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سخن ماه

انجمن مفاخر؛ امکان تقریب و گفتگوهای فرهنگی

در مبــادالت فرهنگــی بــه ویــژه آن جا کــه فرهنگ 

همچون شــاخصی مهم و تأثیرگــذار در بازیابی و توازن 

پیشــینه های اجتماعی ـ سیاســی ذیل مفهــوم »هویت« 

نمــود می یابد؛ همواره بهره جســتن از مظاهر، نمودها و 

نمادهای فرهنگی، تاریخــی، دینی و اخالقی از اهمیت 

فوق العاده مهمی برخوردار می شود.

امروزه شــاهد هســتیم که دولــت ـ ملت هــا چگونه 

در کنــار گونه هــای مختلــف ســرمایه های اقتصــادی، 

اجتماعــی و غیره از گونه  ای ســرمایه بهــره می برند که 

همواره مورد مناقشــۀ حکومت ها و دولت ها بوده اســت 

به خصــوص آنانی که در قــرن اخیر به واســطه تجزیه و 

فروپاشــی امپراطوری ها شروع به استقالل و شکل دهی 

هویتــی برای خــود نموده  انــد. از این گونه ســرمایه که 

تحت عنوان ســرمایه نمادین از آن نام برده می شــود به 

عنوان عاملــی مهم و تأثیرگــذار در حفظ و برپاداشــت 

هویت و هویت سازی یاد می شود؛ عاملی که قدرتمندانه 

می تواند زمینه ها و بســترهای الزم جهت رشد و ارتقاء و 

توسعه سایر ســرمایه ها را فراهم سازد. از همین روست 

که امروزه شاهد هستیم که چگونه بسیاری از کشورهای 

همســایه و از جملــه جمهوری های تازه اســتقالل یافته 

بر آن شــده اند که از ذخایــر معنــوی و نمادین چهره ها 

و شــخصیت های تاریخــی ـ ملــی کشــورمان بــه نفــع 

هویت سازی خود اقدام نمایند.

طــرِح از آِن خــود ســاختن شــخصیت هایی همچون 

فارابی، ابن ســینا، موالنــا، نظامی، عبدالقــادر مراغی، 

خیام و بســیاری دیگر از این چهره های مهم تاریخ ایران 

بزرگ، مشتی است نمونه خروار.در ُبعد داخلی و با توجه 

به تنوع خرده فرهنگ ها، اقوام و پیروان مذاهب ســاکن 

در محدوده های جغرافیای ایران این مســئله یعنی توجه 

بــه مفاخر و شــخصیت های فرهنگــیـ  تاریخی، همواره 

اهمیت خود را در انســجام ملی نشان داده است. غفلت 

و نســیان نابخشــودنی در توجه ویژه به شــخصیت های 

برخاسته از این تنوع قومی، زبانی و دینی همواره چونان 

معضلی قابل توجه توانسته است مخاطرات جبران ناپذیر 

به همراه داشته باشد. 

از همین رو با بازشناســی دیگر بــار و توجه به بزرگان 

این مرز و بوم چونان عامل وحدت بخش در محدوده های 

جغرافــی ایران عــالوه بر افزایش شــناخت ظرفیت های 

علمی و دانشــی در پرتو ایــن گونه بازشــناخت، عاملی 

اســت در تعادل بخشی و احترام به همه ساکنان این مرز 

و بوم فارغ از شاخص های فارق بخش.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عنوان مبتکر و آغازگر 

نهضتی ویژه در راســتای چنین هدفی، توانســته اســت 

با نزدیک بــه یک قرن فعالیت خود منشــا آثــار پرخیر و 

برکتی باشــد کــه از رهگذر ســاخت بناهــای یادمانی، 

تندیس ما، ســردیس ها و المان هــای نمادین فرهنگی، 

ضمن گرامیداشت مقام شــاخص بزرگان این مرز و بوم، 

بسترهای همدلی و امکان تقریب و گفتگوهای فرهنگی 

را از نقاط مختلف ایران عزیزمان فراهم آورد.

اگرچه چنین آغــازی مایه افتخــار و برکت برای اهل 

فرهنگ بوده اســت اما متأســفانه در ســالیان گذشــته 

ســرعت حرکت چنین روندی رو به کاهش نهاده اســت 

و آنچنان که بایســته اســت از ظرفیت چنین امکانیبهره 

برداری نشــده اســت.هنوز هســتند بزرگانــی خفته در 

کنج خموشــی کــه منتظرانه بــر آنند تا دیگر بــار امکان 

سخن گویی شــان از رهگذر ســاخت فضاها و المان های 

یادمانی فراهم شود.چنین بادا !

