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سخن ماه

هشداِر خردمندانه سعدی

بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد

گرچه ســعدی بزرگ به زبان سلب و شرط، حذر 

باش می دهد که به زشــتی نام بــردن از بزرگان نه 

تنها بزرگــی نمی آورد که از تأییــد اهل خرد بیرون 

رفتن را نیز بــه همراه خواهد داشــت؛ اما می توان 

بــر این هشــدار خردمندانه، افــزوده ای را فزود که 

نه تنها ضروری و بایســته اســت که مدام نام و رسم 

بزرگان را بر سبیل گفتار و نوشتار و کردار به نیکی، 

روان ســاخت بلکه وظیفه خوِر خود داریم که بزرگ 

آفرینــی کنیــم و ناِم بــزرگاِن محروم از آشــکارگی 

عمومی را از پس پردۀ گمنامی به ســراپردۀ عیانی و 

نظرداری برکشیم. 

در این میان گرچه یاد کرد از آنانی که دستشان 

از دنیــا کوتاه گشــته و بــه دیار و دیدار جــاودان ره 

ســپرده اند، امری نیکو و بایســته امــا، کوتاهی در 

نکوداشــت زندگان و معاصران حی و حاضر و آنانی 

کــه دل و جان بــه ارتقاء و تعالــی فرهنگ داده اند، 

امری نکوهیده و نابخشوده می نماید.

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده اکنون همانیم

بر هر نهاد و سازمان فرهنگی است که صیاد دِل و 

جان و میزباِن محضِر اندیشمندان و متفکراِن طریِق 

تحقیق باشــد و به هر حیلتی قدرشان را ارج نهد و بر 

صدر نشانندشان و این میسر نیست مگر گله به قول 

حافظ: به لطف و ُحسن توان کرد صید اهِل نظر

انجمــن آثار و مفاخر فرهنگــی که محتوا از جان 

و قلِم بزرگان دارد، همــواره در طی عمر نزدیک به 

یک قرِن خویش، چنین روا داشته است که نام و یاِد 

خردمندانش را در هیاکلی چون مکتوبات، بناهای 

یادمانی، تندیس ها و ســردیس ها و بزرگداشت ها، 

بــزرگ بدارد و نامشــان را به زبان لطف و ُحســن و 

زیبایی آواگر باشد.

امید اســت که شرایط ناخرســند کنونی و سد و 

مانع هایی از جنــس تنگناهای اقتصادی و بالهایی 

چــون بیماری همه گیــر کرونا و غیــره، حرکِت این 

چــرخ محــرک را ُکنــد ننمایــد و همچنــان، چراغ 

نورافشــاِن مفاخر پژوهی و مفاخر دوستی را تا آنجا 

که مقدورات اجازه می دهد روشــن نــگاه دارد؛ که 

در این وانفسا، ســخت نیازمند دانایانی هستیم که 

رمِق دانش گستری را به مدِد قدربینی، فزون دارند 

و بتابند و بیاگاهانند.

خوش است پایان این نوشتار را به نقلی از حکیم 

ری، محمد بن زکریای رازی، مزین گردانیم:

»رفتاری که حکیمان دانشــور گذشــته بر آن َره 

پوییده انند، کوتاه ســخن همانا همرفتاری با مردم 

با عدل، ســپس پذیرفتاری ایشــان به فضل است؛ 

و آگاِهــش بــه پاکدامنــی و مهربانی و انــدرزدادن 

همگان، و کوشیدن در سود )و صالح( همه ایشان؛ 

به جــز کســانی که بیــداد و ســتم و تبهــکاری در 

سیاســت از آنان نمودار گشته است، یا آنچه از فتنه 

و فســاد و آشــوب نهی و منع شــده، آنان روا و مباح 

دانســته اند... پس گوئیم که آدمی اگــر با دادَوری و 

پاکدامنــی همره گشــت، و کمتر با مردم ســتیزش 

و کشــاکش نمود، بسی بیشــتر هم از دسِت ایشان 

ســالمت یابد؛ و هر گاه بدین کار نیکی و بخشش و 

اندرز و نرمش در پیوندد، مهر و محبت ایشــان بر او 

فرا آید. این دو خوی و خیم همانا نتیجه رفتار بهین 

دانایی است.  )بازگردان پارسی از قلم استاد پرویز 

اذکائی است(.

کاوه خورابه
سردبیر
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آثــار افالطــون در مرز میان اســطوره و 

فلســفه قــرار دارد وی درحالیكــه منتقــد 

بــزرگ هومــر و هزیود )بدلیــل بی پروایی 

شان در نســبت دادن هرگونه زشت كاری 

بــه خدایــان( اســت درعین حــال مدافع 

آنان نیز هســت و ســقراط چه بسیار برای 

اثبات ســخنش به الهه های یونانی سوگند 

می خورد. از سوی دیگر در فلسفه اشراقی 

افالطون كه شــاید از نخســتین مشــارب 

فلســفی جهان باشــد جهــان دیگــر، چه 

به صــورت عالم ُمُثــل و چه جهــان پس از 

مــرگ حضوری بــارز دارد. وی در دهمین 

كتاب جمهوری پس از نقد شــعر و شاعران 

و تأكیــد بر این معنــا كه تا شــعر حقانیت 

خــود را ثابــت ننمــوده باید طرد شــود به 

بحثــی در باره عــدل ، بقــای روح و وجود 

عالم پــس از مرگ پرداختــه و برای اثبات 

آن جهان، به داستان » اِر« فرزند آرمنیوس 

اهل پامفیلیا اشــاره می كند داســتانی كه 

پس از كشته شــدن اِر )در اصل بیهوشی( 

و بازگشــت او به ایــن جهــان، چنین آغاز 

می شــود »به مجرد اینكه روح من از جسم 

جدا شــد من بــه همراهی بســیاری مردم 

دیگــر به راه افتادم و مــا همچنان رفتیم تا 

به جایی شگفت انگیز رســیدیم … « شرح 

افالطون از این جهاِن پس از مرگ، بســیار 

دل انگیز و چنــان نامنطبق با وقایع تجربه 

شده توســط ماســت، كه ناگزیر باید آن را 

تخیل شــاعر، راوی یا فیلسوف خواند این 

نوشــتار شــرح جهاِن پس از مرگ توســط 

فیلســوفی اســت كه گرچه او را ضد شعر و 

هنر می خوانند اما با تخیلی شاعرانه مرگ 

را تصویــر نمــوده اســت. تاریخ فلســفه به 

صورت رســمی با فیثاغــورث و فیثاغوریان 

)و به روایتی تالــس( آغاز و با آراء افالطون 

و ارسطو بدانجا فرا می رود که کسی چون 

تمامی فلســفه غرب  وایتهد،  نــورث  آلفرد 

را حاشــیه آراء افالطــون می دانــد. گرچه 

حضور حکمت و نوعی تئوسوفیا در ایران، 

هند و مصر و بین النهرین قدمتی وســیعتر 

از قرن ششــم قبل از میالد یونان داشــت 

اما پرســش های وجود شــناختی و مهم تر 

تدویــن و تبویــب نوعی هســتی شناســی 

فلســفی با فالســفه یونانی آغاز می شــود. 

شکل گیری این فلسفه در آغاز و در عرصه 

و زمانــه ای که اســاطیر المپــی همچنان 

با اســطوره نامه هایی چون ایلیاد، ادیســه 

، تئوگونــی و روزها و کارهــا بر روح و جان 

یونانیــان به ویژه عامه، حکــم می راندند تا 

فیثاغوریان  اســت.  حدودی اسطوره گون 

و  هندســه  ریاضیــات،  در  دســتکم  کــه 

موسیقی جزو اولین عالمان تئوریک یونان 

محسوب می شوند دقیقا در مرز اسطوره و 

فلســفه ایســتاده اند. فیثاغورث از یک سو 

با نگــره ای کامال فلســفی به عــدد، نظام 

نت نویســی موســیقایی را باب کــرده و به 

دنبال تبییین عالم بوســیله عدد است و از 

سوی دیگر فرزند آپولون خوانده می شود و 

نیز متاثر از اورفئیسم. 

 تاثیــر پذیــری گســترده افالطون از 
فیثاغوریان

از  افالطــون  گســترده  پذیــری  تاثیــر 

فیثاغــورث و فیثاغوریان رد پای اســطوره 

را به مبانی فلســفی این شــاگرِد دلباخته 

ســقراط کشــاند و خــود دلیلــی گشــت 

برحضور گســترده این اساطیر در رساالت 

حضــور  از  مهم تــر  افالطــون.  گوناگــون 

رویکــرد  افالطــون  آثــار  در  اســطوره ها 

اســطوره ای او در برخی رســاالت خویش 

است که مهم ترین آنها رساله تیمایوس در 

تبیین کیهان شناختی عالم و داستان »ار« 

در کتــاب دهم جمهــوری در اثبات جهان 

پــس از مرگ و ثواب و عقاب زشــتکاران و 

نیکوکاران است. 

 داستان ِار
مهم ترین دغدغه كتاب جمهوری تبیین 

ماهیــت عدل اســت افالطــون در مباحث 

مختلف این كتاب ســعی دارد نسبت عدل 

و ظلم را بررســی نموده و سعادت كامل را 

نصیب مردمــان عادل بداند وی در نهمین 

كتــاب جمهــوری به شــكلی دیگــر بحث 

عدالــت را پیش كشــیده و ســعی می كند 

پادشــاهان مســتبد را بــا حاكمــال عادل 

مقایســه كند از دید او در كتاب نهم، مدح 

ظلم خطاســت و ســتایش عقل اوج نیكی. 

:»بنابر این سخن مدافع عدل از هر دیدگاه 

كــه بنگــری درســت اســت در حالــی كه 

گفتــار مدافع ظلم از هیچ لحاظ با حقیقت 

منطبق نیست«

این بحث در كتــاب دهم جمهوری نیز 

ادامــه می یابد لكن آغاز ایــن كتاب بحث 

مشــهور افالطون درمــورد تقلیدی بودن 

هنر و شــعر و دوری آنها از حقیقت اســت 

افالطون در ابواب نخســتین كتاب دهم با 

تحلیلی جامع، شــاعر و نقــاش را از این رو 

كــه در انســان احساســات منفی و ســرد 

برمی انگیزنــد طــرد نمــوده و در ادامه به 

بررسی تطبیقی شــعر و فلسفه می پردازد 

از دیدگاه او شعر خوب است اما با حقیقت 

ســروكاری ندارد بنابر این دوستی شعر و 

ثروت نباید انسان را از عدل و سایر فضایل 

باز دارد این ســخن افالطون گشودن باب 

جدیدی است درمورد پاداش ها و درجاتی 

حسن بلخاری قهی
آثار  انجمن  رئیس 

و مفاخر فرهنگی

 افالطون و جهان پس از مرگ 
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كه انســان پرهیزكار بدان دست می یابد. 

تأمــل وی در بنــد ۶۰۸ كتــاب جمهوری 

در بــاره این معنــا كه بنا به بقــاء روح پس 

از این عالم، پاداش  پرهیــزكاری صرفا به 

عالم ماده محدود نمی شــود، دامنه بحث 

را به جهان دیگر نیز می کشاند. بخش های 

بعدی ایــن كتاب اثبات جاودانگی و خلود 

روح پس از مرگ است. روحی كه چنانچه 

عادل باشــد وانســان صاحــب آن به عدل 

رفتار نموده باشد عالی ترین صفت روحی 

را داراســت. از دید افالطون انسان عادل 

دوســت خدایان اســت و در هر دو جهان 

پاداشــی در خور می گیــرد. وی در همین 

راســتا و برای اثبات پاداش و عذاب جهان 

دیگر به ذكر داســتان »اِر« کــه او را فرزند 

آرمینیــوس از اهالی پامفیلیــا می پردازد. 

پیش از بیان داستان شگفت »اِر« تأمل در 

این رویكرد حیرت انگیز افالطون ضروری 

اســت وی كه در ابتدای كتاب دهم، شعر 

و نقاشــی را بــه دلیل خیالی بــودن مورد 

نفی و طرد قرار می دهد اینک برای اثبات 

جهانی دیگــر از خیال و تخیل اســتمداد 

می جویــد. علــت تاکید بر ایــن معنا توجه 

به این حصر فلســفی اســت کــه هر خبر و 

حکایــت از جهان دیگر یــا محصول تخیل 

انسان است و یا بیان خبری صادق از سوی 

یك قدیس یا پیامبــر. البته می توان اثبات 

عقلی جهان پس از مرگ توســط فلسفه را 

نیز اضافه نموده و حصر فلسفی را منحصر 

در سه عامل دانست لکن اثبات عقلی یک 

موضــوع متفــاوت از گزارش و خبــر از آن 

اســت. نگارنده معتقد است شــرح و بیان 

وقایع جهان پس از مرگ صرفا یا به تخیل 

ممکن اســت یا خبر صادق به عنوان مثال 

فارابی در اندیشــه های اهل مدینه فاضله 

چنین می آورد:» :»در این صورت آن انسان 

که ایــن گونــه امــور را بیندگوید:»خدای 

را عظمــت و جاللی عجیب بــَود« و اموری 

شــگفت آور بیند کــه ممکن نبــود چیزی 

از آنهــا مطلقا و اصــال، در موجودات دیگر 

وجود داشته باشد و البته مانعی نیست که 

هرگاه قوه متخیله انســانی به نهایت خود 

برسد در حال بیداری، از ناحیه عقل فعال، 

جزئیات حاضره یا آینده را یا محسوســاتی 

که محاکی آنهاست قبول کند]یعنی همه 

ایــن مراحل در عالم بیداری انجام پذیرد[ 

و همچنیــن محاکیات معقــوالت مفارقه و 

ســایر موجودات شریفه را در حال بیداری 

بپذیرد و ببیند. پس او را به سبب معقوالتی 

کــه از ناحیــه عقل فعــال پذیرفته اســت 

نبوتی حاصل شــود به امور الهی]یعنی به 

امور الهی آگاه شده و می تواند از آنها خبر 

دهد[ و این مرتبت، کاملترین مراتبی بود 

که قوه متخیله بدان می رســدو کاملترین 

مراتبی است که انسان می تواند به واسطه 

قوه متخیله خود بدان برسد«

 روایت افالطون از جهان پس از مرگ
بنابر ایــن روایت افالطون از جهان پس 

از مرگ که نســبت به این جهــان، امر غیر 

واقع محسوب می شود یا استناد او به تخیل 

اســت یا قول یــک پیامبــر. دومی غیرقابل 

اثبات اســت زیرا تاریخ یونــان در آن زمان 

خبــری از ظهور یک پیامبر نــدارد فلذا امر 

اول معقولتر است. 

گرچه بنــا به نظر فالســفه مســلمان، 

امــر  خویــش  خیــال  بــا  نیــز  پیامبــر 

غیرواقع)جهــان پس از مــرگ( را روایت 

می كنــد این معنا را كســانی چون فارابی 

و ابن ســینا و غزالــی بحــث نموده انــد از 

دیــد فارابــی تخیل شــگفت نبــی اجازه 

ادراك جهــان فوق القمــر را می دهد و به 

یك عبارت از دید او و فالســفه مســلمان، 

پیامبر به دلیل تخیل خالق خود با ماوراء 

ارتباط پیدا می كند. 

