خود زیست مـــینماید ،بـلکه ّ
دال

زمـــانی مـــیتواندخلیفۀ خداوند باشد و بر

تسلیم خداوندنماید و روی زمـــین بـا صلح
و صفــا وآرامش زیســت کند و با کـــائنات و

مـــحیط خودهماهنگ و موزون باشد.قرآن
ن خداوند مهربان ،آنانند که
میگوید«:بندگا 

نیز وجود دارد ،این امر حاکی از آن نیســت

بر آن است که از اصول و آرمانهای خودبه

دور افتاد ه است.

نظر اســام بایســتی علی القاعده برای

اهمیت شــایانی برخوردار باشــد،
غــرب از
ّ

انســان در عمل چگونــه میتواند بار

روی زمین آرام مـیزیند)63/25(».چـنانچه

ت زمیــن راتبــاه کند و
کــه قــاد ر اســ 

خدای مهربان نـــخواهد بـــود و نـمیتواند
در مقــام خلیفة ال ّلهــی انجــام وظیفه کند

به او معتقدند ،استوار است.بنابراین اسالم

آرامش وتعادل و انســجام با محیطزیســت

ابراهیمی کـه اسـالم نیز درزمر ۀ آنهاست از

امانت الهی رابر دوش کشــد درحالی

م یک خلیفۀ
د د ر مقا 
چگونه میتوانــ 
ل در زمین افســاد
تمــام عیــا ر و کامــ 

ننماید بلک ه باالت ر از آن ،در زمین صلح

وهماهنگی ایجاد کند؟

پاسـخ ایـــن سوال در مفهوم« عبودیت»

آدمی بــه هدایتاللهی تن نـــدهد ،بـــندۀ

و در آنـــصورت ،بـــ ه عــوض ایجــاد صلح و
خود ،تخم فساد خـــواهد افـشاند و به تعبیر

قرآن«مفسدفی االرض»خواهد شـد.

ت به محیطزیست
چراکه نـــظر اسالم نسب 

برتقدس عالــم طبیعت که آفـــریدۀ خدای
ّ
ن همه
ن و مســیحیا 
ابراهیم اســت و یهودیا 

یادآور چیزی است که غرب به برکت ادیـان

آن بهرهمند بوده ولی امروزه آن را از دســت
داده است.
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دوماه با اصحاب علم و فرهنگ؛

گزارشها�ییازنشستهایانجمنآثارومفاخرفرهنگی
گزارشی از نشست مجازی «روز صنایعدستی و روز فرهنگ پهلوانی و ورزشهای زورخانهای»

نسبت فرهنگی صنایع دستی با ورزشهای پهلوانی
به همــت انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی،

و ملــی ماســت .اوادامــه داد :مــا در روزگار

انســان ،فارغ از اینکه خالق صنایعدستی

و روز فرهنــگ پهلوانــی و ورزشهــای

یکی به معنای «تکنولــوژی» که به امور فنی

نیز هســت .بنده این نکتــه را بر بنیاد یکی

نشســت مجــازی «روز صنایعدســتی

فعلــی دو مفهــوم متفاوت از صنعــت داریم:

زورخانــهای» ،سهشــنبه  ۲۰خــرداد ماه

مربوط میشود .اما وقتی کلمه «دستی » در

حســن بلخاری اســتاد دانشــگاه تهران

پیدا میکند که اشاره به بخش خاصی از آن

برگــزار شــد .درایــن نشســت مجــازی
و رئیس انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی،

حســن غفــوری فــرد اســتاد دانشــگاه
امیرکبیر و رئیس ســابق سازمان تربیت
بدنــی ،محمدرضا طالقانی رئیس ســابق

فدراســیون کشــتی ایران ،بهمــن نامور

مطلق رئیس دانشگاه هنرهای اسالمی –

ایرانی استاد محمود فرشچیان ،محسن
محسنی پژوهشگر هنر فرشبافی ایران

کنار صنعت قرار میگیرد ،معنای دومی نیز

دارد .همچنین ما سه واژه در باب هنر داریم:

یکی خود واژه «هنر» که ریشه اوستایی دارد،
دیگــری کلمه «صنعت» و البتــه کلمه «فن».

این دو کلمه آخر ،ترجمه عربی کلمه «تخنه»

یونانیهستند.

کلمه (صنعت) را در مقابل فوزیس (طبیعت)

آنها تمامی مصنوعاتی بود که انســان تولید

حســن بلخاری ،در

میکرد.بنابراینتخنه،مفهومیانسانیبودو

مجــازی بااشــاره بــه

چه در جنبه نظری (مثل شعر) وچه به لحاظ

درباره تمامی تولیدات انسان به کار میرفت،
عملی(مثلمعماری).

صنایعدستی و ورزش

اســتاد دانشــگاه تهران درادامه سخنان

نسبت جدی با هم دارند .اول باید بگویم چه

صناعت معنــای خاصــی پیدا کــرد؛ یعنی

و مفاخر وجــود دارد .در بند اول اساســنامه

همراه بودند .مثال انســان میتوانست اثری

تدوین شده ،آمده است :هدف از تشکیل این

ظریفه یا زیباییشــناختی نداشته باشد و در

نسبتی میان روز صنایعدستی با انجمن آثار
انجمن آثار ملی که در ســال  ۱۳۰۱شمسی
انجمن ازدیاد عالقه عامه به آثار قدیم تاریخی

خــود گفــت :در یــک دوره تاریخــی ،کلمه
دستســازهایی کــه بــا ظرافــت و زیبایی
را با دســت خــودش بیافریند کــه وجوهات
حقیقت اصطالح صناعت را هم برای آنها به

و علمــی و صنعتی ایــران اســت و بهمنظور

کار نمیبردند .صنایع مســتظرفه دو ویژگی

قدیم آنها این انجمن تاســیس میشود .پس

فرم و صورت هنری نیز داشتند.

نگهداری صنایعدستی و حفظ سبک و شیوه
هدف اول این انجمن ،احیای صنایعدستی

من با دســتان خودم خلقش کردم ،سجده
ِ
کنی؟» « َق َ
ــج َد
یس َما َم َن َعک آن ت َْس ُ
ال یا إِ ْبل ُ
یدی» ایــن آیه از لحاظ صوری
ْت ِب َ
ِل َما خَ َلق ُ
با اصطالحی که ما از صنایعدستی داریم،

سازگار است.

میگوئیم ،مشاهده میکنیم که این مفهوم،

واحد علوم و تحقیقات سخنرانی کردند.

پهلوانی گفــت :در فرهنگ ما ایــن دو ،یک

چیــزی تو را منــع کرد که به آن کســی که

اســت .وقتی وارد حوزه فرهنگ میشــویم،

نه فرهنــگ معاصر ،در باب صناعت ســخن

بــه کار میبردند .تخنــه یا صناعــت از نظر

نسبت میان دو مفهوم

کــه خداونــد بــه ابلیــس میفرمایــد «چه

بلخاری افزود :وقتی در فرهنگ ســنتی،

و امیــر اســماعیل آذر مدیرگــروه زبان و

ابتــدای این نشســت

از آیات قرآن کریم عرض میکنم ،هنگامی

بلخاری ادامــه داد :نکته بعدی ،بحث در

معنایفلسفیگستردهایدارد.یونانیهااین

ادبیات فارســی دانشــگاه آزاد اســامی

اســت ،خودش اکمل صنایعدســتی عالم

داشــتند :تمثالی از فرهنگ ما بودند و البته
بلخاری افزود :نکتــه جالب دیگر اینکه
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بــاب ماهیــت ورزش پهلوانــی و فرهنگ آن

به مفهوم فرهنگی صنایعدستی هم نزدیک

میشــویم .یک متن تاریخی هم وجود دارد
که در آن از کشتی با عنوان فرهنگ نام برده

اســت( .فتوت نامه ســلطانی) در فرهنگ ما
اخالق پهلوانی نمیتواند منفک از فرهنگی
باشــد که عقبه نظــری صنایعدســتی ما را

تشــکیل میدهد .ما در جهان سنت با نوعی

وحــدت مواجهیم که در آن همــه اجزا باهم

ارتباط دارند.

پهلوانی رسم مردان خداست

در ادامه این نشست

حســن غفوری فرد ،به

ایــراد ســخن پرداخت

و گفــت :در فرهنــگ
ورزشــی جهان واژهای

بــه نامchampionیا قهرمان وجــود دارد؛ به

معنای کسی که در یک مسابقه ورزشی پیروز
میشود .اما در فرهنگ ورزشی ایران واژهای
به نــام «پهلوان» وجود دارد .این واژه منحصر

بفرد اســت و ضمن داشتن همه مشخصات

هستند .محسنی دربخش دیگری از سخنان

قهرمان ،از غنای بیشــتری برخوردار بوده و

ضعف در عرصه تجارت صنایعدســتی
ایران

خود به صنعت فرش بافی درایران اشاره کرد

اوافــزود :پهلوانــی در زور بــازو خالصه

این نشست بهمن نامور

سنتی ایران است .فرش بافی ظرائفی دارد؛

و فتــوت و کمک به دیگران و گرهگشــایی

ما امــروز انــواع هنر و

جنبه قدسی نیز دارد.

چهارمین سخنران

نمیشــود ،بلکه جلوه اصلیاش در خشوع
از مشــکالت مردم و گرفتن بازوی ناتوانان

اســت .واژه پهلوانــی در ادبیــات فارســی
مثالهــای بیشــماری دارد .بنابرایــن
نمیتــوان این واژه مقدس را به هر کســی

اطالق کرد .پهلوانی رسم مردان خداست.

ســنتی مانــدن ورزش زورخانهای مهم
است
محمدرضا طالقانی

نیــز در ایــن نشســت

مجازی طی سخنانی

گفــت :مــن غبطــه
میخورم وقتی شاهد

هســتم در کشــورما بزرگانی چون خیام و

حافظ و فردوسی و سعدی حضور دارند؛اما
به آثار آنها توجه نمیشــود ،حــال آنکه در

دنیا ،رغبت بسیاری به این آثار وجود دارد.
ما انســانهای جواهرگونه زیادی داشتیم
کــه قدرشــان را ندانســتیم .اودر بخــش

دیگری از ســخنان خــود گفت:ایرانیان از
گذشــته مردمانی عاقل بودند و برای اینکه
در جنــگ و قتال آمادگی داشــته باشــند،

چیزهایــی درســت میکردند کــه بتوانند

مطلــق بــود؛ او گفت:
شــاخههای گرانمایــه

صنایعدســتی را در اختیــار داریم که جزئی

از ســرمایههای ایران هســتند ولی به دالیل

مختلــف در رنج اند؛ امیدوارم هرچه زودتر از
این وضعیت نجات پیدا کنیم.