کاوه خورابه
سردبیر
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مشتمل  را  ایرانی  زبان  شناسان،  زبان 

باستان  فارسی  دانند؛  می  زبان  سه  بر 

)شامل زبان کهن پارسی هخامنشی و زبان 

پهلوی  )شامل  میانه  فارسی  اوستایی(؛ 

اشکانی و پهلوی ساسانی(؛ فارسی جدید 

اسالم(.  از  پس  دری  فارسی  زبان  )شامل 

بنا به آنچه ابن ندیم در »الفهرست« به نقل 

است:  آورده  مقفع(  )ابن  پارسی  روزبه  از 

رشته های  در  نویسندگی  برای  »ایرانیان 

اند«  داشته  خط  نوع  هفت  گونه گون 

)جنیدی ۱۳۸۶: ۴(، که از این خطوط فقط 

باقی مانده است: »دین دبیره«  سه نوع آن 

رفت؛  می  کار  به  »اوستا«  نوشتن  برای  که 

کتب  عمومی  خط  دبیره«  یاهام  دبیره  »آم 

نوشتن  برای  دبیره«  »گشته  و  ها؛  نامه  و 

این  ها.  سکه  و  ها  قباله  ها،  نوشته  سنگ 

خطوط هر سه پهلوی اند اما بنا به کارکرد 

همچون  دارند؛  ای  ویژه  عناوین  متفاوت 

دبیره  دین  را  آن  که  اوستا  نگارش  زبان 

)خط دین( می نامند. اوستا، که اولین منبع 

به  نسبت  و  است  زرتشتی  آیین  و  اندیشه 

منابع دیگر این آیین )منابع پهلوی( قدمتی 

افزون تر دارد، چنان که ذکر شد، به زبان 

زبانی که متفکران  نگاشته شده؛  اوستایی 

مسلمان آن را دین دبیره، دفیره یا دفتریه 

قرون  را  زبان  این  وضع  زمان  اند.  نامیده 

میدانند،  میالد  از  پیش  چهارم  تا  ششم 

برای  زرتشتی  روحانیون  که  ای  دوره 

کتابت »اوستا« ناگزیر به وضع زبانی شدند 

نشانه  و  حروف  پهلوی  زبان  برخالف  که 

به عبارتی  و  های مصوت و صدادار داشته 

معانی  حفظ  و  حمل  توانایی  و  استعداد 

اوستایی را داشته باشد. خط اوستایی چهل 

که  دارد  صدا  بی  و  باصدا  حرف  هشت  و 

بقیه  و  این میان چهارده حرف صدادار  در 

بی صدا هستند: این زبان به شاخه ایرانی 

فارسی  با  که  دارد  تعلق  »هندوژرمنی« 

زبان  نوشته ها،  زبان سنگ  یعنی  باستان، 

زبان  دهند.  می  تشکیل  را  کهن  ایرانی 

»سانسکریت«  با  بسیار  نزدیکی  اوستایی 

را  ایرانی  و  هند  زبان  هم  با  دو  این  و  دارد 

شامل می شوند. با رعایت قوانین »صوتی« 

را  سانسکریت  کلمه  هر  توان  می  تقریبا 

دو  اوستا  در  آورد.  در  اوستایی  صورت  به 

یکی  است؛  تشخیص  قابل  متفاوت  لهجه 

یا  ها  گات  که  است  زبانی  با  گاتایی  لهجه 

دیگری  شده؛  سروده  بدان  زرتشت  اشعار 

زبان اوستایی متأخر یا جدیدتر. زبان گاتها 

از دیدگاه ساختمان  و  بوده  تر  بسیار کهن 

زبان به شیوه قابل توجهی ناب می باشد، 

در صورتی که در قسمت های اخیر اوستا 

نظر  از  بسیاری  های  تفاوت  و  اشکاالت  به 

در  اوستایی  زبان  خوریم.  برمی  دستوری 

واقع بسیار قدیم است و در همان سطحی 

قرار دارد که زبان سانسکریت ودایی واقع 

آن  از  اوقات اشکال قدیم تری  و بسا  است 

نیز ارائه می دهد )رضی ۱۳۷۹: ۲۱۱(

اوستا، کهن ترین گنجینه مکتوب ایران 

باستان، عنوانی که اوستاشناسان این روزگار 

بر آن می نهند، شامل پنج بخش اصلی است:

١. یسنا: که شامل ۷۲ »هات است و در 

این میان هفده هات از آن یعنی گاتها مهم 

تشکیل  را  اوستا  بخش  معتبرترین  و  ترین 

می دهند. ۲. ویسد؛ که بخش اخالقی و تا 

حدودی عارفانه اوستا است. این بخش در 

اصلی ترین تقسیم بندی خود ۲۴ »گرده« 

دارد و از نظر زبان، بیان و محتوا بسیار شبیه 

امروز شامل ۲۱  یسنا است. ۳. یشتها؛ که 

سروده برای ایزدان است )و اعتقاد بر این 

است(؛  بوده  سرود  سی  اصل  در  که  است 

سرودهایی در ستایش ایزدانی چون آبان، 

شامل  بیشتر  که  اوستا؛  خرده   .۴ و....  مهر 

برای گرامیداشت  نمازهایی است  و  ادعیه 

در  دینی  پیروان  برای  و  کواکب،  و  عناصر 

جشن ها و اعیاد تدوین شده است. برخی 

از فصول این بخش از اوستا عبارت اند از: 

اوستای کشتی، سروش باژ، هوشبام و....

۵.وندیداد؛ که آخرین بخش اوستا است 

و برخی از پژوهشگران آن را کامال متمایز از 

دیگر بخش های اوستا و به عبارتی نماینده 

آیین ها و دادگذاری های مغان باختری یا 

مادی می دانند، شامل ۲۲ »فرگرد« است.

 دیگر خط پهلوی هام دبیره )خط مردم( 

ضابط  و  حامل  که  است،  دبیره«  »آم  یا 

و  منابع  در  باستان  ایران  آیین  و  فرهنگ 

به  زبان  این  است.  اوستا  از  غیر  مراجعی 

صورت  دو  معموال  شناسان  زبان  تعبیر 

اصلی دارد: الف: خط کتیبه ای که نوزده 

می  نوشته  چپ  به  راست  از  و  دارد  حرف 

الفبا، که در سنگ نوشته ها  این  شود. در 

شده  استفاده  ساسانی  دوره  های  سکه  و 

شوند؛  نمی  متصل  هم  به  حروف  است، 

می گویند.  نیز  منفصل  خط  را  آن  بنابراین 

که  کتابی  یا  شکسته  متصل،  ب:خط 

چهارده حرف اصلی و ویژگی ها و ابهامات 

نویسندگان  که  خط،  این  دارد.  مختلفی 

مردم(  )خط  دبیره«  »هام  را  آن  مسلمان 

های  گونه  و  اند  نامیده  دبیره«  »أم  یا 

منابع  نگارش  زبان  دیگر  دارد،  مختلفی 

این  ویژگی  دو  است.  بوده  زرتشتی  آیین 

زبان یکی استفاده از کلمات آرامی اصیلی 

است که به خط پهلوی نگاشته شده و تلفظ 

آنها معادل پهلوی است )هزوارش( و دیگر 

امالی تاریخی است؛ »یعنی صورت مکتوب 

آن  که  است  تلفظی  دهنده  نشان  کلمات 

آن  به  بار  نخستین  که  هنگامی  کلمات 

خط نوشته شده اند دارا بوده اند. بنابراین 

صورت مکتوب و ملفوظ کلمات با یکدیگر 

اختالف دارند.)آموزگار ۱۳۸۶: ۴۸(.

دکتر حسن بلخاری قهی
رئیس انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی

آشنایی با زبان های فارسی ایران باستان
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از  بزرگداشت  مجلس  یکصدوشش  در 

