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سخن ماه

این نیز بگذرد... 

چون سر آمد دولت شب های وصل            

 بگذرد ایام هجران نیز هم

بی شــک پربســامدترین واژه ای را کــه طــی ســال 

و  و شــنیدیم  و شــنیدیم  1399 خوشــیدی شــنیدیم 

چون غولی برخاســته از چــراغ جــادو، وهم انگیزیش 

شهرآشــوِب مردمــان شــده بود، کرونــا بــود و کرونا، 

کــه تاخت و تاخــت و تاخت و گویی هنوز ســِر ایســت 

و اســتراحتش نیســت. بــر مرکــِب نامبارکــش، وجود 

نازنینانی از کــره خاکی مان سوارگشــتند و به دعوت ِ 

ســفرِ نامیمونش لبیک گفتند؛ سفری چنین شتابان که 

داغ حسرت بر جان بازماندگان نهاد که یادآورد: ما آن 

شقایقیم که با داغ زاده ایم.

مردم ِنمنــاک و غمین مردمانی عاشــق در به انتظاِر 

ایــن قاصد ناخوش خبر، ســو و روشــنی از دیده برده و 

جان ها فرســوده است چرا که قرار بر این بوده که دیده 

را فایده آن باشــد که دلبر بینــد اما دریغ که من خود به 

چشم خویشتن دیدم که جان و جانانم می رود. 

بیم و امید حاصل از چشــم انتظاری از جهِت به پایان 

رسیِد وصال ها، همنشینی دردآور و جگرسوز از روزگار 

بدکردار کرونایی اســت کــه آدمی را از بــد حادثه فعال 

نصیب شده اســت. به قول عین القضات همدانی: »آنچه 

گفته اند که عاشق در مقام فراق خوشتر از آنکه در مقام 

وصال، راســت اســت، زیرا در فراق، امید وصال است و 

در وصــال، بیم هجر«. و این بیم هجر و هجرت و هجران 

طنینش را روز به روز پرآوازه تر گردانیده اســت و اســب 

نامرادش را بر دشت ِ آفت زده آدمیان می تازاند.

این روی تلخ ماجراســت اما روی دیگری هســت که 

پر قــدرت و اثر بخش مــی نماید.امیدی واقــع گرایانه 

بــا همرهــی تــالش و کوشــش چندچندان.در روشــن 

داشــت شــعله فروزانِ  چنین اجاقــی ،ذره ای کوتاهی 

نارواست،”که آتشــی که نمیرد همیشه در دل ماست”. 

اینک ســال جدید بر جســم و جان مــا و طبیعت حلول 

کرده و نوید بخش شــکفتن و زایایی اســت سخن کوتاه 

می دارم وآنچه را بایســته این روزگار است از قلم استاد 

شــفیعی کدکنی می شــنویم که خوش ســروده بود دیر 

روزی  و همچنان به کار آید امروز:

 گفتم: این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش؟

 گفت: صبری تا کران روزگاران بایدش

 تازیانه ی رعد و نیزه ی آذرخشان نیز هست

 گر نسیم

 و بوسه های نرم باران بایدش

 گفتم:

 آن قربانیان پار

 آن گلهای سرخ ؟

 گفت: آری

 ناگهانش گریه آرامش ربود

 وز پی خاموشی طوفانی اش

 گفت: اگر در سوک شان

 ابر می خواهد گریست

 هفت دریای جهان

 یک قطره باران بایدش

 گفتمش:

 خالی ست شهر از

 عاشقان وینجا نماند

 مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش

 گفت: چون روح بهاران

  آید از اقصای شهر

 مردها جوشد ز خاک

 آن سان که از باران گیاه

 و آنچه می باید کنون

 صبر مردان و

دل امیدواران بایدش.

کاوه خورابه
سردبیر
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از جمله فالسفه مهم اخالق  ارسطو که 

عنوان  با  اثری  و  شود  می  محسوب  گرا 

اخالق نیکوماخوس دارد، در مورد تقلیدی 

است،  داستان  هم  افالطون  با  هنر  بودن 

دارد.  او  با  نیز  جدی  نظرهای  اختالف  اما 

بودن  تقلیدی  افالطون،  نزد  که  حالی  در 

در  است،  حقیقت  از  آن  دوری  موجب  هنر 

نظر ارسطو هنرمند کمال مطلوب یا عنصر 

کلی اشیا را در نظر دارد. برخالف افالطون، 

برانگیختن  توان  هنر  است  معتقد  ارسطو 

لذت ادراک را دارد و با استفاده از اجزایی 

ضرورت  و  انسجام،  امکان،  احتمال،  چون 

از جنون ربوبی افالطونی فاصله می گیرد. 

بر  افالطون،  همچون  نیز،  ارسطو 

آن  سودمندی  یا  بودن  کاربردی  ضرورت 

است  زاویه  همین  از  دقیقا  و  دارد  تأکید 

کارکرد  ویژه  به  هنر،  اخالقی  کارکرد  که 

ترین  مهم  از  که  اخالق،  انگارانه  غایت 

است،  ارسطو  نزد  اخالق  شاخصه های 

برجسته می گردد.

کارکرد  بر  افالطون  چون  نیز  ارسطو 

تربیتی و اخالقی هنر تأکید دارد: »موسیقی 

دارای نیروی تشکیل خصلت و سیرت است 

و بنابراین باید در تعلیم و تربیت جوانان وارد 

شود.« لكن ایده های مهم و فلسفی ارسطو 

درباره نمایش و تبیین دقیق جزئیات نظری 

آن در فن شعر از جمله مهم ترین فرازهای 

نسبت هنر و اخالق در آرای اوست.

نمایش  اخالقی  تماما  کارکرد  ارسطو 

کند.  می  جو  و  جست  »کاتارسیس«  در  را 

کاتارسیس  به  اگر  نمایش  وی  دیدگاه  از 

نینجامد، هنر نیست. تبیین این اصطالح به 

تبیین نسبت وسیع تر هنر با اخالق کمک 

می رساند. کاتارسیس که مناقشات زیادی 

را در میان محققان و متفکران برانگیخته و 

است،  یونانی  لغت  مشهورترین  عبارتی  به 

است:  شده  تعریف  چنین  ارسطو  توسط 

برانگیزد  را  هراس  و  شفقت  باید  »تراژدی 

تا سبب تزكیه نفس انسان از این عواطف و 

انفعاالت گردد«. 

را  واژه  این  محققان  و  متفکران  اکثر 

و  کرده  ترجمه  روحی  پاالیش  و  تطهیر 

از  نمایش  تماشای  با  تماشاگر  معتقدند 

و روح  احساس ترس و شفقت تخلیه شده 

برخی  یابد.  می  آرامش  و  سکون  جانش  و 

نیز معتقدند ارسطو این کلمه را در معنای 

بدان  محتمل  که  برده  کار  به  آن  بقراطی 

مایه  آن  در  آنچه  از  نفس  که  است  معنی 

فساد و زیان است پاک می شود.

جزئیات  ذکر  با  شعر  فن  در  ارسطو   

در  سعی  تراژدی  ویژه  به  و  نمایش  نظری 

کاتارسیس  مفهوم  تر  کامل  هرچه  تبیین 

دو  متضمن  تراژدی  او،  دیدگاه  از  دارد. 

بازشناخت  و  دگرگونی  است:  اصلی  امر 

از  تغییر  معنای  به  تحول  تعرف(.  و  )تحول 

تغییر  مثال،  برای  است؛  آن  ضد  حالتی 

حالت ادیپ هنگامی که پی می برد پدر را 

این  نتیجه  است.  کرده  زنا  مادر  با  و  کشته 

دگرگونی تغییر عشق به نفرت در اشخاص 

است که تقدیرشان سعادت یا شقاوت بوده 

به  ناشناخت  از  انتقال  نیز  بازشناخت  و 

شناخت است.

کاتارسیس  محققان  اکثر  که  حالی  در 

را تطهیر روح مخاطبان نمایش می دانند، 

کسانی نیز هستند که معتقدند کاتارسیس 

ربطی به مخاطب نداشته و در اصل پاالیش 

قهرمان و رها شدن او از آلودگی جنایاتش از 

طریق بازشناسی آنهاست. همچون »جرالد 

فی. الس« که معتقد است: »کاتارسیس به 

خوانندگان  با  تماشاگران  در  تأثیر  معنای 

خود  در  که  است  چیزی  بلکه  نیست، 

نمایشنامه ایجاد می شود؛ یعنی پاک شدن 

خون  آلودگی  از  او  شدن  رها  و  قهرمان 

جنایتش از طریق بازشناسی آن، وحشتش 

از آن، و کشف اینکه »اشتباه جدی« از جانب 

خود او صورت گرفته است.«

 این نظر البته در همه موارد صادق نبوده 

ارسطو  دیدگاه  از  که  نیز،  هنر  هدف  با  و 

کامال اخالقی است، منافات دارد. تأکیدات 

دیگر ارسطو در باب تراژدی نسبت صریح 

تر اخالق و هنر در آرای او را روشن تر می 

سازد. 

سه  از  باید  تراژدی  در  است  معتقد  وی 

انسانی  داد  نشان  نباید  کرد:  اجتناب  امر 

این  زیرا  رسد،  می  شقاوت  به  سعادت  از 

نشان  نباید  است؛  انگیز  نفرت  و  زشت  امر 

به نیکبختی  از بدبختی  بد  انسان  داد یک 

می رسد، زیرا در جان مخاطب نه شفقتی 

بر می انگیزد و نه ترسی؛ و نباید نشان داد 

به  نیکبختی  از  بد  العاده  فوق  انسان  یک 

بر  احساساتی  نه  زیرا  شود،  دچار  بدبختی 

می انگیزد و نه ترس و شفقت را .

شقاوتی  ارسطو  دیدگاه  از  »شفقت« 

است که آدمی بدان گرفتار شود؛ در حالی 

است  آن  ترس  و  نباشد  آن  مستوجب  که 

که در نمایش کسی را ببینیم که حاالتش 

ما  این مسئله در  و  باشد  به خودمان  شبیه 

دکتر حسن بلخاری قهی
رئیس انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی

هنر و اخالق در اندیشه ارسطو و فلوطین
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هراس برانگیزد که مبادا ما نیز به سرنوشت 

یکی  شاید  شویم.  دچار  نمایش  قهرمان 

یا  همان هامارتیا  تراژدی  اصلی  عوامل  از 

خطای تراژیک قهرمان باشد:

به  سعادت  از  انتقال  نمایش،  در  باید 

شقاوت باشد نه از شقاوت به سعادت و این 

فرومایگی  و  پستی  سبب  به  هم  دگرگونی 

طبع و نهاد قهرمان پیش نیامده باشد، بلکه 

قهرمان  که  باشد  عظیم  خطایی  موجبش 

همچنین،  باشد.  شده  آن  مرتکب  داستان 

می  قرار  هدف  سه  موسیقی  برای  ارسطو 

دهد که کامال اخالقی است: تربیت، تطهیر، 

و لذت ذهنی و عقلی یا تفریح و تفرج بعد از 

ترس  به  ارسطو  نیز  معنا  این  شرح  در  کار. 

و شفقت نظر دارد: »در تربیت باید نواهای 

اخالقی را به اجرا در آورد، اما ما می توانیم 

به نواهای عملی و انفعالی که دیگران اجرا 

می کنند گوش فرا دهیم، زیرا احساساتی 

و  شور  همچنین  یا  ترس  و  شفقت  مانند 

نشاط در بعضی از نفوس بسیار نیرومندند 

و بیش یا کم در همه نفوذ و تأثیر می کنند. 

بعضی اشخاص را که شور و هیجان دینی 

در سر دارند می بینیم که از شنیدن نواهای 

عرفانی از بند اسارت آزاد می شوند، زیرا که 

این نواها نفس را شفا و صفا می بخشد. آنان 

که تحت تأثیر شفقت یا ترس و هر طبیعت 

اند تجربه مشابهی دارند، دیگران  عاطفی 

به درجات متفاوت با چیزی به شور می آیند 

که مخصوصا در ایشان تأثیر می کند و همه 

و نفوسشان منور   یکسان تطهیر می شوند 

می گردد نواهای تطهیر نیز لذتی بی آالیش 

به بشر می بخشند.«

  فلوطین و تقلیدی بودن »هنر«
و  بزرگ  متألهی  اصل  در  که  فلوطین 

غرب  حکمای  بر  تأثیرگذار  بسیار  حکیمی 

از نظر  و  به ویژه متکلمان مسیحی است  و 

فکری در حوزه نوافالطونیان قرار دارد، در 

تقلیدی بودن هنر با افالطون و ارسطو هم 

داستان است، اما به دلیل نگره های عرفانی 

تقلید  نه  را  هنر  خویش،  خاص  حکمی  و 

معقول  صور  از  تقلید  که  محسوسات،  از 

می داند.

به  آشنای  متفکران  و  منتقدان  برای 

این  اصول و مبانی فلسفه افالطون هماره 

سؤال وجود داشته و دارد که چرا وی با آنکه 

در تبیین رابطه پیچیده و غامض »شدن« و 

تقلید  نظریه  به  »مثال«  با  »جزء«  و  »بودن« 

رومی آورد و از آن برای تشریح رابطه جهان 

هستی با عالم مثل )که جهان هستی را به 

مثابه اثری هنری و تصویری از ساحت مثل، 

داند(  می  الهی  صانعی  پرداخته  و  ساخته 

در  ولک«  »رنه  تعبیر  به  کند،  می  استفاده 

تاریخ نقد جدید، مایل نیست فاصله کوتاه 

خود را با این ایده )که هنرهای تجسمی و 

شعر چیزی جز تجسد حسی امر آرمانی در 

این قوالب نیستند( بپیماید؟ فاصله ای که 

فلوطین آن را پیمود و هنر مبتنی بر همان 

مفهوم تقلید را تقلید صور آسمانی شمرد. 

با  پنجم،  انئاد  از  هشتم  رساله  در  فلوطین 

سؤال  این  ذکر  به  معقول«  »زیبایی  عنوان 

به  تواند  می  آدمی  چگونه  که  پردازد  می 

با تمایز  آید. وی  نایل  نظاره کیهان معقول 

آنها خام  از  میان دو قطعه سنگ، که یکی 

و  است  هنرمندانه  بخشی  صورت  فاقد  و 

به  هنرمند  مهارت  واسطه  به  که  دیگری 

صورت فرشته یا انسانی زیبا در آمده است، 

زیبایی منظور در اثر هنری را نه به واسطه 

سنگ، بلکه صورتی می داند که از نفس و 

جان هنرمند برآمده و در سنگی خام جلوه 

کرده است:

»این صورت در ماده نبود بلکه پیش تر 

از آنکه با سنگ پیوند بیابد در هنرمند بود، 

نه برای آنکه هنرمند چشم و دست داشت، 

ایده  بود.«  ور  بهره  هنر  از  آنکه  برای  بلکه 

فلوطین در این باب که به تأویل و تعبیری 

بسیار  انجامد  می  تقلید  نظریه  از  ظریف 

است  معتقد  وی  زیباست.  و  توجه  جالب 

زیبایی مکنون در ذات هنر )که هنرمند به 

وسیله آن اثر هنری زیبا خلق می کند( برتر 

از زیبایی سنگ است، زیرا ایده  و عالی تر 

نمی  سنگ  به  و  مانده  خود  جای  در  هنر 

رسد، اما فروغی از آنکه الجرم فروتر از آن 

ایده است به سنگ می رسد. این نیز چون 

به سنگ رسید، بدان نابی که هنر خواهان 

آن است با سنگ متحد نمی شود، بلکه این 

که  حدی  دهد؛  می  رخ  حدودی  تا  پیوند 

بستگی کامل به توان و آمادگی سنگ برای 

پیروی از هنر و فرمان آن دارد.