تخیــل خالقــی كه خیــال پیراســته و 

متصــل پیامبر را به خیــال منفصل پیوند 

می دهد و آنچــه دریافت مــی دارد تابش 

انــوار معانی مجرد بر آیینــه خیال متصل 

اوســت بنابراین شــاید بتــوان گفت تنها 

عامل خبر از امور غیرواقع و به ویژه امری 

چون مرگ، تخیل است. گرچه در اندیشه 

افالطون چنیــن مفهومی مورد بحث قرار 

نگرفتــه و حتی از دید او خیال در پســت 

تریــن مراتــب معرفت قــرار دارد لکن در 

رســاله »ایون« تاکید می کند ســخن های 

زیبا که شاعران در باره موضوع شعر خود 

می ســرایند زاده هنر انسانی نیست بلکه 

ناشــی از الهامی است خدایی و مهم تر در 

کتاب نهم جمهوری از مشخصات انسانی 

مــوزون و خویشــتن دار ســخن می گوید 

کــه چون قصــد خوابیــدن می کنــد جزء 

خردمند روح خود را بیدار ســاخته و به او 

از افکار زیبا و اندیشــمندانه غذا می دهد 

چنین کســی در عالــم رویا به مشــاهده 

واالتریــن حقایق توفیــق می یابــد. بنابر 

این افالطون نیز بــه نوعی تخیل خالق و 

مقدس معتقد است. 
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برخی به هنرهای 
ایرانی به چشم 
غریبه می نگرند

استاد محمود فرشچیان 

در گفت وگوی اختصاصی 

با مفاخر ماندگار:

وقتــی پــای صحبت های بــزرگان 

عرصه فرهنگ و هنر ایرانی بنشینید، 

بیش از آنکه از دانش و عمق تجربیات 

نظری و عملی آن ها لذت ببرید، سخت 

شیفته و مجذوب تواضع و شخصیت 

اخالقــی آن ها می شــوید. چیــزی که 

شــاید امــروز کمتر مــورد توجــه قرار 

می گیرد! گویی به معنای کلمه، »علم« 

برای  آن ها، »حجاب اکبر« نیســت که 

عاملی اســت برای »خلــوص باطن« و 

»تزکیه نفس« که نتیجه آن شکوفائی 

و اعتــالی اخالق حســنه انســانی در 

آن هاســت؛ از آنجــا که هنــر و فعالیت 

هنری هم از علم و فعالیت علمی جدا 

نیســت، بســیاری از چهره های مهم 

و تأثیرگــذار ایــن حــوزه نیــز دارای 

همین مقام واالی اخالقی اند. اســتاد 

محمود فرشــچیان، نقــاش و نگارگر 

پــرآوازه ایرانی، یکــی  از این چهره ها 

است،  اســتاد نود  و یک ســاله ای که 

آثار ماندگار هنری اش دارای جایگاه و 

اهمیت جهانی اند. او با اینکه درایران 

زندگی نمی کنــد، اماهمه دغدغه اش 

می شــود:  خالصــه  جملــه  ایــن   در 

احیا و ترویج هنر های اصیل ایرانی! 

چهــره  ایــن  بــا  گــو  و  گفــت  در 

ماندگار عرصه نقاشــی و نگارگری به 

آسیب شناسی این عرصه پرداخته ایم.  

اســتاد در ایــن گفت و گــو تأکید 

می کند: »چندین دانشگاه و دانشکده 

هنرهــای مدرن در ایــران وجود دارد 

مثال دانشــگاه تهران یا دانشگاه های 

دیگــر در شهرســتان ها ! کــدام یک 

از این ها توانســتند خدمت درســت 

و شایســته ای به هنر نقاشــی ایرانی 

بکنند! وقتی هنر چین، هنر »هند« و 

هنر ژاپــن را مالحظه کنید، حتی اگر 

در راســتای هنرهــای جدیــد هم کار 

کرده باشند، اصالت هنری خودشان 

را حفــظ می کننــد و شــما بــا دیــدن 

نقاشی های آن ها کامال حس می کنید 

که نقاشــی چینــی، هندی یــا ژاپنی 

اســت امــا به صــورت نو و مــدرن کار 

کرده انــد؛ اما در ایران ایــن امر اتفاق 

نیفتاده است!« حاصل این گفت و گو 

را  می خوانید.

صدرا صدوقی
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جنابعالــی  هنــری  فعالیــت  آیــا 

تلفیقی اســت از نگارگری سنتی 

و  صفویــه  مكتــب  از  برگرفتــه 

برخی آموزه ها و شیوه های هنری 

اروپایی؟ آیا این برداشت صحیح 

است؟

در پاســخ به ایــن ســئوال باید یک 

نکتــه ای را عرض کنــم ، هنرها همه با 

هم رابطــه دارند، من فکــر می کنم که 

بهترین راه این باشــد که بگوئیم، هنر و 

هنرمند این گونه نیست که حتما تحت 

تأثیر چیزی باشــد. هنر بنده هم از این 

مساله مستثنا نیست. بنده تقریبا تمام 

دنیا را گشــته ام، شــاید نــود درصد از 

موزه های دنیا را نه تنها دیده ام که البته 

در آنهــا تلمذ کــرده ام و یــاد گرفته ام، 

بنابراین شاید این برداشت شما از بنده 

آن چنــان صحیح نباشــد . بنده به هنر 

اصیل ایرانی معتقد و عالقه مند هستم 

و بــرای این هنــر اعتبار بســیار زیادی 

قائلم و خیلی هم این هنرها را دوســت 

میــدارم . من عالقه مندم کــه هنرهای 

اصیــل ایرانی، کیان اصلــی خود را در 

جامعه امروزی ما به دســت بیاورند اما 

مســتقیمی بدهم،  نشــانه  بخواهم  اگر 

دربــاره من چنیــن برداشــتی صحیح 

نیســت؛ چون آثار هنری مختلفی را در 

شــرق و غرب عالم دیــده ام و در ذهن 

خودم ، این آثار هنری را مورد بررســی 

و حالجی قرار داده ام. 

بــه  زیــادی  توجــه  جنابعالــی   

دارید،  ایرانــی  اصیــل  هنرهــای 

ایــن حــال در گفت وگو هــا و  بــا 

سخنانتان همواره تاکید می کنید 

کــه دیگــران بــه ایــن هنرهــا به 

چشــم غریبه نگاه می کنند! حال 

سئوالی که پیش می آید این است 

که آیــا ما توانســته ایــم هنرهای 

اصیل ایرانــی را در جایگاهی که 

شایسته آن است ارائه دهیم؟

نتوانســتیم! این که به چشــم غریبه 

نگاه می کنند نکته کامال دقیق اســت، 

مثــال هنرهــای ممالــک دیگــر را کــه 

می بینیــم، این ها متعلق به ما نیســتند 

ولــی زیبایــی دارنــد، حــرف دارند و 

دارای مهارت و اســتادی و کمال اند با 

این حــال هنرهای ایرانی بــرای آن ها 

گاهــی جنبه غریب پیدا کــرده اند؛ اما 

با این که به چشــم غریبه بــه هنرهای 

ما نــگاه می کنند، تحــت تاثیر خطوط 

و زیبایــی و افــکار مســتتر در کارهای 

هنری ما هستند. مثال هنر »هند« را که 

می بینید، نقاش های بزرگی در آن  دیار 

هســتند که کارهای خوبی هــم انجام 

دادند، ولی در تطابق با آنچه که در هنر 

اصیل ایرانــی می گذرد یــک مقداری 

این مســأله برای آن ها غریب است که 

در جای خــود هم تا حــدودی طبیعی 

اســت، البته این امر اشکال بزرگی هم 

به حساب نمی آید. 

دیــدگاه شــما دربــاره هنر هــای 

نقاشــی  خصــوص  بــه  مــدرن 

مــدرن چیســت؟ درجایــی بیان 

کرده ایــد کــه هنر   » نو« بــه انتها 

رســیده اســت... بــا ایــن دیدگاه 

عالقه منــدان به هنر مــدرن باید 

اجبــارا به دنبال هنر های ســنتی 

باشند؟ 

به نظــر بنــده، »هنر« تا بــی نهایت 

ادامه دارد، چون مربوط به حس و روح 

و ذهن و دیدگاه هنرمند اســت؛ پس تا 

بی نهایت ادامه دارد . من نمی گویم در 

ایران که ســابقه هنری مهمی هم دارد، 

نبایــد به هنر مــدرن توجه کــرد، بلکه 

حیف است که هنرهای سنتی ما از بین 

برونــد و فراموش شــوند. صحبت بنده 

این اســت که  الزم است توجه بیشتری 

به هنرهای ایرانی شــود، حــال آن که 

این توجه خیلی صورت نمی گیرد. 

این کــه گفته ام هنر مدرن به پایان 

و انتها رســیده اســت، منظور من این 

اســت که از جایگاه خود فاصله گرفته 

اســت. مثــال یــک نمایشــگاه بزرگی 

برگــزار می شــود و دربــاره آن خیلی 

هم تبلیــغ می کنند، شــاخ و برگ هم 

به آن می دهند و بــر آن لباس حقیقت 

می پوشــانند؛ بــه عنــوان نمونــه یک 

پارچه سیاه را در بوم می گذارند و یک 

نقطه هم در گوشــه آن می گذارند و از 

آن بــه عنوان هنــر »نو« یــاد می کنند.  

مســائلی از این دســت این نمی تواند 

پویا باشــد و همیشــه تداوم پیدا کند! 

بنــده از ایــن جــور چیز ها به نــام هنر 

مدرن فــراوان دیده ام! مثــال یک بوم 
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ســفید را ارائــه   می دهنــد و آن را به 

عنوان یــک اثر هنری در زمینه »صلح« 

معرفــی می کننــد در حالــی کــه من 

نمی دانم یک بوم ســفید چه ارتباطی 

با »صلــح« دارد! از نظر مــن یک تابلو 

سفید هیچ ارتباطی با »صلح« ندارد!

ســطحی  چــه  تــا  شــما  نظــر  از 

در  ونقــاش  نگارگــر  هنرمنــدان 

هنــر  از  متأثــر  جهانــی  عرصــه 

نقاشــی ایرانــی اند؟ بــه عبارتی 

مدرســه نقاشــی ایرانــی، دانش 

آموز غیرایرانی هم دارد؟

هنــر یک مقوله اختصاصی نیســت؛ 

بنابراین ممکن اســت یــک نفر هندی 

یــا چینی تحت تاثیــر هنــر ایرانی قرار 

بگیــرد اما اینکــه هنر خــود را فراموش 

کنــد، ممکن نیســت!  مثــال در چین و 

ژاپــن امــروز،  یــک نقاش، یــک کاری 

می سازد که مدرن است، اما در حقیقت 

بوی نقاشی ســنتی آنها را می دهد ولی 

در قالب نــو؛ عرض بنده این اســت که 

شما باید کار بکنید اما نباید هنر اصیل 

ایرانــی را فراموش کنیــد و باید در کار 

خودتــان در عین حــال کــه کار مدرن 

انجام می دهید، هنرهای اصیل ایرانی 

را حفظ کنیــد . نباید کاری کرد که این 

هنر ها به کلی فراموش شــوند و گرایش 

به هنــری پیدا بشــود که مربــوط به ما 

نیســت. این نکته هم مهم اســت که در 

اروپــا و در قالــب به اصطــالح هنرهای 

مدرن، آنها هم کوشــش خــاص خود را 

می کنند تا هنر خود را ترویج کنند، مثال 

در ایتالیــا یا در جاهــای دیگر می  بینید 

که آنها هنر مدرن خود را درقالب لباس 

و چیزهــای دیگر ارائــه می دهند، البته 

آنهــا هم از هنر ایرانی لذت می برند و به 

مهارت های آن توجه دارند. 

بــه نظــر جنابعالی نقــاش ایرانی 

بیشــتر بــه چه چیــزی وابســته 

است؟ طبیعت، خیال یا به زایش 

اندیشــه؟ نظــر جنابعالــی دراین 

باره چیست؟

به نظــر بنده به همه این ها وابســته 

اســت و البته بــه عشــق، روح، حس و 

صداقت هم وابستگی دارد. به خصوص 

در هنرهای ایرانی دوران صفویه که من 

احترام فراوانی برای آن قائل هســتم، 

یک نوع صداقت قابل توجهی به چشم 

ایــن صداقت برای  می خورد. بنابراین 

بنده بسیار مهم است . 

این نکته راهم عــرض کنم که البته 

آن  بــه  اندکــی  قبلــی  پاســخ های  در 

پرداختم، چندین دانشــگاه و دانشکده 

هنرهای مدرن در ایران وجود دارد مثال 

دانشــگاه تهران یا دانشــگاه های دیگر 

در شهرســتان ها ! کدام یــک از این ها 

توانستند خدمت درست و شایسته ای 

به هنر نقاشــی ایرانی بکننــد! آن طور 

که عرض کردم هنر چین، هنر »هند« و 

هنر ژاپن را مالحظه کنید، حتی اگر در 

راســتای هنرهای جدید هم کار کرده 

باشند، اصالت هنری خودشان را حفظ 

می کنند و شــما با دیدن  نقاشــی های 

آن هــا کامال حس می کنید که نقاشــی 

چینــی، هندی یــا ژاپنی اســت اما به 

صورت نو و مــدرن کار می کنند؛ اما در 

ایران این امر اتفاق نیفتاده است!  

پس مــا آن پیامی را که باید از یک 

اثر و هنــر اصیل ایرانــی بگیریم 

با ایــن توصیــف در دوران جدید 

دریافت نمی کنیم؟

بله همینطور اســت! مــا در حقیقت 

هویت خودمان را فرامــوش کرده ایم! 

وقتــی می توانیــم این پیــام را دریافت 

کنیم که بدانیم نقاشــی ایرانی است و 

خــوب هم کار کرده اســت اما حالت نو 

و جدید دارد . 