علمای حوزه و استادان دانشگاه و فاضالن 

و خادمان علم و ادب در انجمن آثار و مفاخر 

در  من  ریاست  سال  دوازده  طی  فرهنگی 

در  نورانی  مرحوم  شد،  برگزار  انجمن  آن 

بیشتر آن مراسم شرکت و در برخی از آنها 

جلسه های  در  نمود.  می  ایراد  سخنرانی 

از  شماری  و  ما  که  چهارشنبه  روزهای 

افاضل کشور همچون مرحومان دکتر سید 

طباطبائی،  محیط  استاد  شهیدی،  جعفر 

دکتر محمد معین، دکتر سید علی موسوی 

دامغانی،  مهدوی  احمد  دکتر  بهبهانی، 

مرتضی  شهید  حکیم،  محمدعلی  شیخ 

زیر  سالن  در  جم  خدیو  حسین  مطهری، 

شهید  سپهساالر  عالی  مدرسه  ساعت 

مرحوم  حضور  شدیم،  می  جمع  مطهری( 

آن  به  خاصی  ظرافت  و  لطافت  »نورانی« 

مجلس می داد و یکی دو جلسه که پروفسور 

»ایزوتسو« در آن مجلس شرکت کرد، پس از 

آن به من گفت: روحانی ترین مجلسی که 

بوده  مجلس  این  ام،  دیده  عمرم  مدت  در 

مفاوضاتی  و  مباحثات  به  ناظر  این  و  است 

بود که او با مرحوم شهید مطهری و مرحوم 

نورانی در مباحث فلسفه و کالم داشت.

در بسیاری از همایش ها، من و نورانی با 

هم بودیم؛ »نورانی« به مصداق »قولوا الحق 

ولو على انفسكم« سخن حق را با شهامت 

ایراد  آن  عواقب  به  توجه  بدون  پروا  بی  و 

از  و  طبع  شوخ  »نورانی«  مرحوم  می کرد؛  

این  گاهی  و  بود  برخوردار  خاصی  ظرافت 

شوخ طبعی او به سرانجامی می رسید که 

من آن را از کرامات او به شمار می آوردم و 

یکی از این موارد را در اینجا یاد می کنم: ما 

که هردو در یوسف آباد زندگی می کردیم، او 

وقتی از کارهای علمی خود خسته می شد، 

بهترین  گفت  می  و  آمد  می  من  سراغ  به 

تفریح ما پس از خستگی از مطالعه و نوشتن 

این است که به دیدار علما برویم که آخرین 

دیدار ما از این گونه از حضرت آیت الله حاج 

سید رضی شیرازی بود که هم نزدیک به ما 

بودند و هم محضرشان سود و فایده علمی 

برای ما داشت. روزی از روزها آقای نورانی 

مسجد  به  تهران  جنوب  به  برویم  گفتند 

آقا  حسن  حاج  الله  آیت  دیدن  به  جامع 

جماعت  امام  که  تهرانی  سعید 

مسجد  آن  ستون  چهل  جامع 

ایشان  بر  وارد  وقتی  بودند. 

شدیم، آن مرحوم مشغول بسته 

بندی و نخ پیچی کتاب بودند و 

فرمودند این کتاب های تبلیغی 

عالم  نقاط مختلف  به  که  است 

بدل  و  رد  از  پس  فرستیم.  می 

سالم و تعارفات معمولی، حاج 

و  فرمود  من  به  رو  آقا  حسن 

منظومه  شرح  این  چرا  گفت: 

را  سبزواری  مالهادی  حاج 

است،  حوزه  درسی  کتاب  که 

تجدید چاپ نمی کنید و طلبه 

همان  به  ناچارند  بیچاره  های 

رجوع  شاهی  ناصرالدین  چاپ 

از  ما  مؤسسه  گفتم  پاسخ  در  من  کنند؟ 

بودجه خاصی برخوردار نیست تا ما بتوانیم 

آن کتاب را تجدید چاپ کنیم. هروقت من 

در  مالی  امکان  عدم  و  پولی  بی  از  سخن 

آوردم،  می  میان  به  نورانی  مرحوم  حضور 

یک  انشاءالله  فرمود:  می  ایشان  فوری 

ثلثی پیدا شود تا محقق بتواند کاغذ بخرد 

و این کتاب ها را چاپ کند و معموال من با 

این جمله عکس العمل نشان می دادم که 

مگر ما بمیریم و از ثلث خودمان این کتاب 

طنز  جمله  این  من  هنوز  شود.  چاپ  ها 

بودم،  نگفته  نورانی  سخن  برابر  در  را  آمیز 

سعید  آقای  حاج  محضر  در  که  شخصی 

حضور داشت، گفت: مگر ثلث هزینه چاپ 

به  را  ثلث  من  است؟  قدر  چه  کتاب  یک 

همان معنی که او فهمیده، گرفتم و گفتم 

و  و کاغذ  نظر که چاپ  هزینه کتاب مورد 

صحافی را در بر می گیرد، یکصدو پنجاه 

هزار تومان است. آن شخص فورا چکی به 

مبلغ پنجاه هزار تومان نوشت و به من داد 

و گفت پس از چاپ به میزان این مبلغ از 

کتاب شرح منظومه برای حاج آقا می آورید 

با کتاب های دیگر تعویض  و ایشان آن را 

هزار  پنجاه  معادل  نتیجه  در  و  کنند  می 

تومان کتاب مورد نیاز به کتابخانه مسجد 

چهل ستون اضافه می شود.