و البته نوع ارتبــاط ما دراین بخش با دنیا در

شرفتعطیلی است.

رئیــس دانشــگاه هنرهــای اســامی –

ایرانی اســتاد محمود فرشــچیان ادامه داد:
ما متنوعترین صنایعدستی دنیا و بیشترین

تحصیلکرده در حوزه صنایعدستی را داریم

والبته خروجیهای هنری ما در مســابقات
جهانی بیشــترین امتیازات را نیزدارند ولی
جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده اند؛ چون

ما هنوز نتوانســتهایم در عرصــه تجارت این

محصوالت ،الگوهای مناســبی برای فروش

فرشبافی دقائق و ظرایفی دارد؛ اگر برای من
یک نخ پشم گوسفند بیاورند به شما خواهم
گفت که این نخ مثال کرمانشــاهی اســت و

این صنایع ارائه کنیم.

نه بیشتر یا مثال برای فرشهای  ۵۰بایداز نخ

شهر سبزوار است ،استفاده شود.

حفظ سجای اخالقی با فرهنگ پهلوانی

امیر اســماعیل آذر

نیز درپایان این نشست
گفـــت :حماســـههـــا
در زمــره گفتارهــای

توصیفــی هســتند که

یکــی از انواع آنها ،حماســه پهلوانی اســت.
ما داســتانهای پهلوانــی زیــادی داریم که

جغرافیای آنها معموال در سیســتان است؛ از
جمله،حماسههایمنسوببهفرزندانرستم،
فرامرزنامه،جهانگیرنامهو…،البتهماجراهای

فرش؛ سلطانصنایع سنتی ایران

اسطورهای در غرب نیز فراوانند ،از جمله آنها

در ادامه این نشست

ن ایلیاد و ادیسه اشاره کرد .اودربخش
میتوا 

ایــراد ســخن پرداخت

اشــاره کرد و افزود :جوانمردی از صد ســال

محســن محســنی به

و گفت :بهتر اســت به
جــای صنایعدســتی

اوبااشــاره به اهمیــت ورزش زورخانهای

ســنتی بماند ،زیبایی اش بیشــتر است؛ اما

کار میبرم؛ بنابراین صناعات ســنتی همان

عبارت را خیلی میپسندم و همیشه آن را به
صنایعدستیاند.

دیگری از ســخنان خود به بحث جوانمردی
پیش بــه این طرف ،با صفاتی بیان شــده که

منتسب به حضرت علی (ع) است .درحقیقت
محلههای قدیمی ما ســردمدار داشتند وآنها
کســانی بودند که مواظبت میکردند کسی

بیاخالقی نکند .آنها سعی داشتند سجایای
اخالق میــان جوانــان حفظ شــود .اوتاکید

اوافزود:البته هر یک از صنایع ســنتی در

کرد:ماجرای جوانمردی به ورزشکاران ما هم

و خانوادگــی آن هنرمند اســت و درحقیقت

جوانمردانه امام علی (ع) راهمواره به جوانان

است .امروز ورزش خوب و روحانی باستانی

ایــران در طوائــف مختلف میــراث اجدادی

قهقرامیرود.

هنرمنــدان اصفهانی دراین زمینه پیشــتاز

تا حدی منسوخ شده است وبه نظر من رو به

عرصه فرش گفت :همانطور که اشاره کردم

متاسفانه به دلیل سوءمدیریت در این حوزه

صنایعدســتی ایرانــی ســاخته میشــد،

عبارت صنایع سنتی را به کار ببریم و من این

شــوند ایــن ورزش چقــدر زیبا و بــا اهمیت

اصال رشته نمیشود .این استاد وپژوهشگر

نازک خراسانی بهخصوص آنچه که محصول

گذشته جز همین ادوات بوده ولی به شکل

مدرنیتــه باعث شــده تا مــردم کمتر متوجه

گوسفندی کار شود و اگر مثال پشم «بز» باشد

اوافــزود :کارگاههــای مــا کــه در آنهــا

«میــل» و «کبادهای» کــه امــروز داریم در

افزود :ورزش باســتانی زورخانــهای هر قدر

قالی تار و پود دارد که حتما باید با نخ پشــم

برای فرشهای  ۳۰تا  ۳۵رج استفاده میشود

خودشــان را در جنــگ مصون کننــد .لذا

امروزی نبوده است.

و گفت :فرش یعنی قالی که ســلطان صنایع

کشیده شده و در طول تاریخ صفات و سلوک
گوشزد کرده و میکنند.
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نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» برگزار شد:

فرهنگ ،پیشگیری و تثبیت بعد از مداوا

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی بــه

دیگران به رضایت روحی برســد ،در درمان

آنها وجود دارد که نتیجه تبلیغاتی اســت که

و باهمکاری شــورای فرهنگی اجتماعی

و فرهنگــی توجه کنیــم ،یقینا هــم درمان

میشود.

مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نشست

مجــازی «نقــش فرهنگ در پیشــگیری

او موثر اســت .پس اگر ما به مســائل روحی
را تثبیــت کردهایم و هم به شــخص روحیه
دادهایم که این دوران را پشت سر بگذارد.

از ســوی تولیدکننده و توزیعکننــده انجام
اوتاکیدکرد:ماشاهدیمکهتولیدکنندهها

و توزیعکنندهها باهم همبستگی دارند ولی

از مصرف مــواد مخدر» را چهارشــنبه ۴

بلخاری اظهار کرد :چرا فرهنگ در سطح

کمتر میبینیــم که برای ایجــاد جوی علیه

برگــزار کــرد .در ایــن نشســت مجازی،

برای این روز شــعاری را انتخــاب میکند،

ایجاد شده باشــد .تحقیقات نشان میدهد

مفاخرفرهنگی ،پروین داداندیش مشاور

ســال  ۲۰۱۶شــعارش این بود« :اول گوش

تیرماه ۱۳۹۹از ســاعت 15:00تا17:00

حســن بلخــاری رئیــس انجمــن آثــار و

اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
اســکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با

مواد مخدر ،علیهاشــمی دبیرکل سابق
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،محمود
گلــزاری روانشــناس و استاددانشــگاه

عالمه طباطبائی ،تقی آزاد ارمکی جامعه
شناس و استاد دانشگاه تهران ،و هومان

نارنجیهــا پزشــک و درمانگــر اعتیــاد

سخنرانیکردند.

اول و سوم موثر اســت؟ سازمان ملل متحد
شــعاری که بالذات فرهنگی است .مثال در

مصــرف مواد مخدر ،همبســتگی در جامعه

اعتیاد عامــل جدی تهدیدکننده ســامت
جســمانی و روانی است و برای مبارزه با این

کــن ،گوش کــردن به کــودکان و نوجوانان

عوامل باید همه دست به دست هم بدهند؛

آنهاســت» یا در ســال  ۲۰۱۹شعارش این

فرهنگــی و هنــری نقــش بســیار خوبــی

گام نخســت در کمک به رشــد سالم و ایمن

بود «ســامت توأم با عدالت و عدالت توأم با

ســامت» .ماهیت هر دو پیام بهطور مطلق
فرهنگــی اســت یعنی جهــان ایمــان دارد

مهمتریــن عامل پیشــگیری و بعــد تثبیت

مداوای یک معتاد فقط مساله فرهنگ است.

نهادهایــی مثــل رســانهها و مجموعههای

میتوانند در این زمینه ایفا کنند.

ممنوع و محدود شدن ،در کشور کارساز
نبوده است
علیهاشــمی دیگر

ســخنران ایــن برنامه

بود .او گفــت :در حوزه

حســن بلخاری در

ناآگاهیهــای جامعه ما نســبت به مواد
مخدر

اعتیــاد و آســیبهای

گفــت :مــواد مخــدر،

پرویــن داداندیــش به

و هم در ســطح جهانی ،در شــرایط بحرانی

ابتــدای این نشســت

درادامه این نشست

ایراد ســخن پرداخت

موضــوع تلخی اســت

ولی جهان به ضرورت

مبارزه با مواد مخدر رســیده و سازمان ملل
تصویــب کرده کــه در چنیــن روزی تمامی

جهان برنامههای خود را در راســتای مبارزه

با مواد مخدر ارائه دهند.

و گفــت :در کشــور ما

نزدیــک بــه  ۸۰نــوع

مــواد مخــدر توزیــع میشــود کــه هفت تا

هشــت نوع آن شایع اســت .مثال مادهای به
نام گل در کشــور توزیع میشــود که همان

او افزود :مواجهه با مواد مخدر سه سطح

ماریجوانا اســت ولی بــه بچهها میگویند

و ســوم ،حضور فرهنگ بســیار جدی و مهم

مــواد را توزیــع میکننــد .متاســفانه بیــن

دارد :پیشــگیری ،مداوا ،تثبیت .در بند اول
است .در ســاحت دوم ،راهحلهای پزشکی
موثر هستند هرچند من در این مرحله هم به

حضور فرهنگ اعتقاد جدی دارم ،چون فرد
در حــال درمان اگــر از لحاظ توجه و محبت

کــه این اعتیادآور نیســت و بــا این تبلیغات
افــراد تحصیلکــرده و قشــر مرفــه جامعه
هم این مســائل دیده میشــود .ایــن موارد

ناآگاهیهای جامعه ما نسبت به مواد مخدر

را نشان میدهد .باورهای غلطی هم درباره
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اجتماعی ،هم در ایران

بهسر میبریم .اینکه نزدیک  ۶۵تا ۷۰درصد

زندانیهــای ما بــه مواد مخدر ربــط دارند،
نشــاندهنده بحرانــی بودن ایــن ماجرا در

کشور است.

او افــزود :در چهار دهه گذشــته ،راهبرد

کلی حاکم رویکردهای فرهنگی ما ،به جای

راهبرد مصونســازی جامعه ،بیشتر راهبرد

محدودسازی بوده است .نظرسنجیها نشان
میدهــد کار ایجابی فرهنگی بــرای مردم

از باالترین اولویت برخوردار اســت .ممنوع
کردن ،فیلتر کردن ،نخواندن و ندیدن روش
مناســبی نیســت .خود اعتیاد هــم گرفتار
همین نگاه بوده است.