و  تحقیقــی  فعالیت هــای  از  آیــا   

پژوهشــی که در کشــور در حوزه 

هنــر نقاشــی و نگارگــری صورت            

داریــد؟  رضایــت  می گیــرد 

خروجی های علمی ما در مقایســه 

با آنچه که از سوی مستشرقین به 

دنیا عرضه می شود چگونه است؟

خارجی ها دربــاره هنر های ایرانی 

و  می کننــد  فــراوان  عقیــده  اظهــار 

کتاب هــای مختلفی هم نوشــته اند، 

بیشتر  آن ها  اما گفته ها ونوشــته های 

دربــاره هنر های قدیم ایرانی اســت؛ 

مثــل مکتــب هــرات، مکتــب صفویه 

و ســایر مکاتــب گذشــته ؛ اخیرا هم 

کــه دربــاره مکتــب قاجاریه ســخن 

می گوینــد.  مثــال در دوران قاجاریــه 

تالش بر این بود تا هنر میراثی خود را 

دارای نوآوری کنند ، لذا آن را آمیخته 

کردند با هنرهای غیرایرانی! از این رو 

شــاهد بودیم که نقاشی دوره قاجاری 

اوج و اعتــالی پیــدا نکرد و بیشــتر به 

ترسیم صورت ها و پرتره های سالطین 

آن دوره اکتفــا کردنــد.  همینجا این 

نکته را هــم در پرانتز  عــرض کنم که 

حاصــل تفکر بنده اســت،  بیش از هر 

چیــزی بــه خصــوص نقاشــی ایرانی 

بایــد دارای حــس و روح باشــد، اگر 

اینطور باشــد با توجه بــه تکنیک های 

هنر یک مقوله اختصاصی 

نیست؛ بنابراین ممکن است 

یک نفر هندی یا چینی تحت 

تاثیر هنر ایرانی قرار بگیرد 

اما اینکه هنر خود را فراموش 

کند، ممکن نیست! 
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نقاشــی، حس یک اثر اصیــل ایرانی 

به انســان دست می دهد.   اما آنچه که 

درباره تحقیق و پژوهش ها پرسیدید، 

مــن همه آثــار پژوهشــی مکتــوب را 

نخوانــده ام اما آنچه که به دســت من 

رســیده و مطالعه کرده ام، به نظر من 

در حــد نســبتا مطلــوب اســت. همه 

دلشــان می خواهد آنچه در نهاد خود 

دارنــد را ابــراز کنند، بعضــی البته از 

عهــده بر آمده انــد و برخی هم ممکن 

اســت دارای ضعف و کاســتی باشند 

امــا همه تالش می کننــد و این تالش 

ســتودنی اســت. اما اینکــه چه پیش 

آمــده کــه برخــی از پژوهش هــای ما 

ممکن است مفید نباشــند، نمی دانم 

بــه چه علــت اســت! شــاید برخی از 

مدارس مــا در زمینه هنر توجه زیادی 

به پژوهش ندارند یا مشاغل گوناگون 

باعث شــده اســت تا عنایــت ویژه ای 

به ایــن حوزه نشــود یا کار به دســت 

کاردان ســپرده نشــده اســت! همــه 

این هــا می توانند عواملی باشــند که 

موجبات ضعف مــا را در فعالیت های 

پژوهشــی فراهــم آورده انــد.  مثال در 

گذشته هنرســتان اصفهان یک مرکز 

و منبــع مهمی بود - خــدا رحمت کند 

اســتاد بهــادری را که این هنرســتان 

را به جایی رســاند که جــزء افتخارات 

اصفهان شــد و وقتی  شــخصیت های 

بزرگ جهان به ایران وارد می شدند به 

اصفهان می رفتند و از این مدرســه به 

عنوان یک نمادی از هنر ایرانی بازدید 

می کردنــد.  اما حاال که به هنرســتان 

اصفهــان برویــم مثــال فرش هایی که 

بسیار قیمتی بودند و مشابهی ندارند، 

همینطــور دراین هنرســتان روی هم 

تلمبار شــده اند و کســی هم تبلیغی 

از ایــن مجموعه نمی کنــد و خیلی ها 

هم شاید این هنرســتان را نشناسند، 

حتی افرادی کــه به آموختن هنرهای 

ایرانی عالقه مند هســتند شــاید خبر 

نداشــته باشــند که چنین هنرستانی 

در اصفهــان وجــود دارد.  ایــن کــه 

مرحــوم بهادری بــرای طرح های این 

فرش ها چه فکرهایــی کرده بود و چه 

فعالیت های هنری در راســتای ترویج 

فرهنگ هــای اصیــل ایرانــی انجــام 

داده بــود؛ شــاید دیگــر کســی از آن 

اطالع نداشــته باشــد و نســبت به آن 

توجهی نکند. 

مــن خیلی تالش کردم تــا اینکه بعد 

از ســال ها موفق شــدیم یک دانشــگاه 

هنرهای ایرانــی برقرار کنیــم که آقای 

دکتر نامور مطلق ریاســت آن را به عهده 

دارنــد تــا در ایــن دانشــگاه تحقیقاتی 

صورت بگیرد و شــاگردان خوبی تربیت 

شوند که بتوانند هنرهای اصیل ایرانی را 

احیا کنند.  یا مثال هتل عباسی اصفهان 

را ببیند، در گذشته این مکان صرفا یک 

کاروانســرا بود، ســاختمان آن بعدها به 

دســت ژاندارمری افتاد و ســپس آقای 

مهندس ابراهیمی آســتین بــاال زدند و 

شروع به کار کردند واین کاروانسرا امروز 

به یکــی از بناهای مهم توریســتی دنیا 

تبدیل شده است. مهندس ابراهیمی در 

از هنرجویــان همیــن  حقیقــت یکــی 

هنرســتان اصفهان بودند.  عقیده بنده 

این اســت که باید در ایران آموزش های 

هنــری در حوزه هنرهــای اصیل ایرانی 

بیشتر جدی گرفته شوند تا هنرمندانی 

تربیت شــوند که بــرای آینده ها بتوانند 

تأثیر گذار باشــند، اما اینکــه واقعا برای 

این کار برنامه ریزی شده است یا نه، باید 

بیشتر بررسی شود. 

ظاهرا نســل جدید هنرمندان ما 

بــه خصــوص هنرمنــدان جوان، 

بــه دنبال گذشــتگان  مفاخر این 

حوزه نیســتند؛ آســیب شناسی 

شما از این مســأله چگونه است؟ 

آیا اساســا بــا این دیــدگاه موافق 

هستید؟

ایــن امر بــه خاطر این اســت که جو 

هنــر نقاشــی نو گســترش پیــدا کرده 

اســت و صرفا به برگــزاری حراجی ها و 

اعالم قیمت های صوری وحشــتناک و 

ایجاد جو بــازاری در عرصه هنر خالصه 

شــده اســت. دیگر برای دانشجویی که 

می خواهــد در این عرصه عــرض اندام 

کند جایی وجود ندارد! بنابراین هنرمند 

جوان به جــای پرداختن به اصل هنر به 

دنبال ایجاد درآمــد از این عرصه اند. از 

این رو آن قداســت و معنویت موجود در 

هنر نقاشــی ایرانی وبزرگان این عرصه 

در نظر نسل جدید کم رنگ شده است.  

البته کســی هم نیســت که به درستی 

این میراث عظیم گذشــته را برای نسل 

جوان تبیین کند و توضیح دهد.   باهمه 

آنچــه که عرض کردم باز باید تأکید کنم 

که آموزش برای دانشجویان و بیان این 

مســائل بسیار موثر اســت که متاسفانه 

در دوران مــا این توجــه و اهتمام به این 

مهم خیلی کمرنگ شده است، با اینکه 

دانشــکده های زیادی درکشور تاسیس 

شده اند، اما این که احقاق حقی از هنر 

اصیل ایرانی شده باشــد؛ به آن شکلی 

که باید نیست. 

باید آموزش های هنری در 

حوزه هنرهای اصیل ایرانی 

بیشتر جدی گرفته شوند تا 

هنرمندانی تربیت شوند که 

برای آینده ها بتوانند 

تأثیرگذار باشند
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بزرگداشــت  روز  مجــازی  نشســت 

شــمس تبریــزی و موالنــا جالل الدین 

محمد بلخی سه شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۹ 

از ســوی انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی 

برگزار شد. دراین برنامه حسن بلخاری 

رئیــس انجمن آثــار ومفاخــر فرهنگی، 

مهدی محبتی دانشــیار زبان و ادبیات 

فارسی دانشــگاه زنجان ، عباس جمال 

پور اســتاد برجســته نگارگری و محمد 

بقائی ماکان پژوهشــگر و مترجم حوزه 

ادبیات فارسی سخنرانی کردند. 

 

درابتدای این نشســت مجازی حســن 

بلخــاری با خوانــش برخی ابیــات مثنوی 

»بشــنوید ای  بیــت  بــاب  در  مــن  گفــت: 

دوســتان این داســتان / خود حقیقت نقد 

حال ماســت آن« می گویم که بیان تمثیلی 

حقیقت ۶ دفتر مثنوی با این بیت، صورت 

می گیــرد. ایــن بیــت، تمثیل نقــد حال و 

معرفت و حدیث سرگشــتگی ما در جهان 

ناسوت و یافتن راه به جهان ملکوت است. 

اصطالح »نقد« که موالنا در این بیت به کار 

بــرده یعنی من به واســطه نقد می کوشــم 

امــر مکنون و حقیقــت معقــول را به زبان 

محسوس برای شما ظاهر  کنم.  

نقاشــی  افــزود: همچنین داســتان  او 

چینیان و رومیان، در حقیقت نشان دهنده 

اندیشــه زیبایی شناســانه موالنا است. این 

یکی از مهم ترین داستان ها در بیان یکی از 

حقایق روحانی در زندگی انســان ها است 

که می گوید برخــی می دانند باید طریقت 

حقیقــت ادراک خــدا را درپــی گیرند اما 

در قلمروی صورت الفاظ اســیر می شوند. 

انسان باید برای رسیدن از لفظ به حقیقت 

معنا تالش کند. الفاظ باید ما را به حقیقت 

برســانند. هر اسمی دال بر حقیقتی است، 

لکن حقیقت آنگاه آشــکار می شــود که از 

اســم بگذریم. الفاظ، ابــواب معنایند؛ اما 

مقصد معنا نیستند.  

استاد دانشــگاه تهران درادامه سخنان 

خود گفت: در داســتان چینیان و رومیان، 

ایــن دو گــروه ادعــای برتری و اســتادی 

کردند. چینیان نقاشــی کردنــد و رومیان 

صیقــل کشــیدند. وقتــی پرده میــان آنها 

برداشته شــد، عکس نقش چینیان بر آینه 

رومیان افتاد. این داســتان بیانگر آن است 

که حقیقت را باید در درون جســت. موالنا 

نیز تاکید دارد که وقتی جان تزکیه شــود، 

حقیقــت بــر آن نقــش می بنــدد. حقیقت 

تمثیــل و داســتان، ظهــور امــر مکنون و 

معقــول در قالــب یــک داســتان و تمثیل 

است.  

 یک نکته زیبایی شناسانه در مثنوی
دومیــن ســخنران ایــن برنامــه مهدی 

محبتــی، بود. او گفت: یکــی از ابیات مهم 

موالنا این بیت اســت: »گفت پیغمبر رکوع 

اســت و ســجود بــر در حق کوفتــن حلقه 

وجود« اما در مثنــوی چگونه باید این بیت 

خوانده شــود؟ فاعل در مصرع اول است یا 

دوم؟ یعنی پیامبرخدا گفت رکوع و سجود 

بر در حق کوفتن است یا بر در حق کوفتن 

حلقــه وجود، مثل رکوع و ســجود اســت؟ 

کدام تعبیر درست است؟ 

او افــزود: شــارحان غالبــا ایــن بیت را 

نفهمیده اند. معنای دوم، وجه فلســفی تر و 

پیچیده تری دارد. اگر وجه اول و ســاده را 

قبول کنیم، یعنی پیغمبر فرموده هر کسی 

که رکوع و ســجود می کند انــگار در حلقه 

وجود را می کوبد تا وارد درگاه الهی شود. 

 اما اگر شــق دوم را مد نظــر بگیریم، تعبیر 

تازه تــری به دســت می آید که بــه این وجه 

دوم در شرح مثنوی کمتر توجه شده است. 

حــال آنکه شــاید ایــن وجه دوم بــا کلیت 

منظومــه فکری موالنــا بیشــتر هماهنگ 

باشــد و این اصل را مطــرح می کند که آیا 

وجود هوشــیار اســت یا خیر؟ آیــا مولوی 

جهــان را جمــاد می بینــد یا پویــا و زنده؟ 

بعضــی جاهــا موالنــا تصریــح می کند که 

جهان جماد نیست.  

داد:  ادامــه  زنجــان  استاددانشــگاه 

همچنیــن در مثنــوی، همه چیــز جانــدار 

اســت واین یکی از ممیــزات اصلی موالنا 

بــا دیگــران هــم همین اســت. قــرآن هم 

جمــاد  را  همه چیــز  و  اســت  همین طــور 

نمی داند. دیــدگاه موالنا، همــان دیدگاه 

شمس درون و موالنای برون
گزارشی از نشست مجازی» روز بزرگداشت شمس تبریزی و موالنا جالل الدین محمد بلخی«

دوماه با اصحاب علم و فرهنگ؛ 

گزارش هاییی از نشست های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

صدرا صدوقی
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قــرآن اســت و می گوید جهــان روح دارد. 

اگــر معنــای دوم این بیت را قبــول کنیم، 

زیبایی شناسی آن خیلی بهتر خواهد بود.  

 »شمس« درون را باید شناخت

عبــاس جمال پــور هم در این نشســت 

طی ســخنان کوتاهی گفت: مــن به دلیل 

عالقه درونی به موالنا به این سمت کشیده 

شــدم که چهره مولوی را درقالب یک تابلو 

بســازم. خیلی از کارهای دیگرم هم تحت 

تاثیر مولوی بوده است. 

اوادامه داد:عقیده دارم انسان منحصر 

بفرد آفریده شده است اما آن شمسی که از 

آن حرف می زنیم، )همانند آنچه که موالنا 

بــه آن توجه داشــت( گوهر ویژه ای اســت 

که در وجود شماســت. این گوهر است که 

انســان را به خیلی جاها می رساند. مولوی 

هم بــا شــمس تبریزی بــه خیلــی مراتب 

رســید. عقیده من این است هر کسی یک 

نــور باطنی دارد کــه اگــر آن را پیدا کند، 

خیلی موارد برایش حل می شود.  

 مثنوی؛ دریای بی کرانه

درپایــان این نشســت مجــازی، محمد 

بقایــی ماکان بــه ایــراد ســخن پرداخت 

وگفــت: مثنــوی فقــط موضوع اســتغنا را 

مطرح نمی کند بلکه دریایی است بی کرانه 

درخــور  بســیار  اندیشــه های  آن  در  کــه 

تأمل مــوج می زند و از ســاحلی که به این 

دریــا می نگریــم، موضوعات قابــل تأمل و 

اندیشمندانه در آن می بینیم.  

او مولوی را با بسیاری از اندیشمندان، 

روانشناسان، جامعه شناسان،نویسندگان، 

قابل مقایســه دانست و افزود: اندیشه های 

معــروف  اندیشــمند  و  فیلســوف  نیچــه، 

شــباهت بســیار به اندیشــه موالنــا دارد. 

از:  نیچــه عبارتنــد  اندیشــه های  اســاس 

»ابرمرد«، »دور جــاودان« و میل به قدرت. 

همــه اینهــا را در مولــوی هــم بــا برخی 

تفاوت ها می توان پیدا کرد.  

بقایــی مــاکان تاکید کــرد: در فرهنگ 

ایرانــی، دور جــاودان و میــل بــه قــدرت 

مطرح هســتند. میل به قدرت در شاهنامه 

و دور جاودان در سهروردی دیده می شود. 