فلوطین هنر را قادر به آفرینش کیفیتی 

می داند که بازتاب خود آن )هنر( است. هنر 

به یاری مفهومی صورت بخش، اثری پدید 

توانایی  این  سازد.  می  نو  از  را  آن  و  آورده 

در ذات خود مؤید و مثبت این معناست که 

هنر حاوی زیبایی بزرگ تر و حقیقی تری 

کند.  می  عطا  بیرونی  اشیای  به  که  است 

در اینجا فلوطین به بیان تقلیل ذات وجود 

در نزول از ساحت معنا به ماده می پردازد 

افالطون  فلسفی  اندیشه  اصیل  اصل  که 

وجود  نزول،  این  با  است.  نوافالطونیان  و 

از  بعد  به  بنا  و  افتاده  فرو  مراتب  ورطه  به 

بنابراین  شود.  می  ناقص  و  نازل  حقیقت، 

بیرون  خود  از  که  نسبت  همان  به  »زیبایی 

می رود و به ماده گسترده میشود ضعیف تر 

از آن زیبایی می شود که در واحد ساکن و 

ثابت است«. 

را  هنری  صور  تأویل،  این  با  فلوطین 

منبعث از »واحد« یا همان عقل فعال ازلی 

می داند و مستند به اصل عقلی لزوم ذاتی 

شرافت مؤثر بر متأثر، جهان متکثر را متأثر 

از حقیقت واحد مؤثری می داند که خالق 

عالم است. از دیدگاه وی، هرچه در جهان 

محسوس وجود دارد آفریده چیزهایی است 

که در جهان معقول اند.  



دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۱۵ ـ بهمن و اسفند ۱۳۹۹ 6

 هرجا سخن از فرهنگ است 
باور های آیینی هم مورد توجه اند

 دکتر رقیه بهزادی در گفت و گو ی اختصاصی با » مفاخر ماندگار«:
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دکتر رقیه بهزادی )متولد 1311ش( 

تهــران  بازنشســته دانشــگاه  اســتاد 

اســت .او مــدرک دکتری خــود را در 

رشــته فرهنگ و زبان های باستانی از 

دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران در 

ســال 13۵۵ش اخذ کــرد و در حوزه 

زبان های باستان ایرانی، قوم شناسی، 

نمادشناســی و فرهنــگ و دانشــنامه 

تحقیق و پژوهش هــای فراوانی انجام 

داده است که شمار آنها به بیش از سی 

کتاب و صدها مقاله می رسد.

ایــن اســتاد و پژوهشــگر فرهنــگ و 

زبان هــای باســتانی مدتــی در ســال 

13۵۴ش بــه عضویــت فرهنگســتان 

زبان در آمد و پس از پیروزی انقالب که 

تمام مؤسسات فرهنگی و علمی کشور 

مثل فرهنگســتان زبان، فرهنگستان 

ادب و هنر درهم ادغام شــد و مؤسسه 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی به وجود 

آمد، به عنوان پژوهشگر در آن مؤسسه 

بــه فعالیــت پرداخــت. او همچنیــن 

عضو شــورای عالی مطالعــات هنر در 

دانشکده هنرهای زیبا است.

فهرســت بلندی از تألیفــات، ترجمه ها 

و  مقاالت علمی پژوهشــی این اســتاد 

برجسته دانشگاه تهران در سوابق علمی 

او رخ می نماید که برخی از آن ها عبارتند 

از: »آریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن 

تاریخ ایران«، کتابخانه طهوری، تجدید 

چاپ در ســال 13۸3. »تقویم قوم های 

کهن«،  نشــر مهاجر. »سال ها باید که تا 

...،  جشــن نامه استاد پرویز شهریاری«، 

فــردوس، 13۸۲. »قوم هــای کهــن در 

آســیای مرکــزی و فالت ایــران«، دفتر 

مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت 

امــور خارجــه 13۷3 تجدیــد چــاپ. 

کتابخانه طهوری - ۰۸ اســفند، 13۸۶. 

»قوم های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، 

بین النهریــن و هالل حاصلخیز«، نشــر 

طهــوری شــهریور، 13۸۴. ایــن کتاب 

برگزیده کتاب ســال جمهوری اسالمی 

ایــران از طرف وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی اســت. »مفاخر آیین زرتشت«، 

هرمس. »پارت ها«، فیلیپ لوزینســکی، 

»پچنگ هــا،   .13۸۰ پژوهنــده،  نشــر 

آنــدره  یاس هــا و کومان هــا«، نوشــته 

اس پالوتســی هورات، دفتــر مطالعات 

طیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 

13۷۵. »تاریخ بابل از تأسیس سلطنت 

تا غلبه ایرانیان«، لئوناردویلیام کینگ، 

)ویراســتار: منوچهــر امیــری( علمی و 

فرهنگــی، ۵ شــهریور، 13۸۶.»جــاده 

ابریشم«، ادوارد شواردنادزه، مرکز چاپ 

و انتشارات وزارت امور خارجه، 13۸1. 

»دانشنامه اســاطیر یونان و روم«، مایک 

دیکســون ـ کندی، کتابخانــه طهوری، 

1۸ اردیبهشت، 13۸۵. »دنیای خیالی 

بارانکین«، مدودوف، نشــر نی، 13۷۷. 

»زن در شرق باســتان«، ایلسه سیبرت، 

نشــر پژوهنده، 13۷9. »ســارمات ها«، 

تاگودتوس سولیمیرســکی، نشر میترا، 

13۷۴. »«سکاها«، تامارا تالوبت رایس، 

انتشــارات یزدان، 13۷۰. »سلجوقیان 

آســیای صغیــر«، تامارا تالوبــت رایس. 

باســتان«،  شــرق  اســاطیر  »فرهنــگ 

گوندولیــن لیــک، کتابخانــه طهوری، 

1۶ خــرداد، 13۸۵. »فرهنــگ مصــور 

نمادهای کهن«، جی ســی کوپر، نشــر 

نمادها  نــگاره ای  »فرهنــگ  فــردوس. 

در هنــر شــرق و غــرب«، جیمز هــال، 

فرهنــگ معاصــر، ۷ خــرداد، 13۸۴. 

»فنیقی ها، ساباتینوموســکاتیف، نشــر 

پژوهنــده، 13۷9. »گرجی هــا«، دیوید 

مارشال النگ، دفتر مطالعات سیسی و 

بین المللــی وزارت امور خارجه 13۷3. 

»میترا یا مهر نزد مغان هندویی شــده«، 

هلموت هومباخ، نشر پژوهنده، 13۷9. 

»نام های جغرافیایی وریشه های تاریخی 

آن در ماد )آتروپاتن(«، مینورسکی، نشر 

پژوهنده 13۷9. »هنر بیزانس«، دیوید 

تالبوت رایس، نشره قطره 13۸۴.

در گفت و گو با این اســتاد و پژوهشــگر 

برجســته کشــور در حــوزه فرهنــگ و 

زبان های باســتانی، نــوروز و آیین های 

ایرانیــان در ســال نــو را مورد بررســی 

قــرار داده این که درادامــه حاصل آن را 

می خوانید.

 

در گفــت و گویی بیان کــرده اید 

کــه ایرانیان بــه واســطه  اهمیتی 

كــه به شــادی می دادنــد در طول 

ســال بــه مناســبت های مختلف 

جشــن های گوناگونــی را بــر پــا 

می داشتند و مراسم و دعاخوانی 

آنها را »جشن خوانی« می نامیدند. 

خوانی هــا  جشــن  ایــن  کیفیــت 

چگونــه بــوده و آیــا ایــن آئین در 

ایام نوروز و شــروع فصل بهار نیز 

برگزار می شده است؟

کلمــه »جشــن« از واژه اوســتایی »یــز  

yaz« و ســنکریت »یــج  yaj«  اســت که 

بــه معنای ســتایش کردن آمده اســت.  

جشــن روز بزرگترین جشــن ایرانیان و 

از نمایان ترین جشن های بهاری جهان 

به شــمار می رود.  برای پیدایی و توجیه 

همچون  انگیزه هــای  غالبــا  جشــن ها 

حــوادث تاریخــی، ملــی، داســتانی یا 

دینی دخیل است.  تقدس جشن نوروز 

بیش از ســایر جشن هاســت، زیرا با نام 

»فروردین« که ویژه فره وشی هاست آغاز 

می شــود و از اول بهار و اعتدال ربیعی و 

رستاخیز طبیعت و زندگی مجدد است.  

در آیین زرتشــت خوشی دنیوی نقیض 

سعادت اخروی نبوده است.  در سراسر 

کتاب »یشــت ها« از پهلوانی، مردانگی، 

عــدل و انصاف بــذل و بخشــش علم و 

معرفت سخن رفته اســت. غایت آمال و 

آرزوها و نهایت مقصود در پرهیزگاری، 

صدرا صدوقی
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راســتی و درســتی، رادمردی و عدالت 

اســت.  »هــرودوت« در تاریــخ خود در 

جایی که از شیوه ستایش ایرانیان کهن 

ســخن می گوید نوشته است که »مغان« 

به هنگام ســتایش آواز مــی خواندند و 

»تغنی« می کنند و »تغنــی« در نظم بود 

و نه در نثر.

 علت این که ایرانیان سفره 

هفت ســین پهن می کرده 

اند چه بوده است؟ 

در روزگار ساسانان  قاب های 

زیبــای منقــوش از چیــن به 

ایــران آورده می شــد و ایــن 

ظرف هــا به نام کشــوری که 

از آنجــا به ایــران آمــده بود 

»چینــی« نامیده می شــد که 

بــه گویش دیگــر در ایران به 

صورت »سینی« رواج یافت.

 در اســاطیر یونان آمده است 

که در »سینی ها«یی به همین 

 Adonis  نام برای آدونیــس

کاهــو مــی کاشــتند.  درون 

ســینی های ایران، هفت نوع 

از گونه های شــیرینی به نام 

هفت امشاســپند )مقدسان( 

همچون اردیبهشت، خرداد، 

امــرداد، شــهریور، بهمــن و 

اهورامزدا  خود  و  اسپندارمذ 

گذاشته می شد.

 ســبزه ها را گاه  بــه شــمار 

هفــت، پیــش از نوروز ســبز 

می کردنــد.  درکاخ شــاهان 

دوازده ســتون از خشت خام 

بــر مــی آوردند و بــر هر یک 

یکی از غالت را می کاشــتند 

بر اســاس این باور که سالی 

پربرکت پیش رو باشد.

 بر ســر خوان نوروزی، »نان« 

نمادی از برکت بود و در عمر ساسانان،  

نان هــای کوچک بــه نــام »درون« می 

پختند و بر ســر ســفره می گذاشــتند. 

»شمع« نمادی از جهان فروغ و بی کرانه 

اهورامــزدا و قلمــرو وی بــه شــمار می 

رفت.  »تخم مرغ« بن مایه خوان نوروزی 

تمثیلــی از بــاروری، زندگــی و زایــش 

کیهانــی بود زیرا پوســت آن 

طــاق  و  آســمان  از  نمــادی 

کیهان بود. 

»آینه « به مفهوم شکل و دیدار 

و یکــی از نیرو های تشــکیل 

دهنده انســان به شمار بود، 

یعنی در نخســتین روز نوروز 

که انسان کیهانی با نیروهای 

می گیــرد،  شــکل  دیگــر 

می بایســتی نمــادی از آن بر 

سر سفره نوروز باشد. 

حــوت )ماهی( بــه هنگامی 

که بــرج حوت به بــرج َحَمل 

تحویــل می گردد بــه عنوان 

نمــادی از آخرین ماه ســال 

قــرار       ســفره  در  خــوان،  در 

می گیرد، را نمادی از آناهیتا 

تا زنده است  ســرور آب های 

که بــاروری را برعهــده دارد 

و موجــب برکت در ســال نو 

می شود. 

»انــار« یکی از مقــدس ترین 

میوه هــا و دانه هــای آن نماد 

باروری و تکثر اســت.» َبرسم 

گل  رنــگ  کــه   »Barsam

و شــکل غنچــه آن هماننــد 

خــوان  در  اســت،  آتشــدان 

نوروزی قرار می گیرد.

نــوروزی  خــوان  بر  »ســکه« 

نمادی از شهریور امشاسپند، 

موکل فلزات است؛ وجودش 

بر ســر ســفره موجب برکت 

می شــود.  »نارنج« نمادی از گوی زمین 

در »کیهان« اســت و گــردش آن بر روی 

آب، نمودار گذر بروج دوازده گانه است، 

در اساطیر دور، دارنده ارواح خبیثه و در 

اسطوره های کهن سبزی خدایان است. 

 در کنار جشــن خوانــی، در ایران 

باستان مراســم »كوسه برنشین« 

نیــز اجرا مــی شــده اســت؛ این 

مراسم به چه صورت بوده  است؟

از جمله مراســم نوروزی که در آغاز بهار 

انجــام می شــد، میرنوروزی یا »کوســه 

بر نشــین« بــود. ایــن مراســم همانند 

تحت  کنونــی  کارناوالــی  جشــن های 

عنوان جشــن بهار انجام می شــد.گاه 

تغییــر در کبیســه باعــث جابجایی این 

مراسم می شــد اما بیشــتر اول بهار در 

اعتدال ربیعی انجام   می گرفت. 

در این مراســم مردی کوسه را بر خری 

می نشــاندند، در دســتی بــادزن و در 

دست دیگرش کالغی بود. پیوسته خود 

را باد می زد و در کوچه بازار می گشت و 

اشعار کنایت آمیز می خواند مردم به وی 

ســکه و دینار می دادند و این مراســم تا 

واپسین روز اول بهار صورت می گرفت.

میر نــوروزی نیز به باوری بــر می گردد 

که شــاه جوانی را بــرای مدتی کوتاه به 

فرمانروایی بر می داشتند و بعد از مدت 

زمانــی کوتــاه وی را برای تــداوم عمر 

فرمانــروا، که وجودش موجــب باروری 

می شــد، می کشــتند، ولــی بعدها هم 

کوســه و هم میرنوروزی را نمی کشتند، 

و حالتی نمادین داشتند.

 

چهارشنبه سوری مربوط به ایران 

پیــش از اســام اســت یا پــس از 

اسام ؟ چرا این مراسم برگزار می 

شده است؟ 

چهارشنبه ســوری از واژه ســور و ُسخر 

Soxr به معنای »ســرخ« است. ایرانی ها 
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بــرای ســی روز ماه نامی داشــتند و هر 

زمان که نام ماه با نام روز تالقی می کرد 

جشن می گرفتند. کلمه »شنبه« متعلق 

به بین النهرین و ســامی ها و چهارشنبه 

ایرانی نیســت.  ضمنا ایرانی ها به نشان 

احترام بــه آتــش از روی آن نمی پرند و 

اینکه سه دسته هیزم اشاره به سه دسته 

نماد ایرانی، اندیشه نیک، گفتار نیک و 

کنش نیک است، ایرانی نیست.