اعتیاد ،یک آسیب اجتماعی است

 ،۲۰۰۰حــدود  ۲۰۰تن تولیــد مواد مخدر

فرهنــگ بــا جامعه کــه منجر بــه یک عمل

این نشــان میدهد مقابلــه صرف بهتنهایی

جامعهای دسترســی آســان به مــواد مخدر

محمود گلزاری هم

داشت و در سال  ۲۰۱۷به  ۹۰۰۰تن رسید.

کرد :اعتیاد یک آسیب

کارآمد نیســت و نیازمند توســعه همگون و

در این نشســت اظهار

اجتماعی است .آسیب
اجتماعــی بــا بیماری

روانی متفاوت اســت و ســه شــاخصه مهم
دارد :دایره گســترش این آسیب از فرد فراتر
رفته و به دیگران ســرایت میکند .شاخصه

دوم آن این اســت که غیر از خود آن آسیب،
آســیبهای دیگری را هم به وجود میآورد.
همچنین جمعیــت قابلتوجهــی را درگیر

میکنــد .پس مصــرف موادمخدر ،آســیب

اجتماعی بزرگی است.

هماهنگهستیم.

اجتماعی میشــود ،اهمیت دارد .وقتی در
وجــود دارد تا یــک کاالی دیگــر ،این دیگر

قضیه فرهنگ را از بحث دور میکند.

اوتاکید کرد :در ســالهای گذشته ما در

او اظهار کرد :باید از کسانی که در عرصه

اما در پیشــگیری ،درمان و توانمندسازی به

توضیــح بدهند کــه آیا اســتفاده از این کاال

حوزه مقابله دســتاوردهای خوبی داشــتیم

انــدازه حوزه اول پیش نرفتیــم ،ما رتبه اول
کشــف تریاک ،هروئین و مورفین را در دنیا

داریم اما در سه حوزه دیگر همگون و متوازن

پیش نرفتهایم .البته حوزهها بهویژه مســاله
پیگیری ،کار سختی است.

فرهنگ معناساز هســتند بخواهیم برای ما
امری اخالقی ،مجاز و فرهنگی اســت یا نه.
اگر کنشگران خودشان ابتال داشته باشند،

بــه خودزنی کردهایــم و مردم را بــه این کار
تشــویق میکنیم ،این همان چیزی اســت

که درباره مساله فســاد اقتصادی در جامعه

میبینیم .از آنجایی کــه گاه برخی مدیران

خودشان در فســاد دخیل هستند ،مردم در

او افــزود :مواد مخدر با خودش ســرقت،

فرهنگ ،آسیبهای اجتماعی را کاهش
نمیدهد

هر سطحی ســعی دارند در این بیاخالقی

در سالهای اخیر ،روانشناسی مثبت مطرح

دراین نشست مجازی

کنشگر فکری کنیم بعد سراغ فرهنگ برویم.

قتل ،طالق ،خیانت ،ترک تحصیل ،بیکاری

و انواع آســیبهای اخالقی را همــراه دارد.

تقی آزاد ارمکی هم

شد که معتقد اســت ما به جای تمرکز روی

طــی ســخنانی گفت:

بیماری ،اضطراب ،بزهکاری ،روی هیجانات
مثبــت کار کنیــم و مــردم را با خوشــحالی

و امیــدواری و رشــد دهیــم .بدبینــی یک

هسته شومی اســت که زیربنای بسیاری از

مسائل روحی و آسیبهای اجتماعی است.
خوشبینی و بدبینی ،ســبک تفکر و تبیین
رویدادها هســتند که از کودکــی در بچهها

شکلمیگیرد.

من با این فرض مشکل
دارم کــه مثال فرهنگ

یک میلیون و ششصدهزار نفر مصرفکننده
تفننــی وجــود دارد .مولفههــا و حوزههای

موثر چــه در ایران چه در دنیــا ،در مبارزه با

مواد مخدر ،عبارتند از حوزه مبارزه ،درمان،

پیشــگیری و توانمندســازی معتادان .ما در
کنار افغانستان زندگی میکنیم که در سال

دربــاره فرهنــگ بــه

او افزود :ما در بخشهای مرکزی ایران،

صورت ملموستر باید

و بعضا زنان از یک دوره سنی به بعد تریاک

میگیرنــد ،در پیشــگیری از اعتیاد اهمیت

سنت مصرف مواد مخدر را داشتیم .مردان
میکشــیدند و اتفاقا تریــاک هم در همان

منطقه تولید میشــد .آیا ایــن به منزله آن

در این نشســت گفت:

مصرفکننده مستمر و

سخنرانی کرد و گفت:

آسیبهای اجتماعی را کاهش نمیدهد.

فرهنگی داشــتیم و در بحث باور به شیعه،

هشــتصد هــزار نفــر

هم هومــان نارنجیها

در حوزه اعتیاد نجات دهد .فرهنگ داشتن،

است که آنجا مردمان بیفرهنگ داشتیم؟

در کشور ما دو میلیون

ناآگاهی ،ضدفرهنگ میسازد

درپایــان این برنامه

ایرانی -اسالمی میتواند ما را از نابهسامانی

نیازمند توســعه همگــون و هماهنگ
هستیم
اسکندر مومنی هم

ســهیم باشــند .ما باید به حال ایــن نیروی

نه .اتفاقا آنجا مردمانی با حساســیتهای
حفظ ســرزمین ،نظم ،نوآوری و ، ...خیلی

مهم بودند.

گفت دانش و باورهایی که در جامعه شــکل
دارند .راهکار ،نفوذ فرهنگی در نسل جدید،
خانواده و ســازماندهی ســاختار آموزشــی
اســت وقتی در مقابل مســاله ضدفرهنگی
ســکوت میکنی ،آن مســاله راه خودش را

پیدامیکند.

او افزود :ما امروز به این نتیجه رسیدهایم

که ریشههای اعتیاد اختالالت روانی ،ژنتیک

آزاد ارمکی اضافه کرد :داشــتن فرهنگ

و عوامل دیگر هستند .ما نمیتوانیم ژنتیک

فرهنــگ الزم اســت ،تقدم و تأخــر دادن به

را میتوانیم کســب کنیم .خانــواده امروز از

به تنهایی کافی نیســت بلکــه صورتبندی

عناصــر درون فرهنگ در اینکــه گروهی از
مردم ما دچار آسیبی شوند یا نه تعیینکننده

است .بحث مفصل و دقیقی درباره فرهنگ
الزم اســت .نــوع رابطــه و درهــم تنیدگی

را تغییر دهیم ،ولــی دانش مرتبط با اعتیاد

هیــچ منبعی دانش مرتبط با اعتیاد کســب
نمیکند .مدرســه هــم همینطــور .به این

شکل ضدفرهنگهای زیادی در این زمینه

شکلمیگیرد.
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گزارش نشست بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر دره میرحیدر

بنیانگذار نظام علمی جغرافیا در ایران
به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نشستبزرگداشتمقامعلمیوفرهنگی

دکتردره میرحیدر استاد دانشگاه تهران

و چهره مانــدگار جغرافیا سهشــنبه ۱۷
تیرماه از ساعت  ۱۷:۰۰تا  ۱۹:۰۰درتاالر
آئینه انجمن و با رعایت کامل پروتکلهای

بهداشتیوفاصلهگذاریاجتماعیبرگزار
شــد .حســن بلخاری رئیس انجمن آثار و

مفاخر فرهنگــی ،مهدی محقــق رئیس
هیاتمدیره انجمن ،محمدرضا حافظنیا

اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس ،ابراهیم

مقیمیاستاددانشگاهتهرانویاشارذکی
استاد دانشــگاه تهران چهرههایی بودند

که در این نشست سخنرانی کردند.

اصوال مکان با انســان قابل تعریف اســت .او

جغرافیای سیاســی بهویــژه در قلمرو تبیین

جغرافیای سیاســی؛ هنر و معمــاری یعنی

کــرد و گفت :ایــن رویکرد از این قرار اســت

در ادامــه به فصل مشــترک دیگــری میان

فصل مشترک جغرافیای سیاسی؛ هنر و
معماری

«نماد» اشــاره کــرد و افــزود :در جغرافیای

ابتدای این برنامه طی

در فرهنــگ هنری ،نماد ،اســتفاده از امری

سعادتمند میدانم که

معقول اســت .بهعنوان مثالهالۀ نورانی در

حســن بلخاری در

سخنانی گفت :خود را
در بیستوهشــتمین

سیاسی نمادنگاری از مفاهیم بنیادی است.
محســوس برای بیان حقیقت پنهان یک امر
هنر ،اســتفاده از یک امر محســوس (یعنی

جشــنوارۀ پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

خورشــید) برای بیان ذاتی مکنــون و ناپیدا

برجسته و پیشکســوت چون ایشان ،سرکار

در کتاب فلســفه جغرافیای سیاســی ضمن

مجتبایــی بهعنوان پژوهشــگران برجســتۀ

مفهوم و اندیشه ،نشــانه و ابزاری قراردادی

(آذر  )۱۳۹۸نامم در کنار نام پژوهشــگرانی

خانــم دکتــر ژاله آمــوزگار و دکتــر فتحالله
دانشــگاه تهــران قرار گرفــت .این اســتاد

یعنــی حقیقــت روحانی یک قدیس اســت.
تعریفی چنین از نماد« :نماد در قالب شــیء
میان صــورت و مفهــوم برای آشکارســازی

دانشــگاه تهــران در ادامه با اشــاره به فصل

واقعیتهای نهفته اســت .این ابــزار بهطور

معماری اضافه کرد :یکی از فصول مشترک

اهمیت نمادهایی چون پرچم ،روز استقالل،
ســرود م ّلی در جغرافیای سیاسی پرداخته

جغرافیای سیاسی هستند و در معماری نیز

یک ملت نســبت وثیق و وســیعی دارند و به
یــک عبارت تج ّلی نمادیــن ذات و هویت آن

مشــترک میان جغرافیای سیاســی و هنر و
میان جغرافیای سیاســی و معماری مسئله

مکان و فضا اســت .این دو واژه از موضوعات
میان مکان( )placeو زمــان( )spaceتفاوت

هســت .در مکان نوعــی تعلق وجــوددارد و

معنیدار چیزی را میشناســانند » .به بیان

میشــود .نمادهایی که با فرهنــگ و هو ّیت
ّ
متفکران
ملتاند .بلخــاری به نگاه و رویکرد
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اهمیت نمادها در حوزه این علم هم اشــاره
ّ
که پرچــم در مقــام نماد کشــور نشــانی از
تاریخ ،فرهنگ و باور یک م ّلت و اثرپذیری از

حاکمیت کشور است.
جریانهای سیاسی و
ّ
به دیگر ســخن ،پرچم نمادی م ّلی اســت و

ارزشــی که مردم کشــورها برای پرچم خود
قائل هستند نشان از دلبستگی آنها به ملت
و ملیتشان دارد .گاهی نمادها چنان جایگاه

و ارزشــی دارند که پاســداری از آن تکلیفی
همگانی میشود؛ بهگونهای که کشته شدن
در راه آن ســیمایی ارزشی و مقدس به خود

میگیرد.