مــا دربــاره ابرمــرد، نکته هــای جالبی در 

مثنــوی می بینیــم. گفته اند ابرمــرد نیچه 

از ویژگی های اســکندر،  ترکیبــی اســت 

داوینچــی و برادلو، اصالح گــر بریتانیایی 

قــرن ۱۹؛ مولوی هــم به همیــن ترتیب، 

شــخصیت هایی را بــرای انســان آرمانــی 

خودش مطرح می کنــد. در غزل معروفش 

می گوید »زین همرهان سست عناصر دلم 

گرفت شیرخداو رستم دســتانم آرزوست. 

« رستم دســتان، نماینده قدرت و توانایی 

است. شیرخدا هم نیازی به توضیح ندارد. 

این هر دو شــخصیت، برآمــده از فرهنگ 

ایرانی هســتند و ویژگی هایی که ایرانیان 

به این شــخصیت شــیرخدا در طول تاریخ 

داده انــد، در میان هیــچ مردمی نمی یابیم 

تا امــروز که در بــاره اش گفته اند: »نه خدا 

توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت«.

او افــزود: مولوی وقتی ایــن دو ویژگی 

را برای انســان آرمانی خود برمی شمارد، 

می فهمیــم تــا چه میــزان بــه ارزش های 

ایرانی دلبســته اســت.  همچنیــن یکی از 

نکاتی کــه نیچه بــه آن توجه زیــاد دارد و 

مورد نظر مولوی هم هست، انتقادی است 

که او از علم رسمی دارد. آموزش و پرورش 

زمان خودش را نمی پســندد و آن را باعث 

پرورش روحیــه بردگی می دانــد و مدعی 

اســت در ایــن نظام شــور و حال عشــق و 

ســرزندگی وجود ندارد. وقتی مولوی پای 

به مســیر طریقت می گذارد و خودش را در 

جمع ارباب طریقت جای می دهد، یعنی از 

علم رسمی رویگردانی نشــان داده و آن را 

برای مردم سازنده نمی داند.  

این استاد و پژوهشــگر برجسته ادبیات 

فارســی گفــت: هرمان هســه، نویســنده و 

اندیشمند معروف، همین اندیشه را در رمان 

»تیزهوش« بیان می کنــد که نظام متکی بر 

اندیشــه های ناکارآمد و ارزش های غیرقابل 

قبول سبب می شود نسل آینده به خمودگی 

رو کــرده و اندیشــه انتقــادی و ذهــن باز از 

آنها گرفته شــود. مولوی هم به این موضوع 

اشــارات زیادی دارد. هرمان هسه می گوید 

چنین دســتگاهی باید از بنیاد اصالح شود. 

این اندیشه ای اســت که مولوی هم در دفتر 

چهارم، آن را مطرح می کند و می گوید برای 

عمارت کردن باید ویران کرد و برای درست 

کردن باید شکست.  

بقائــی ماکان اضافه کــرد: یکی دیگر از 

اندیشــه های محوری مولوی عشــق است. 

عشــق در مجموعــه آثــار مولوی، مشــهود 

است. عشق مقوله ای است که از افالطون تا 

کانت و شوپنهاور و حتی فروید و دیگران به 

آن پرداخته اند اما هیچ یک از اینها به اندازه 

مولــوی به ایــن موضوع اهمیــت نداده اند. 

حتی شــعرایی مثل حافظ هم در پرداختن 

به این موضوع به ســطح موالنا نمی رسند. 

موالنا یکپارچه شور و تب و تاب است و اصال 

تجســم عشــق در معنی متعالــی خودش 

اســت. این معنــی متعالی را در ســعدی یا 

سنایی نمی بینیم. اینها عشــق را از مراتب 

پایین تا باال توصیف کرده اند ولی در مثنوی 

و دیوان شمس، عشق بسیار متعالی است و 

مفاهیــم و تعاریف متفاوتی دارد. چیزی که 

هفتصد سال بعد ویکتور فرانکل گفته، عین 

گفته های مولوی اســت ولی تقــدم زمانی 

موالنا، بیانگر اهمیت او است.  
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فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
بــه مناســب 20 مهرمــاه و روز بزرگداشــت خواجــه حافــظ 

شیرازی، مراسم پاسداشت این شاعر و غزلسرای بزرگ ایرانی 

با سخنرانی حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی به صورت مجازی برگزار شد. 

بلخاری طی ســخنانی دراین برنامه گفت: در بــاب مصرع زیبای 

»فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد«، مبانی قرآنی و عرفانی مهمی در 

تاریخ اندیشــه ما وجود دارد. از یک ســو قرآن در برخی آیات خویش 

به بیان دعای فرشــتگان برای مومنان و در آیتــی دیگر دعای آنان بر 

تمامی ســاکنان کره ارض) لمن فی االرض( اشارت فرموده و از سوی 

دیگر ابن عربی که نزدیک به یک قرن پیش از حافظ می زیســت، باب 

۱۵۴ فتوحات مکیه را به والیت مَلکی و شــرح دعای مالئک بر بشــر 

اختصاص داده اســت. این گفتار به بررســی مبانــی قرآنی و عرفانی 

مصرع فوق می پردازد. مصرعی در یکی از زیباترین غزل های خواجه 

شمس الدین محمدشیرازی یعنی این غزل:

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد/ خداش در همه حال از بال نگه 

دارد/ حدیث دوســت نگویم مگر به حضرت دوســت/ که آشنا سخن 

آشــنا نگه دارد/دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته ات به دو 

دست دعا نگه دارد... 

او درادامه سخنان خود گفت: در باب این که خواجه شمس الدین 

محمدشــیرازی متخلص به حافظ، این لقــب متعالی خود را از حفظ 

قرآن داشته و دارد شکی نیست: عشقت رسد به فریاد ار خود به سان 

حافظ/ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

پس الجرم هر که حافظ قرآن اســت آشنای با آیات و مضامین آنها 

نیز هســت ضمن آنکه نمی توان بلند مرتبه ای چون حافظ را ُمطلع از 

مضامین آیات قرآن دانست اما او را در بهره گرفتن از این مضامین در 

اشعار بلند و آسمانی خود، بی توجه انگاشت. 

اســتاد دانشــگاه تهــران اضافه کــرد: ایــن معنا هنگامی آشــکار 

می شــود که میان مضامین آیات و ابیات نســبتی مســتقیم و آشکار 

وجود داشــته باشــد همچون موضوعی که محور سخن ماست. یعنی 

میان مصرع »فرشــته ات به دو دســت دعا نگه دارد« با این آیه شریفه 

قــرآن: اَلِّذیــَن َیْحِمُلــوَن اْلَعْرَش َوَمــْن َحْوَلُه ُیَســِبُّحوَن ِبَحْمــِد َرِبِّهْم 

َوُیوِمُنــوَن ِبِه َوَیْســَتْغِفُروَن ِلَلِّذیَن آَمُنوا َرَبَّنا َوِســْعَت ُكَلّ َشــْیٍء َرْحَمه 

َوِعْلًما َفاْغِفْر ِلَلِّذیَن َتاُبوا َواَتَّبُعوا َسِبیَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحیِم . كسانى 

كه عــرش ]خدا[ را حمل مى كنند و آنها كه پیرامون آنند به ســپاس 

پروردگارشان تسبیح مى گویند و به او ایمان دارند و براى كسانى كه 

گرویده  انــد طلب آمرزش مى كنند پــروردگارا رحمت و دانش ]تو بر[ 

هر چیز احاطه دارد كسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده  اند 

ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار )غافر، ۷(

 بلخاری در ادامه سخنان خود اضافه کرد: قرآن شریف در دو آیه از 

آیات بلند خود، استغفار و طلب مغفرت و رحمت الهی برای انسان ها 

را از ســوی فرشتگان مطرح می کند. نخست در سوره غافر )آیه ۷( که 

بیان کردیم و دیگر آیه پنجم ســوره شوری که فرشتگان نه فقط برای 

مومنان و تائبان که برای تمامی ساکنان کره خاک )لمن فی االرض( 

طلب رحمت و مغفرت می کنند. 

او افــزود: جالب این که دعای فرشــتگان در باب مومنان توســیع 

و تفصیــل دارد و البته این تفصیل و توســیع در آیــه مربوط به دعای 

فرشــتگان در باب تمامی انســان ها وجود ندارد. در آیه نخست ابتدا 

صفت فرشتگان بیان می شود. یعنی کسانی که حامالن عرش و آن چه 

اطراف آن است هستند. بنابراین، چنین مالئکه ای جایگاهی رفیع و 

بلنــد مرتبه دارند و طبیعی اســت هر چه جایگاه آنان رفیع تر باشــد، 

ارزش و عظمت دعایشــان افزون تر است. فرشتگانی که تسبیح گوی 

حضــرت حق اند و مومن به او )ُیَســِبُّحوَن ِبَحْمِد َرِبِّهــْم َوُیوِمُنوَن ِبِه( و 

طلــب مغفرت و رحمت می کنند بــرای مومنان )َوَیْســَتْغِفُروَن ِلَلِّذیَن 

آَمُنــوا(. این اســتغفار، با علــم و متانتی خاص از حضــرت حق طلب 

می شود. فرشتگان حق را به وسعت الیتناهی رحمت او صال می دهند 

یعنی: ای پروردگاری که رحمتت تمامی اشیاء و هستندگان عالم را در 

برگرفته )َرَبَّنا َوِســْعَت ُكَلّ َشْیٍء َرْحَمه َوِعْلًما و این البته اشاره به کالم 

بلند قرآن است که َوَرْحَمِتی َوِسَعْت ُكلَّ َشْیٍء –اعراف، ۱۵۶( مومنان 

و تائبــان را ببخش و مورد رحمت و مغفرت خــود قرار ده. فای تفریع 

در َفاْغِفْر ِلَلِّذیَن َتاُبوا بیانگر آن اســت که فرشتگان در اصل می گویند 

پروردگارا! نتیجه اشتمال مطلق رحمتت بر کل هستی، ما را وا داشت 

گزارش روز بزرگداشت حافظ شیرازی
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از تو بخواهیم بیامرزی و مورد مغفرت قرار دهی کسانی که به سوی تو 

باز گشتند و راهت را پیروی کردند پس آنان را از عذاب سخت جحیم 

حفظ فرما. )َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحیِم( در این آیه، فرشــتگان نه تنها برای 

مومنــان طلب مغفرت می کنند بلکه صفت آنــان را نیز باز می گویند: 

کسانی که به سوی حق باز گشته و تبعیت از راه حق می کنند. 

رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی در ادامه بیان کــرد: اما 

فرشتگان فقط به دعای فوق بسنده نمی کنند بلکه در ادامه از حضرت 

حق تعالی می خواهد که مومنان را به بهشــت عــدن داخل کند )َربََّنا 

َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن( همان بهشتی که خداوند به مومنان وعده داده 

است )الَِّتی َوَعْدَتُهْم( و نکته فوق العاده جالب این که فرشتگان، دایره 

شمول دعای خویش را وسعت بخشیده و طلب دخول به جّنت را برای 

پدران و همسران و فرزندان صالح مومنان نیز درخواست می کنند )و 

یَّاِتِهْم( ســپس فرشــتگان حق را به  ََمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

عّزت و حکمت می خوانند یعنی عزیز بودن حق و حکیم بودن او اقتضا 

می کند بســتگان این مومنان نیز مورد شــمول رحمتش قرار گیرند. 

فرشــتگان ادامه می دهند پروردگارا مومنان بازگشت کننده به سوی 

خود را از انجام ســیئات حفظ کن و ما فرشــتگان می دانیم هر که را 

تــو از انجام بدی ها حفظ کنی بر او رحمت نمود ه ای و همانا این خود 

َئاِت َیْوَمِئٍذ  یِّ َئاِت َوَمْن َتِق السَّ یِّ رســتگاری و فوز عظیم است )َوِقِهُم السَّ

َفَقْد َرِحْمَتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیِم( یعنی فرشتگان صرف ایمان و توبه 

و بازگشت را مبنای مطلق رسیدن به فوز عظیم نمی دانند بلکه تداوم 

این بازگشــت را به محفوظ نگاه داشته شــدن از انجام گناه، ممکن و 

میســر می دانند. فلذا مهربانانه از حق تعالی می خواهند مومنانش را 

زیر سپهر و ســپر حمایت خویش قرار داده و نه تنها به آنان امر کند از 

انجام بدی ها بپرهیزنــد بلکه حضرت حق خود، مومنــان را از انجام 

ســیئه باز دارد. امــا در حالی که طلــب رحمت و مغفرت فرشــتگان 

برای مومنان تفصیلی اســت در باب طلب فرشتگان بر استغفار همه 

انســان ها این تفصیل وجود ندارد و این البتــه باز می گردد به مفهوم 

بلند مراتب در سلسله انسانیت. 

بلخاری در ادامه ســخنان خود گفت: نکته دیگری نیز هست و آن 

همان شــمول رحمت الهی است. اگر فرشــتگان فقط برای مومنان 

دســت به دعا بردارند تکلیــف دیگر بندگان خدا چیســت؟ بنابراین 

کــه در قرآن هر تخصیصی تعمیمی نیز دارد )هم چون این معنا که در 

شأن پیامبر جلیل الشــأنش می فرماید: آن اللََّه َوَماَلِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى 

یًما)احزاب، ۵۶(  ُموا َتْســلِ النَِّبیِّ َیــا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َوَســلِّ

سپس عامیتی بدان می بخشــد که: ُهَو الَِّذی ُیَصلِّی َعَلْیُكْم َوَماَلِئَكُتُه 

ــوِر َوَكاَن ِباْلُموِمِنیَن َرِحیًما)احزاب،  ُلَماِت إَِلى النُّ ِلُیْخِرَجُكــْم ِمَن الظُّ

۴۳( و این منطق قرآن اســت که هر خاصی، عامی نیز دارد تا بواسطه 

آن حکمــت و عدالت حق ظهور یابد. )و البتــه می دانیم میان این دو 

ُیصلــی تفاوت هایی وجود دارد. اما در عین حــال هر دو آیه بیانگر آن 

است که هر کس می تواند مورد درود حق قرار گیرد لکن به این شرط 

که چون پیامبرعظیم الشانش عمل کند(

آیه دوم در باب طلب رحمت فرشــتگان، که نســبت به آیه اول عام 

محســوب می شود، آیه ۵ سوره شوری است. آیه چنین آغاز می گردد: 

َماَواُت  نزدیک است آســمان ها از فرازشان شکافته شــوند )َتَكاُد السَّ

( و پس از آن به این معنا اشارت می رود که مالئکه  ْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َیَتَفطَّ

به تســبیح پــروردگار خویش مشــغولند و در این تســبیح و تحمید، 

طلــب مغفرت و رحمت می کنند برای تمامی انســان های روی زمین 

)َواْلَماَلِئَكــه ُیَســبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَیْســَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفــی اْلَْرِض أاََل 

ِحیُم( و این از آن روســت که خداوند آمرزنده ای  آن اللَّــَه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

مهربان اســت. پایان دو آیه مذکور در باب استغفار فرشتگان متفاوت 

اســت در آیه اول و در پایان دعای فرشــتگان، خداونــد عزیز، حکیم 

خوانده می شــود زیرا عزت و حکمتش ایجاب می کند مومنان به خود 

را، جایگاه و شــأنی فراخ و با عظمت بخشــد اما در پایــان آیه دوم که 

تمامی ساکنان ارض مورد دعای فرشتگان قرار می گیرند عزیزحکیم 

تبدیل به غفوررحیم می شــود. به هر حال قطعا مبنای مصرع مشهور 

حافظ این دو آیه شریفه قرآن است. 
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مراســم مجازی بزرگداشــت مقــام علمی و فرهنگــی مرحوم 

دکتر مهدی بیانی، اســتاد دانشــگاه تهران، نســخه شــناس 

و  اولیــن رئیــس کتابخانه ملی ایــران چهارشــنبه ۳0 مهرماه 

۱۳۹۹ برگزار شد. دراین نشست مجازی حسن بلخاری رئیس 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، اشرف بروجردی رئیس سازمان 

اســناد و کتابخانــه ملی ایــران، محمد حســن سمســار عضو 

 هیأت علمی بنیاد دائــرۀ المعارف بزرگ اســالمی و حمیدرضا 

قلیچ خانی خوشــنویس و عضو کمیته تعیین نفایس  کتابخانه 

ملی ایران سخنرانی کردند.  