که  را  مبارک  و  میمون  حادثه  این  من 

از  بود،  نورانی  مزاح  و  شوخی  یک  نتیجه 

کرامات شیخ او به شمار می آورم و در همه 

جا آن را نقل می کنم.  

مهدی محقق
رئیس هیأت مدیره انجمن

سخن حق را با شهامت بیان می کرد
به بهانه اول فروردین ماه؛ زادروز مرحوم استاد عبدالله نورانی)ره(
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 انجمن مفاخر از فرهنگ کشور 
پاسداری می کند

دکتر رضا داوری اردکانی در گفت و گوی اختصاصی با مفاخر ماندگار:

»دکتــر داوری اردکانــی همیشــه یک 

استاد و یک معلم بوده است و اگر امروز 

هم اقتضا کنــد، باز هم درس می دهد و 

تا آخریــن لحظات از پرورش شــاگرد و 

تدریس و دانشــگاه دســت برنداشته و 

نمی دارد و شاگردان زیادی را پرورانده 

اســت که امــروز اکثــر این شــاگردان، 

خود از اســتادانند...؛  دکتر داوری یک 

نویسنده و مؤلف است. ایشان نویسنده 

بســیار توانایی است و قلم خیلی خوبی 

هــم دارد و از جوانــی تــا به حــال قلم 

فرســایی کرده و مقاالت خوبی نوشــته 

اســت. بسیاری از آثار ایشــان با مسائل 

روز در ارتباط است...ایشان در سمتهای 

علمی- فرهنگی که داشته است، یعنی 

در مدیریت گروه فلسفه دانشگاه تهران، 

در ریاســت دانشــکده ادبیــات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران و در دوره ریاست 

فرهنگستان علوم، مدیریت بسیار خوبی 

از خود نشــان داده اســت. هر جایی که 

ایشــان مدیریت داشته، موقعیت علمی 

و فرهنگــی آن را به خوبــی حفظ کرده 

اســت. دکتــر داوری همچنین مشــاور 

خوبی در امور علمی و فرهنگی هستند. 

من در جلســات بســیار زیادی با ایشان 

شــرکت کرده و با هم بوده ایم و همیشه 

پیشنهادهای مهم و جامع و کارآمدی از 

جانب ایشان مطرح شده است که بسیار 

کارگشا بوده و هست.« این ها جمالتی 

کوتــاه امــا گویــا و جامع از زبــان دکتر 

غالمرضا اعوانی رئیس ســابق موسسه 

پژوهشی حکمت و فلســفه ایران است 

کــه در وصف شــخصیت علمی و عملی 

اســتاد دکتر رضا داوری اردکانی بیان 

شده است.

 استاد و حکیم برجســته ای که در اکثر 

شــاخه های علوم انســانی از فلســفه و 

عرفان گرفته تا الهیات و جامعه شناسی 

و دین پژوهی، آرا، اندیشه ها و آثار قلمی 

او مطمح نظر جویندگان حقیقت است. 

بیــش از دو دهــه از حضور این اســتاد 

و چهــره مانــدگار در جایــگاه ریاســت 

فرهنگســتان علــوم ایران مــی گذرد و 

خروجی های علمی و کاربردی این نهاد 

مهم و تأثیرگذار فرهنگی کشور، حاکی 

از آن است که این استاد باسابقه فلسفه 

و حکمت یــد توانایی در عرصه مدیریت 

نیز دارد.

در گفــت و گوی اختصاصی با ریاســت 

فرهنگســتان علوم ایران مرور کوتاهی 

داریم بر دیدگاه های او در عرصه مفاخر 

پژوهــی و جایگاه  انجمن آثــار و مفاخر 

فرهنگی در سپهر فرهنگی ایران. 