جغرافیا ریشه قرآنی دارد

در ادامــه ایــن

نشســت مهــدی
محقق ســخنرانی

کرد .او گفت :دکتر
دره میرحیــدر در

رشته خودشــان متبحراند .رشته جغرافیا از

رشــتههای مورد توجه علمای گذشــته بوده

و اصــل این علم نیــز از این آیه شــریفه قرآن
کریم گرفته شده اســت که میفرماید« :قل

نقــش میرحیــدر در اتصــال جغرافیای
سیاسی و طبیعی

مکمل از یک رشــتۀ علمی در ایران ،متع ّلق
ّ
به بانوی جغرافیای سیاســی ایران است که

مقیمی ،به ایراد سخن

بنیانهای فکری ـ فلسفی جغرافیای کشور

سیروا فی االرض… » و از مردم خواسته شده

درادامــه ابراهیــم

رئیس هیاتمدیره انجمــن آثار و مفاخر

پرداخــت و گفــت :ما

شــریفه ،این رشــته جای خــود را در تمدن

سیاســی و طبیعــی

مکانهای مختلف کره زمین را ببینند.

فرهنگــی اضافه کــرد :براســاس همین آیه
اســامی بــاز کــرد .در دانــش جغرافیــا،
دانشــمندی بود که به شاگردانش میگفت

اگر زبان عربی یاد بگیرید و بتوانید کتابهای
جغرافیایمسلمانانرابدونترجمهبخوانید،

میبینید مســلمانان ذخایر زیرزمینی را در

ایــن کتابها درج کردهانــد و میتوانید آنها
را کشف کنید .این اســتاد راست میگفت؛

زیرا در این کتابها به چاههای نفت آبادان،

وقتــی از جغرافیــای

ایران صحبت میکنیم ،نگاهمان ،نگاه فالت

ایران اســت .ما در فالت ایــران ،پدیدههای
همگراشــده و همگراکننده متعددی داریم

که میتواند بــرای چالشهایی که فرضا در

خلیــج فارس و تنگــه هرمز پیــش میآیند،
کمک کند .ما نمیتوانیم مســائل سیاســی
خود را بدون نگاه بــه فالت ایران حل کنیم.

مثال پیشبینی میشود که پاکستان در آینده

معادن مس کرمان و معادن فیروزه نیشــابور

۴۰۰میلیون نفر جمعیت خواهد داشت .این

این اســتاد برجســته حکمت اســامی

است که هیچ زیرساختی برایش فراهم نشده

اشاره شده است.

جمعیت در جنوب شرق ایران ،در منطقهای

دربخش دیگری از ســخنان خود گفت :این

است .جغرافیای طبیعی به ما میگوید نگاه

میرحیدر در این دانشگاه تدریس میکردند.

زیرا سیاستهای جغرافیایی ماندگار را آنجا

ایشان بهره علمی ببرند.

ســند داریم که متعلق به فالت ایران اســت

افتخار دانشــگاه تهران بود کــه خانم دکتر

امیدوارم نسل جدید بتوانند از وجود مبارک

استادی که همیشه به روز است

به شــرق فالت ایران فراموش شــده اســت

نمیبینیم .در پاکســتان رودخانــهای به نام
و میتواند شــرق فالت ایــران را آباد کرده و
جغرافیای سیاســی دیگری خلق کند .غرب

محمدرضــا حافظ

فالت ما انباشــته از نفت و شرق آن ،انباشته
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زیرا از حلقه اتصال میان جغرافیای سیاسی و

نیا ،ســومین سخنران
بــود که با ایراد ســخن

پرداخــت و گفــت:

دکتر میرحیــدر بنیانگذار یــک نظام علمی

در کشــوراند ،بنابرایــن درختی که ایشــان

کاشتند ،بسیار تناور شده که در آینده علمی،

از آب اســت؛ ولی از هیچ کــدام بهره نبردیم
طبیعی غافل بودیم .حال آنکه دکتر میرحیدر
بر این اتصاالت تاکید دارد.

استاد مبرز جغرافیا

مســلما تاثیرات نافــذ ،عمیق و ســترگی بر
و جغرافیدانــان ایــن مرز و بوم بهطــور اعم و

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران بهطور
اخص داشته است.

کرونا و جغرافیای سیاسی

در پایــان ایــن

دره
نشســت نیــز ّ
میرحیدر بــه ایراد

ســخن پرداخــت.
او دربخشــی از

سخنان خود درباره ویروس کرونا از دیدگاه
جغرافیــای سیاســی توضیــح داد وگفت:

شــیوع ویــروس کرونا ما را به یــاد پیدایش
جغرافیــای سیاســی در قــرن هفدهــم و
هجدهــم میانــدازد .در آن عصــر ،فضای
جهانی به کشــورها تقسیم و حق حاکمیت

کشورها به رسمیت شــناخته شد .تا اواخر

ســالهای  ۱۹۵۰میــادی ،جغرافیــای
سیاســی بهعنوان علم کشــورداری تعریف

میشــد اما در دهه  ۱۹۶۰بــا ظهور پدیده

«جهانی شــدن» در روند قطعه قطعه شدن
فضای جهانی اختالل ایجاد شد؛ زیرا هدف
ایــن پدیده ،یکپارچه شــدن جهان بــود .در

دهه  ،۱۹۸۰تعامل جهانی در سرمایهگذاری

بهوجــود آمــد و از دهــه  ،۱۹۹۰جهــان

ژئوپولونومیــک ظهــور کرد کــه در آن تولید

محصول مشــترک در فراســوی مرزها مورد
توجه قرار گفت .کشورها در مقابل کشورهای

ســخنران پایانــی

چندملیتی و سازمانهای جهانی به حاشیه

خواهد داشــت .در این حــوزه هرچه داریم،

هم ،یاشــار ذکــی بود.

را به نفع حاکمیت حکومت ،اقتدار دولتها و

دهــه چهل در ایران کاشــتهاند .من و صدها

در محافل دانشــگاهی

معرفتی و کاربردی کشور تاثیرقابل توجهی

محصول نهالی اســت که خانم میرحیدر در
دانشــجوی جغرافیــای سیاســی ،محصول

درختی هستیم که ایشــان پرورش دادند .و
بنده به ســهم خودم از زحمات علمی ایشان
تقدیر و تشکر میکنم.

ایــن نشســت مجازی

او طی سخنانی گفت:
ایران ،رشتۀ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
مبرز دانشگاه تهران خانم دکتر
با نام اســتاد ّ
درۀ میرحیدر همزاد و همراه اســت .بهبیان
ّ

دیگــر ،بانی و نظریهپــرداز ایــن دو موضوع

رانده شــدند ،ولی بحران کرونایی نگرشها
اهمیتمرزهایسیاسیتغییرداد.

در پایان این نشســت نیز به پاس سالها

تالش علمی و فرهنگی دکتر دره میرحیدر،

لــوح زرین انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی و

نشان افتخار دانشــگاه تهران به این استاد و

چهره ماندگار عرصه جغرافیا اهدا شد.

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  11ـ خرداد و تیر 15 ۱۳۹۹

تأملی بر زندگی و آثار سیدکریم امیری فیروزکوهی
علی تقوی

عضو هیاتعلمی فرهنگستان هنر

«سیدالشــعرا» ،شــاعر
ســیدکریم امیــری فیروزکوهی ،ملقّب به ّ

ســنتگرای معاصر ،ســال 1288ش ،در دهکــده فرحآباد واقع
در جنوبغربــی فیروزکوه دیــده به جهان گشــود .نامخانوادگی

امیری از آن جهت انتخاب شــده بود که اکثر افــراد خاندان او ،از
امرای لشــکر بودند و لفظ امیر پیشــوند نام بیشــتر آنان بود .پدر
امیری ،ســیدمصطفیقلی معروف به امیرعبدالله سوم و ملقب به

منتظمالدوله بود .امیری تا هفتســالگی ،در فرحآباد رشــدونمو

یافت و سپس در تهران ،تحصیالت دوران ابتدایی و متوسطهاش
را در مدارس سیروس ،ثروت ،آلیانس ،سلطانی و کالج آمریکایی
به پایان رســاند .او پس از اتمام دورۀ متوســطه در سال  ،1307با

گذرانــدن دوره اول کالس ثبــت در خردادمــاه ســال  ،1308به

اســتخدام ادارهکل ثبت اســناد و امالک درآمد .امیری که در این

ســالها غرق در عوالم شــعر و موســیقی بود ،ســال  1319ترک

خدمت اداری کرد .البته او در فاصلۀ ســالهای  1326تا ،1336
ســردفتری دفترخانۀ اسناد رسمی شــمارۀ  70تهران را برعهده

داشت (امیری فیروزکوهی 17-7/1 :و .)52

یعنــی ســال  ،1320در مالزمت او بود تاآنکه علومــی چون صرف،

امیــری در دوران نوجوانــی و جوانــی ،حــدود دوازده ســال در

بالغت ،منطق و کالم و مقداری فلسفه و حکمت و فقه و اصول را از او

شاگرد آقاحسینقلی شــهنازی بود ،به نواختن تار مشغول بود و با

از درگذشت شیخ عبدالنبی ،امیری در اواسط دهه  ،1320از محضر

خدمت اســتادان موسیقی ازجمله ،ناصرعلی حجازی ،که او خود
خوانندگانی همچون ســیدمحمد غراب ،میرزاحســینعلی نکیسا
و عبداللــه تاجالذاکرین همآهنگی میکــرد .او بخش عمدهای از

سالهای جوانیاش را در مصاحبت با موسیقیدانان ،از نوازنده و

آوازخوان ،سپری کرد .همین عالقه و استعداد امیری در موسیقی،

سبب شده بود او در موسیقی و شناخت اصول و الحان و دستگاهها
تبحر ویژهای بیابد و استادان
و ردیفها و پردهها و گوشــههای آن ّ