حســن بلخاری در ابتدای این برنامه 

بــا بیان دو مســاله مهم دربــاره دکتر 

مهدی بیانی گفت: ۲ نکته مهم درباره 

مرحوم بیانی بســیار  مهم و قابل توجه 

اند؛ یکی مساله عشــق وعالقه ایشان 

به کتاب اســت که در احواالتشــان به 

کرات بیان شده و در کنش آن مرحوم 

 هم مشــهود است. ایشان در ابتدا مســوولیت کتابخانه معارف را به 

عهده داشــتند و سپس در سوم شــهریور۱۳۱۶ شمسی، کتابخانه 

 ملــی ایــران را بنیاد نهادنــد که امروز حافظــه ملی مــا ایرانیان را 

ثبت کرده اســت. اما مســاله دوم، عالقه شــدید این استاد فقید به 

 خوشنویســی اســت که به نگارش چهار جلد کتاب »احــوال و آثار 

خوشنویسان ایران« ختم شد و از مهم ترین منابع شرح حال نویسی 

 درباره خوشنویسان ایران است.   

این اســتاد دانشــگاه تهران افزود: کتاب و کتابت )خوشنویســی( 

باهم نســبت ذاتــی دارند نه عرضــی؛ یعنی تمدن  هایــی که کتاب 

 محور  هستند، ذوق زیباشناسانه هم دارند. محال است قومی عاشق 

کتاب باشــند اما کتابت و خوشنویسی نداشته باشند. خوشنویسی 

و  کتابت، وجه جمالی دارند. اصــل کتاب، وجه جاللی دارد و همه 

مــا می دانیم که جمال، بازتاب جالل اســت. محال اســت افراد در 

تمدنی  عاشق کتاب باشند اما در آن تمدن خوشنویسان نباشند.  

بلخاری ادامه داد: تمدنی که عاشــق کتاب اســت، در ذات خودش 

نگــره جمال شناســانه هــم دارد و ایــن جمال شناســی، به شــکل 

 خوشنویسی ظهور می کند. مرحوم بیانی از این منظر که هم عاشق 

کتاب بود هم کتابت، یک چهره تمدنی محسوب می شود؛ از  اینرو، 

آن مرحوم یک جمــال تمدنی در قرین بودن کتاب و کتابت، معنا و 

زیبایی محسوب می شوند.  

رئیــس انجمن آثار ومفاخــر فرهنگی تصریح کرد: ســینما در غرب 

ظهور می کند زیرا هزاران سال هنر غرب، مبتنی بر نظریه محاکات 

 اســت کــه می گوید هنر، بیان و ظهور بخشــیدن به یک امر اســت. 

وقتی پیشــینه تمدنــی هنــر را این گونه ببینیــد، قطعا به ســینما 

 می رسید. وقتی در سابقه تمدنی ما حضرت کتاب صدرنشین باشد 

و ما ملت کتاب محور باشیم، قطعا به خوشنویسی می رسیم. این  امر 

ذاتی در ذات و جوهره تمدن هاست که معناگرایی، جمال متناسب 

با آن معنا را در تداوم فرهنگی آن ملت خلق می کند.   

بلخاری در ادامه ســخنان خود گفت: وقتی کتاب محوری ما توسط 

برخی از عاشــقان کتاب درک می شــود، کنشــی در راستای حفظ 

 کتاب از جانب آنها صورت می گیرد. کسی که یک خصیصه جوهری 

را در تمدنی ادراک کرده باشــد، عمر خــود را برای حفظ جایگاه و 

 مکانــت آن خصیصه صرف می کند. این جوهــره تمدنی ما ایرانیان 

که کتاب دوســتی اســت، توســط اســتاد بیانی ادراک و نتیجه  آن 

 کتابخانه ملی ایران شد که مایه فخر ما ایرانیان است.   

 استقالل کتابخانه ملی ایران؛ مدیون مهدی بیانی
در ادامه این نشســت مجازی اشــرف 

گفــت:  ســخنانی  طــی  بروجــردی، 

مرحوم دکتــر مهدی بیانی، پیشــتاز 

فعالیت های زیــادی در کتابخانه  ملی 

بود تا جایی که این کتابخانه توانست 

نــام کتابخانه ملــی را به عنــوان یک 

نهاد مســتقل به خود اختصاص دهد. 

تا قبل از آن، این  کتابخانه زیرنظر نهــاد کتابخانه های عمومی بود. 

اســتاد بیانی، در گام اول بــرای آنکه کتابخانه ملــی به عنوان یک 

نهاد مســتقل شکل  بگیرد، با تالش وکوشش فراوان به آن استقالل 

عاشق کتاب و کتابت
گزارش مراسم مجازی بزرگداشت مرحوم دکتر مهدی بیانی
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بخشــید و آن را از وزارت فرهنــگ آن زمان جدا کــرد. بعد به همت 

و پیگیــری فــراوان  توانســتند مصوبــه ای را بگیرند که ســاختمان 

کتابخانه ملی ایران مستقل شود.   

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: دکتر بیانی برای 

اینکه بتواند این اســتقالل را به بخش هــای دیگر نیز تعمیم دهند، 

 در مذاکره با مجلس، قانون واســپاری را مصوب کرد تا هر کتاب یا 

اثری که چاپ می شــود، یک یا دو مجلــد از آن به صورت رایگان  در 

اختیار کتابخانه ملی قرار گیرد. نکته مهم دیگر، بحث خرید نســخ 

خطی بود. نسخ خطی خیلی موردتوجه نبود؛ استاد بیانی در  رابطه 

با خرید این نســخ خیلی تالش کردند و توانســتند در مقطع زمانی 

خودشــان، گنجینه کتابخانه ملی دراین باره را پربــار  کنند. امروز 

ذخائر علمی مــا دراین حــوزه حاصل تالش بزرگانی چون اســتاد 

بیانی است؛ این اقدام استاد بیانی به مثابه درسی برای  نسل امروز 

اســت که باید اقداماتی را صورت داد کــه برای آیندگان ماندگاری 

داشته باشد.  

بروجردی تاکید کرد: نســل امروز باید توجه داشته باشند که وقتی 

بــه کتابخانه ملی وارد می شــوند، درحقیقت به یــک مکان مقدس 

 وارد می شــوند، به این معنا که باید درایــن محیط ذهن و فکر خود 

را صیقــل دهند بــا آنچه کــه از مطالعه ایــن منابــع وگنجینه های 

 علمی حاصل می شود. 

 خادم هنر خوشنویسی ایران
سمســار،  محمدحســن  ادامــه،  در 

طــی ســخنانی گفت:مرحــوم دکتر 

مهــدی بیانــی مــردی آرام، متین، 

مهربــان و خوش بیــان بــود. آنچــه 

کــه از  مرحــوم بیانی به جــا مانده، 

کارنامه ای درخشــان از یک ایرانی 

هنرشــناس  یــک  وطن دوســت، 

بی نظیر و یک اســتاد کامل اســت. 

به نظر مــن  میراثی که از هر شــخص برجای می مانــد، بهترین 

ابزار داوری درباره اوست.    

او افزود: اســتاد بیانــی به جز خدمات اداری و ســمت های دولتی، 

کتابی دارد با عنوان »فهرســت ناتمام کتابخانه ســلطنتی«. در این 

 کتــاب، بیــش از چهارصــد نســخه از کتاب های بی نظیــر هنری و 

پراهمیت از نظر خط و نگارگری و تذهیب معرفی شده اند که به نظر 

 من الگوی فهرست نویسی نسخ خطی هنری ایران به شمار می آید. 

بدیــن معنی کــه آنچه پیش از مرحــوم بیانی درباره ایــن کتابخانه 

 نوشــته یا منتشر شده است، دارای دقت و مهارتی که مرحوم بیانی 

در تدوین این کتاب داشته اند، نیست.  

عضو هیات علمی بنیــاد دائرة المعارف بزرگ اســالمی تاکید کرد: 

فهرست نویسی نسخ خطی ایران، در شیوه نوشتاری و معرفی نسخ 

 خطی فارسی، مدیون دقت و چیره دستی مرحوم بیانی است. دلیل 

من بر این مدعا آن است که آرتور پوپ به هنگام تدوین آن  مجلدات 

بــزرگ آثار هنری ایــران، بخش خوشنویســی را به مرحــوم بیانی 

واگذار کرد و امروز در بررسی هنر ایران نظریات او در کنار  نظریات 

بزرگ ترین هنرشناسان جهان قرار گرفته است.   

او ادامه داد: دکتر بیانی بزرگ ترین خدمت را به هنر خوشنویســی 

ایران کرد؛ به این معنی کــه حاصل یک عمر کار او به صورت چهار 

 جلــد کتاب »احوال و آثار خوشنویســان ایران« به چاپ رســیده که 

متاســفانه به جز جلــد اول، مجلــدات بعدی پس از مــرگ او چاپ 

 شــدند. کاری که او کرد، شــبیه آن چیزی اســت که سعدی درباره 

خودش می گوید:  

در اقصای عالم بگشــتم بسی / به سر بردم ایام با هر کسی/تمتع به 

هر گوشه ای یافتم/ ز هر خرمنی خوشه ای یافتم  

اودر ادامــه ســخنان خــود گفــت: مرحــوم بیانــی در بســیاری از 

کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی را به دنبال آثار خوشنویسی 

و  شرح حال خوشنویسان ایرانی بود، همچنین تمامی منابع مکتوب 

ایرانــی و غیرایرانی را جســت وجو کرد تا توانســت دایرة المعارفی 

از  خوشنویســان و احــوال آنهــا پدیــد آورد. این چهار جلــد، برای 

جویندگان هنر بزرگ خوشنویسی یک سرمایه هنری هستند.   

 احاطه گسترده بر هنر خوشنویسی
پایانی این نشست مجازی  ســخنران 

حمیدرضــا قلیچ خانی بــود. او گفت: 

دکتــر بیانــی در حوزه هــای مختلفی 

کتــاب  ارزشــمند  بــود.  صاحبنظــر 

احوال و آثار خوشنویســان بخش های 

گوناگونــی دارد. دکتــر بیانی در این 

اثــر، تمامی تذکره هــا و کتاب هایــی 

که تــا زمان  خودشــان وجود داشــت 

را مطالعــه کــرد و حاصل دریافت هــای خود را در ایــن کتاب ارائه 

کرد. اهمیت و مزیت کار دکتر بیانی نســبت به  دیگر پژوهشــگران 

حوزه نســخ خطی، احاطه ایشــان بر خوشنویســی است. او در هنر 

خوشنویســی و هنرهای وابسته به آن صاحبنظر بود  و نظر شخصی 

خود را درباره عیار هنرمندان و ویژگی های فنی آثار خوشنویســی 

بیان کرده است.   

گفتنی اســت لوح ســپاس و تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به 

دلیل شــیوع بیماری کرونا و برگزاری این مراسم به صورت مجازی 

 برای خانواده مرحوم دکتر مهدی بیانی ارسال گردید.  
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هرکس اندک تاملی در شعر حافظ داشته باشد به نیکی دریافته است 

که یکی از برجسته ترین ویژگی های شعر او لحن طنزآمیز کالم اوست. 

مثال در این بیت:

یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید

دود آهیش در آیینه ی ادراک انداز

اگــر در رابطه ی معنایــی کلمه های )خودبین( و )بــه جز عیب ندید( 

اندکی تامل داشــته باشــیم، متوجه می شــویم که حافظ می خواهد 

بگوید: »زاهد، خود َنفس ِ عیب است. ذات عیب است. نه این که دارای 

عیب باشــد، خودبین است و به جز عیب نمی بیند. خودش را می بیند 

که عیب است. یا عیب را می بیند که خود اوست. « اما تبدیل عبارت او 

به هر صورت دیگری، لحن طنزآمیز و هنر شــگفت آور او را کم رنگ و 

احتماال نابود می کند. 

شاید مقاله ها و کتاب های بسیاری در باب طنز حافظ نوشته شده باشد 

و مــن در این لحظه به هیچ کدام از آن مقاله ها یا کتاب های احتمالی 

کاری ندارم. من در این یادداشــت براســاس تعریفی که خودم از طنز 

دارم این مســاله را بررسی می کنم و معتقدم که تا این لحظه تعریفی 

جامع تــر و دقیق تر از این تعریف در باب طنز در هیچ زبانی نیافته ام. 

براســاس این تعریف، طنز عبارت اســت از: »تصویر ِ هنــری ِ اجتماعِ  

ین«.  نقیَضین و ضدَّ

می دانید که در منطق اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین محال است، 

یعنی از دیدگاه منطق نمی توان تصور کرد که یک چیز هم سیاه باشد 

و هم سفید یا یک چیز در یک آن، در حال حرکت باشد و در همان آن، 

در حال ســکون، اما هنر، منطق خویش را دارد و در منطق هنر، یعنی 

از رهگذر خالقیت و نبوغ هنرمنــد، می توان پذیرفت که یک چیز هم 

ساکن باشــد هم در همان لحظه در حال حرکت. به این بیت از واعظ 

قزوینی شاعر عصر صفوی توجه کنید:

ز خود هرچند بگریزم، همان، در بند خود باشم

رم ِ آهوی ِ تصویرم شتاب ِ ساکنی دارم

با مقامات هنری و تصویری که شاعر ایجاد کرده است، هرکس اندک 

استعدادی در قلمرو التذاذ از شــعر داشته باشد، به راحتی می پذیرد 

که یک چیز می تواند در یک آن ، هم ساکن باشد و هم متحرک. تعبیر 

بسیار فشــرده ی شتاب ساکن را، در بافت شعر این گوینده به راحتی 

می توان پذیرفت و احســاس کــرد اگرچه از دیــدگاه منطق، اجتماع 

نقیضین باشد و محال. 