 

از دیدگاه جنابعالی معنا و گستره 

مفاخر چیســت و مهمترین معیار 

و شــاخصه های شناســایی مفاخر 

فرهنگی را در چه می دانید؟

آدمی به این جهان خوب و بد بســتگی 

دارد و کســانی را کــه در قــوام آن اثــر 

گذاشــته اند بزرگ و مایه فخر می داند. 

مفاخــر کســانی هســتند کــه در علم و 

فرهنگ و هنر و سیاست و اخالق سخن 

نو پیش آوردند و بنیاد تازه نهاده و اسوه 

مردمان شــده اند. بخشــی از گذشــته 

آدمیــان و تاریــخ آنهــا به مفاخــر تعلق 

دارد زیرا مفاخر پشــتوانه همبســتگی 

نظام هــای زندگــی و دوام جامعه هــا و 

کشــورها هســتند و عجیب نیســت که 

صدرا صدوقی
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بعضی مورخان کتاب هــای تاریخی که 

نوشته اند تاریخ مفاخر است.

بــه نظر جنابعالــی مفاخر علمی و 

فرهنگی یک کشــور چه رابطه ای 

با هویــت و خودبــاوری آن ملت و 

کشــور در فرآینــد جهانی ســازی 

دارند؟

مفاخــر گرچــه از میــان قــوم خــاص 

پــرورش  فرهنــگ  در  و  برمی خیزنــد 

می یابند ممکن اســت تنها به قوم خود 

تعلق نداشته  باشــند بلکه مفخر جهان 

و انســان و آدمیــان باشــند. بعضــی از 

اینان مایه وحدت و پیوســتگی مردمان 

می شــوند و راهنمای زندگی و واســطه 

ارتباط میان اقوام و کشورهامی شوند. 

از منظر جنابعالی در کنار اهمیت ابعاد 

تخصصــی و حرفه ای یــک مفخر علمی 

و فرهنگــی، توجه به ابعــاد هویتی این 

چهره هــا آیــا می تواند موجــب ارتقای 

فرهنگ عمومــی و اعتالی هویت قومی 

و ملی کشــور شــود؟ آیا اساســاً چنین 

توجهی در کشور صورت می گیرد؟

مردمان با مفاخرشــان بــه طور کلی دو 

رابطه متفاوت می توانند داشــته باشند 

یکی اینکه به آنها بنازند و وجود آنان در 

گذشــته و حال را کافی برای رفع همه 

مشکل ها و حل مسائل بدانند. یعنی به 

آنچــه دارند اکتفا کننــد و بنازند و خود 

را از کار و کوشــش و نگاه به آینده معاف 

بدانند. یک نســبت دیگر نســبت درک 

عظمــت مفاخر و پیــروی از آنــان برای 

نزدیک شدن به آنهاست. این گروه است 

که مفاخر را می شناسد و می کوشد و در 

کار و راه خود از ایشان مدد می گیرد اما 

آنان که مفاخر خود را وسیله فخرفروشی 

به ایــن و آن می کننــد و می پندارند که 

در ســایه آنان می توانند اعتباری کسب 

کنند، محروم می ماننــد. به مفاخر باید 

تقــّرب کرد و آنها را عزیز داشــت. با این 

تقّرب و عزیز داشــتن بعضی گشایش ها 

در زندگی و سیاست هم حاصل می شود 

اما اگر مردمی بخواهند کار سیاســت و 

جامعه را صرفاً به مدد مفاخر پیش ببرند 

به جایی نمی رســند و از مفاخر هم دور 

می شوند.

مفاخــر؛  پاسداشــت  کنــار  در 

ارائــه  الگوهــای عملی بــر مبنای 

شــخصیت این بــزرگان به نســل 

توجهــی  قابــل  اهمیــت  جــوان 

دارد؛ جنابعالــی به عنــوان رئیس 

فرهنگســتان علوم ایران و چهره 

ماندگار عرصه حکمت از روند این 

الگوسازی ها رضایت دارید؟

البته مفاخر مایه اعتماد به نفس مردمان 

و اســوه ایشــانند و اگــر یاد و نامشــان 

ماندگار شده است از آن روست که رسم 

و راهشــان پذیرفته شده است و حرمت 

دارد ولــی توجــه کنیم که الگوســازی 

کاری بس دشــوار است. دانشمندان ما 

باید بــه رازی و بیرونی و ابن ســینا و ... 