فن چون حاجعلیاکبرخان شــهنازی و داریوش صفوت به مهارت

او در موسیقی معترف شوند (مهدوی دامغانی.)512 :

ســال  ،1314امیری بیش از پیش در طلب تحصیل و آموختن علوم

بهویژه علم ادب برآمد .او ابتدا از محضر شیخ عبدالنبی ،که در مدرسه

مروی حجرهای داشت ،بهرهمند شــد .امیری تا پایان حیات استاد،
 16دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  11ـ خرداد و تیر ۱۳۹۹

فراگرفت و اکثر متون موضوع در این علوم را به دقت مطالعه کرد .پس
ضوءالرشد بهرهمند شد .او
آقاسیدحسین مجتهد کاشانی ملقب به
َّ
نزد این استاد نیز ،بسیاری از متون فقه و اصول و ادب عرب را خواند

تلمذ هم با درگذشت
ضوءالرشد به سال  1338پایان
و آموخت .این ّ
َّ

یافت (امیری فیروزکوهی .)24-21/1 :امیری در این مدت ،بسیاری

از کتب مهم در فقه و اصول و حدیث همچون «تجریداالعتقاد» خواجه
نصیر طوسی« ،شرایعاالسالم» و «شرح تجریداالعتقاد» محقق ح ّلی،
«شرح لمعه» شــهید ثانی« ،مکاسب و فرائداالصول» شیخ انصاری و
«کفایهاالصول» آخوند خراســانی« ،قوانیناالصــول» میرزای قمی،
«شرح منظومه» حاج مالهادی ســبزواری« ،مبدا و معاد» مالصدرا و

«شــوارقااللهام» مالعبدالرزاق الهیجی را نزد استادان بنام معاصر

فراگرفت(مهدویدامغانی.)511:

عضویت در انجمن ادبی نظامی

امیری از همان ســالهای نوجوانی ،بهویــژه از دهۀ  1310که به

درحدود چهل صفحه با نثری روان و مرسل و گاه مسجع و آهنگین،
به شرح پارهای از وقایع مهم زندگی و یادکرد استادان و دوستان و

عضویت انجمن ادبی نظامی ،به مدیریت حسن وحید دستگردی

آشنایان خود پرداخته است .پس از درگذشت شاعر ،دیوان اشعار

این میان ،با شعر خاقانی ،نظامی ،سعدی ،مولوی و صائب انس و

 1369در دو مجلد منتشــر شد .انتشارات زوار در ویراستی دیگر،

درآمد ،دیوانهای شعری بسیاری از شاعران را از نظر گذراند .در
عالقه بیشتری داشت.

از میان این شــاعران ،امیری به صائب اقبال بیشتری نشان داد
و پژوهشهایی دربــارۀ صائب و دیگر شــاعران دورۀ صفوی به

عمل آورد .نخســتین پژوهش او در ایــن زمینه ،بهعنوان مقدمه
در کلیــات صائب تبریزی درج شــد که بیژن ترقی آن را ســال
 1333در انتشــارات خیــام منتشــر کرد .امیــری بعدها ،برای

چاپ افســت نســخه خطی دیوان صائــب به خط خود شــاعر،

مقدمه مفصلتری در شــرح حال صائب ،پیدایش سبک هندی

یــا اصفهانی و ســیر تحــول آن در ادبیات فارســی بــه نگارش
درآورد .او برخــاف جریان ادبی غالــب آن دوره ،نگاه دقیقتر
و منصفانهتری به شــاعران دوره صفوی داشــت .نویســنده در
این مقدمه ،اصطالح ســبک هندی را غلط دانست و تاکید کرد

سبک شعر این دوره« ،سبک اصفهانی» است ،زیرا ظهور و بروز
این سبک در بین شاعران و گویندگان فارسیزبان ایرانی عصر

صفوی بوده اســت .این چاپ از «دیوان صائب» نیز به کوشــش
بیژن ترقــی و به ســرمایه انجمن آثــار ملی همزمان بــا افتتاح
آرامگاه صائب در سال  1345منتشر شد.

او بهکوشــش دختر بزرگش ،امیربانو ،در انتشارات سخن به سال

دیوان این شاعر را در سه مجلد ،سال  1389منتشر کرد.

عمدهترین مضامین در دیوان امیری

عمدهترین مضامیــن در دیوان امیری ،بهویژه در شــکل غزل ،در
بیان حاالت و جلوههای گوناگون عشــق اســت ،خواه این عشــق
تنانه باشــد و خواه در هالههایی از اندیشههای عرفانی به سبک و

سیاق شــاعران سبکهای عراقی و هندی فرو رود .شاعر افزونبر
این ،گاه برحســب ارادتی که به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)

دارد به شــعر آیینــی روی آورده و گاه نیز در نقــد زمانه و مردمش

شکواییههایی سروده اســت .مضامین برخی از سرودههایش نیز
در بیان پارهای از مســائل حکمی و اخالقی اســت .بخشــی دیگر
از مضامین شــعری او ،متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است؛
بســیاری از شــعرهای او بهویژه در شــکلهای قصیده و قطعه در

یادکرد و رثای شاعران و ادیبان و هنرمندان معاصر است که شاعر

با آنان انس و الفتی داشــته و بخشــی دیگر بــه مضامین انقالب و
پایداری اختصاص یافته است.

نمونههــای نثر امیــری را میتــوان در دو مقدمه کلیــات صائب،

از نخســتین ســالهای دهه  ،1310امیری برخی از سرودههای

ت و درنهایت
زندگینامه خودنوشــت ،حدود  50مقاله و یادداشــ 

نخســتین منظومه اوســت که به شــکل کتاب منتشــر شــد .این

منتشر نشدهاند که از آن جمله است ،حواشی و تعلیقات امیری بر

خود را در نشــریات مختلف به چاپ رســانده است« .عفافنامه»،

منظومه  199بیتی را ،انتشارات کتابخانه مهر همراه با مقدمهای

از سیداحمد کســروی در  27صفحه به سال  1313منتشر کرده
اســت .شاعر با توجه به تهاجم فرهنگ غربی و گسترش روزافزون

بیحجابی در میان زنان ،به آسیبشناســی موضوع پرداخته و با

در نامههای او بازجســت و مطالعه کرد .پارهای از آثار منثور او نیز

متون کالمی ،فلسفی و ادبی و ترجمه کتاب «نفس المهموم» شیخ
عباس قمی و ترجمه مکاتیب نهجالبالغه.

جدی در گســترۀ شــعر و
امیری پــس از حــدود پنج دهه حضور ّ

ادب معاصر ایران ،از اوایل ســال  ،1363در بســتر بیماری افتاد

توجــه به فطرت و جوهــره زن و نقش واالی تربیتــی او ،حجاب را

و خانهنشــین شــد .از هفدهم مهرماه ،حال وی به وخامت گرایید

تئاتر و رمان در رواج و گســترش فرهنگ بیحجابی در آن سالها

فروبســت .پیکــر او روز جمعه ،در شــهرری ،در ایــوان غربی بقعه

برای زن الزم و ضروری دانسته و در ابیات پایانی ،به نقش سینما،
پرداخته است.

دیوان اشعار

و ســحرگاهان پنجشــنبه نوزدهم مهرماه  1363چشــم از جهان

امامزاده طاهر واقع در آستانه حضرت عبدالعظیم آرام گرفت.
منابع:

 -امیری فیروزکوهی ،کریم ( .)1389دیوان ،به کوشــش امیربانو

دیوان اشــعار امیری نخستینبار در ســال  1354در دو مجلد در

امیری فیروزکوهی3 ،ج ،تهران ،زوار؛

مســمطات و مقطعات و
غزلیات و ترکیببندها و جلد دوم شــامل
ّ

امیــری فیروزکوهــی» ،مجلــه ایرانشناســی ،س ،6شــمـ،3

چاپخانه بهمن و حیدری منتشــر شــد :جلد اول شــامل قصائد و

مثنویات .امیری در سرآغاز دیوان خود ،تحت عنوان «سرگذشت»،

 مهدوی دامغانی ،احمد (« .)1373دهمین سالگرد درگذشتص.521-510

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  11ـ خرداد و تیر 17 ۱۳۹۹

به همت انجمن و به بهانه شیوع «کرونا» منتشر شد:

توصیههایی از زبان چهرههای علمی و فرهنگی کشور
به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفتارهایی از شــخصیتهای علمی و فرهنگی کشــور در ایام شیوع بیماری مهلک کرونا در
قالب گفتارهای صوتی و تصویری منتشر شد .در این گفتارها ،هریک از این چهرهها ،توصیههای فرهنگی ،علمی و معنوی خود را
برای ایجاد فضای امیدواری و گسترش فرهنگ صبر و استقامت در میان مردم بیان کردهاند .در این شماره سخنان شهین اعوانی،

عضو هیاتعلمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،نوش آفرین انصاری؛ استاد بازنشسته دانشگاه تهران و رئیس شورای
کتاب کودک ،شمسالملوک مصطفوی؛ مدیرگروه تخصصی فلسفه هن ِر فرهنگستان هنر ،لیال عبدی خجسته؛مدرس و پژوهشگر
زبان وادبیات اردو ،محمدرضا نوراللهیان ،مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،حکمت الله مالصالحی؛ استاد دانشگاه

تهران و عضو هیات امنای بنیادایران شناسی ،انشاءالله رحمتی ،عضو هیاتعلمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،

حسن سید عرب؛ عضو هیاتعلمی دانشنامه جهان اسالم و صادق رحمانیان ،ادیب و مدیرعامل سابق رادیو فرهنگ را میخوانید.

ایام کرونا؛ فرصتی برای خودشناسی

باشــیم ،گذشته خیلی شــیرین است؛ در این راســتا آلبومهای

شهین اعوانی :انسان با هر تنگنایی که مواجه

عکــس قدیمــی را نــگاه کنیم و لــذت ببریم .ســفره کتاب پهن

را تهدید میکند ،در این شرایط اصول اخالقی

به خانــه صحبت و خاطــرات را مــرور کنید .اخبــار متناقض را

میشود بهخصوص آنچه که بهداشت و سالمت او

در او رنگ میبازند و گاهی رذیلت و خشونت در

رفتار او نمایان میشود .بنابراین فضیلتهایی

مثل صبر ،خویشتن داری و عدالت ،جای خود را به برخی از رذائل

میدهند .ویروس کرونا نوعی بحران است و رفع آن نیازمند یک
همدلی همهجانبه اجتماعی و همراهی مردم به لحاظ اخالقی و

تعهدات اجتماعی است .در زمان غیر بحران ،اخالق محوری خیلی کار

سختی نیست اما این اخالقی بودن زمانی ارزشمند است که شرایط
عادی نباشد و در این هنگام ،انسانها پایبندی به اخالق داشته باشند.