استاد ذبیح بهروز معتقد است که جشن 

چهارشنبه ســوری یــادگار و بازمانده از 

گذر ســیاووش از آتش اســت که جهت 

اثبــات بــی گناهــی وی بــه وســیله ور 

Var یــا،  ورنگــه Varangh انجام یافته 

اســت.  بنابراین آثار و عالئم بازمانده از 

مورخین تاریخ، مبنای این امر مصادف 

با روز چهارشــنبه به دســتور افراسیاب 

انجام گرفته اســت.  از آنجــا که در آیین 

زرتشــت ســوگواری در رثــای ُمردگان 

جایــز نیســت، پارســیان زرتشــتی در 

آخرین شــب چهارشــنبه پایان سال از 

آتش   می گذشتند تا خاطره سیاوش به 

منظور دفاع از عفــت و پاکدامنی وی را 

جاودان ســازند.  در واقع چه فلسفه ای 

از این برتر و انسانی تر بر نوروز می توان 

شمرد که آمدن نوروز بهانه ایست جهت 

پاک کردن، زدودن پلیدی ها ســالم ها، 

مبارک گفتن ها و دیده بوسی ها که همه 

ویژگی های عاطفی و واالی انسانی را با 

خود دارد.

اجازه دهید کمــی به فعالیت های 

علمی و پژوهشی سرکار بپردازیم؛ 

به نظر می رسد عمده فعالیت های 

علمی و پژوهشی شما متمرکز بر 

روی بحــث »قومیت ها« اســت؛ آیا 

این امر دلیل خاصی دارد؟  

از آنجا که رشــته تحصیلی من »فرهنگ 

و زبان های باســتانی« بوده است و بدان 

لحاظ که هرجا سخن از فرهنگ است، 

فرهنــگ  زیرمجموعه هــای  شــناخت 

همچــون زیســتگاه، خاســتگاه، خط، 

زبان، هنر، اســاطیر، باور هــای آیینی و 

دانش ها مطرح اســت، لذا پرداختن به 

هر یــک از این زیرمجموعه هــا که خود 

بخشــی از فرهنگ اســت، مطلب مورد 

عالقه ی من بود.

 هنگامی که به گویش و گفتار 

آیا  می شــود  پرداخته  قومی 

می توان زیستگاه، خاستگاه، 

مســیر مهاجرت ها،تعامالت 

فرهنگــی، داد و ســتد های 

خــود  همــه  کــه  تجــاری 

می توانند در فرهنگ و زبان 

اجتماعــی-  پدیده هــای  و 

قومی موثر باشــند را نادیده 

گرفــت!  چگونــه می تــوان 

مســیر مهاجرت آریایی ها در 

حدود 3۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سال 

پیش از میالد از دشــت های 

اوراسیا و ســرازیر شدن آنان 

بــه دره ســند و فــالت ایران 

و مواجهــه آنان بــا باورهای 

دینی، زبان و خط و معماری 

و سایر مفاهیم فرهنگی را در 

نظر نگرفت.

 رویارویــی قــوم آریــا درون 

چــون  اقوامــی  بــا  فــالت 

تپورها،  لولوهــا،  گوتی هــا، 

در  ســاکن  کاســی های 

دامنه های زاگرس و ســپس 

درانحنای فــرات در مواجهه 

با هنــر، معمــاری، باورهای 

دینــی در شــوش و انــزان و 

انشان عیالم صورت پذیرفته 

و بــر این قوم گله دار صاحب 

اســب و ارابــه تاثیری بســزا 

داشته است؛ بدون تردید در 

برافراشتن کاخ های عظیم هخامنشان و 

صورت هــای زیگورات های عیالم واجد 

نقش به سزا بوده است.

آیا مهاجرت قوم کاســی به سوی شمال 

و گــذران آنــان از کاشــان و کیزوواتنــا 

)قزوین( و رســیدن به کرانه های دریای 

شــمال و بخشــیدن نــام »کاســپین= 

قزوین« به دریــای مازندران، 

مــا را بــر آن مــی دارد که به 

مــان درباره  میــزان بضاعت 

آنان پژوهش و جستجو کنیم.

 برخــی پژوهشــگران برآنند 

کــه اقــوام پیشــا - ســومری 

روزگارانــی از درون فالت به 

بیــن النهریــن کوچیــده اند 

و آنــان، همچــون مصریــان، 

مبدعــان خط هــای تصویری 

در جهــان بــوده انــد و قــوم 

اقــوام  »فنیقــی«  دریانــورد 

ســاکن در هــالل حاصلخیز 

حامالن خط، حتی تا شــمال 

آفریقــا و کارتاژ بوده اند و ایده 

رسان  انگیزه ابداع خط، نزد 

یونانیان شده اند. 

یکــی از تخصص هــای مهم 

سرکار، فرهنگ و زبان های 

باستانی است؛ ارزیابی شما 

از آموزش های دانشــگاهی 

و پژوهش هــای ایــن عرصه 

چگونه است؟ 

فرهنگ  تدریس  تردید  بدون 

و زبان هــای باســتانی ایران، 

جهت عالقمندان به زبان های 

نیاکانی مــان، امری مطلوب 

اســت تا بدانیــم و بیابیم که 

و  مــادری  زبــان  ریشــه های 

فارسی نوین و پیشینه دیرینه 

آن چگونه بوده است.
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حســن بلخــاری در ابتــدای ایــن برنامــه 

گفت: اســتاد خسروشــاهی یکی از مصادیق 

بسیار برجسته این گفتار نورانی حضرت امام 

صادق)ع( اســت کــه »هرکس عالــم به زمان 

خویش شــد، مورد هجوم فتنه های زمان قرار 

نمی گیــرد.« این روایــت در بطن و جان خــودش، بیانگر یک حقیقت 

متعالی در متن اندیشــه های اسالمی و شیعی اســت: به روز بودن یا به 

تعبیر فلسفی رایج، مدرن بودن؛ به دنبال دنیاهای جدید بودن و نوعی 

تجدد را در عرصه سنت تعقیب کردن. 

اوافزود: به عبارت دیگر، ســنت در ذات خود، زاینده تجدد و ادراک 

زمــان خویشــتن و اقتضائات آن اســت. جمله امام صــادق )ع( به این 

معناســت که زمان در جوهر خود، بیانگر ظهور مســائل مستحدثه ای 

است و هر که به این مسائل عالم شــد، نه تنها از هجوم فتنه ها در امان 

می ماند، بلکه می تواند کاروان اندیشه را با درک دقیق از تحوالت زمین 

و زمان، به جلو ببرد. 

اســتاد دانشــگاه تهران ادامــه داد: روحانیــون و عالمانی که در 

چنین بســتری رشد می کنند و ظاهر می شــوند، تفسیرهای جدید 

مبتنی بر حقیقت ســنت دین ارائه می دهنــد و جهان جدیدی که با 

پرســش های جدید، پاســخ های جدیدی می طلبد، با این عالمان، 

مسیر فکری خود را تعیین می کند. 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: مرحوم خسروشاهی در مدت حضور در واتیکان و سال های اولیه 

انقالب که هجمه عظیمی علیه مبانی فرهنگی اسالم در جهان مطرح 

شــد، ســعی کرد بر بنیاد یک ســنت اعتدالی دقیق تا جای ممکن از 

مشاجرات میان اسالم و مسیحیت بکاهد. 

  پیشگام در تقریب و وحدت جهان اسالم
درادامه ایــن برنامه محمدجواد ظریف، به ایراد ســخن پرداخت و 

گفت: مرحوم سیدهادی خسروشاهی از همکاران خوب و برجسته ما 

در وزارت امور خارجه بود؛ چه در دوران مسوولیت در واتیکان و چه در 

دوران مسوولیت در قاهره که با تالش فراوان 

و بینش عمیق و انقالبی، ســابقه درخشــانی 

از خــود در وزارت خارجــه و در نهضت هــای 

اسالمی باقی گذاشت. 

اوافــزود: ایشــان از پیشــگامان تقریب و 

وحدت جهان اســالم بود، به ســیدجمال الدین اســدآبادی عشــق 

می ورزیــد و او را نمونه ای از تالش برای وحدت اســالمی و بیداری 

جهان اســالم می شــناخت. همچنین برای معرفی نهضت اسالمی 

در داخل ایران و نیز معرفی ایران اســالمی به جهان اسالم و جهان 

مسیحیت، تالش فراوانی کرد. 

 چهره  ای برجسته 
در میان عالمان زمان

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی 
مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی

دوماه با اصحاب علم و فرهنگ؛ 

گزارش ها�یی از نشست های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مراســم بزرگداشــت مقام علمی و فرهنگی مرحوم اســتاد 

ســید هادی خسروشــاهی  عالم مجاهد، اســام پژوه و متفکر 

معاصر را یکشــنبه ۵ بهمن ماه در قالب  یک نشست در فضای 

مجازی برگزار شــد. درایــن برنامه دکترحســن بلخاری رئیس 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکترمحمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه،  آیت الله سید جمال الدین دین پرور دبیرکل بنیاد بین 

المللی نهج الباغه، حجت االســام والمســلمین محمد جواد 

 حجتی کرمانی محقق و پژوهشــگر تاریخ و فرهنگ اســامی، 

حجت االسام و المسلمین ســید محمود دعائی  مدیرمسوول 

روزنامه اطاعات، دکتر محمد مهدی جعفری نماینده دوره اول 

مجلس شــورای اسامی و استاد  دانشگاه شیراز و سید محمود 

خسروشــاهی فرزند اســتاد فقیــد و مدیر مرکز بررســی های 

اســامی ســخنرانی کردند. همچنین در این نشست از کتاب 

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حجت االســام 

و المسلمین  ســیدهادی خسروشاهی که در سلسله انتشارات 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است نیز رونمایی  شد. 

صدرا صدوقی
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  با مسائل روز جهان اسالم آشنا بود
نشســت  ایــن  ســخنران  ســومین 

سیدجمال الدین دین پرور بود. او طی سخنانی 

گفــت: اســتاد خسروشــاهی از آغــاز جوانی 

رســالتی در رابطــه با جهــان اســالم، اتحاد 

مسلمین و بیداری آنها بر دوش خود احساس 

می کرد و با نوشــتن مقاله و کتاب و شــرکت در مجالس در این مسیر 

تالش می کرد. ایشان یک حالت اعتدال، توجه به عالیق و سلیقه های 

مختلف و هماهنگی و همسازی با دیگران داشت و از معدود طالبی به 

شــمار می آمد که در کنار درس و بحث، دســت به قلم داشت و به قول 

جالل آل احمد، نبش قبری کار نمی کرد بلکه با مسائل روز جهان اسالم 

آشنا بود و درباره آن مسائل قلم می زد. 

  رجل بین المللی اسالمی
درادامــه محمدجواد حجتی کرمانی، طی 

ســخنانی گفت: موقعیت فرهنــگ و خدمات 

دینی اســتاد خسروشــاهی، نه تنها در ایران، 

بلکه در کشورهای اسالمی شهره عام و خاص 

اســت. وی یک رجل بین المللی اسالمی بود 

و بــه اندازه یک وزارتخانه به تنهایی کار انجام می داد.  حجتی کرمانی 

تأکید کرد: از کسانی که به آقای خسروشاهی نزدیک بودند، خیلی ها 

از دنیا رفته اند و فقط من مانده ام و معدودی دیگر. من هم مصداق این 

شعر هستم که »شخصی همه شب بر سر بیمار گریست/ چون صبح شد 

او بمرد و بیمار بزیســت. « آن بیمار در این شــعر من هستم و آن کسی 

که شــب تا صبح گریســت، آقای خسروشــاهی بود زیرا مــن پیش از 

وفات ایشــان،  دچار کسالت شدم و در بیمارستان بستری شدم. آقای 

خسروشاهی مرتب زنگ می زد و از همسرم، جویای احوالم بود. وقتی 

برگشتم منزل، متوجه شدم خود او از دنیا رفته است. 

 عالم روشن بین
ســیدمحمود دعایــی پنجمین ســخنران 

این برنامه بــود. اوگفت: من حدود ســال ۴۲ 

بــرای ادامه تحصیــل از کرمان به قــم آمدم و 

در زمره فعــاالن مبارزاتی قم قــرار گرفتم. در 

آن زمان دوســتان برای تأســیس یک نشــریه 

و ارگان فعالیت هــای مبارزاتــی طــالب و روحانیون قــم برنامه ریزی 

کردند و بنا شــد نشریه ای زیرزمینی را ســامان دهند که آن را »بعثت« 

نامیدند. از هســته های اولیه تشکیل این نشریه، مرحوم شهید باهنر، 

مرحوم هاشــمی رفسنجانی، مرحوم ربانی شــیرازی، مرحوم آیت الله 

مصباح یزدی، مرحوم خسروشاهی و مرحوم علی حجتی کرمانی بودند 

و پشتوانه مالی و لجستیکی آن را هم مرحوم منتظری اداره می کرد. من 

برای اداره این نشریه و اجرای فعالیت های مربوط به انتشار آن انتخاب 

شدم. اولین سرمقاله نشــریه را آقای باهنر نوشت. بعد از دستگیری و 

تبعید حضرت امام )ره(، ضرورت دفاع روشن از راه امام، اقتضا می کرد 

که نشــریه ما جهت گیری خط امامی داشته باشد. دوستان هم همواره 

تأکید داشــتند درون نشــریه از اختالف بپرهیزیم. این نشریه، مبنای 

آشنایی من با مرحوم خسروشاهی شد. 

 خواستار وحدت حوزه و دانشگاه
درادامه محمدمهدی جعفری ســخنرانی 

کــرد. او بیــان کــرد: زنده یاد خسروشــاهی 

طرفدار تقریب بین مذاهب اســالمی بود و در 

این راه بسیار کوشید، نوشت، در سمینارهای 

مختلف شرکت کرد، خواســتار وحدت حوزه 

و دانشــگاه بود و اولین کسی بود که به عنوان دانشجوی حوزه علمیه، 

مقاله می نوشــت. وی طرفدار فداییان اسالم و شهید نواب صفوی بود 

و هرگــز از این موضع عدول نکرد. طرفدار اخوان المســلمین و مدافع 

رهبران آن بود، طرفدار آیت الله کاشانی بود و مخالف دکتر مصدق؛ اما 

این موضع گیری باعث نشد که اندکی از احترامش به آیت الله طالقانی 

که طرفدار دکتر مصدق بود، کم شــود. در همه حال از دکتر شریعتی 

در برابر مخالفان دفاع می کرد و در جریان مخالفت شــهید مطهری با 

حسینیه ارشاد، هم از شهید مطهری دفاع کرد و هم از دکتر شریعتی و 

تقصیر را متوجه مدیران حسینیه ارشاد می دانست. 