در مرکز تمام طنزهای واقعی ادبیات جهان، از داســتان های چخوف 

گرفته تا حکایت های عبید و کلمه های قصاری که از بزرگان ادب و هنر 

نقل می کنند و از مقوله ی طنز شــمرده می شــود، این تصویر ِ هنریِ  

اجتماع ِ نقیضین قابل دیدن است. 

جــای دوری نمی رویــم، در تاریخ ادبیات و فرهنــگ خودمان یکی از 

بزرگ ترین طنز پردازان جهان را همه می شناســند و آن عبید زاکانی 

اســت. معاصــر و احتماال دوســت خواجه ی شــیراز. عبیــد در قلمرو 

شعرهای جدی خیلی اهمیتی ندارد، به ویژه که در پرتو آفتاب جهان 

تاب حافظ جایی برای هیچ کسی از معاصران او باقی نمانده است. اما 

در مقام طنز عبید همان مقامی را داراست که حافظ در حوزه ی شعر. 

ما اینک برای نشــان دادن »تصویر هنــری اجتماع نقیضین« در مرکز 

طنزهای عبید به یکی دو نمونه ی قابل نقل از گفتار او می پردازیم:

»خطیبی را گفتند:

- مسلمانی چیست؟

گفت: من ، مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار؟«

هرکســی با مفهوم خطیب و نقش خطیبان در جامعه ی اسالمی آشنا 

باشد می داند که نه تنها شرط ِ اول ِ خطیب بودن، مسلمان بودن است 

بلکه خطیب، ســخن گوی همه ی مســلمانان نیز هســت. اما عبید با 

این بیان هنری خویش، خطیب بودن را ضد مســلمان بودن یا نقیض 

مســلمان بودن تصویر کرده و در ذات آن خطیــب به نمایش در آورده 

است. یا در این حکایت: قزوینی را پسر در چاه افتاد. گفت:

»جان بابا! جایی مرو تا من بروم َرَسن بیاورم و تو را بیرون کشم!«

در مرکــز تمامی طنزهــای ادبی، نوعــی اجتماع نقیضیــن یا ضدین 

محسوس است. البته باید توجه داشت که میان هزل و هجو و مضحکه 

با طنز تفاوت بســیار وجود دارد. ممکن است هر یک از این انواع دارای 

ویژگی طنز باشــد و ممکن اســت نباشــد. نه هر طنزی هــزل و هجو و 

مضحکه است و نه هر هزل و هجو و مضحکه ای، طنز. بسیاری از هجوها، 

به ویژه هجوهای رکیک و دشنام گونه، دارای خصوصیت طنز نیستند 

و برخــی از آن ها برخــوردار از زمینه ی طنزآمیز، مثــال در این قطعه از 

قدیمی ترین نمونه های هجو در زبان فارسی طنز بسیار عمیقی نهفته 

است، شعر از منجیک ترمذی از شاعران سده ی چهارم هجری است:

ای خواجــه! مــر مرا به هجا قصد ِ تو نبود / جز طبــع خویش را به تو بر 

کردم آزمون

چون تیغ نیک، کش به سگی آزمون کنند / و آن سگ بود به قیمت 

ِ آن تیغ رهنمون

که شــاعر از یک ســوی می گوید قصد هجو تو را ندارم و از سوی دیگر 

طنز حافظ

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
استاد دانشگاه تهران
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بدترین هجو را در حق او می ســراید )اجتمــاع نقیضین(. و این با نوع 

هجوهای رکیــک امثال ســوزنی و برخی از متاخریــن امثال یغمای 

جندقی زمین تا آسمان تفاوت دارد. 

پس میــان هجو و هزل، به هیــچ روی مالزمه ای وجــود ندارد و هم 

چنین میان طنز و خنده نیز مالزمه ای نیست، گاه یک طنز می تواند 

شــخصی را بگریاند. داســتان آن مردی که در تموز گرم نیشابور، یخ 

می فروخت و کسی خریدارش نبود و می گفت: »نخریدند و تمام شد!« 

از دردناک ترین طنزهای جهان اســت، اینک از زبان حکیم ســنایی 

بشنویم این طنز لطیف دردناک و نجیب و انسانی را:

َمَثلت هست در سرای غرور / َمَثل یخ فروش نیشابور

در تموز آن َیََخک نهاده به پیش / کس خریدار نی و او درویش

این همی گفت و زار، می گریید / که »بسی مان نماند و کس نخرید«

تمام طنز در »بســی مان نماند و کس نخرید!« نهفته اســت که دقیقا 

تصویری اســت از اجتماع نقیضین. حتی در گفتار عادی مردم، آن جا 

که هنر عوام آغاز می شود، چه در شوخی های ایشان و چه در تعبیرهای 

روزانه ی آنان، گونه هایی از تصویر هنری اجتماع نقیضین را می توان 

دیــد، وقتی می گوینــد:»ارزان تر از مفت« یا »فالن هیچ کس اســت و 

چیزی کم« یا »فالن از هیچ دو جو کم تر ارزد« یا »فالن ظرف پر از خالی 

است« این ها همه تصویرهایی از اجتماع نقیضین است و اوج طنز. 

حتی در برخورد شاعرانه ی کودکان، نسبت به مفهوم ها و اشیاء، گاه به 

گونه ای ناخودآگاه ، طنزهای عمیقی وجود دارد. مادری، اسباب بازی 

کودک سه ساله اش را به دلیلی پنهان کرده بود و می گفت:

»گم شده اســت«. کودک با لحن بسیار جدی گفت: »باید گم شدنش 

را ببینم«. 

ایــن تعبیر طنز آمیز و عمیق کودک که می خواســت »گم شــدنش را 

ببیند« تصویری است از اجتماع نقیضین. 

هر قدر تضاد و تناقض آشکارتر باشد و از سوی دیگر گوینده در تصویر 

اجتماع آنها، موفق تر، طنز به حقیقت هنری اش نزدیک تر می شــود. 

پیداســت که تصویر اجتماع نقیضین جــز به نیروی تخیل – که عنصر 

اصلی تمام هنرهاســت- امکان پذیر نیست. در هر بیان طنز آمیزی دو 

امر متناقض یا متضاد، به کمک نیروی هنری گوینده، به یکدیگر گره 

خورده اند و به اجتماع و وحدت رسیده اند، اجتماع و وحدتی که تنها 

در بافت هنری آن گوینده، پدید آمده و اگر از آن صرف نظر کنیم، هیچ 

ذهنی وحدت و اجتماع آن دو نقیض یا ضد را نمی پذیرد. 

وقتی یکی از فقیهان بزرگ عصر ما، به دالیلی نوشیدن پپسی کوال را 

ناپسند )و نه حرام( تشخیص داده بود،   می گفتند یکی از می خوارگان 

می گفته است:» از وقتی ایشــان نوشیدن پپسی کوال را ناپسند اعالم 

کرده اند، آدم نمی داند می را با چه چیزی بخورد«

طنز تنها در گفتار و هنرهای زبانی جلوه نمی کند، گاه در رفتار انسانی، 

طنز، آگاه یا ناآگاه، خود را نشــان می دهــد تا بدان جا که مجموعه ی 

حرکت یک اجتماع به مرحله ی طنز می رســد و ســاختار یک جامعه 

تبدیل به طنز می شــود و اگر با تاریخ اجتماعی ایران آشــنا باشیم، در 

بسیاری از این لحظه ها طنز را آشکارا می توانیم ببینیم. رفتار بسیاری 

از حاکمان، طنز است، یعنی در یک آن، دو سوی تناقض را در خویش 

دارد و شــعارهای سیاسی شــان نیز، در تحلیل نهایی طنز است: هم 

گریه آور و هم خنده دار. به نظرم جامعه ی عصر حافظ یکی از بهترین 

نمونه های شــکل گیری این تناقض در ســاخت جامعه اســت و شاید 

به عنــوان نمونه ، رفتار امیرمبارزالدین را بتــوان از بهترین نمونه های 

تجســم این تناقض در بافت جامعه دانست، اما وقتی این تناقض ها با 

برخوردی هنری، چه از ســوی عوام و چه از سوی خواص، تصویر شود 

طنز به معنی ِ دقیق ِ کلمه آشکار می شود:

عیبم بپوش، زنهار ای خرقه ی می آلود / کان پاک پاکدامن بهر زیارت 

آمد

حافــظ از »خرقه ی می آلود« خویش می خواهد تا »عیب« او را در برابر 

آن » پاک پاکدامان« بپوشــاند و این بهتریــن تصویر ِ هنری از اجتماع 

نقیضین یا ضدین است. یا وقتی می گوید:

کرده ام توبه، به دســت صنم باده فروش / که دگــر می نخورم بی ُرخِ  

بزم آرایی

در ایــن بیان طنز آمیز و شــگفت آور او، چندین نوع تناقض یا تضاد به 

یکدیگر گره خورده است. 
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موالنا و شارحاِن سَلف

متأســفانه ایرانیــان، جز در عصــر حاضر، 

موفق نشــدند شــرحی کامل بر هر شــش 

دفتر مثنوی بنویســند. آنچه از گذشتگان 

در این باب داریم، شــرح ابیاتی اســت که 

به نظرشان مشــکل و محتاج توضیح بوده 

است. شرح خاتم الحکما حاجی مالهادی 

ســبزواری هم تنها شــرح برخــی از ابیات 

دشــوار مثنــوی اســت. امــا حاجــی خود 

مشکل نویس درجه یک است و به قول یکی 

از پژوهشــگران غربــی، فهــم عبارت های 

حاجی مشــکل تر اســت از فهم بیتی است 

که توضیــح می دهــد. پژوهش های جدی 

جدیــد دربــاره  موالنــا از صد ســال پیش 

شروع شده است. 

در ۱۳۰۴شمســی »نیکلســون« تصحیــح 

و چــاپ متن کامــل ۶ دفتر را بــا ترجمه و 

شــرح انگلیســی آن آغاز کرد کــه این کار 

ســال ۱۳۱۲ شمســی به انجام رســید. در 

همین ســال »بدیع الزمان فروزانفر« کتاب 

»شــرح احوال موالنــا« را چاپ کــرد. چاپ 

و نشــر دیوان کبیر با تصحیــح فروزانفر نیز 

تقریبا بیست ســال بعد آغاز شد و تا ۱۳۴۲ 

شمسی ادامه یافت. »فروزانفر« پس از چاپ 

دو کتاب »احادیث مثنوی« و »مآخذ قصص 

و تمثیــالت مثنــوی«، کار شــرح و تفســیر 

مثنوی را آغاز کرد که ســه جز آن در حیات 

آن مرحــوم به چاپ رســید. شــرح مثنوی 

شــریف »فروزانفر« از بیت ۳۰۱۲ دفتر اول 

فراتر نرفت که اگر به اتمام می رسید کاری 

کارستان بود. مرحوم »سیدجعفر شهیدی« 

دنباله  آن را گرفت و تا آخر دفتر ششم پیش 

رفت، امــا حکایت شــرح او در کنار شــرح 

اســتاد، حکایت منــاره  بلند اســت در کنار 

کوه الوند. برخی از شــاگردان باواســطه یا 

بی واســطه  »فروزانفر« نیز به شــرح مثنوی 

پرداختند. مساعی این شــارحان نمایانگر 

اقبالــی تازه به مثنوی و در خور تحســین و 

تقدیر است. 

  موالنا و ابن عربی
گرفتاری عمده  شارحان سلف مثنوی این 

است که مثنوی را از پشت عینک ابن عربی 

به مطالعه گرفته اند. مشکل درگیری ذهنی 

شارحان ســلف با ابن عربی، باالخص پس 

از چاپ و انتشــار مقاالت شــمس تبریزی، 

برجســته تر و چشــمگیرتر شــد. شارحان 

ســلف از »شــمس تبریــزی« چیــز زیادی 

نمی دانســتند. حال آنکه هرچه از »موالنا« 

داریم حاصل نیمــه  دوم عمر او، یعنی بعد 

از وصول به شــمس تبریزی است. دورانی 

که موالنا در سوریه تحصیل می کرد مقارن 

ســال های آخر زندگی »ابن عربی« بود. در 

آن سال ها »ابن عربی« در دمشق از شهرت 

و اقبــال تمــام برخــوردار بود، پــس بعید 

نیســت که موالنا، همچنان که سپهســاالر 

و افالکــی گفته اند، محضــر »ابن عربی« را 

درک کــرده و در مجالــس درس او حضور 

یافته باشــد. بعــد از ابن عربی هم شــاگرد 

برگزیــده و فرزندخوانــده  او »صدرالدیــن 

قونــوی« در همــان قونیــه مجالس درس 

پررونقی داشت و موالنا طبعا نمی توانست 

از چنین جریــان فکری پر قوتی که در بیخ 

گــوش او قــوام می گرفت و تبلیغ می شــد 

بی خبــر بماند و چیزی از آثــار »ابن عربی« 

نخوانده باشــد. با این وصــف می بینیم که 

در سرتاسر آثار موالنا اسمی از »ابن عربی«، 

نه به تصریح و نه به کنایه، برده نمی شــود. 

ما امروز مقاالت شــمس را در دست داریم 

و می دانیــم کــه »شــمس«، ابن عربــی را 

از عظمت  اســت. »شــمس«  می شــناخته 

مقام »ابن عربــی« در قیاس با علمای عصر 

یــاد می کنــد و او را همــدرد و مونس خود 

می خواند، اما جای تردید باقی نمی گذارد 

کــه راه خــود را از راه او جــدا می دانــد. 

ابن عربی و موالنا دو قله  شــاخص از عرفان 

اسالم اند؛ دو قله  شاخص اما متمایز و جدا 

از هم. راه موالنا از راه ابن عربی جدا اســت 

و جدایــی راه ها الزم نمی آورد که مقصدها 

نیز در همه  موارد جدا باشد. 

  لزوم بازخوانی موالنا
پژوهش ها هرچه پیشــتر رفتــه و دامنه  آن 

پهناورتــر گشــته، لــزوم بازخوانــی موالنا 

و کنــدوکاو بیشــتر در هــر دو ســاحت از 

شــخصیت او محســوس تر گشــته اســت. 

فروزانفر »قــوت بیرون از عــادت و همانای 

اعجاز« شــاعرانگی موالنا را ســتوده است. 