بحران یکی از عواملی است که به بهانه آن فرد میتواند اخالقی یا غیر

اخالقی بودن خود را نشان دهد؛ به نظر من «بحران کرونا» فرصتی
است برای خودشناسی در حوزههایی چون اخالق ،امور اجتماعی،
فردی ،دینی و… بنابراین تبعات کرونا همیشه منفی نیست و وجوه

مثبتی هم خواهد داشت.

ضرورت برنامهریزی دقیق برای زندگی پس از کرونا

کنیــد و به روش کتــاب بازی دربــاره نحوه ورود ایــن کتابها
دنبال نکنید و ســعی کنید از یک یا چند مســیر مشــخص اخبار
را کســب و مطالعه نمائیــد .همه باید توصیههای بهداشــتی را

جدی بگیریم.

تاثیر زندگی دیندارانه در خروج از بحرانها

شمسالملوک مصطفوی :کرونا دراین مدت

زندگــی مردم جهان را آشــفته کرده اســت و
بســیاری از متفکرین پیامدهــای مثبت و نفی

ایــن پدیده را مورد واکاوی قرار دادهاند .یکی
از نکات منفی حاصل از این بیماری هراســی

اســت که از مرگ ایجاد کــرده و زندگی را بــه کام همه تلخ کرده

اســت .امــا این بیمــاری فرصتی را هــم فراهم کرده اســت که ما

درباره خودمان بیشتر بیاندیشیم؛ اینکه که هستیم وعمر وزندگی

خودرا صرف چه اموری کردهایم .باید بیاندیشــیم که نحوه تعامل
مــا با انســانها و طبیعــت و خداوند هســتی بخــش چگونه بوده

نوش آفریــن انصاری :پس از شــیوع کرونا

است؛درحقیقت این پرســشها توجه به پرسش از معنای زندگی

اســت در این ایــام برنامهریــزی دقیقتری

تــا دررویارویی با ایــن بحــران از آرامش روحی و قلبی بیشــتری

بیشــتر افراد در منزل هستند و چقدر خوب
برای زندگی داشته باشیم .زنان ،بهخصوص

مادران در این دوران ،ســکاندار اصلی روند

برنامهریــزی برای امروز و آیندهاند .نگاهی به گذشــته داشــته
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دارد؛ مواجه شــدن انســان با این پرســش{به او} کمــک میکند

برخوردار باشــد .پرســش از معنای زندگی تالشی برای این است
کــه زندگی را بــه اهداف شــریف پیوند بزنیم تــا درحیات خود به
دنبال اهداف بزرگ باشیم.

قدر روابط انسانی را بیشتر بدانیم

قرنطینه؛ مهمترین فرصت برای خوداندیشــی در قابلیتهای درونی

لیــا عبدی خجســته :امیدوارم هرچــه زودتر

انســان اســت .درجهان ما به دلیل این که بشر در ســاحت بیرونی و

رخت بربندد .شایسته است تا قدر روابط انسانی

قابلیتهای درونی خویش را دارد در صورتی که قابلیتهای درونی،

با بهار طبیعت بیماری مهلک کرونااز کشــور ما

را بیشتر بدانیم و پس از رفع این بالی عالم گیر،
به ارتباط خود با انسانها بیشتر توجه کنیم.

دست یکدیگر را بگیریم

ظاهری وجود خود به سر می برد ،کم تر فرصت خود اندیشی و تامل در
همان خود اندیشیهاســت که مربوط به ساحت دیگر وجود ما یعنی
ابدیت اســت و مــا همانطور که برای دنیا می کوشــیم دو چندان باید

برای آنچه که در وجود ماکه همان ابدیت است ،تال ش کنیم و این ایام

فرصتی است برای چنین اندیشیدنی .بشر امروز به نوعی بیش فعالی

محمدرضــا نوراللهیان :خیلی مهم اســت که

به دلیل ماندن در ســاحت ظاهری خود مبتالســت واین بیش فعالی

میشــود ،درمواجه با آن ،چه باید کرد .درتاریخ

بیش فعالی با ســود اقتصادی و لذت دنیــوی همراه بوده و طبیعت را

توجه داشته باشیم ،وقتی یک جامعه گرفتار بال
ســایر امم هم بالیــای فراوانی بوده کــه درقرآن
کریم و روایات به آنها اشاره شده است؛ اما دریکی

از این نقلهای تاریخی نکته مهمی به چشم میخورد:به یکی از انبیاء

بنی اســرائیل وحی میشــود که عذابی برقوم او نازل خواهد شد ،آن
پیامبر نیز مساله را با مردم طرح میکند؛ مردم از خوف عذاب ،شروع

به گونه ای اســت که عرصه را بر دیگر موجودات تنگ کرده است .این
هم تحت تاثیر قرار داده اســت .لذا بشر امروز نیاز دارد که از این بیش

فعالی دست بردارد.

کرونا؛ عاملی برای مهرورزی جهانی

حسن سید عرب :تاریخ بشر نشان میدهد که

بیماریهای واگیردار مختلفی را تاکنون پشــت

به کمک به یکدیگر میکنند و بعد از یک مدتی عذاب نمیآید ،پیامبر

ســر گذاشــتهایم و این مواجهه ،تاثیر عمیقی در

بــه خداوند عرضه میدارد که چرا عذابــی نیامد؟ خدواند میفرماید:
وقتــی بندگان من بــه هم رحم میکنند ،من نیز بــه آنها رحم خواهم

کرد .تاجائیکه میتوانیم به نیازمندان رســیدگی کنیم؛ چون ممکن
است خود ماهم درآینده نیازمند باشیم .خیلیها به دلیل شیوع کرونا،

گرفتاری اقتصادی پیدا کرده اند؛ چه خوب اســت ،دســت یکدیگر را
دراین روزگار بگیریم.

دانایی خودرا دررفع بال به منصه ظهور رسانیم

آینده اقوام مختلف انسانی داشته است و اکنون

که درباره ویروس کرونا صحبت میکنیم باید به

جنبه جهانی آن هم توجه داشــته باشــیم که این بحران نشان داد که

هنوز مردم در رفع بالیا به کمک دولتها احتیاج دارند و البته دولتها

هم هنوز تا سطح باالیی مسوولیت پذیرند .در این میان علم جدید هم

مورد مالمت قرار گرفت اما باید توجه داشــت که کار علم پیشــگویی

نیست که پیشگیری است و اکنون هم علم جدید به خوبی در انسداد

حکمت الله مالصالحــی :روزگار ما را هنگامی

شیوع این ویروس عالمگیر عمل میکند .نباید از علم توقع جادوگری

و خطر خیز ،توفیق یافته باشــیم تــا قوت ایمان و

بیماری به دســت خواهد آمد .در این ایام انسانها از «فرد» به «جمع»

گوارا خواهد آمد که در شرایطی اینچنین دشوار
ادب و نوع دوســتی و از خود گذشتکی و احساس

مسوولیت نسبت بهدیگری و خرد و خردمندی و

دانایی خود را در رفع و دفع بالیی که جامعه بشــری را فراگرفته است،
به منصه ظهور رســانیم و در میدان وآوردگاه ایــن آزمون بزرگ ،مانند

سربازانی فداکار و بزرگ ایستاده گی کنیم .سالم میفرستیم بر جمیع

داشت و با گذشت زمان پیشرفتهای بیشتری برای کنترل دائم این
آمدنــد و گونهای مهرورزی جهانــی رخ داد و این امر امیــد ما را برای
تحقق جامعه جهانی محقق خواهد کرد.

پایان شب سیه سپید است

صادق رحمانیان :ما در شــرایط خاصی به ســر

میبریم ،امــا میتوانیم جهان و رنجهــای آن را

شهیدان جامعه پزشکان وپرستاران ایران و افراد فداکاری که در آزمونی

تاب بیاوریم .انسان ،خود ،جهان کوچکی است و

سخت و سهمگین جان شریف خودرابرای بهبود جان بیماران کرونایی

فدا کردند و سالمتخودرا فدای سالمتی ملت شریف ایران نمودند.

خود را در مسیر نسیم قدسی قرار دهیم

با شجاعت زیستن میتواند در ابداع هستیاش

دســت داشــته باشــد .بیائیــم در ایــن خلــوت

ناخواسته ،چشــمههایی از اندیشههای نورانی را در خودمان جوشان

انشــاءالله رحمتی :باید خودمان را در مســیر

کنیم .خوشــبختانه در انتهای تاریکترین شب جهان ایستادهایم؛ ما

در این ایام به یکدیگر ،تقید به خانه نشینی است.

سپید است.

نسیم قدســی قرار دهیم .بهترین خدمت مردم

روز را خواهیم دید و درگوش صبح زمزمه خواهیم کرد :پایان شب سیه
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اتاق خبر
حسن بلخاری در آئین رونمایی از نسخه نفیس خمسه شاهطهماسبی:

نظامی از این رو حکیم است که شعرش تجلی حکمت و اندیشه است

آئین رونمایی از بازنشــر نسخه نفیس خمســه شاهطهماسبی شنبه  ۳۱خرداد
ِ
ایران فرهنگســتان هنر ،با حضور چهرههایی چون حسن بلخاری،
 ۱۳۹۹در تاالر

ســید محموددعایی ،پیروز حناچی ،علیرضا اســماعیلی ،غالمعلــی حدادعادل و
بهمن نامورمطلق برگزار شــد .حسن بلخاری طی سخنانی کوتاهی دراین مراسم

با اشاره به شخصیت نظامی گنجوی گفت :نام کامل نظامی ،جمالالدین ابومحمد

الیاس بن یوسف نظامی گنجوی ،متخلص به حکیم است .در این باب که چرا به او
حکیم میگفتند باید به نکتهای اشاره کنم؛ ارسطو کتابی دارد به نام بوطیقا که در

این کتاب بحثی فوقالعاده زیبا درباره تفاوت بین مورخ و فیلســوف را آورده است.