 

 احیاگر آثار عالمه طباطبائی و سید جمال الدین اسدآبادی
درپایان این نشست سیدمحمود خسروشاهی، 

طی سخنانی گفت: مرحوم خسروشاهی از سال 

1333 شمســی کار فرهنگی و نوشتن را شروع 

کرد. بعــد از آن به تدریج کارهــای تحقیقی را در 

حوزه علمیه ادامه داد و همزمان با نوشتن و ترجمه 

در کارهای علمی مشــارکت داشت و در ســی سالگی از علما اجازه اجتهاد 

دریافت کرد، ولی وظیفه خود را در این دید که فعالیت های خود را در عرصه 

فرهنگی و بین المللی گســترش دهد و محدود به حوزه علمیه قم نباشد.  او 

افزود: مرحوم خسروشاهی مجموعه آثار سیدجمال الدین اسدآبادی، عالمه 

طباطبایی و آثار اســتاد غالمرضا سعیدی و مجموعه اسناد نهضت اسالمی 

ایران را احیا کرد؛ از جمله بیانیه ها و اسنادی که در طول مبارزات علیه رژیم 

شاه توســط علما صادر می شدند. همچنین ۲۸ جلد از مجموعه خاطرات و 

اســناد مربوط به شــخصیت های مختلف را، بدون مرزبندی های مرسومی 

که برخی تاریخ نویســان دارند و با یک نگاه بی طرف، چاپ کرد.  مدیرمرکز 

بررســی های اســالمی تاکید کرد: آخریــن کاری که برای خــود آن مرحوم 

اهمیت داشت، افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسالمی بود که سال 9۴ 

انجام شد. مخزن این کتابخانه حدود صدهزار جلد ظرفیت دارد. 
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قمشه ای؛ عالمه ای ذوالفنون

حسن بلخاری در ابتدای این برنامه گفت: 

اســتاد الهی قمشــه ای، عالمــه ای ذو وجوه 

بود و البته در نظم و شــعر شخصیتی استوار 

به شــمار می آمد. همچنین تســلط باالیی بر 

حکمت و عرفان اســالمی داشت. این استاد 

فقید بر زبان عربی اشــراف خاصی داشت و قرآن و نهج البالغه را نیز 

ترجمه کرد و حتی بخشی از نهج البالغه را به زبان نظم درآورد. او در 

مقام فقاهت یک فقیه کامل بود، با این حال عالی ترین وجه حیات آن 

استاد مرحوم از نظر من، ترجمه شیوای ایشان از قرآن کریم است. 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افزود: مرحوم الهی قمشه ای 

کتابی با عنوان »حکمت الهی عام و خاص« دارد. او در این اثر درباره 

شــرح رســاله فصوص و حکم فارابی بحث عمیقــی را مطرح کرده و 

ســعی می کند با اســتناد به یافته های خود، هم در حوزه مشــا و هم 

در حوزه اشــراق و حتی فراتــر از این دو حوزه، نــکات ظریفی بیان 

کند. یکی از مطالب این کتاب، موضوع »تجرد خیال« اســت. مرحوم 

الهی قمشه ای بابی تحت نام »اهمیت قوت خیال« دارد که تاریخچه 

مختصر و مهمی را درباره تجرد خیال ) درآن باب( مطرح کرده است. 

چون می دانیم که از فارابی به بعد، بحث درباره قوه خیال که صور را 

حفظ کرده و در آنها تصرف می کند، یکی از مباحث مهم فیلســوفان 

اسالمی بوده است. 

اســتاد دانشــگاه تهران ادامه داد: اســتاد الهی قمشــه ای بحث 

می کند که آیا مســاله »خیال« از سوی حکمای مسلمان امری مجرد 

گرفته شــده اســت یا مــادی… آن مرحوم معتقد اســت که حکمای 

مسلمان به تجرد خیال معتقد بودند؛ اما نکته ای را که شرح می دهد 

آن اســت کــه وقتی ما از تجرد خیال ســخن می گوییــم، منظورمان 

تجرد به نحو عقلی نیست، بلکه این تجرد، برزخی است. تجرد عقلی 

مصون از ماده اســت ولی تجرد برزخی از برخی خواص ماده مصون 

نیســت زیرا در حضرت چهارم از حضرات خمســه ابن عربی، با صور 

مثالی روبه رو هســتیم که برخی خواص مادی را دارند. این صور بعد 

ندارند اما شــکل و صــورت دارند. به همین دلیــل این جهان اصالتا 

جهانی برزخی است. 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تاکید کرد: اســتاد قمشه ای 

معتقد اســت بحث درباره تجرد خیال از مالصدرا آغاز نشده و پیش 

از او هم فیلســوفان مسلمان،  از جمله ابن ســینا و فخر رازی در این 

باره بحث کرده اند. 

  دشواری های حکمت را به خوبی تبیین می کرد
درادامه این برنامه آیت الله جوادی آملی به ایراد ســخن پرداخت 

و گفــت: مرحوم الهــی قمشــه ای حکیمانه 

تدریــس می کــرد، عارفانه تقریــر می کرد، 

مفسرانه تحلیل می کرد و ادیبانه و هنرمندانه 

تأییــد می کــرد. ایــن اضــالع چهارگانه در 

جلســات خصوصــی او هــم مشــهود بــود. 

همان طوری که فلســفه حق عظیمی نســبت به عرفان دارد، عرفان 

هم حق بزرگی بر فلســفه دارد که آن را مانا و پایا کرده اســت. گرچه 

برخی قواعد عمیق، »فلســفی الحدوث« هستند ولی »عرفانی البقا« 

هم بــوده و اگر عرفــان نبود، برخی قواعد فلســفی به ســختی حل 

می شد.  این مرجع تقلید اضافه کرد: مرحوم الهی قمشه ای به کمک 

عرفان، معضالت و دشواری های حکمت را به خوبی تبیین می کرد. 

مثال همانطور که می دانیم قاعده » الواحد« از مســتحکمترین قواعد 

فسلفی اســت اما وقتی به اشــکال های فخر رازی می رسیم، مساله 

بغرنج می شــود. وقتی قاعده فلســفی الحدوث، عرفانی البقا شد و از 

منظر عرفا سخن به میان آمد، آنها توانستند این قاعده را تبیین کنند 

و مساله حل شد. 

مراسم بزرگداشت مجازی 
حکیم مهدی محی الدین الهی قمشه ای برگزار شد

مراســم بزرگداشت مجازی حکیم مهدی محی الدین الهی قمشه ای، فقیه، فیلسوف، 

شــاعر و مترجم قرآن کریم، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه با ســخنرانی حسن بلخاری رئیس 

انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی، آیت اللــه العظمی عبداللــه جوادی آملی فقیــه و متفکر 

اســامی، مهدی محقــق رئیس هیــأت مدیره انجمــن آثــار و مفاخر فرهنگــی، آیت الله 

ســیدعبدالله موســویان تهرانی شــاگرد حکیم الهی قمشــه ای، اکبر ثبوت پژوهشــگر 

تاریخ و حکمت اســامی، منوچهر صدوقی ســها عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی و افشین عاء شاعر و نویسنده در فضای مجازی برگزار شد. 
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  تسلط باالی الهی بر فلسفه و عرفان
سومین سخنران این مراسم مهدی محقق بود. اوگفت: من شاگرد 

مرحوم الهی قمشه ای بودم و خاطرات بسیار خوبی از او دارم. قسمتی 

از شــرح منظومه حاج مالهادی ســبزواری را 

خدمت ایشــان خواندم و تاکید می کنم که آن 

مرحوم یکی از بهترین استادان من بود. الهی 

قمشه ای شعر هم به خوبی گفت و البته دیوان 

غزلیاتش هم چاپ شده است. 

رئیس هیات مدیره انجمن آثار ومفاخر فرهنگی افزود: مرحوم الهی 

قمشــه ای بر فلسفه و عرفان تسلط داشت و البته باید به این نکته توجه 

داشت که در آن زمان کمتر کسی بود که هم عرفان بداند و هم بر فلسفه 

و حکمت اسالمی مسلط باشد. 

  الهی قمشه ای؛ عالم بی نظیر
درادامه آیت الله سیدعبدالله موسویان که 

از شاگردان باسابقه الهی قمشه ای است طی 

سخنانی گفت: در تمامی عمر علمی ام، نظیری 

بــرای این مرد بزرگ ندیدم. او مجموعه ای بود 

که ابعاد و اطراف مختلفی داشت؛ در »قمشه« 

دروس مقدماتــی را نزد اســتادان بزرگ آن زمان فراگرفت، ســپس در 

اصفهان ادامه تحصیل داد و بعد از چند ســال، به مشهد رفت و همانجا 

ماندگار شد. در مشهد نزد بهترین فاضالن حوزه علمیه خراسان درس 

خواند. شیخ اسدالله یزدی، معروف به هراتی از استادان مهم او در مشهد 

بود؛ عالمی بی نظیر که تمامی عمرش، روزها روزه بود و شب ها بیدار و به 

عبادت مشغول بود.  او اضافه کرد: خوشبختانه خداوند به من توفیق داد 

تا خاطرات خودم از مرحوم الهی قمشه ای را در کتابی به نام »معشوقی 

نامتناهی با حکیم الهی قمشه ای« منتشر کنم. 

  واقعیت های تلخ اجتماعی از دید او پنهان نبود
اکبر ثبوت چهارمین سخنران این نشست 

بود. او گفت: من نزدیک به ده سال از محضر 

اســتاد الهی قمشه ای بهره برده ام و بسیاری 

از متــون عرفانی و حکمی و دینــی را نزد او 

آموخته ام و بیــش از 1۵۰ صفحه گزارش در 

احوال و آثار او و خاطرات خودم از سال های شاگردی منتشر کرده ام 

و امیدوارم که این مقدار را به 1۵۰۰ صفحه برســانم.  ثبوت در ادامه 

به برخی از خاطرات خود اشــاره کرد و گفت: در درس مرحوم الهی 

وقتی به مثنوی به داستان نزاع فارس و عرب و ترک و رومی رسیدیم. 

اســتاد گفــت: موالنــا در روزگاری می زیســته که ماننــد روزگار ما، 

پیروان هریک از مذاهب اســالمی برای اثبات خود و نفی و براندازی 

دیگــران، تعصب تمام نشــان می دادند و از هیــچ اقدامی رویگردان 

نبودند. همیــن فرقه گرایی کورکورانه، صف یکپارچه مســلمانان را 

متالشــی کرد و به تسلط دشمنان بر ایشــان منجر شد. در این میان 

موالنا می کوشید ریشــه این فجایع را که فرقه گرایی متعصبانه بود، 

بخشــکاند و این هدف را هم در عالم نظر و اندیشــه و سخن و هم در 

برخوردهای خود با دیگران تعقیب می کرد. 

  نثر فارسی الهی قمشه ای متعالی است
درادامــه منوچهــر صدوقی ســها نیز طی 

سخنانی گفت: من مدت یک سال در دانشکده 

الهیــات از محضر اســتادان و بزرگانی از اهل 

حکمت و عرفان اســتفاده کــردم،  اما با اینکه 

شــاگرد خاص مرحوم الهی نبودم ولی گاهی 

در کالس ایشان نیز شرکت می کردم . مرحوم آقای الهی قمشه ای که 

»اوصاف ا الشراف« خواجه نصیر را تدریس می فرمودند و البته به خوبی 

به یاد دارم که شــخصیت کاریزماتیک که امروز مصطلح شده است، در 

چهره ایشان به معنای کلمه متجلی بود.  این استاد و پژوهشگر حکمت 

و عرفان اســالمی تاکید کرد: اهل علم ما متاسفانه در نوشته ها چندان 

عنایتــی به نحوه نگارش ندارند و به قولی، خوش قلم نیســتند. اما بین 

علمای معاصر خودمان، دو نفر را می شناسم که نوشته های فارسی آنان 

عالی و متعالی است؛ یکی مرحوم الهی قمشه ای و دیگری مرحوم میرزا 

ابوالحسن شعرانی. 

  یادی از یادگاران الهی قمشه ای
درپایــان این برنامه هم افشــین عالء هم 

طی ســخنان کوتاهی گفــت: از آنجایی که 

یادگاران گران قیمتی از اســتاد الهی قمشه 

ای به جا مانده اند و در میان ما هستند، فکر 

می کنم در حد توان خودم بتوانم به یادگاران 

زنده حکیم الهی قمشــه ای اشــاره داشته باشــم. عموم مردم، دکتر 

حسین الهی قمشه ای را می شناسند. مخاطبان این استاد در اقصی 

نقاط جهان، تشــنه آموزه های بی بدیلی اند که این استاد گرانقدر با 

شــیوه اســتثنایی خود به آنها عرضه می کند. برادر بزرگ تر ایشان، 

مرحــوم نظام الدین الهی قمشــه ای از یادگارهای ارزشــمند حکیم 

الهی قمشــه ای بودند و خیلی از بزرگان عرصه فقه، فلسفه، عرفان و 

ادبیات با آن مرحوم ارتباط و دوســتی داشتند.   این شاعر و نویسنده 

حوزه ادبیات فارســی اضافه کرد: دختر بزرگ تر مرحوم الهی، خانم 

مهدیه الهی قمشــه ای بودند که من ســعادت داشــتم ۲۰ ســال در 

محضر ایشــان باشم و فکر می کنم حاالت عرفانی پدر به آن مرحومه 

رســید. ایشــان بانوی آیات و ابیات بودند و این اشــراف همزمان بر 

آموزه های قرآنی و ادبیات فارســی، از ایشان عنصری ساخته بود که 

گفتار و رفتارش بر دل ها می نشست. 
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مراســم بزرگداشــت مجازی خواجه 

نصیر الدین طوســی فیلسوف، منجم و 

ریاضیدان برجســته ایرانی سه شنبه ۵ 

اســفندماه به همت انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگــی برگــزار شــد. در این مراســم 

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی، ســید عبدالله انوار پژوهشگر 

حکمت اسامی، منوچهر صدوقی سها 

عضو شورای علمی انجمن و غامحسین 

رحیمــی معاون پژوهشــی وزیــر علوم، 

تحقیقات و فن آوری سخنرانی کردند. 

حســن بلخــاری در ابتدای ایــن برنامه 

گفت: در بحث نسبت میان مباحث عرفانی 

و خواجه نصیرالدین طوســی از جمله ادّله 

مشــهور، نامه نگاری های وی با صدرالدین 

قونوی، برجسته ترین شارح آرای ابن عربی 

و شــاگرد تربیت شــده توســط شــیخ اکبر 

اســت. در ایــن نامه نگاری ها القــاب به کار 

گرفته شده توســط خواجه نصیر خطاب به 

قونوی نشان از آگاهی او به جایگاه عرفانی 

قونوی دارد و البته به تعبیر برخی محققان، 

تایید تلویحی وحدت وجود از سوی خواجه 

در یکــی از ایــن مکتوبــات کــه بــا عنوان 

»الوحدةالمطلقه« از آن نام می برد. 

او افــزود: امــا عالوه بــر دلیل فــوق )که 

البته تصریحی از گرایشات عرفانی خواجه 

ندارد و بیشتر اظهار ادب فوق العاده خواجه 

نسبت به یکی از بزرگان عرفان است و بحث 

وحدِت وجود نیز بیانی نو از آرای ابن ســینا 

به ویژه در اشارات اســت( دلیل دیگری در 

نسبت میان مباحث عرفانی با خواجه بیان 

شده است: کتاب »اوصاف االشراف«. 

این کتاب »اوصاف االشــراف  نام اصلی 

فی السیر و الســلوک« و به فارسی نگاشته 

شــده اســت. بنا به مقدمه خواجه، وی این 

کتاب را بعد از »اخالق ناصری« و به اشــاره 

محمــد بــن بهاءالدیــن محمــد الجوینی، 

درشش باب تالیف نموده است. 