پژوهشــگران جوان امــروز البتــه در برابر 

حکم کلی آن استاد بزرگ سخن شناس سر 

تعظیم فرود می آورند، اما توضیح بیشــتری 

می طلبنــد. موالنــا چه شــگردهایی به کار 

می برد که سخن او را تا بلندای اعجاز ارتقا 

می بخشــد؟ فروزانفر براســاس معیارهای 

ســنتی مألوف خاطر خود داوری می کرده 

است. نکات تازه  بسیار در پرتو مباحث جدید 

نقد و زیباشناسی مطرح شده و کالم موالنا 

برای آشــنایان با معیارهای مدرن بالغت و 

سخنوری جلوه و جذابیت خاص پیدا کرده 

است. بحث از ظرایف و دقایق قصه پردازی 

و روایت گری او امر تازه ای اســت که پس از 

»فروزانفر «آغاز شــده و روزبه روز بر رونق آن 

افزوده اســت. شارحان ســلف کمتر به این 

جنبه ها از هنر موالنا توجه داشته اند. 

دکتر محمد علی موحد
مولوی پژوه
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نگاهی به دو کتاب فارسی تازه منتشر شده در هندوستان

هندوســتان از گذشــته تــا حــال همــواره 

دلبســتگی اش را به زبان و ادبیاِت فارسی 

رســانده و می رســاند. در ســال های جدید 

شاهد هســتیم که بســیاری از نسخه های 

خطــی و کتاب هــاِی فارســی به زبــان اردو 

ترجمــه می شــوند. در اینجــا بــه2 کتــاب 

می پردازیــم که بــه تازگی در هندوســتان 

چاپ شده اند: 

 

  ره آورد؛ ترجمــه مقاله های علمی، ادبی و 
تحقیقی از زبان فارسی به اردو

دکتر ســید حســن عباس دانش آموخته گروه 

فارســی »دانشــگاه تهران« اســت که رســاله 

دکتری اش درباره احــوال و آثار میرغالم علی 

بلگرامی )۱۱۱۶-۱۲۰۰هجــری( بود. )ســال 

مدیریــت  ســال  چهــار  وی   .)۱۳۷۳ دفــاع: 

»کتاب خانــه رضا رامپــور« در هندوســتان را 

برعهده داشت )ســال هاِی: ۲۰۱۶- ۲۰۲۰(. 

وی هم اکنون ریاســت گروه فارسی »دانشگاه 

هنــدو بنــارس« را برعهــده دارد. وی تاکنون 

برخی از نســخه هاِی خطی فارسی را تصحیح 

کرده اســت و مقاله هــاِی به زبــان اردو درباره 

ایران شناســی را به فارسی ترجمه کرده است: 

»قند پارســی- جلد اول؛ نوزده مقاله و رســاله 

تحقیقی در زمینه فارســی و نسخه شناســی« 

)چاپ: ۱۳۷۱، از ایران( ؛ »قند مکرر پارســی؛ 

هجــده گفتــار ادبــی و تاریخی« )چــاپ اول: 

۱۳۹۰ / چــاپ دوم: ۱۳۹۹، هــر دو از ایــران( 

این هر دو کتاب ترجمه مقاله هایی از شادروان 

دکتــر نذیــر احمــد )۱۹۱۵-۲۰۰۸( اســت؛ 

»گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی« 

)چــاپ: ۱۳۷۷، از تهــران(؛ )ترجمــه هــای 

مقاله هایی از شــادروان دکتر سید امیرحسن 

عابــدی )۱۹۲۱-۲۰۱۱( اســت(؛ »دریچه ای 

به ادب فارســی« )ترجمه مجموعه مقاله هایی 

نویســندگان مختلف به اردو، دو جلد، ســال: 

۲۰۱۸ )از هندوســتان(. دکتر ســید حســن 

عباس مجموعه مقاالت تعدادی از دانشمندان 

ایرانــی را از فارســی به اردو ترجمه و منتشــر 

کرده اســت بــا عنــواِن»ره آورد؛ ترجمه مقاله 

های علمــی، ادبی و تحقیقی از زبان فارســی 

بــه اردو« کــه در ســال ۲۰۱۸ از هندوســتان 

چاپ شــد. عنوان مقاله ها عبارتنــد از: »پیش 

نامه«  ســید حســن عبــاس، »کتاب دوســت؛ 

سید حســن عباس«  عارف نوشــاهی، »تاریخ 

مختصــر علوم قرآنی«  ســید جعفر ســجادی، 

»تفســیر در قرن چهاردم هجری« سید محمد 

علــوی مقدم،»حضرت خضر علیه الســالم در 

حکایت هاِی عارفان«  مهرین افشاری، »برخی 

از نام هــا، کنیت هــا و لقب هــاِی حضرت علی 

بــن ابی طالب«  مهدی محقق، »پرســش هاِی 

علمای خراسان و پاسخ های شیخ شهاب الدین 

ســهروردی«  احمد طاهری عراقی، »برخی از 

اندیشمندان شیعه دوره صفوی« احمد طاهری 

عراقــی، »فضــای علمی ایران در قــرن چهارم 

هجری«  سید صادق گوهرین و...

  ســفر روشنی؛ ترجمه »کشــف الظلوم« از 
فارسی به اردو

حضرت شیخ مصباح العاشــقین )۸۱۰- ۹۳۹ 

هجری( نام اصلی اش محمد بود که از ســوی 

مرشــِد خود – حضرت شــیخ جالل ُگجراتی- 

لقب »مصباح العاشــقین« یافته بــود. حضرت 

عبدالحق محدث دهلوی در تذکره فارسی اش 

»اخبــار االخیار« به حاالت او پرداخته اســت و 

شــیخ ســعدالله             )پدربزرِگ عبدالحق( و 

شــیخ رزق الله مشــتاق )عموی عبدالحق( هر 

دو مرید و خلیفه شــیخ مصباح الدیــن بودند. 

مزار مصباح العاشــقین امروزه در روستاِی مال 

وان در اطــراِف قّنــوج در هندوســتان اســت. 

»کشــف الظلوم« درباره زندگی و حاالت شیخ 

مصباح العاشــقین به فارســی نوشــته شــده 

اســت. مولِف کتاب، حضــرت وجیه الدین ابن 

ســید نظام الدین- مرید و خلیفه- او است. وی 

به فرموده شــیخ از روســتای َچندوار به قصبه 

َکیروی )در ایالت اُّترَپَردیش امروزی( کوچ نمود 

و در آنجا سکنی گزید. »کشف الظلوم« در سال 

۱۳۳۰ هجری به خواهش نــواِب ایالِت بوپال- 

ســید مرتضی خان- از آسی پریس، در محمود 

َنَگر در شهر لکنو منتشر شد. را از فارسی به اردو 

ترجمه کرده اســت و هر جا متن مخدوش بوده 

است تصحیح قیاسی کرده است. 

مشــخصات کتــاب: »روشــنی کا ســفر« ]= 

ســفر روشــنی[، تالیــف: شــیخ وجیه الدیــن 

َکیــروی، مترجم: حنیف نجمی، ناشــر: الفاظ 

َپبلی ِکیشــنز، ناگپور، هندوستان، سال چاپ: 

 .۲۰۲۰

فهرســت کتاب: پیش گفتار، تقریظ از:محمد 

ایــوب، احــوال شــریِف حضــرت مخدومــی، 

موالنا اعظم ثانی رحمة الله علیه، شــیخ احمد 

راَوتــی رحمــة اللــه علیــه، والدت صاحب زاه 

شــیخ عبدالرحیم و وفاِت حضرت شیخ مکن، 

حرکت شــیخ فخرالدین شــیخ عبدالــرزاق، 

ظهور کرامت، مکاشــفه، معــروف خان مزّمل 

و نصیرخان لوهانــی، تشــریف آوری به لکنو، 

حکایت شــیخ اصمغــی و یک عــرِب بدو، فتح 

خــان، ســفر دهلی، تذکره شــیخ ســعدالله و 

شــیخ رزق الله ترک دهلــوی، تذکره حضرت 

مخدوم شاه اخی جمشید رحمة الله علیه، قصه 

حضرت موسی علیه السالم، قصه فاضل قّوال، 

قصه بیعت مریدان شــاه مدار، بیان چّله کشی 

و وصاِل حضــرت مخومی،کرامات بعد وصل، 

حواشی و کتاب نامه.

لیال عبدی خجسته
پژوهشگر زبان 

و ادبیات اردو
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از سوی فرهنگستان هنر منتشر شد

خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی اثر دکتر حسن بلخاری
کتاب »خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی«، نوشته »حسن بلخاری  قهی« که به همت انتشارات فرهنگستان هنر منتشر 

شــد.  نویســنده دراین اثر به تأمل و پژوهش درباره مفاهیم بنیادین فلســفه هنر و زیباشناســی یعنی هنر )فن(، زیبایی، خیال و ذوق در 

کیمیای ســعادت، مشکوة االنوار و دیگر آثار غزالی چون مقصداالسنی فی شــرح اسماءالحسنی می پردازد.  کتاب خیال و ذوق و زیبایی 

در آرای امام محمد غزالی در دو بخش »احوال و آثار محمد غزالی« و »حکمت هنر و زیبایی در آرای امام محمد غزالی« تدوین شده است. 

نویســنده در بخش نخســت کتاب، به چهار فصِل »غزالی و آثارش«، »حقیقت غزالی به روایت خویش در المنقذ من الضالل )از شــک تا 

یقین(«، »آشــنایی با دو کتاب احیاءالعلوم و کیمیای ســعادت« و همچنین »امام محمد غزالی و شیخ شهاب الدین سهروردی )پیدایش و 

تکوین حکمت مبتنی بر نور(« پرداخته است. بخش دوم نیز مشتمل بر پنج فصل است و نگارنده مباحِث »غزالی، خیال و تخیل«، »جمال 

و زیبایی از منظر غزالی«، »قوه ذوق در آرای امام محمد غزالی و ایمانوئل کانت«، »غزالی، ســماع و موســیقی« و »غزالی و تمثیل معماری 

در تبیین آفرینش عالم« را پیِش روی خوانندگان کتاب قرار داده است.  این اثر رهاورد تازه موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( 

فرهنگستان هنر، در ۲۵۰ صفحه برای عالقه مندان به حوزه حکمت هنر و زیباشناسی اسالمی در سال ۱۳۹۹ است. 

اتاق خبر

برگزاری همایش ملی بزرگداشت آیت الله محمد کوهستانی با همکاری انجمن

همایش ملی بزرگداشت آیت الله  العظمی حاج شــیخ محمد کوهستانی باهدف شناساندن مفاخر و شناخت 

جایگاه علمی و اجتماعی آیت الله کوهســتانی، شــناخت ابعــاد دینی و اجتماعی و فرهنگی این عالم ارزشــمند 

و شناســاندن زوایای پنهان ایشان به نسل جوان برگزار می شــود.  زهد، پارسایی و ساده زیستی در مسیر عملی 

آیت الله کوهستانی)ره(، نقش آیت الله کوهســتانی)ره( در فرهنگ عمومی، توحید، خداباوری و والیتمداری در 

سیره عملی آیت الله کوهستانی)ره(، زمان شناسی، آگاهی، اجتماعی و سیاسی آیت الله کوهستانی)ره(، آیت الله 

کوهستانی)ره( از منظر بزرگان، کرامات، حاالت عرفانی، جلوه های رضا و تسلیم در سیره آیت الله کوهستانی)ره(، 

آرا، نظرات، فقهی، فلسفی و عرفانی آیت الله کوهستانی)ره( و سیره عملی آیت الله کوهستانی)ره( و مدیریت حوزه 

علمیه و طلبه پروری از محورهای این همایش اعالم شــده است.  مراسم اختتامیه همایش علمی عالمه آیت الله کوهستانی)ره( و تجلیل از 

نفرات برتر به میزبانی شهرستان بهشهر زادگاه این عالم جلیل القدر ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. 

پیام تسلیت رئیس انجمن در پی درگذشت مرحوم دکتر داود فیرحی

حســن بلخاری رئیس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی 

درپی درگذشــت مرحوم دکتر داود فیرحی در تاریخ ۲۱ 

آبــان ماه ۹۹ پیام تســلیتی صادر کــرد.  در متن این پیام 

آمده اســت:» انا لله و انا الیه راجعون؛درگذشــت اســتاد 

فرهیخته و شــریف دانشــگاه تهران، نظریه پرداز و اسالم 

شــناس فرزانه، حجت االســالم و المســلمین دکتر داود 

فیرحی موجب اندوه و تاثر بسیار گشت. بی تردید فقدان 

چنین شــخصیتی متین و باایمان در عرصه پژوهشگری 

حوزه و دانشگاه مصیبتی گران سنگ خواهد بود.  انجمن 

آثــار و مفاخر فرهنگی ضمن تســلیت بــه جامعه علمی و 

دینی کشــور از خداوند منان برای ایشان رحمات واســعه الهی و برای عالقه مندان و شاگردان بویژه خاندان معزز ایشان صبر و سالمتی 

مسئلت دارد. حسن بلخاری قهی؛ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
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حسن بلخاری در مراسم بزرگداشت مهدی محقق در تاالر وحدت عنوان کرد:

دکتر محقق مایه فروزندگی علم و دانش در ایران است
ســومین مراسم از سلسله نشست های تماشای خورشید روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه با بزرگداشت ۷ دهه خدمات علمی و فرهنگی دکتر 

مهدی محقق با حضور حســن بلخــاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انــرژی اتمی، غالمعلی 

حدادعادل رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی و حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، اشرف بروجردی رئیس سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران و جمعی از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور در تاالر وحدت برگزار شد. 

حســن بلخاری در این مراسم طی سخنانی گفت: نخســت ادای احترام می کنم به جناب استاد دکتر مهدی محقق که همچنان سایه 

بلندشان بر فراز انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ماندگار است و من مفتخر به شاگردی ایشان و دستیاری ایشان در این انجمن هستم خداوند 

به عزت و عظمت این استاد گرانقدر بیافزاید و البته تشکر می کنم از جناب آقای دکتر ایوبی که مسبب برگزاری این برنامه شدند. 

او افزود: ضروری بود که بزرگداشــت اســتاد محقق در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شود زیرا استاد ۱۵ سال ریاست انجمن را 

به عهده داشــتند اما هرچه به ایشان اصرار کردیم فرمودند که بنده در حال حاضر در مقام رئیس هیات مدیره انجمن هستم و نپذیرفتند 

که این مراسم برای ایشان در انجمن برگزار شود. من تا امروز این مطلب را در جایی مطرح نکرده بودم اما در این مجلس این امر را بازگو 

می کنم که خود استاد محقق اجازه ندادند که بزرگداشت ایشان در انجمن برگزار گردد. 

رئیــس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: مایلم درباره عنوان فوق العــاده جمیل این برنامه یعنی 

»تماشای خورشید« به این نکته اشاره کنم که کلمه خورشید در فرهنگ ما هم تصویر ماده و هم معناست. در وجه مادی نور بخشی از زمین 

است و هر شیء به وجود پرتو او نور و گرما می گیرد. 

او تاکید کرد: بر همین مبنا باید عرض کنم که نور وجود دکتر محقق فروزندگی علم و دانش را در ایران در پی داشته است. من از سال 

۹۶ در کنار ایشــان بودم. هرگز در جای ایشــان ننشستم و افتخار شاگردی ایشان را دارم. ممنونم از استاد که دست پاک کمک خود را از 

سر ما برنداشتند و از ته جانم می گویم این استاد بزرگ همیشه مایه دلگرمی ما هستند. 