از دیدگاه او ،مورخ از وقایعی ســخن میگوید که انجام و تمام شده اســت .درحقیقت تاریخ ،بیان وقایع مضبوط و انجامشده است .اما هنگامی

که شاعر سخن میگوید ،بیانش باید امکانی باشد؛ یعنی در سرنوشت همه آدمیان بتواند تکرار شود .رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان
ِ
کمه؛ برخی شعرها عین حکمت است ،یعنی شاعر بازگوکننده سرنوشت
عر َل ِح َ
هنراضافه کرد :رسول گرامی اسالم(ص) فرموده اند :آن م َن الشِّ َ
حقیقی انسانهاست و برای همین حکیم نامیده میشود و از این روست که نظامی ،حکیم خوانده شده است ،چنانکه این لقب به فردوسی نیز
تعلق گرفته است.

احیا و حفظ و اشاعه سنّت ارزشمند کتابآرایی

علیرضا اسماعیلی ،سرپرست فرهنگستان هنر ،نیز در ابتدای این مراسم گفت :سنت کتابآرایی در تاریخ هنر ایران سابقهای دیرینه دارد.

از میان متون کهن فارسی ،شاهنامه فردوسی ،خمسه نظامی ،هفتاورنگ جامی و کلیلهودمنه بیش از دیگر متون در گذشته برای تصویرگری
و کتابت مورد توجه هنرمندان بوده اســت .فرهنگستان هنر طبق وظایف اساسنامهای خود همواره برای شناسایی و معرفی اینگونه نسخ مهم

هنری ،به طرق مختلف ازجمله بازنشر آنها ،اهتمامی ویژه ورزیده است .شناسایی و بازنشر این نسخ میتواند ضمن احیا و حفظ و اشاعه سنّت
ارزشمند کتابآرایی ،در الگوسازی و خلق آثار جدید هنرمندان معاصر کشورمان نیز الهامبخش و راهگشا باشد.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:

صنایعدستی ،ریشه در علم خداوند دارند

مراســم گرامیداشــت روز جهانــی صنایعدســتی و تجلیــل از پیشکســوتان

صنایعدســتی و فرش و پاسداران ســامت به همت دانشــگاه آزاد اسالمی واحد
هنرهای اســامی – ایرانی اســتاد فرشــچیان و بــا همکاری فرهنگســتان هنر و

تشــکلهای مردمی عصر روز یکشنبه ۲۵خرداد ماه در فرهنگستان هنر جمهوری

اسالمی ایران با حضور چهرههای مختلف دانشگاهی برگزار شد.

حســن بلخاری طی سخنانی دراین مراســم گفت:بهعنوان مسوول انجمن آثار

و مفاخر فرهنگی کشــور از همه کســانی که این مجلس را به این زیبایی آراستهاند
تشــکر و قددرانی میکنم؛ اگر هر روز ما ،روز تجلیل از پاسبانان هنر که نگاهبانان

هویت ملی ما هستند ،باشد ،باز کم است.

او درادامه افزود :همانطور که میدانید امروزه کلمه صنعت به چارچوب و بعد دیگری از زندگی انســان گفته میشــود و ما هنگامی که در

کنار صنایع کلمه «دستی» و دست را قرار میدهیم با یک جهان متفاوت مواجه هستیم که در عین زیبایی کاربرد دارد و در عین کاربردی بودن

زیباست .بلخاری ادامه داد :کلمه صنایع یا صنعت به لحاظ تاریخی به یونان باستان باز میگردد و البته تعابیری که قرآن کریم دراین باره دارد

نیز بســیار مهم و قابل تامل اســت .اما در یونان و در عصر سه استوانه بزرگ فلسفه یعنی سقراط ،ارسطو و افالطون تقابلهایی در مبانی نظری
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داریم .یکی از این تقابلها ،تقابل میان طبیعت و صنعت است یا به تعبیر آنها فوزیس با تخنه؛ یونانیان بیان میکردندکه ما دو نوع موجود یا دو

مصنوعات داریم ،یک دست مصنوعاتی که انسان در آن هیچ مدخلیتی ندارد که از آن به فوزیس یا طبیعت تعبیر میکنند اما در مقابل «تخنه»

است یعنی آنچه که انسان در آن مدخلیت دارد.

استاددانشــگاه تهران افزود :تخنه در فرهنگ ما ترجمه به صنعت و صنایع شــد که البته ریشه یونانی دارد؛ بنابراین وقتی ما بر پایه اندیشه

یونانیان صحبت از صنایعدستی میکنیم ،یعنی آن مصنوع ،موجود و مخلوقی که انسان آن را میسازد بنابراین حضور انسان در صنایعدستی

یک حضور ذاتی و جوهری اســت .بلخاری درادامه ســخنان خود باشــاره به کلمه «صنعت» در قرآن کریم گفت :قرآن تقریر خود را در این

زمینه دارد ،لذا نگاه تمدن اســامی به تمدنهای دیگر یک نگاه نقادانه اســت بنابراین مســلمانان آنچه که مبتنی با فطرت قرآن بود را
پذیرفتند و آنچه که منطبق نبود را رد کردند؛ بنابراین برخی از مبانی هنر در تمدن اســامی اقتباســی است وتاسیسی نیست اما چون با

فطرت قرآنی ما مناسبت دارد آن را پذیرفتیم.
ْت ِب َ َ
ِ
اواضافه کرد :خداوند در قرآن میفرمایدَ «:ق َ
ین… »ای ابلیس ،تو
یس َما َم َن َعک آن ت َْس ُج َد ِل َما خَ َلق ُ
َکب ْرتَام ک ْن َت ِم َن ا ْل َع ِال َ
یدی ۖ أ ْست َ
ال یا إِ ْبل ُ

را چه مانع شد که به موجودی (با قدر و شرافت) که من به دو دست (علم و قدرت) خود آفریدم سجده کنی؟ یا اینکه درجای دیگر میفرماید«:
ُم َش ِ
ون« و ساختن زره را بخاطر شما به او تعلیم دادیم ،تا شما را در جنگهایتان حفظ
هل أَ ْنت ْ
ن َب ْأ ِس ُک ْم َف ْ
وس َل ُک ْم ِلت ُْح ِصن َُک ْم ِم ْ 
َو َع َّل ْمنَا ه َص ْن َع َة َل ُب ٍ 
اک ُر َ
کند؛ آیا شکرگزار (این نعمتهای خدا) هستید؟… این شواهد قرآنی به همراه بسیاری شواهد دیگرنشاندهنده این است که تمام صنایعدستی

ما ریشه در تعلیم الهی دارد.

در نشست خبری همایش «فرش ،سنت ،هنر» مطرح شد:

فرش ،بازتاب جهان مینویی است

نشست خبری همایش «فرش ،سنت ،هنر»  20خردادماه در محل فرهنگستان

هنــر جمهوری اســامی ایران برگزار شــد .در این نشســت علیرضا اســماعیلی،

سرپرســت فرهنگســتان هنر؛ حســن بلخــاری ،رئیس گــروه هنرهای ســنتی و
صنایعدســتی این فرهنگســتان و تورج ژوله ،دبیر علمی این همایش و شماری از

اصحاب رسانه حضور داشتند.

در ابتــدای ایــن نشســت علیرضــا اســماعیلی ،بــا گرامیداشــت روز جهانی

صنایعدســتی و هفته صنایعدســتی و تبریک به هنرمندان این عرصه سخن آغاز
کــرد و گفت :یکی از وظایف اصلی و اساســنامهای فرهنگســتان هنر ،پیشــنهاد

سیاســتگذاری برای حفظ و اشــاعه هنرهای بومی و ملی اســت .با فعالشــدن گروههای تخصصی فرهنگســتان هنر ،یکی از محوریترین

موضوعات مطرح در گروه هنرهای ســنتی و صنایعدســتی ،توجه ویژه به فرش دستباف و تدارک سلســله برنامههایی برای شناخت هویت و
جایگاه خاص آن در تاریخ ،فرهنگ و هنر کشورمان است.
جایگاه مهم فرش در فرهنگ ایران

حسن بلخاری ،رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایعدستی فرهنگستان هنر ،در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت تقارن روز صنایعدستی

و روز فرهنگ پهلوانی و زورخانهای گفت :اگر در حوزه هنرهای اســامی ،خوشنویســی را ،به دلیل نگارش قرآن کریم ،اشرف هنرها بدانیم،
اتم است .فرش پازیریک بیانگر قدمت تاریخی و هنری ملت ایران است و حقیقتا صنعت فرش،
در صنایعدســتی ایران هم فرش ،هنر اشرف و ّ

جایگاهی برجسته در فرهنگ هنری ما دارد.

او با اشــاره به اهمیت فرش در ایران باســتان ،گفت :فرش نزد ایرانیان باســتان جایگاهی مهم داشت؛ زیرا در ایران باستان جهان ناسوت،

بازتابی از جهان الهوت و ملکوت بوده است؛ به تعبیری دیگر جهان فرودین آیینهای از جهان فرادین بوده است.

به گفته بلخاری ،فرش بازتاب عرش و بازتاب جهان مینوی است ،به همین دلیل ایرانیان باید آن را در خانه خود و زیر پای خود میدیدهاند

تا همواره به یاد جهان مینوی باشند .تورج ژوله ،دبیر علمی رویداد «فرش ،سنّت ،هنر» هم طی سخنانی دراین نشست گفت :در انتخاب عنوان
این رویداد حساسیتهای خاصی داشتیم و هدفمان این بود که مواردی که نیاز امروز هویت فرش دستباف ایران است ،مورد توجه قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند هویت فرش دستباف ایرانی در گرو سنّت و هنر است.
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چند خاطره از مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی

عظمتهای روحی یک فیلسوف
یکی دو جلسه این داستان بود و از فردید اصرار و از آقایان انکار تا اینکه
ختــم به خیر شــد .آن هم به این صورت که مرحــوم فردید بعد از اصرار

منوچهر صدوقی سها

مدرس حکمت و عرفان اسالمی
مرحوم دکتر مهدی حائری در عصر خودشــان از اســاتید طراز اول

فلسفه اسالمی بودند و بعد که به آن سوی عالم تشریف بردند و شروع به
تحصیل فلسفه غربی کردند از آغاز دوره لیسانس تا دوره پایان دکتری؛

ی که به جامعالحکمتین
به آن فلســفهها نیز مسلط شــده بودند تا جائ 

مشهور شده بودند .یعنی هم حکمت اسالمی و هم حکمت غربی؛ البته
اگر بتوانیم این اصطالح را به کار ببریم .آثار فلســفی ایشان چاپ شده

در یک جلســهای گفت :من همان احمد الینصرفم ،که علی بر ســر من
جر ندهد ...میخواســت بگوید که مــن از حرفم بر نمیگردم و منصرف
ّ
نمیشوم .بالفاصله مرحوم عالمه جعفری که بسیار حاضر جواب بودند،

گفتنــد اضافه تان میکنیم ،منصرفتان میکنیــم ...غیر منصرف وقتی
اضافه بشود ،منصرف میشــود .متاسفانه این جلسات با اینکه چند بار

برگزار شد ولی مثل بسیاری از جلسات دیگر به جایی نرسید؛ نشستند
و گفتند و برخاستند. ...