بلخــاری ادامــه داد: در این جا ســوالی 

مطرح اســت آیا اوصاف االشــراف می تواند 

ســند گرایشــات عرفانــی خواجــه نصیــر 

باشــد؟ البته خواجه که به شــدت ســینوی 

اســت و کامال معتقد به ابن سینا، باید متأثر 

از فصول پایانی اشــارات که شــیخ الرئیس 

عالی ترین مباحــث در باب عرفان و عارفان 

را بیــان نمــوده. مباحــث عرفانــی را مورد 

توّجــه خود قــرار داده باشــد. ضمــن آنکه 

شیعی بودن خواجه نیز می بایست در جان 

او تعّلقــات عرفانیــه را برانگیخته باشــد و 

البته همه این ها در حالی اســت که خواجه 

در قــرن هفتــم می زید یعنی زمــان حضور 

ابن عربــی )متوفــای ۶3۸( و موالنا محمد 

جالل الدین بلخی)متوفی ۶۷۲ همان سال 

فــوت خواجه. ( اما اگــر از مکاتبات خواجه 

بــا صدرالدیــن قونوی بــه دلیــل واضح و 

روشنی در اثبات و تبیین گرایشات عرفانی 

او نرســیم در اوصاف االشــراف می توانیــم 

رگه هایی از گرایشــات عرفانــی خواجه را 

به عین مشــاهده نماییم لکــن با رویکردی 

متفــاوت از رویکــرد غالــب اهــل تصوف و 

عرفــان در قاموس رســمی آن. بــه عبارتی 

رویکردی کامال شــیعی به عرفان که حاوی 

مشخصه هایی است چون عاری بودن از هر 

گونه شــطحیات صوفیانه، کامال مستند به 

قرآن، و نیز حضور پر رنگ عقل. 

استاد دانشــگاه تهران در بخش دیگری 

از ســخنان خــود گفــت: نکته بســیار مهم 

دیگــر، رویکــرد اخالقی خواجه اســت. به 

غیر از مباحثی هم چــون فنا و وحدت که از 

مختصات اصلی مباحث اهل تصوف اســت 

بقیــه  مــوارد مذکــور در اوصاف االشــراف 

مباحثــی کامال وارد در حوزه اخالق اســت 

فلذا شــرح و بیــان آنها می توانــد نه توجه و 

تعّلق بــه مباحث عرفانی بلکه نوعی شــرح 

و بیان مســائل اخالقی باشــد. گستردگی 

و عمق مباحــث اخالقی به ویــژه در قلمرو 

اندیشــه شــیعی و بــا اســتناد بــه منابعی 

چــون نهج البالغــه، صحیفــه  ســجادیه و 

روایات و احادیث معصومین علیهم الســالم 

می توانســت مــرز پررنــگ میــان مباحث 

نگره خواجه نصیر به عرفان 
کامال بر بنیاد عقل و قرآن است

حسن بلخاری در مراسم بزرگداشت مجازی خواجه نصیرالدین طوسی عنوان کرد:
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عرفانی و اخالقی را تا حدود زیادی کمرنگ 

ســازد. مگر در ادعیه ای چون دعای کمیل 

لطیف ترین دقایق عرفانی مورد بیان و توّجه 

قرار نگرفته بــود؟: إِلِهی َوَســیِِّدی َوَمْواَلَی 

َوَربِّــی، َصَبْرُت َعَلــى َعَذاِبَك، َفَكْیــَف أَْصِبُر 

َعَلى ِفَراِقَك ؛

 

بلخــاری در پایان ســخنان خــود گفت: 

خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان حکیم 

و متکّلمی بــزرگ که نگره و اعتقادی کامال 

شــیعی دارد، تصوف و عرفــان را در قلمرو 

اعتقاد خــود مورد بحث و نقد و شــرح قرار 

می دهد. اوصاف االشــراف نشــان می دهد 

نگره شــیخ به عرفان کامال بــر بنیاد قرآن و 

عقل اســت و در اصل ارتقای لطیف اخالق 

و مفاهیم اخالقی که در سطح چون ظرائف 

عرفانی ظاهر شوند. 

  نگاهی به کتاب اساس االقتباس
درادامه این برنامه ســید عبــد الله انوار 

درباره کتاب »اســاس االقتباس« اثرخواجه 

نصیرالدین طوسی به ایراد سخن پرداخت 

و گفت: رســاله ها و مقاالت ارسطو در حوزه 

)ارغنــون(  »ارگانــون«  منطــق در رســاله 

گردآوری شــدند. بعد از شکل گیری تمدن 

اسالمی، کتاب های ارسطو به عربی ترجمه 

شــدند و یکی از این کتاب ها، همین رساله 

»ارگانــون« بــود.  ایــن پژوهشــگر حکمت 

اسالمی تاکید کرد: ما در دوره مغول منطق 

بســیار ارزشــمندی داریم که یکی از آن ها 

»اساس االقتباس« اســت که خواجه نصیر 

آن را به رشــته تحریر درآورد و تمام مسائل 

منطقی را در آن طرح و بررســی کرد. او این 

کتــاب را با شــرح مفاهیمی چــون »تصور« 

و »تصدیــق« آغــاز می کند و ابوابــی درباره 

»کلیــات خمســه«، »قضایا«، »اســتدالل«، 

»صناعات خمس« و مسائلی از این دست را 

مورد بررسی قرار می دهد. 

  خواجه نصیر و کالم جدید
ســومین ســخنران این برنامه منوچهر 

صدوقی ســها بود. او طی سخنانی گفت: 

مدت هــای مدید اســت که ذهنــم متوجه 

دو معنــا در فلســفه اســالمی اســت کــه 

اولین محصول آن کتاب »پدیدارشــناخت 

تاریخ استعالیی فالســفه اسالمی« است. 

می دانیــم خواجــه نصیــر یک شــخصیت 

جامعی دارد و یکی از وجوه برین علمی او 

در کنار فلسفه، بحث کالم است. در تاریخ 

کالم و فلسفه رسمی ما، گفته می شود که 

خواجه نصیر موســس کالم جدید اســت. 

بحــث کالم، بحثــی فنی بود بــرای حفظ 

عقاید صحیح اسالمی در مقابل فرقه های 

غیراســالمی و فرقه های متعــددی که در 

خود اسالم ایجاد شده بودند. 

موضوع کالم، »اوضاع شــرعیه« است. 

در عصر خواجه نصیر، مخالفین به اســالم 

اشــکال وارد می کردنــد و از طرفی خود 

مســلمین هم به جــان هم افتــاده بودند 

و فرقه هــای متعــددی ایجاد شــده بود و 

فلســفه هــم از یونان وارد حوزه اســالمی 

شــده بود. مسلمین درباره مسائل فلسفی 

بحــث می کردنــد و میــان دو طــرز تفکر 

یونانــی و اســالمی هم اصطــکاک ایجاد 

شــده بــود. در نتیجــه متکلمیــن مجبور 

شــدند برای حفــظ اوضاع شــرعیه خود 

وارد مسائل فسلفی شــوند. اینجاست که 

مورخین می گویند خواجه نصیر، در رأس 

متفکرینی است که مسائل فلسفی را وارد 

علم کالم کرد. 

عضو شــورای علمی انجمن آثار ومفاخر 

فرهنگی ادامه داد: بنده در طول تفکرات و 

پژوهش های ده ساله ام در این حوزه، به این 

نتیجه رســیده ام: این که می گویند خواجه 

نصیر موســس کالم فلســفی اســت دروغ 

اســت زیرا ام المعارف ما قرآن اســت. اصال 

خود قرآن کریم و احادیث حضرت رســول 

)ص( و ائمه )ع( مشتمل بر بسیاری مسائل 

فلسفی هستند. در حدیثی صحیح با عنوان 

احتجاج حضرت رســول )ص( با مشرکین 

و دیگــران شــاهد کلمــات و عبــارات مهم 

فلسفی هســتیم که از آن جمله اند: اتحاد، 

تبییــن، حدث، انقــالب در ذات فلســفی، 

صیرورت، قیاس، تشبیه، فنا، بقا، متناهی، 

غیرمتناهــی، دوام، موجود، نــور، ظلمت، 

خیر و شــر، ضد، احاطه، ذات، حال، و سایر 

مفاهیــم فلســفی و قواعدی چــون قاعده 

امتناع اجتماع ضدین سخن به آمده است. 

با این وصف چه نیــازی داریم بگوییم کالم 

جدید از خواجه نصیر شــروع شــده است؟ 

این ماجرا از خود قرآن و احادیث ائمه اطهار 

آغاز شده است. 

  اخالق و صنعت نزد خواجه نصیر
در پایــان این مراســم نیز غالمحســین 

رحیمــی به ایراد ســخن پرداخــت و گفت: 

من در این برنامه درباره »مفهوم صنعت نزد 

خواجه نصیر طوسی« سخن خواهم گفت و 

مبنای سخنم کتاب »اخالق ناصری« است. 

اما اولین نکته ای که بیان می کنم این است 

که چرا ما برای واکاوی یک مفهوم صنعتی، 

به یک کتــاب اخالقی مراجعه کــرده ایم؟ 

در حقیقــت خواجه نصیر صنعت را فضیلت 

می دانــد و در نتیجــه در بخش های متعدد 

کتاب اخالق ناصری درباره آن سخن گفته 

است. 

معاون پژوهشــی وزیر علــوم، تحقیقات 

و فــن آوری درادامه ســخنان خــود گفت: 

خواجــه نصیر بیان می کنــد مبدأ حرکاتی 

که منجر به کمال یک مصنوع می شوند، یا 

طبیعی اســت یا انسانی. حرکت مصنوعی، 

به تدبیر انســانی انجام می شود. این تدبیر 

باید در مســیری حرکت کند کــه بتواند از 

تســخیر الهــی در طبیعت بهره مند شــود. 

خواجــه نصیر فضایــل اخالقــی و فضیلت 

صناعت را اکتسابی می داند. 

او تاکید کرد: از نظر خواجه نصیر الدین 

طوســی اســتعداد مردم در برخورداری از 

حرفه های مختلف یکســان نیست و مهارت 

یافتن در هر حرفه، مســتلزم تمرین اســت. 

وقتی مهارت های صنعت در وجود انســان 

ملکه شــود، آدمــی را صاحــب فضیلت در 

صنعت می کند. 
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مترجم و زبان شناِس با سعادت

حســن بلخاری درابتــدای ایــن برنامه طی 

ســخنانی گفــت: در میان آثاری کــه مرحوم 

اسماعیل سعادت، ترجمه و تالیف نموده اثری 

نیز با عنوان »تفســیر قرآنــی و زبان عرفانی« 

اثر »پــل نویا« وجود دارد. متفّکر عربی االصل 

فرانســوی و یکی از شاگردان برجسته ماسینیون و هانری کربن. این 

ترجمه از زبان فرانسه صورت گرفته و الحق مرحوم سعادت به دلیل 

تسلط کامل به زبان فرانسه و نیز اطالعاتی وسیع از عرفان و اندیشه 

اسالمی، ترجمه بســیار خوب و عالمانه ای ارائه کرده به ویژه که این 

کتاب سخن بدیعی در باب تاثیر قرآن بر شکل گیری ادبیات عرفانی 

صوفیان دارد یعنی تاثیرگذاری تفاسیر اولیه جهان اسالم )و نه خود 

متن قرآن( در تکوین ادبیات صوفیانه تمدن اسالمی. دقیقا از این رو 

که در متن این تفاســیر با نوعی تلفیق تجربه های شخصی مفسران 

بــا معانی آیات مواجهیم. امری که اثری شــگرف در تمدن اســالمی 

بر جای گذاشــت.  اوادامه داد: مهم ترین حرف نویا در اثر فوق الذکر 

این اســت که واژگان و معانی صوفیه، ریشــه در قرآن و تفسیر قرآن 

دارند. او این معنای گفته شــده توســط امثال ماســینیون را در این 

کتاب محققانه مورد بحث قرار داده و متمایز از روش اســتادان خود 

اثبات نموده است. اما نکته جالب این که در ذهن و زبان نویا، تفسیر 

قرآن )و تکرار می کنم نه خود متن قرآن( منبعی دقیق تر برای ادراک 

مفاهیم قرآن اســت فلذا به اندازۀ خود کتــاب می تواند منبعی برای 

شناخت حقایق قرآنی باشد. 

رئیس انجمن آثار ومفاخر فرهنگی ادامه داد: نویا با بررســی دقیق و 

محققانه برخی تفاسیر کمتر شناخته شدِه قرن دوم هجری )هم چون 

تفســیر ُمقاتل بن سلیمان و امام جعفر صادق »ع«( اثبات می کند در 

این تفاسیر برای نخســتین بار با تفسیر چندوجهی، نمادین و رمزی 

قرآن مواجه می شویم تفســیری که بنا به تجربه روحانی شخص و به 

اعتبــار آن صورت گرفته و الجرم در تداوم و توســیع خــود، زبانی از 

اشــارات به وجود می آورد که می توانســته پردازندۀ ادبیات صوفیانه 

باشد. وی بحث بسیار مهم مقامات و احوال در حوزه عرفان را متخذ 

از بیانات و تفسیرامام جعفر صادق )ع( می داند. 

استاددانشــگاه تهران در پایان گفت: قصد من تنها اشاره به یکی از 

کارهای موثر و عمیق مرحوم سعادت در ترجمه آثاری از این دست به 

زبان فارســی بود. به روح بلند او سالم و درود می فرستم و از خداوند 

متعال غفران و رضوان الهی برای روان پاکش طلب می کنم. 

  ترجمه های دلنشین و روان سعادت
درادامه غالمعلی حدادعادل به ایراد ســخن 

پرداخت و گفت:مرحوم استاد سعادت مردی 

بــه غایت نجیب و محتــرم،  آرام و بی هیاهو، 

پیگیــر و بی افــاده بود. همچنیــن مردی پر 

فایــده،  مودب،  متیــن،  کم گــوی و گزیده 

گوی بود. در جلســات شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی جز به 

ضرورت سخن نمی گفت. خیر خواه و مهربان بود، چنان که همگان 

از دست و زبانش آسوده بودند. هیچ گاه سخنی دال بر خودستایی از 

او شنیده نشــد. با آنکه صاحب فضل و فضیلت بود به هیچ وجه اهل 

اظهار فضل و خودنمایی نبود و در داوری ها و اظهارنظرها سعی می 

کرد شرط انصاف را رعایت کند. 

او درادامه ســخنان خود گفت: استاد ســعادت، دانشمندی ادیب و 

سخن شــناس بوده و بر زبان و ادب فارسی تسلط داشت و از معدود 

کسانی بود که هم با ادب قدیم و هم با ادبیات معاصر انس و آشنایی 

داشــت. متون اصلی نظم ونثر فارسی را به خوبی خوانده بود و چون 

در جوانی محیط اجتماعی و سیاســی و پر تالطم دهه های بیست به 

بعد را تجربه کرده و با مجالت مهمی چون مجله »ســخن« همکاری 

 مراسم بزرگداشت مرحوم استاد اسماعیل سعادت 
در فضای مجازی برگزار شد

به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراســم بزرگداشت استاد اسماعیل 

سعادت، زبان شــناس، نویسنده و مترجم، دوشــنبه ۱۱ اسفند ماه در فضای 

مجازی برگزار شــد. دراین برنامه حســن بلخاری رئیس انجمــن آثار و مفاخر 

فرهنگــی، غامعلــی حدادعادل رئیــس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، 

حســین معصومی همدانی عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، 

اصغر دادبه عضو هیات مدیره انجمن و ســید علی آل داوود عضو هیات علمی 

مرکز دایرة المعارف بزرگ اسامی سخنرانی کردند. 
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کرده بود، با ادبیات معاصر و شعر نو به خوبی آشنایی داشت.  رئیس 

فرهنگستان زبان و ادب فارســی تاکید کرد: در یک کالم او هم آگاه 

از گذشــته بود و هم آشــنا با جریان های ادبــی معاصر، همچنین آن 

مرحوم با فرهنگ و فلسفه غربی هم آشنایی داشت و گواه این سخن، 

ترجمه های اوست که محدود به حوزه ادبیات نیستند. 