تأسی کنند اما این تأسی به معنی تقلید 

از آراء و اقوال و اعمال آنان نیست. آنان 

تعلق خاطر به دانش و دانایی داشتند و 

به مقام بزرگ رسیدند. ما نیز اگر بتوانیم 

از روح آنــان مدد بگیریــم، راه آنان را به 

نحوی ادامه می دهیم.

اجــازه بفرمایید در پایــان از زبان 

جنابعالی ارزیابی داشــته باشیم؛ 

از انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی 

اســامی،  انقــاب  از  پیــش  کــه 

انجمــن آثار ملــی نامیده شــد؛ آیا 

پیــش از انقاب با انجمن ارتباطی 

داشتید؟

من پیــش از انقالب نســبتی با انجمن 

مفاخر نداشــتم اما بعضی از آثار خوبی 

را کــه چــاپ کرده بــود می شــناختم و 

می خوانــدم. ایــن را هــم می دانــم که 

دانشــمندان بزرگی عضــو آن بوده اند. 

این انجمنــی هم که امــروز وجود دارد 

کارهــای بزرگ کرده اســت و همچنان 

با همت بیشتر راه اسالف را می پوید. از 

خداوند توفیق مســئوالن و مدیران این 

ســازمان را که از بــزرگان دانش و ادب 

کشورند خواستارم.

از  پــس   ، جنابعالــی  نظــر  از 

پیــروزی انقاب، روند پیشــرفت 

فعالیت های انجمن چگونه است؟

پــس از انقــالب و بخصــوص در زمانی 

که اســتاد دکتــر محقق به ریاســت آن 

منصــوب شــدند. پیشــرفت کار بهتر و 

ســازمان یافته تر شــده و با آمــدن آقای 

دکتــر بلخاری این فعالیــت ادامه یافته 

و کارهــای خــوب و اساســی صــورت 

گرفته است. وقتی دانشمندان در رأس 

سازمان های علمی باشــند آن سازمان 

می توانــد کارهای بــزرگ بکند. با هیچ 

مالحظه ای جاهل را نباید در رأس مرکز 

علمی گذاشت.

مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  جایــگاه 

فرهنگــی را در ســپهر فرهنگــی 

ایران چگونه ارزیابی می فرمایید؟

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ســازمان 

از  و  اســت  فرهنگــی  معتبــر  و  مهــم 

فرهنــگ کشــور پاســداری می کند و 

به ایــن جهت قدر آن را باید دانســت. 

اخیــر  ســال های  در  کــه  خوشــحالم 

کارهــای خوبی در نشــر آثــار خوب و 

اعتزاز و اکرام دانشــمندان و محققان 

صورت گرفته است.
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انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی با 

فعالیتی حدود یک قرن، ســهم بسزایی 

علــوم  حــوزه  اســتادان  از  تقدیــر  در 

اجتماعی دارد که از آن جمله میتوان به 

دکتر حســن حبیبی، دکتر غالمحسین 

صدیقــی، دکتــر محمــود روح االمینی 

اشاره کرد. 

محمــود روح االمینــی از بنیانگذاران 

رشــته مردم شناســی در ایــران، پنجــم 

كرمــان  كوهبنــاِن  در   ۱۳۰۷ مهرمــاه 

چشــم به جهان گشود. وی مطابق سّنت 

مكتب خانــه  در  را  تحصیــل  زمــان  آن 

آغاز كرد، ســپس تحصیــالت خود را در 

مدرسه ایرانشــهر كرمان تا كالس سوم 

دوره متوســطه ادامــه داد؛ ســپس بــه 

تنها دبیرســتان كرمــان رفت و تا كالس 

پنجــم متوســطه در ایــن دبیرســتان به 

تحصیــل پرداخــت. آنــگاه بــرای ادامه 

تهــران  بــه   ۱۳۲۸ ســال  در  تحصیــل 

مهاجرت کرد و کالس ششــم خود را در 

دبیرستان دارالفنون گذراند. 

پس از پایان دوره دبیرستان در سال 

۱۳۳۱ تحصیالت خود را در رشــته زبان 

و ادبیات فارســی در دانشــكده ادبیات 

و علــوم انســانی دانشــگاه تهران آغاز و 

در ســال ۱۳۳۴ موفق به اخذ لیســانس 

از  توانســت  دوران،  ایــن  در  گردیــد. 