خاطرهای از ارتباط عالمه جعفری و آیتاهلل حائری

در پایــان یک نمونه از صفای آن مرحوم که خود من شــاهد آن بودم

است و میشــود دید و میشــود توســعه داد و من لزومی نمیبینم که

را عــرض میکنم :من یــک روز به خدمــت اســتاد محمدتقی جعفری

عملی ایشان در نظر من جلوهگر است.

نیســت یا میگفتند الله اکبر یا میگفتند ال الــه اال الله و چنین حالتی

وارد آن مراحل شوم .بازهم عرض میکنم که بیشتر حاالت و شخصیت

تشکیل آکادمی فلسفه

رحمۀالله علیه رفتــم و دیدم حالت انقالب درونی دارند .درســت یادم

داشــتند و منقلب بودند .گفتم آقا چه شــده اســت ،باز هــم آن اذکار را

تکرار کردند  -مرحوم اســتاد جعفری به آقای دکتــر حائری ،آقا مهدی

یک روز به ما گفته شــد که آقای دکتر حائری مصمم شــدهاند که در

میگفتند  -گفتند :از داســتان آقا مهدی ...گفتند چند روز پیش جایی

کننــد -البته دوســتان مســتحضرند که این انجمن فلســفه در پشــت

کردیــم؛ آقای حائری بعد از چنــد روز تلفن میکنند و میگویند که من

انجمن حکمت و فلســفه ایران آن دوران ،یک آکادمی فلســفه درســت
کتابهایش آکادمی فلسفه ایران نامیده میشد -اما نمیدانم چه شده
بود که آقای حائری میخواســتند در داخل ایــن آکادمی یک آکادمی

دوم درســت کنند .چندین جلســه برگزار شد و از اســاتید دعوت کرده
بودند؛ مرحوم استاد محمدتقی جعفری ،آقای دکتر داوری ،آقای دکتر

پورجوادی ،مرحوم فردیــد و از علمای قم نیز
بعضا تشــریف میآوردند و چندین جلسه هم
برگزار شــد .در یک جلســه مرحــوم «فردید»

اصرار کرد و گفت حتما حتما فقه و اصول هم
باید جزء فلســفه اســت و باید در این آکادمی

تدریس بشــود .عدهای اخــم کردند و عدهای

خندیدند و عــدهای اعتراض کردنــد ...چون

حرف نامعقولی بود .باز در علم اصول مباحث
عقلی هست و مستندات عقلی دارد ،ولی فقه

بســیار عجیب اســت که کسی اســتاد فلسفه
باشــد و به اصــرار بگوید که فقه جزء فلســفه

اســت و باید در آکادمی فلسفه تدریس شود...
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بودیم و بحثی بین من و آقای حائری اتفاق افتاد و در مسالهای اختالف
میخواهم به خدمت شــما بیایم .آقای جعفری گفتند تشــریف آوردند

و گفتند من آمدهام که به شــما بگویم که حق با شــما بود و من اشــتباه

کــردهام .باز آقای جعفری گفتند ال اله اال الله و ادامه دادند :اصل اینکه
اقرار به اشــتباه میکنند خود مطلب بســیار مهمی اســت در عرف عام

اهل علم که چنین استاد عالی مقامی به این
راحتی اقرار به اشــتباهبکند .همین عظمت

اســت که آقای دکتر مهدی حائری به اشتباه
اقرار بکنند و باالتر از آن به منزل من بیایند...

چون میتوانســتند با تلفن بگویند .مردی با
این عظمت بیاید و بگوید که اشــتباه کردم و

حق با شما بود .این را به چه حسابی میتوان

گذاشــت؟ اال صفــای محــض و انســانیت

محــض ...به نظــر من ایــن داســتان مهمی

از عظمــت روحــی و علم دوســتی و حقیقت

دوســتی مرحوم دکتر مهــدی حائری یزدی
است که رحمت خدا براو باد.

آرامگاهمالحسینکاشفی
بنای آرامگاه مال حســین واعظ کاشــفی مربوط به دوره پهلوی دوم است و در ســبزوار ،ضلع جنوبی خیابان شهدا (خواجه نظام

الملک) واقع شــده و این اثر در تاریخ  ۲۵اســفند  ۱۳۷۹با شــمار ٔه ثبت  ۳۵۱۶بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
نقشه و طرح اثر از احمد فرحبخش است و اجرای آن را انجمن آثار ملی (مفاخر فرهنگی) در سال  ۱۳۵۲شمسی عهدهدار شد.

کمالالدین حســین بن علی سبزواری ( ۸۴۰ه ق ســبزوار –  ۹۱۰ه ق هرات) مشهور به مالحسین واعظ کاشفی نویسنده ،عالم

جامعالعلــوم ،منجم ،مفســر قرآن ،ریاضیدان و واعظ تاثیرگذار در عصر تیموریان بود .عمده شــهرت او به واســط ٔه نگارش «مقتل
روضة الشهداء» است که در دوران صفویه برای اجرای تعزیه و روضهخوانی مورد استفاده قرار میگرفت« .کاشفی» تخلص او بود و

از آنجا که به وعظ و نصیحت مردم میپرداخت به «واعظ» مشهور شد.
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تازههای نشر انجمن

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر« ٌدره میرحیدر»

دکتر«دره میرحیدر» در ســال  ۱۳۴۲شمسی با سمت اســتادیاری به عضویت هیاتعلمی گروه جغرافیا در دانشگاه تهران درآمد و
ٌ
برای نخستینبار جغرافیای سیاسی را به شکل سیستماتیک و بهروز به دانشجویان ایرانی آموزش داد .او بنیانگذار رشته جغرافیای
سیاسی در دانشگاه ،عضو وابسته فرهنگستان علوم و عضو گروه واژهگزینی تخصصی جغرافیا و نخستین زن ایرانی است که در این

رشته تحصیل کرده است.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه زن در ادبیات)
عناوین برخی از مقاالت منتشــر شــده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:دو بانوی شاعر در یک نگاه :دکتر یداله قائمپناه؛ زن در آینۀ
تاریخ و ادبیات :دکتر ماه نظری؛ نقش زنان در مرزباننامه براساس الگوی روایتشناسی گریماس :دکتر نرگس جابری نسب ،دکتر مریم

جاللی ،فاطمه خدارحمی؛ تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی :فرزانه ثروتثمرین ،محبوبه طبسی؛ بررسی

ویژگیهای نقش زنان در ادب غنایی ایران و جهان با تکیه بر منظومههای عاشقانه (خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،ویس و رامین ،رومئو

و ژولیت ،تریستان و ایزوت ،ونوس و آدونیس) :دکتر هادی خدیور ،دکتر شهروز جمالی ،فهیمه سازمند.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه سفرنامهها ،شبه قاره)
عناوین برخی از مقاالت منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از :سفرنامههای چاپ شده درباره ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶
تا  ۱۹۲۵میالدی دکتر لیال عبدی خجسته ،معرفی نسخه خطی فارسی سیر البالد خادم دکتر عارف نوشاهی ،مترجم :دکتر حسین

تدین ،فهرســتی از  ۵۰سفرنامه چاپ شده در پاکستان درباره ایران ســالهای  ۱۹۲۲ – ۲۰۰۰میالدی دکتر سمیع الله ،خاطرات

ســید علی ظهیر ،شاعر هندوســتانی از ایران دکتر لیال عبدی خجسته ،معرفی و تحلیل محتوای نسخه خطی تاریخ جدید ،سفرنامه
منشی اسماعیل از بنگال به انگلستان (۱۱۸۵ق۱۷۷۱ /م) دکتر امید سپهری راد – دکتر نجیبه عارف.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه اخالق)
عناوین مقاالت منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:شیخ اجل و اخالقیات نوین :دکتر محمد بقایی ماکان؛ اخالق سیاست

نزد خواجه نصیر الدین طوسی بر مبنای کتاب اخالق ناصری :دکتر نجفقلی حبیبی؛ بررسی مضامین اخالقی در آثار نظامی (خسرو و

شیرین ـ لیلی و مجنون) :فهیمه سازمند؛ تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا :استاد منوچهر صدوقی سها؛ دکتر مهدی مومنی؛
حاکمان و اخالق از محتشمی تا محسنی (تطبیق اخالق محتشمی و اخالق محسنی) :دکتر یداله قائمپناه؛ رسالة ِ
محمد
فیض میر :میر ّ
سید مسعود حسن رضوی ادیب؛ اوصافاالشراف :کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخالق عملی :دکتر بهمن نزهت.
تقی میر؛ دکتر ّ

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه نور)
عناوین مقاالت منتشــر شــده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:تأملی در نورشناسی با تاکید بر المناظر شاهکار ابن هیثم :دکتر

حسن بلخاری قهی؛ حدیث نور :دکتر احمد تمیمداری؛ نورشناسی زینالدین کشی از :دکتر علیاصغر جعفری ولنی؛ نور از نظر امام

محمد غزالی :دکتر محمدجعفر حیدری؛ نور و نار در عرفان و اشراق :دکتر زهرا زارع؛ معناشناسی نور در تفسیر المیزان :دکتر حسن
سیدعرب؛ نمادشناسی عرفانی نور در انجیل یوحنا :دکتر حسن مهدیپور؛ فرض الله عبدی سهروردی.
ّ

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (ویژه نامه شماره )8
عناوین برخی از مقاالت منتشر شده دراین فصلنامه عبارتند از:افرين الهوری و منظومه هیر و رانجها دکتر نرگس جابری نسب؛ بررسی
یک تکنیک ادبی در منظومه مهر و مشتری عصار تبریزی دکتر سیاوش حق جو؛ دکتر مصطفی میردار رضایی؛ بررسی عناصر مشترک

روایی در قصه های عامیانه و رمانس ها با منظومه های عاشــقانه (همای و همایون) خواجوی کرمانی و (جمشــید و خورشــید) سلمان

ساوجی دکتر مرتضی رزاق پور؛ فهيمه سازمند؛ حکایت در مدخل های فرهنگ آصفیه (فرهنگ اردو به اردو) دکتر لیال عبدی خجسته.