  از هر دقیقه وقتش استفاده می کرد
 سومین سخنران این برنامه حسین معصومی 

همدانی بود. او درابتدای سخنان خود گفت: 

آشنایی من با مرحوم سعادت به قبل از انقالب 

برمی گردد و در حقیقت رابطه ما باهم دیرینه 

بود. او از هر دقیقه وقتش استفاده می کرد و 

البته زندگی اش هم نظم فوق العاده ای داشت. عمده فعالیت او قبل 

از انقــالب ترجمه متون ادبی بود اما بعد از انقالب بیشــتر به ترجمه 

متون تاریخ فلسفه و فرهنگ اســالمی و آثار ارسطو تمایل پیدا کرد. 

شیوه او در ترجمه، پایبندی به متن و هنرش در ترجمه جمالت بلند، 

منحصربه فرد بود.  عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 

افزود: ســعادت از مهم ترین و بزرگ ترین ویراســتاران ایران به شمار 

می رفت، البته یکی مهم ترین کارهای ایشان ویرایِش ترجمه کتاب 

»حیات مردان نامی« اثر »پلوتارک« اســت. اگر ترجمه این کتاب را با 

آثار دیگر همان مترجم مقایسه کنیم به مهارت سعادت در ویراستاری 

او پی می بریم. 

  سخن سعدی پشتوانه سخن اوست
درادامه این نشســت اصغر دادبه ســخنرانی 

کــرد. او درابتدا گفت: درباره هر کســی می 

تــوان دو پرســش مطــرح کرد: 1- کیســت؟ 

۲- چــه مــی داند؟ دربــاره کیســتی مرحوم 

ســعادت باید گفت که او دانشــمندی کوشا، 

باشــرف، صادق و صمیمی وهمواره در یــک جهت بود. همچنین در 

پاســخ به اینکه چه می داند؟ باید گفت: در حوزه های علوم انســانی 

بسیار چیزها می دانست و خوب می دانست. او فلسفه، ادبیات، شعر، 

حکمت و ویراستاری می دانست. اما در این میان، یک ویژگی بسیار 

مهم داشــت که در بعضی از فرنگ رفتگان و زبان دانان ما نیست، او 

زبان انگلیســی و فرانســه را به خوبی می دانست و با زبان عربی هم 

آشــنایی خوبی داشــت؛ اما یک ویژگی دیگر هم داشت که پاسخ به 

دو ســوال باال را روشن تر می کند و آن عبارت است از فارسی دانی و 

ادبیات دانی این استاد فقید. 

عضو هیات مدیره انجمن آثار و مفاخرفرهنگی ادامه داد: بســیاری از 

افراد وقتی می نویســند یا ترجمه میکنند به سختی می توان فهمید 

که سخن آنان از چیست و بعد گناه را به گردن زبان مبدأ می اندازند؛ 

اما مرحوم ســعادت می گفت وقتی می خواهم بنویسم، جمالتی از 

گلســتان و ابیاتی از بوســتان ســعدی می خوانم و آماده نوشتن می 

شــوم؛ البته این سخن به آن معنا نیست که او مانند سعدی شعر می 

گوید، بلکه درحقیقت سخن سعدی پشتوانه سخن اوست. 

دادبه تاکید کرد: وقتی شــما متون درجــه اول را خواندید و خوب یاد 

گرفتید؛ این امر ناخوداگاه به شما کمک می کند و پشت سر شما می 

ایستد تا خوب بنویسید.  استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبائی در 

ادامه سخنان خود گفت: مرحوم سعادت، فارسی را خوب می دانست و 

ادب فارسی را هم خوب خوانده بود؛ نکته مهم اینکه ادب فارسی داری 

یک بعد هنری است و خیلی در تربیت افرادی که دراین باره تحصیل 

و پژوهش می کنند، موثر اســت.  این نوع تربیت است که شخصیت را 

با لطافت و درایت می ســازد و چنین شخصیتی در حقیقت، آمادگی 

پذیرش نعمت عقل را خواهد داشت. مرحوم سعادت هم، چنین تربیت 

شده بود چون زبان و ادب فارسی را به خوبی می دانست. 

  سعادت؛ استاد متواضع
در پایان ایــن برنامه نیز ســیدعلی آل داوود 

به ایــراد ســخن پرداخت و گفت: نخســتین 

تالش های علمی مرحوم ســعادت،  انتشــار 

و تدوین نشــریاتی برای دانش آمــوزان بود و 

درادامه احسان یار شاطر او را به بنگاه ترجمه 

و نشــر کتاب دعوت کرد. در همان زمان موسسه انتشارات فرانکلین 

آغــاز به کار کرده بود و مرحوم ســعادت با این موسســه هم همکاری 

می کرد.  اوافزود: بعد از انقالب و با تشــکیل مرکز نشــر دانشــگاهی 

توســط دکتر نصرالله پور جوادی، از اســتاد ســعادت برای همکاری 

دعوت به عمل آمد و او کار های مختلفی در آنجا انجام داد که از جمله 

آن ها ویراســتاری مجله نشــر دانش و انتشــار مجله علمــی »معارف« 

بود.  عضو هیات علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اســالمی ادامه داد: 

وقتی بنده که در مجله نشر دانش مقاله می نوشتم، با مرحوم سعادت 

مراودات زیادی داشتم. او انسانی کم حرف بود و تا از نزدیک با ایشان 

رابطه نداشتید، متوجه نمی شدید که چه فرد متواضع و بزرگی است، 

او حتی در نقد مقاالت دیگران نیز لحن نامناسبی به کار نمی برد.  آل 

داوود در بخش دیگری از سخنان خود گفت:مرحوم استاد سعادت در 

اواخر دهه هفتاد به منظور عضویت پیوســته فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی، به این مجموعه دعوت شد، از اینرو همکاری اش با مرکز نشر 

دانشــگاهی کاهش پیدا کرد. مرحوم اســتاد عبدالحمید آیتی نیز در 

آن دوره از مدیریت دانشــنامه زبان و ادب فارســی کنار رفت و مرحوم 

سعادت، مسوولیت دانشنامه را به عهده گرفت. 

درپایــان ایــن برنامه نیز لوح ســپاس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی 

خطــاب به خانــواده مرحوم اســتاد اســماعیل ســعادت قرائت و به 

خانواده این استاد فقید اهدا شد. 
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 »خمسه« نظامی 
سرشار از ُدرهای حکمت و گنج های معرفت 

 حسن بلخاری در مراسم بزرگداشت 

»حکیم نظامی گنجوی« مطرح کرد:

حســن بلخاری در ابتدای این مراسم گفت: 

ظرافت هایی که نظامی در بیان حکمت ارائه 

کــرده و همچنین درباره تحلیلی که هگل در 

یکی از آثار خــودش از نظامی به عمل آورده 

است، بسیار مهم است.

او ادامــه داد: نظامی گنجوی در بخش های مختلف »خمســه« خود 

که شــامل »خسرو و شــیرین«، »مخزن االســرار«، »اســکندر نامه«، 

»هفت پیکــر« و »لیلــی مجنــون« اســت مباحثی درباب شــخصیت 

شناســی خود دارد که در بیان و تحلیل شخصیت این حکیم بزرگ و 

شاعر گرانقدر ایرانی، فوق العاده مهم است.  

او در »هفت پیکر« به تالش وســیع و ارجمندی که در باب دریافتن و 

آموختن علوم مختلف داشته، اشاره کرده است. استاد دانشگاه تهران 

تأکید کرد: خواندن خمســه نظامی، شــما را صرفا با داســتان هایی 

عاشقانه و شــیرین آشــنا  نمی کند، بلکه در آن ها، ُدرهای حکمت و 

گنج های معرفت هم وجود دارند.

 

  شاعر بلند آوازه
درادامه  غالمعلی حداد عادل، به ایراد ســخن 

پرداخت و گفت: اگر بخواهیم پنج شاعر درجه 

اول و بلنــد آوازه را در زبــان فارســی نام بریم 

بی گمان نظامی یکی از آنهاســت. درحقیقت  

فردوســی، نظامی، ســعدی، مولوی و حافظ 

پنج شاعر بزرگ ما هستند. همچنان که فردوسی با مثنوی سرایی خود 

حماسه آفرید و حماسه را در جامه شعر ماندگار کرد و مولوی با مثنوی 

عارفانه خود ماندگار شد و نظامی هم با مثنوی های عاشقانه و داستانی 

خود ماندگار شد.  رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی تأکید کرد: 

محتوای دل انگیز در کنار زبان دلنشین، سبب شد شعر نظامی در همه 

آفاق فارسی زبانان مقبول افتد و خوانده شود. از این رو خمسه نظامی 

یک مجموعه داستانی حکمت آموز  وهمه کس فهم است.

  نظام احسن در اندیشه نظامی
سومین سخنران این نشست در فضای مجازی، 

احمد خاتمی بود. او طی سخنانی گفت: نظامی 

به عنوان یک حکیم، جهان بینی و نظم فکری 

خاص خود را دارد که بخشی از آن در حوزه علم 

كالم اســت. از جمله موضوعات مورد توجه او، 

مسأله نظام احسن است. مقصود ما از نظام احسن این است که عالم و 

آفرینش در بهترین وضعیت و وجه ممکن خلق شده است.

  زیبایی شناسی و آفرینش زیبایی در آثار نظامی
درپایــان این برنامه هم احمــد تمیم داری، طی 

سخنانی درباره زیبایی شناسی و آفرینش زیبایی 

در آثــار نظامی گفت: آثار نظامی گنجوی از نظر 

زیبایــی در اوج کمــال اند، آنچنان کــه در میان 

شاعران فارسی زبان، کمتر شاعری را می یابیم 

که مانند او به آفرینش زیبایی پرداخته باشد. اوادامه داد: مسأله زیبایی و 

زیبایی شناسی که در همه زبان ها مطرح می شود یک مقوله فلسفی است 

ولی در دوران معاصر، بزرگان ســعی کردند زیبایی شناسی و هنر را یک 

مقوله مســتقل بدانند. در حقیقت تعریف زیبایی کار دشواری است ولی 

بیان صفات آن تاحدودی ممکن اســت. استاد دانشگاه عالمه طباطبائی 

افزود: شعار، در معنای صحیح، مربوط به باطن انسان است اما شاعر عشق 

را شعار خود می داند و به خود هشدار می دهد که به جز عشق به هیچ کار 

دیگری نباید بپردازد، در داستان خسرو و شیریِن نظامی گنجوی، جهان 

واقعی، جهان عشق است و بقیه امور عالم، در حال کسب روزی اند.

مراسم بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه به همت انجمن 

آثــار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار شــد.  دراین برنامه حســن بلخاری 

رئیس انجمــن آثار و مفاخر فرهنگــی، غامعلی حداد عادل رئیس فرهنگســتان 

زبان و ادب فارســی، احمد خاتمی اســتاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و احمد 

تمیم داری استاد ادبیات دانشگاه عامه طباطبائی سخنرانی کردند.
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حســن بلخــاری، در ابتــدای ایــن 

برنامه گفت: مرحوم برومند به دلیل 

تحصیل در اروپا، به چند زبان مسلط 

بــود. از ایــن رو، دعوت برونــو نتل، 

از بزرگان موســیقی کشــور چک را 

پذیرفت و به ایلینیو آمریکا سفر کرد 

و در آنجا به مدت یک ماه، موســیقی 

دســتگاهی ایرانی را معرفی و بخش هایی از موســیقی ردیف را ضبط 

کرد.

او اضافه کرد: میلر، از بزرگان موسیقی آمریکایی گفت: »اجرای ردیف 

برومنــد در کنار برخی دیگر از دســتاوردهای فرهنگی و هنری تمدن 

بشر، در ناحیه ای از ایالت یوتا در عمق زمین مدفون شده تا در صورت 

وقوع فجایع ویرانگر، این دســتاورد به عنوان نمونه کمال و نبوغ بشر، 

حفظ شود.«؛ لذا برای من به عنوان یک ایرانی فوق العاده مهم است که 

اســتادی در وطنم زندگی کرده و آثاری آفریده که فخر بشر به حساب 

می آیند.  اســتاد دانشــگاه تهران ادامه داد: پرورش استادان شجریان، 

ناظری، علیزاده، طالیی، کیانی و… دستاورد دیگر برومند بوده است. 

این رسم زندگی است که بزرگان، بزرگ پروری می کنند.  رئیس انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی در بخش دیگری از ســخنان خود تأکید کرد: نام 

استاد برومند، به حکمت و موسیقی پیوند خورده است.  

 حفظ جایگاه موسیقی اصیل ایرانی
ایــن برنامه مجیــد کیانی  درادامه 

به ایــراد ســخن پرداخــت وگفت: 

مرحــوم اســتاد برومنــد در تمامی 

ســعی  خــود  آموزش هــای  مــدت 

ایرانی  اصیــل  می کــرد موســیقی 

و جایــگاه واقعــی آن را در مقابــل 

موســیقی های دیگــر، حفــظ کند. 

وقتی ما ردیف آقای برومند را در آموزش بررسی می کنیم، می بینیم 

نغمات و گوشــه های دســتگاه ها و آوازها همگــی در محدوده دانک 

هســتند، یعنی چهار یا پنج نقطه و برای گســترش آن، این دانک ها 

به هم پیوســته می شــوند در صورتی که اجرای مــن در محدوده گام 

قــرار دارد، یعنی در محدوده پنج یا هشــت نت یا حتی بیشــتر. این 

یک اشــکال و تفاوت اساســی نســبت به آن چیزی اســت که آقای 

برومنــد آن را موســیقی اصیل می دانــد. پس اجرای مــن می تواند 

موسیقی ای باشد که اصالت خود را از دست داده است.

 

 »برومند«؛ موسیقی و زیبایی شناسی  
نشســت  ایــن  ســخنران  ســومین 

داریوش طالیــی، بود. او اظهار کرد: 

من عالوه بر شاگردی مرحوم برومند 

تابســتان  از  تهــران،  دانشــگاه  در 

13۵۰ تا دی ماه 13۵۵نیز در مرکز 

حفظ و اشاعه با آن مرحوم همکاری 

داشــتم. دو گروه در آنجــا بودند که 

نســلی از استادان موســیقی ایرانی را تشــکیل می دادند. من در یک 

گروه با اســتاد مرحوم سید نورالدین رضوی سروســتانی، آواز سه گاه 

طاهــرزاده و در گروه دیگر با اســتاد مرحوم محمدرضا شــجریان، آواز 

راک ماهور را کار کردم.

اوادامــه داد: در گروه ســه گاه بــه خوانندگی رضوی سروســتانی، 

مجیــد کیانی ســنتور می زد، من و جــالل ذوالفنون تــار می زدیم و 

داوود گنجه ای کمانچــه، محمدعلی حدادیان نی و ناصر فرهنگ فر 

تنبــک می نواختنــد. در گروه راک، خانــم مارتا مانــی زاده نوازنده 

ســنتور، محمدرضا لطفی و حســین علیزاده نوازنــدگان تار، کمال 

ســامع نوازنده نی و نوازنده کمانچه محمد مقدسی بودند. تنبک را 

هم فرهنگ فر می نواخت. بیشــتر این افراد شــاگرد دانشگاه مرحوم 

برومند بودند. 