درابتدای این برنامه حجت الله ایوبی طی ســخنانی گفت: سخنرانی ها و پژوهش های استاد محقق همچون یک سمفونی است، یک 

قصیده و یک سروده است؛ همان قدر شیرین و دلچسب. او معلم به معنای واقعی کلمه است. خیلی ها مدرس هستند و آموخته های خود را 

به دیگران منتقل می کنند ولی فرق است بین مدرس و معلم. استاد محقق معلم است یعنی دست دانشجو را می گیرد تا به مقصد برساند. 

غالمعلــی حدادعادل هم در این برنامه به ســخنرانی پرداخت و گفت: نکته ای که در کار دکتر محقق قابل توجه اســت تنوع کارهای 

علمی اوســت. از تدریس ادبیات عرب، تالیف کتاب های عربی گرفته تا کارهــای قرآنی، انواع کارهای کالمی و… . او به تاریخ علم و طب 

اســالمی هم عالقه مند بوده و توجه وســیع داشــته، طیف وسیع آثار اســتاد محقق تصحیح کتاب های طب اسالمی اســت و از این جهت 

به عنوان مرجع شــناخته می شــوند. او یک دانشــمند منزوی نبوده که خود را در اتاقی محبوس کند. او همراه بی قــرار و فعال در عرصه 

تاسیس موسسات علمی بوده است. با استادان غربی حشر و نشر زیادی داشته ؛ استادانی که جزء مشاهیر خاورشناسی بوده اند. 

در ادامه محمود نیلی احمدآبادی طی سخنانی اظهار کرد: استاد مهدی محقق عالمه است. ما امروز به روابط بین الملل اهمیت زیادی 

می دهیم ولی او یکی از پایه گذاران تعامل در حوزه علوم انســانی و معارف اســت لذا ســاختارمند کردن این مباحث از توفیق های دکتر 

محقق است. او عالمانه به خیلی از حوزه ها وارد شده است. 

ســپس علی اکبر صالحی به ایراد ســخن پرداخت. او گفت: عالمه مهدی محقق افزون بر برخورداری از پیوند ناگسســتنی با ســنت و 

مدرســه فکری و اســالمی، به کاوش در زوایای گوناگون مغرب زمین هم پرداخته، گســتره دانش او ایران را درنوردیده و به گوش جهان 

رسیده است. 

سومین همایش بین المللی » مولوی پژوهی « با سخنرانی ریاست و معاون علمی پژوهشی انجمن

سومین همایش بین المللی » مولوی پژوهی « همراه با نشست های مختلف تخصصی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.  در روز سوم این 

همایش، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)مدیر نشست(، محمود فرشچیان چهره ماندگار عرصه نگارگری، کاوه خورابه 

معاون علمی پژوهشی انجمن و بهمن نامور مطلق عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کردند
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دکتر احمد تمیم داری ادیب، زبان شــناس، فارسی پژوه و استاد 

زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه عالمه طباطبایی، در ۱۰ مهرماه 

۱۳۲۳ در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل دانشگاه تهران است 

و محضر اســتادان برجسته ای همچون ســیدجعفر شهیدی، احمد 

مهدوی دامغانی، سیدحســن ســادات ناصری و امیرحسین آریان 

پور را درک کرده و افزون بر ادبیات فارســی، درباره علوم اسالمی و 

مکتب تشیع هم به مطالعه و تحقیق پرداخته است. همچنین عالوه 

بر تألیف دههــا مقاله و کتاب، آثار ارزشــمندی را در زمینه ادبیات 

تطبیقی همچون »گســتره شــعر پارسی در انگلســتان و امریکا« و 

»ادبیات مــدرن در خاور نزدیک و خاورمیانه« از زبان انگلیســی به 

فارســی ترجمه و منتشر کرده است. استاد تمیم داری قریب به پنج 

دهه از عمر خود را صرف خواندن و نوشتن، آموزش و پژوهش نموده 

و همــواره دغدغه ادبیات فارســی و فرهنگ ایرانــی دارد. او فردی 

اخالق مدار اســت، بین علم و اخالق رابطه نزدیک برقرار کرده و از 

آنجا که در دیدگاهش، نقد دارای پیوندی با حقیقت و اخالق است، 

نگاهی نقادانه و آسیب شناســانه نیز به تاریخ، ادب و فرهنگ ایران 

دارد. از این رو، می کوشد همچون کانت که در مقاله »روشنگری« از 

محدودیت های تاریخی و کنونی سخن می گوید که دیگربودگی را 

از ما ســلب می نماید و »فوکو« که شرایط تاریخی اکنون ما را به نقد 

می کشد و امکان تغییر را به روی آدمی می گشاید، چیستی ادبیات 

و مصــرف آثار ادبی را در جهان کنونی بازگو کند. اســتاد به هویت 

خود، زبان فارســی و شــاعران بزرگ و توانای آن بویژه فردوســی، 

ســعدی و حافظ می بالد، چراکه معتقد اســت شــعر فارســی تاثیر 

زیــادی در هنر و مدنیــت جهان دارد و میزان تاثیرگذاری  ســعدی 

در جهان بســیار اســت. زیرا ادبیات او تعلیمی و جامعه نگاری است 

و شــاعر با تعلیم و انتقــاد، خوانندگان را به درک و تحلیل شــرایط 

فرا می خواند. بوســتان او  نیز گنجینه ای از نوع دوســتی است که با 

بهره گیری از آن و با توجه به میزان تاثیرگذاری شاعر می توان حتی 

به برخی مخاصمات بین المللی پایان بخشید. 

دکتر تمیم داری شاهنامه فردوسی را نیز یکی از بزرگ ترین آثار 

حماســی جهان می داند که تاکنون هر کس به تقلید از آن پرداخته 

هرگز در برتری نســبت به آن اثر بزرگ، موفق نبوده است. اثری که 

شــاعر با سرودن آن، زبان فارســی و تاریخ ایران را احیا کرد و اقوام 

پراکنده فارســی زبان را گــرد یکدیگــر آورد و داد و دهش و ترویج 

عدالت، آرمان سراینده اوست. 

اســتاد تمیم داری به تاریخ، ادب و فرهنگ کشــور خود عشــق 

می ورزد و عاشــقانه به آن خدمت کرده اســت. خدمــات او یادآور و 

مصداق این شعر حافظ است که »از آن به دیر مغانم عزیز می دارند/

که آتشــی کــه نمیــرد همیشــه در دل ماســت«. کتــاب »فرهنگ 

عامــه« از جملــه آثاری اســت که او دربــاره زبان و ادبیات فارســی 

تألیــف کرده و نشــان از توجه او به اهمیت ادبیــات عامه دارد. این 

کوشــش  او تحســین برانگیز اســت، زیرا فرهنگ عامه یــا فولکلور 

بخش مهمــی از زندگی انســان را دربر می گیــرد و اهمیت زیادی 

در شــناخت روحیات ملل مختلــف دارد. مهم آنکه، ریشــه  ادبیات 

متعالی و پیشــرفته را نیز بایســتی در ادبیات عامه جست وجو کرد. 

اما متاســفانه تحقیق و پژوهش دربــاره آن در ایران خیلی دیر آغاز 

شــد. نخســتین بار غالمرضا رشیدیاسمی در ســال ۱۳۱۵ در این 

بــاره با عنــوان »در باب فولکلور« در دانشــگاه تهران ســخن گفت 

که درواقع شرح مبســوطی در لزوم جمع آوری افســانه ها، ترانه ها 

و عــادات و آداب و اخالق بود. بعدها افــرادی چون صادق هدايت 

با تألیف کتاب »نیرنگســتان«، محمدعلــی جمال زاده در »یکی بود 

و نبــود«، عالمــه دهخدا با گــردآوری مجموعه ارزشــمند »امثال و 

حکم«، احمد شاملو با تألیف کتاب »کوچه«، سید ابوالقاسم انجوی 

شیرازی، دکتر محمدجعفر محجوب و دکتر علی بلوکباشی در این 

باره تحقیق کردند و نوشــتند. محجوب نخستين کسي بود که پاي 

چنين تحقيقاتي را به طور رســمي به دانشــگاه ها کشاند تا آنجا که 

ظاهرا اســتاد بدیع الزمان فروزانفر گفت: »شما فصلي گم شده را به 

دانشگاه تهران اهدا کرده ايد«. 

دکتر تمیم داری هم از جمله پژوهشــگرانی است که به اين وجه 

از دانش توجه کرده تا آنجا که ســال ها در دانشگاه ها به تدریس آن 

پرداخته و کتاب »فرهنگ عامه« را نگاشته است. کتابی که به چاپ 

هفتم رســیده و استاد در هر چاپ، آن را با ویرایش جدید در اختیار 

دانشجویان و عالقه مندان قرار داده است. اثری که نشان از اهمیت 

مقولــه هویت ملی و فرهنگ و عشــق به آن نزد اســتاد دارد و گواه 

این مدعا، گفته شــوپنهاور اســت »آثاری که از عشق و عالقه نشأت 

می گیرند، در آینده به شهرت می رسند«. 

یک عمر خدمت عاشقانه به فرهنگ و ادب ایران
درباره دکتر احمد تمیم داری استاد برجسته ادبیات فارسی

نادره جاللی
مدیرپژوهش های راهبردی انجمن



23دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۱۳ ـ مهر و آبان ۱۳۹۹

ساخت بنای جدید مقبره »اوحدی مراغه ای« 
به همت انجمن آثار ملی )مفاخر فرهنگی(

رکن الدین ابوالحســن مراغی مشهور به »اوحدی مراغه ای« عارف و شاعر پارسی گوی نامدار صاحب مثنوی معروف جام جم است که 

آرامگاهش در میان باغ سرسبزی در شهر »مراغه« واقع شده است. سنگ قبر »اوحدی« از سنگ کبود درست شده است. بر دیوار شمالی و 

جنوبی آن نام و تاریخ وفات او که ۷۳۸ قمری است حک شده است. در سال ۱۳۵2 شمسی از سوی انجمن آثار ملی )مفاخر فرهنگی( بنای 

جدیدی روی قبر مزبور احداث شده و سنگ مقبرٔه پیشین را به موزٔه آرامگاه انتقال دادند. 



تازه های نشر انجمن
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی بیانی

مرحــوم دکتر مهدی بیانی در ۱۲۸۵ شمســی در همدان متولد شــد. او پــس از گذراندن دوره 

تعلیمات دانشــکده افســری و خدمت وظیفه در ۱۳۱۲ خورشــیدی همزمان با کار در کتابخانه 

دانشســرای عالی، تدریس زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد و در ۱۳۱۳ خورشیدی به مدیریت 

کتابخانه عمومی معارف منصوب شــد. او در این مقام به گردآوری کتاب ها از کتابخانه سلطنتی 

و کتابخانه معارف برای بنیانگذاری کتابخانه ملی ایران پرداخت و پس از تاسیس این کتابخانه 

در ۱۳۱۶ خورشیدی، ریاســت این مجموعه را برعهده گرفت. او از اساتید ادبیات فارسی و یکی از تاثیرگذارترین 

شخصیت های فرهنگی و هنری در سده اخیر به شمار می رود که افزون بر تدریس ادبیات فارسی، برگزاری کالس 

کتابداری، نمایشگاه نسخه های خطی و کالس خوشنویسی را درایران پایه گذاری کرد. 

تاریخ فرشته )جلد دوم وسوم(
در باب کلمه تاریخ، این اتفاق نظر هســت که از قرون ســوم و چهارم هجری وارد حوزه فرهنگ 

اسالمی شــده اســت. پیــش از آن، رایج ترین کلمات در بــاب مفهوم تاریــخ، اصطالحاتی چون 

ایام، اخبار و ســیره بوده و در آثاری همچون »الملوك المتوجــه من حمیر و اخبارهم و قصصهم 

و قبورهم و اشــعارهم« از »وهب بن منبه« )متوفی ۱۱۶ق(، »ســیره رســول اللــه« از »محمد بن 

اســحاق« )متوفی ۱۵۰ق(، کتاب »اخبار بكر و تغلب« از »هشام کلبی« متوفی ۲۰۶ قمری مورد 

اســتفاده قرار گرفته. اما »محمد بن عمر واقدی« )متوفی ۲۰۹ق( از نخستین کسانی است که اصطالح »تاریخ« را 

به کار گرفت. مهم ترین اثر او کتاب »التاریخ و المغازی« اســت... . اما مجموعه »تاریخ فرشــته«، اثر »محمد قاســم 

هندوشــاه اســتر آبادی« معروف به »فرشته« مورخ و پزشــک ایرانی اهل استرآباد )اســتارباد( و کارگزار سالطین 

احمدنگر و بیجاپور هند اســت که تاریخ اتمام نگارش آن ســال ۱۰۱۵ قمری اســت. دکتــر »محمدرضا نصیری«، 

مصحح این کتاب در مقدمه ارزشمند خود بر جلد اول، نكات مهم حیات فرشته و تاریخش را بیان نموده است. 

میراث فرهنگی نطنز)جلد دوم(
مبنای شــکل گیری فرهنگ، دو وجه فیزیک و متافیزیکی یاماده و معناســت، در نظام و اندیشه 

انسان شــرقی، پیوستگی و اتصال این دو وجه، چنان برجسته و پررنگ است که گاه بازشناسی 

یک مکان، بازشناسی هویت، فرهنگ و معنای حاکم بر آن است. در جغرافیای ایران، این ویژگی 

ظهور و نمودی بارز دارد. شــهرها، روســتاهای شهرســتان ها و مناطق جغرافیایی دربردارنده و 

حامل فرهنگی هســتند که در عین بومی بودن و محلی بودن، پیوستگی کاملی با فرهنگ حاکم 

بر کشور دارند، به این ترتیب وحدت و کثرتی که در حوزه و قلمرو فلسفی ما جاری است تاریخ و جغرافیای ما را نیز 

در بر می گیرد. این پیوستگی و اتصال میان ماده و معنا در فرهنگ ملی و بومی ما ایجاب می کند در جهت شناخت 

ابعاد مختلف فرهنگی کشــور به تحقیقات و پژوهش های گوناگون و گســترده ای دست زنیم. تحقیقاتی که گاه با 

عنوان یک شــهر یا منطقه نه تنها ویژگی های اقلیمی و منطقه ای بخشی از کشور عزیزمان را برایمان باز می گشاید 

بلکه ما را به عمق و ژرفای هویت ملی و بومی مان نیز رهنمایی می کند. کتاب »میراث فرهنگی نطنز آثار و اســناد 

تاریخی، آداب و ســنت ها« یکی از این پژوهش هاست. کتابی که نه تنها جغرافیای نطنز را برایمان آشکار که تاریخ 

آن را نیز باز می گشــاید. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با چاپ آثاری چنین، در جهت آشــنایی هر چه بیشــتر ملت 

ایران با قلمرو جغرافیایی و هویت تاریخی این سرزمین گام بر می دارد. 