جامع حکمت و موسیقی بود
حسن بلخاری در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد نورعلی برومند عنوان کرد:

مراســم بزرگداشت اســتاد مرحوم نورعلی برومند، موسیقی دان برجسته ایران و استاد دانشــگاه تهران، به همت انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی یکشــنبه ۲۴ اســفند ماه در فضای مجازی برگزار شــد. دراین برنامه حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی، مجید کیانی مدرس موســیقی ایرانی و نوازنده سنتور، داریوش طائی موسیقیدان و نوازنده تار و سه تار، علی اکبر 

شکارچی استاد موسیقی و نوازنده کمانچه، حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده تار و سه تار،  مهدی آذر سینا موسیقیدان و 

نوازنده کمانچه، صفورا برومند عموزاده استاد نورعلی برومند و عضو هیأت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی 

و صفاعلی برومند سخنرانی کردند.
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 اندیشه تحلیل گرا داشت
بیان  شــکارچی  علی اکبر  درادامــه 

کرد: نکته ابتدایی من این اســت که 

تــا می توانید موســیقی های نجیب 

و اصیــل ایرانی را گــوش کنید. من 

وقتــی وارد دانشــکده هنرهای زیبا 

شدم، برای اولین بار نورعلی برومند 

را دیدم. در ســال ســوم، با برومند، 

ردیف یاد گرفتم. او حرف زدنش هم ریتم داشــت و نه در زبانش و نه در 

انگشتانش هیچ نغمه اضافی وجود نداشت. او به ما شیوه آموزش و زیبا 

آموختن را یاد داد. او افزود: تجزیه و تحلیل ردیف را من نزد هیچ استاد 

دیگری جز مرحوم برومند ندیدم. او اندیشــه تحلیل گرا داشت. تحلیل 

و تجزیه کــردن و نکات جمله پردازی را برومند بنیان نهاد. تحلیل های 

او کمک می کرد شــاگردان نگاه عمیق تری به نغمات داشــته باشــند. 

استادان دیگر اجازه می دادند تا خود شاگرد آن را کشف کند.

 

 متعصب نبود
پنجمین سخنران این برنامه حسین 

علیزاده بود. او درابتدا گفت: اســتاد 

برومند بــه خاطر اینکــه تحصیالت 

عالیه داشــت، تنها اســتادی بود که 

هنگام تدریــس، تجزیه و تحلیل هم 

می کرد و توضیحات مفصلی درباره 

موســیقی می داد و بــه حفظ کردن 

ردیف بسنده نمی کرد. وجه تمایز شخصیت او این بود که اصال متعصب 

نبــود و آن چیــزی را که از گذشــته به ارث بــرده بود، به شــاگردانش 

می آموخــت. من وقتی شــاگرد او بودم، ســعی کردم آن چــه از ردیف 

آموخته ام را با ابتکارات خودم ترکیب کرده و برداشت خودم را از ردیف 

به کرسی بنشانم.  این موســیقیدان برجسته کشور در ادامه افزود: من 

در یکی از جشن های هنر، دستگاه ماهور را با وفاداری به ردیف ماهور 

برای گروه تنظیم کردم. استاد برومند آن شب در جشن هنر، در خلوت 

به من گفــت وقتی که ردیف ها را یــاد بگیریم، بایــد بتوانیم ایده های 

خودمان را پیاده کنیم و این ایده ها، صرفا تکرار ردیف نیستند؛ هر وقت 

ردیــف را خیلی خوب یاد بگیری، می دانی که حتی این امکان برای تو 

هست که اصال آن را اجرا هم نکنی. 

 

 ردیف موسیقی ایران؛ اثر مهم برومند
در ادامه، مهدی آذرســینا نیز طی سخنانی گفت: عشق انگیزه و محرک 

اصلــی آدمیان اســت. دســتاوردها و پدیده های نگارین هــوش و حیرت 

انسان، زاییده عشقند و وسیله بیان عشق، هنر است. موسیقی از گویاترین 

و دلخواه ترین هنرهاست. زمانی که موسیقی کالسیک ایرانی در گردابی 

از تحریــف و بی مایگی گرفتار شــده 

بــود، برومنــد آســتین بــاال زد و بــا 

آسیب شناسی و کشف نابهنجاری ها، 

مسیر خود را پیگیری کرد و امروز اگر 

موسیقی زنده  و اصیلی ارائه می شود، 

بدون اغــراق، تحــت تأثیــر نورعلی 

برومند اســت. انگیــزه ای که نورعلی 

برومند را به آن راه کشــاند، از عشق نشأت می گرفت.  او افزود: برومند در 

محفل بزرگان موسیقی از جمله حسن خان اسماعیل زاده،  حضور داشت 

و بزرگ شــده بود. اثر بزرگ و مهم برومند، ردیف موســیقی ایران است. 

موسیقی ایران زیباست و این زیبایی از طریق شنیدن مشخص می شود. 

وقتی این ردیف را می شنویم، انبساط به ما دست می دهد.   

 

 میراث جهانِی برومند
در ادامــه ایــن برنامــه نیــز صفورا 

برومند طی ســخنان کوتاهی گفت: 

مرحوم اســتاد نورعلی خان برومند 

در نوجوانــی نزد درویش خان ســاز 

»تــار« را فــرا گرفــت و بــرای ادامه 

تحصیل به آلمان رفت و بعد از مدتی 

باز به ایران بازگشت و سپس مجددا 

برای تحصیل در رشته پزشکی به آلمان بازگشت اما به دلیل بیماری از 

تحصیل در رشته طب باز ماند. برومند در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: آنچه که حاصل مطالعات و پژوهش های مرحوم اســتاد نورعلی 

برومند بود، اکنون در آمریکا نگهداری می شــود که همان ردیف های 

موســیقایی و آوازی اند که ایشــان آنها را احیا و بازشناسی کرده اند و 

امروز به عنوان میراث فرهنگی جهانی شناخته می شوند.

 

 رشد در خانواده اهل هنر  
درپایــان ایــن نشســت،  صفاعلــی 

برومند طی ســخنان کوتاهی درباره 

اســتاد نورعلی برومند گفت: مطمئنًا 

گفتنی های فنی را استادان محترم در 

این برنامه بیان کرده اند اما باید گفت 

نورعلی خان در خانواده ای به دنیا آمد 

که جملگی اهل هنر بودند؛ پدربزرگ 

و پدر ایشــان جواهرساز بودند، همچنین دایی کوچک ایشان استاد علی 

محمد حیدریان نیز از نقاشان بزرگ ایران و از شاگردان کمال الملک بودند. 

به گفته خودشان منزل پدری ایشان محفل انس اهالی موسیقی بود. 

در انتهای این نشست لوح سپاس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به رسم 

یادبود به خانواده مرحوم استاد نورعلی برومند تقدیم شد.



21دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۱۵ ـ بهمن و اسفند ۱۳۹۹

ادیب و معلِم دردآشنای دوران

زنــده یــاد دكتــر ســّید ابوطالــب میرعابدینی 

استاد زبان و ادبیات فارســی و عرفان اسالمی، 

در  نویســنده  و  محقــق  البتــه  و  شعرشــناس 

مهرماه ســال 13۰۸ در شــمیران )تجریش( در 

خانــواده ای متدیــن زاده شــد. دوره تحصیالت 

نزدیكــی  را در مكتــب خانــه ای در  ابتدایــی 

امامزاده قاســم و ســپس دبســتان نیكی عال كه 

حســین عال احداث كــرده بود، گذرانــد. برای 

تحصیل در دوره متوسطه به دبیرستان شاهپور 

تجریــش رفــت و ســال آخــر را در رشــته ادبی 

دبیرســتان علمیه تهران گذرانــد. او از تحصیل 

در دارالفنــون و مدیر آنجا چنیــن می گوید: »در 

مدرســه دارالفنون دكتر لطف اللــه مفخم مدیر 

بود. او موسیقی می دانست و به واسطه شاگردی 

ابوالحســن خان صبا، ویلن را خوب می نواخت. 

من مهم ترین تأثیر را از ایشان گرفتم، به گونه ای 

كه حتی به طــرف نواختن ســه تار گرایش پیدا 

كردم و نت نویسی كردم«

برای تحصیالت عالی در رشــته ادبیات فارسی 

به دانشســرای عالی رفت. پس از گرفتن مدرك 

لیســانس ادبیــات فارســی برای اجــرای تعهد 

تدریس، به مشــهد رفت و ســال ها در آنجا ماند. 

در مشــهد با خانــم دكتر مهیندخــت صدیقیان 

دخترخالــه ملــک الشــعرای بهــار ازدواج كرد. 

وی در مشــهد به تدریس در مــدارس پرداخت و 

همزمان با رادیو ایران همكاری داشت. فریدون 

توللی از جمله یارانش در برنامه »فارسی شیرین« 

رادیو ایران بود كه اتفاقاً یکی از پرشــنونده ترین 

برنامه ها بود. در مشهد با استادان و ادیبان آنجا 

دوستی و مراوده برقرار كرد. 

میرعابدینی چندین سال ریاست اداره فرهنگ 

)اداره كّل آمــوزش و پــرورش( را در نیشــابور 

عهده دار بود. در آن دوران خدمات شایســته ای 

انجام داد و به فعالیت های خیرخواهانه بسیاری 

دست زد؛ توانست با کمک افراد خیرخواه،1۲۰ 

باب مدرســه در شهرها و روســتاهای آن منطقه 

بســازد و قدمــی بــزرگ در راه باســواد کــردن 

فرزندان سرزمینمان بردارد.

او سپس به ادامه تحصیل در دوره دكتری ادبیات 

فارسی در دانشگاه تهران مشــغول شد. در این 

دوره، با غالمحسین یوسفی همکالس بود. پس 

از گرفتــن مدرك دكتــری، خــود را از آموزش  و 

 پرورش به دانشگاه مّلی )دانشگاه شهیدبهشتی( 

انتقال داد و در گروه ادبیات فارسی آنجا مشغول 

به تدریس شــد. پس از بازنشســتگی از آموزش  

و  پرورش، اســتاد نیمه وقت دانشــگاه آزاد واحد 

تهران مركز و ســپس اســتاد تمام وقت دانشگاه 

آزاد واحد كرج شد. در دانشكده دماوند به عنوان 

اســتاد تاریخ ادبیات با مرحــوم دكتر عنایت الله 

رضــا كه تاریــخ درس مــی داد؛ نیز بــا فتح-الله 

مجتبایی و مهدی محقق دوست و همکار بود. 

وی در ســال13۷۸پس از درگذشت خانم دکتر 

صدیقیــان، با خانم دكتــر مینــو فطوره چی، از 

اعضای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 

فرهنگــی، ازدواج كرد.  دكتــر میرعابدینی ذاتًا 

اســتعداد و اخالق معّلمی داشت. مهربان بود و 

مهربانانه زیست. وی سعادتمندی مردم ایران را 

در باسواد شدن، درس خواندن و باال رفتن سطح 

دانایی و آگاهی مردم می دانســت و عمر خود را 

در همین راه صرف كرد. 

او اهــل قلم و سیاســت بود. با جــالل آل احمد 

در نیروی ســوم به رهبــری خلیل ملکی فعالیت 

و در مشــهد نیز با چهره های سرشناس مبارزه، 

همــکاری تنگاتنگ داشــت و در جبهــه ملی به 

فعالیــت می پرداخت؛ اگرچــه فعالیت¬های او 

بی سر و صدا صورت می گرفت؛ اما محكم و مؤثر 

بود و به هر جایی ورود می کرد، منشأ آثار فراوان 

می شد.

شــاگرد اســاتیدی چــون ملک الشــعرای بهار، 

عالمه دهخــدا و بدیع الزمان فروزانفر بود و خود 

شاگردان سرشناسی چون: دکتر علی شریعتی، 

دکتــر محمدرضا شــفیعی کدکنــی، امیرپرویز 

پویان، پــوران شــریعت رضوی، پرویــز رجبی، 

غالمرضا امامی و غیره را تربیت کرد. 

 وی افــق آینده ایران و جامعــه ایرانی را اینگونه 

توصیــف می کرد: »من دنیــا را عارفانه می بینم. 

مــن زندگی را با تلخی و بدبختی شــروع كردم؛ 

اما از آنجا كه زندگی ام را مدیون ایران و ایرانیان 

می دانم، همیشه در فكر اصالح جامعه بوده ام. با 

اینكه به آینده فرزندان امروز ایران، امید بسیاری 

دارم و آینده روشــنی را برایشان متصور هستم، 

اما معتقــدم كه برای پیروزی باید تصمیم گرفت 

و احســاس مســئولیت كرد؛ چرا كــه زندگی با 

زنده ها شــكل می گیرد و اگر اطرافت را مرده ها 

گرفته باشند، به هیچ جایی نمی رسی. بنابراین 

باید حوصله كــرد؛ زیرا گذر زمانه، فرزندان خود 

را می سازد و می پرورد«.

دكتــر میرعابدینــی به جز مقاالت بســیاری که 

در نشــریات به چاپ رســانیده است، كتاب های 

ارزشمند گوناگونی را از خود به یادگار گذاشت: 

ترجمه تفســیر طبری؛ چگونه درست بنویسیم؛ 

وفا )دیوان اشــعار(؛ تراوش قلم؛ کوشــانیان در 

شــاهنامه؛ بلخ در ادب فارســی؛ چیــن و جهان 

سوم؛ آیین قلندری؛ دیوان پیرجمال اردستانی؛ 

ابراهیم ادهم؛ مصبــاح االرواح؛ منهاج الطلب، 

سبک شناســی بهار؛ فرهنگ اســاطیر حماسی 

ایران؛ دیوان شــمس مغربی؛ دیوان زیب النساء 

)تخلــص مخفــی(؛ ترانه های خــواب و فرهنگ 

بسامد غزلیات سعدی.

فاطمه بستان شیرین

پژوهشگر  و مدرس دانشگاه



دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۱۵ ـ بهمن و اسفند ۱۳۹۹ 22

از دیرباز رابطه معناداری بین فرهنگ، ســنت و طبیعت در ایران 

فرهنگی برقــرار بوده که این رابطه در فراخنای مطالعات تاریخی به 

دنبال دستیابی به معانی پنهان در عنصر سنت بوده است. بنابراین، 

سنن و آداب و رســوم با عناصر گوناگون به عنوان دانشی عامیانه در 

زندگی روزمره ایرانیان جایگاه ویژه ای داشــته اســت که از آن جمله 

می تــوان از نوروز و آیین نوروزی نام برد. ایرانیان همیشــه پایبند امر 

ســنتی بــوده و در زندگی خود از آن خوشــه چینی کرده انــد. نوروز 

نیز فرایند معرفتی عاشــقانه اســت کــه در ابتدای 

فروردین ماه از دوران باســتان و به شهادت تاریخ در 

سراســر زندگی ایرانیان از گذشته تاکنون به عنوان 

یک پدیده ســنتی باقی مانده و صفحات معناداری 

از تاریــخ، و ادبیــات دل انگیــزی از سخن ســرایان 

بزرگ نام را به خود اختصاص داده است. اما باید دید 

چه کارکردی در ســینه این وجه از ســنت بازنمایی 

می شود که شــمارگان انتشار و اشــاعه آن از دست 

و ذهن بشــری خارج شــده و در شکل منظمی خود 

را به صورت نــو در هر لحظــه از پنجره های فرهنگ 

تاریخی نمایان می کند. نکته مهم این که، ســنت در 

زمینه ای مرتبط با میراث فرهنگی و در زمینه دیگر، 

مرتبط بــا امر هویتی اســت به نحوی کــه در کنش 

دو ســویه انسان و معنا همیشه دســتاوردی نو برای 

زندگی انســان به همراه داشته اســت. از همین روست که ادبیات با 

همه غنای خود ســر بر بالین سنت می گذارد و از انگاره های معنایی 

سنت بهره می گیرد و پنجره آشنایی انسان با خود و زندگی را به روی 

مردم می گشــاید. مردمی که می کوشــند تا از معیارهای غرورآفرین 

خود برای اثبات هویت خویش بهره مند شــوند و شکوفه های معرفت 

انسانی را بارور نمایند. از این رو، مفاخر عرصه ادبیات، تاریخ و فرهنگ 

تراوش اندیشه های هویت ساز خود را با این شکوفه ها پیوند می زنند. 

مهم آن که، فصل بهار با شــروع نوروز به فرایندی در تولید آثار مفاخر 

ایران تبدیل شده است. منظور از تولید فرایندی آن است که عناصر و 

لحظه های بهاری از نوروز تا پایان فصل بهار به عنوان سلسله مراتبی 

وابســته و منســجم مورد نظر این بزرگان قرار گرفته است. به عالوه، 

علی رغــم فرایند خطی تولید آثار هنری و تاریخی، شــکوه نقطه ایی 

عناصر نوروزی مانند شکوفه، چمن )سبزه(، چشمه، رایحه خوشبو، 

نشاط و ادراک عشــق می تواند نمونه هایی از انگاره های نوروزی در 

تولیدات منظوم و منثور مفاخر باشد.

صرف نظــر از ادبیات، نــوروز در تاریــخ نیز خودنمایــی می کند و 

مفاخری چــون بیرونی، مســعودی، خواجــه نصیرالدین طوســی و 

ناصرخســرو به عنوان تاریخ نگاران و سفرنامه نویســان با نوروز رابطه 

برقرار کرده و درباره آن روایت هــای گوناگون به میان آورده اند. حتی 

سیاحان اروپایی چون فووریه، گوبینو و کرزن هم با توجه به فصل بهار 

و این جشن مهم ملی در آثار و سفرنامه های خود درباره آن قلمفرسایی 

کرده اند. برای مثال، باید به مراســم ســالم در عید نوروز در دوره های 

مختلف تاریخی اشــاره کرد. این مراسم در عصر قاجار به دو شکل بار 

عام و خاص برگزار می شده است. بار خاص، که شاه در آن با درباریان، 

وزرا، هیئت های دیپلماتیک، بزرگان و اشــراف دیدار 

می کرد و بــر تخت می نشســت، برادران و پســران و 

نزدیکان او در ســوی تخت می ایستادند و صدراعظم 

روبــروی او قــرار می گرفت. نخســت شــاه خطاب به 

صدراعظم می کرد و عیــد را به همه تبریک می گفت. 

ســپس صدراعظم از طرف مــردم، وزرا و درباریان به 

شــاه تبریک می گفت. بعد ملک الشــعرا قصیده ای را 

که به مناســبت نوروز ســروده بود، می خواند. سپس 

خطیــب، خطبه مخصــوص آن روز را می خواند. شــاه 

خلعت هــا و پیشــکش های افــراد را دریافــت کرده و 

ســکه های تازه ضرب خاصه نوروز را به مهمانان هدیه 

می داد. در تمام مدتی که شاه به سالم نشسته بود توپ 

در می کردند. یکی دیگــر از کارکردهای دیگر نوروز، 

سیاســت گذاری هدایت کنش های سیاسی درباریان 

در 3۶۵ روز پیــش رو بود. اما در نوع دیگر که بار عام بود، شــاه با مردم 

دیدار می کرد و به دادخواهی از آنها می پرداخت. 

نتیجه سخن آن که، تجربیات تاریخی برای مدتی طوالنی می تواند 

در ذهن کنشــگران نظام اجتماعی باقی بماند و نــوروز به عنوان یک 

انگاره ســنتی توانسته اســت اجتماع حوزه های خصوصی و عمومی 

پادشاهی را در هر دوره از آغاز تا انجام به دور خود حفظ نماید و نشان 

دهد که سنت فقط اسیر داستان های پیشینیان نیست، بلکه به تناسب 

ارتباط آن با مفاهیم اکنوِن زندگی مردم می تواند نتیجه آفرینی نوین 

باشد. به همین لحاظ است که همیشه آن را نوروز نامیده اند و این نوروز 

با همه عناصر اجتماعی و فرهنگی خود عامل مهمی برای هویت سازی 

ایرانیان است. 

سنت؛ قلب تپنده فرهنگ ایرانی 

نادره جاللی
مدیرپژوهش های راهبردی انجمن

 تجربیات تاریخی برای 

مدتی طوالنی می تواند 

در ذهن کنشگران نظام 

اجتماعی باقی بماند و نوروز 

به عنوان یک انگاره سنتی 

توانسته است اجتماع 

حوزه های خصوصی و 

عمومی پادشاهی را در هر 

دوره از آغاز تا انجام به دور 

خود حفظ نماید
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۱۱ اسفندماه؛ زادروز مرحوم استاد مرتضی حنانه
مرتضی حنانه در11 اســفند ماه 13۰1 هـ . ش در تهران متولد شــد. وی پس از گذراندن 

دوره ابتدایی در هنرســتان موســیقی به تحصیل پرداخت و آموختن هورن را انتخاب کرد. از 

این رو  بعدها به عنوان »هورنیست« اول ارکستر سمفونیک تهران شناخته شد. حنانه با شروع 

جنگ جهانی دوم و تعطیلی هنرســتان موســیقی با کمک عالقه مندانی نظیر غالمحســین 

غریب و حسن شیروانی کنســرتهایی به طور آزاد در سالن  انجمن های فرهنگی و هنری برپا 

کرد.  پس از پیوستن پرویز محمود به این جمع بود که پایه ارکستر سمفونیک تهران گذاشته 

شــد. حنانه در جشــن هزاره بوعلی ســینا که در 133۲هـ . ش برگزارشــد توانست آثار خود را در حضور شــرق شناسانی که برای شرکت 

در جشــن دعوت شــده بودند با هم ســرایی و ارکســتر ســمفونیک اجرا نماید.  این اجرا مورد توجه حضار بویژه چرولی، سفیر وقت ایتالیا  

قرارگرفت.  حنانه به دنبال بورس هنری که از کشور ایتالیا گرفت جهت تکمیل تحصیالت خود بویژه در رشته موسیقی به آن کشور رفت. 

پس از بازگشــت از ایتالیا در 13۴۲هـ .ش عالوه بر تدریس »ارکستراســیون« و اداره کالس هورن در هنرستان عالی موسیقی، به عضویت 

شورای عالی موسیقی رادیو ایران درآمد.

در همین زمان بود که ارکستر سمفونیک رادیو ایران را به نام ارکستر فارابی پایه گذاری کرد. در 19۶۵م از طرف رادیوی ایران و بنا به 

دعوت یونسکو، به »تریبون انترناسیونال آهنگسازان رادیو و تلویزیون« اعزام شد و در آنجا قطعاتی از »اوراتوریو« اثر خود را اجرا کرد که از 

رادیوی ایرلند و سوییس پخش شد. پس از افتتاح تلویزیون ایران،  اقدام به تاسیس کالس هایی برای تعلیم فنی خوانندگان کرد و ارکستر 

سازهای ایرانی را تشکیل داد.

حنانه در13۵۰ هـ .ش موفق به اخذ جایزه بهترین آهنگســاز برای فیلم» فرار از تله« به کارگردانی جالل مقدم شــد.اثر »کاپریس برای 

پیانو و ارکســتر« مهم ترین اثر اســتاد مرتضی حنانه اســت که در طول سی ســال و بر مبنای آخرین دســتاوردهای ایشان روی پلی فونی 

موســیقی ایران نوشته شــده است. حنانه ساخت موســیقی فیلم را نیز از 13۲۷هـ. .ش با فیلم »ایران سرزمین طالی سیاه« آغاز کرد. وی 

ســاخت موسیقی متن فیلم های بســیاری را  در کارنامه کاری خود دارد که از مهمترین آنها می توان به سریال »هزاردستان« ساخته زنده 

یاد علی حاتمی اشاره نمود.

دهم بهمن ماه؛ سالروز تولد دکتر مهدی محقق
مهدی محقق در دهم بهمن ماه 13۰۸ خورشــیدی در شهر مشهد در خانواده ای روحانی 

به دنیا آمد.پدرش حاج شــیخ عباسعلی خراســانی و پدربزرگش مال بمانعلی محقق دامغانی 

بود. مهدی محقق تا 9 سالگی در آن شهر بود و سپس در سال 131۷ به تهران منتقل شده و 

تحصیالت خود را در سطح ابتدایی و متوسطه دنبال کرد. از سال 13۲3 شروع به تحصیالت 

حوزوی کرد و برای اســتفاده از محضر استادان بزرگ در سال های 13۲۶ و 13۲۷ به مشهد 

آمد و در مدرســه نواب اقامت گزید. وی علوم حوزوی را در حوزه های علمیه مشــهد و تهران 

تا مرحله اجتهاد فراگرفت و موّفق به اخذ درجه اجتهاد از آیت الّله شــیخ محمدحســین کاشف الغطاء و آیت الّله سّیدمحّمدتقى خوانسارى 

شد.در سال 13۲۷ وارد دانشگاه تهران شد و دوره دکترى الهّیات را در سال133۷ به پایان رسانید و در سال 133۸ موفق به اخذ درجه 

دکتری در رشته زبان و ادبّیات فارسى از دانشگاه تهران شد. در سال 1339 پس از شرکت در آزمون دانشیارى به عضویت هیأت آموزشى 

گروه زبان و ادبّیات فارســى دانشــگاه تهران درآمد. وی پیش از آن به مّدت ُنه سال در دبیرستان هاى تهران تدریس کرده بود که مّدت سه 

ســال از آن را مدیر بخش کتب خّطى کتابخانه مّلى فرهنگ هم بود. در ســال 13۴۰ از طرف دانشــگاه لندن براى تدریس در دانشــکده 

زبان هاى شــرقى دعوت شــد و به مّدت دو ســال در آن دیار به سر برد. در سال  13۴۵ به مقام استادى دانشــگاه تهران نائل آمد و تا سال 

13۶1 که بازنشســته شــد با همان سمت در گروه های زبان و ادبیات فارسی و عربی و فلسفه و علوم اجتماعی دانشگاه اجتماعی دانشگاه 

تهران به تدریس درس های مختلف پرداخت. در طّى مقاطعی از ســال هاى 13۴۴-13۶1 در دانشگاه مک گیل کانادا به تدریس فلسفه و 

کالم و عرفان اســالمى پرداخت و در ســال 13۴۷، شعبه مؤّسسه مطالعات اسالمى آن دانشگاه را در تهران تأسیس کرد که نتیجه آن نشر 

متجاوز از یکصدوشصت کتاب در زمینه هاى مختلف علوم اسالمى است. او از چهره های ماندگار علمی جمهوری اسالمی ایران و برگزیده 

جایزه مرحوم عالمه طباطبایی )ره( بنیاد ملی نخبگان است.وی هم اکنون رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است.



تازه های نشر انجمن
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی

مرحوم حجت االســالم والمسلمین استاد سید هادی خسروشاهی از تاریخ  نگاران نهضت اسالمی و از پیشگامان 

فعالیت های بین  المللی در حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران اســت. بزرگ مردی که با اندیشــه، شناخت و 

اعتدال، نقش باالیی در همگرایی نخبگان اســالم و مسیحیت داشت. او نویسنده و مترجم کتاب ها و اندیشه های 

جنبش اخوان المســلمین و دیگر متفکران مســلمان دوران معاصر به فارسی است. ســفر های مهمی به خارج از 

کشور داشت و در مجامع فکری و همایش های اندیشه  ای شرکت می کرد و بعدها در عرصه دیپلماسی و در قامت 

نماینــده ایران در واتیکان و قاهره ایفای نقش کرد. همچنیــن وی از فعاالن مهم عرصه علمی و فرهنگی در دوران پیش از انقالب و 

بعد از آن بود. در نوشتار حاضر به بررسی فعالیت های علمی و فرهنگی مرحوم خسروشاهی پرداخته شده است.

زندگی نامه و خدمات علمی و  فرهنگی مرحوم استاد حسین خدیو جم
سید حسین خدیوجم هم مصحح بود، هم مترجم و هم محقق و هم مؤلف. بسیاری از دوستداران دانش و ادب اگر 

به مطالعه آثاری از امام محمد غزالی پرداخته باشند، بی تردید در مطالعه با پژوهش خویش به »کیمیای سعادت« 

و »احیاء علوم الدین«، نســخه تصحیح شده استاد حســین خدیوجم رجوع کرده اند. به واسطه همین آثار عالمانه 

اســت که او را یک »غزالی پژوه« برجســته نیز لقب داده اند. او درباره زندگی خود چنین نگاشــته است: من زاده 

خراسانم و پرورده این آب و خاک. به سال 13۰۶ خورشیدی در شهر مقدس مشهد زندگیم آغاز شد. در خاندانی 

همانند خاندان غزالی با درس خواندن و کارکردن،  از کودکی به جوانی رســیدم. در آغاز جوانی گذران زندگی دشــوار بود و شوق 

دانســتن بســیار؛ ناگزیر روزهاتن به کار دادم و شب هادل به کتاب سپردم. چون تنی سالم و نیرومند و دلی مشتاق و پرامید داشتم، 

تا بیست سالگی در چند فن و صنعت،  کارگری ورزیده گشتم و در کار علم، دانش آموزی نوخاسته.

دانشنامه عالئی
دانشــنامه عالیی در قیاس با سایر نوشته های ابن سینا بسیار مختصر است، با این همه برخی از نکات طرح شده 

در این کتاب را جای دیگر نمی توان دید. در عین حال متن دشــوار اســت و محتوا در برخی موارد، دیریاب. علت 

این اســت که متن به زبان پارســی هزار سال پیش است و فلســفی؛ نکته اول موجب شده کتاب حتی در محافل 

فلسفی مهجور بماند و نکته دوم موجب شده است که حتی در محافلی که به فرهنگ و ادب پارسی کهن دل بسته 

اند دانشنامه چندان مورد استقبال قرار نگیرد. این کتاب کتاب از سوی انتشارات »سمت« با همکاری انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی منتشر شده است.  

دیوان اشعار حاج میرزا کاظم طبیب )بصیر(
مرحوم حاج میرزاکاظم طبیب، متخلص به »بصیر« )1۲1۴-13۰۴ ه.ش( طبیب، شــاعر، حکیم و انسانی واال در 

عرصــه دانش و معرفت، منســوب به خاندان - حکیمــان یزد و کرمان، معاصر با اواخــر دوره قاجار و دارای قرابت 

نســبی با - شــجره مرحوم ناظم االطباء نفیســی که این دودمان در طول تاریخ ایران، منشــا خدمــات درمانی و 

فرهنگی بویژه در مناطق محروم بوده اند .حاج  میرزا کاظم طبیب، عالوه بر مقام طبابت در شهر تاریخی ابرکوه، 

در برپایی محافل مذهبی سنگ تمام گذاشت و به دلیل ذوق سرشار ادبی و برخورداری از اندیشه متعالی دینی و 

تجربه روزگاران پرفراز و نشیب، دیوان اشعاری به خط خویش برجای نهاد که دارای لطافت ذوقی و نوآوری های ادبی و دربردارنده 

نکات تاریخی، فرهنگی و آئینی اســت که پس از تصحیح و تنقیح با توضیحات الزم تقدیم عالقه مندان فرهنگ و تمدن ایران شــده 

است. این اثر از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و باهمکاری دانشگاه کرمان منتشر شده است.