محضر اساتید برجســته ای چون محمد 

محمدی، ابراهیم پورداوود، صادق کیا، 

حســین خطیبی، بدیع الزمان فروزانفر، 

محمــد معیــن، پرویــز ناتــل خانلــری، 

احســان یارشــاطر و عبدالعظیــم قریب 

بهره منــد گردد. دكتــر روح االمینی پس 

از اخذ لیسانس ادبیات فارسی به عنوان 

آموزگار رهســپار شهر آمل شد و به مدت 

۳ سال در آن شــهر به تدریس پرداخت. 

سپس در سال ۱۳۳۷ به تهران بازگشت 

و در دارالفنون مشــغول تدریس شد. در 

سال ۱۳۳۹ با تأسیس مؤسسه مطالعات 

و تحقیقــات اجتماعی دكتر روح االمینی 

به این مؤسسه پیوست و ضمن شاگردی 

غالمحســین صدیقــی )بنیانگــذار علم 

فوق لیسانس  ایران(  در  جامعه شناســی 

مؤسســه  از  را  خــود  اجتماعــی  علــوم 

مطالعات و تحقیقــات اجتماعی گرفت. 

در همان ســال برای ادامــه  تحصیل در 

مقطع دکتری به فرانسه رفت.

 در دوران دکتری از حضور اساتیدی 

چــون ژرژ گورویچ، روژه باســتید، آندره 

و  مــوزة مردم شناســی  لورواگــوران در 

كلود لوی اســتروس در ُكِلــژ دوفرانس، 

اســتفاده کرد. در ســال ۱۳۴۷ بــا ارائه 

رســاله دكتری خود تحت عنوان »تمدن 

سنتی گوســفند در میان عشایر فارس« 

تحت نظر آندره لورواگوران موفق به اخذ 

مدرك دكتری مردم شناســی از دانشگاه 

سوربن فرانسه شد. سال ۱۳۴۷ به ایران 

بازگشت و به تدریس در دانشگاه تهران 

مشــغول شــد. توجه بــه تدریِس رشــته 

مردم شناسی در ایران، در سال ۱۳۱۳با 

درس »علم االجتماع« در رشــته فلســفه 

دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی )که 

در محل فعلی دانشــکده علوم اجتماعی 

قرار داشت( آغاز گردید. 

در ســال ۱۳۳۶ درس هــای مبانــی 

انسان شناســی و مردم شناسی ایران در 

دوره لیســانس علــوم اجتماعی )یکی از 

دانشگاه  ادبیات  دانشــکده  رشــته های 

تهــران( و در ســال ۱۳۳۷ در دوره فوق 

)مؤسســه  اجتماعــی  علــوم  لیســانس 

مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی( جزء 

برنامه درسی قرارگرفت.

با تأسیس دانشــکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۱؛ تدریس 

رشــته مردم شناسی آغاز شــد و در سال 

۱۳۵۲ هم فوق لیســانس این رشته دایر 

از ابتدای  گردیــد. دکتــر روح االمینــی 

طــی  مردم شناســی،  رشــته  تأســیس 

ســال های ۱۳۵۱-۱۳۵۵ مدیریت گروه 

مردم شناسی دانشگاه تهران را بر عهده 

داشــت.  عالوه بر تدریس، فعالیت های 

دانــش  گســترش  در  را  بســیاری 

انسان شناسی در ایران به انجام رسانید 

كــه ازجمله ایــن فعالیت هــا می توان به 

راه اندازی و تنظیم موزه مردم شناسی در 

كاخ گلستان به سال ۱۳۴۹، راه اندازی 

موزه حمام گنجعلی خان كرمان و اقدام 

در جهت نگهداری باغ نگارســتان اشاره 

كــرد. روح االمینــی در ســال ۱۳۷۹ از 

دانشــگاه تهــران بازنشســته شــد. وی 

تحقیقات و تألیفــات منحصر به فردی را 

از خود به جای گذاشته است.

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی در 

خــرداد مــاه ۱۳۸۱ بــه پــاس ســال ها 

خدمــات علمــی و فرهنگــی وی، طــی 

مراســم بزرگداشتی ایشــان را به عنوان 

یکی از مفاخر ایران زمین معرفی و مورد 

تقدیــر قــرار داد. ســرانجام دفتر حیات 

این مردم شــناس فقید در ۱۷اسفندماه 

۱۳۸۹ بسته شد. 

محمود روح االمینی؛ مردم شناس ماندگار ایران
فاطمه بستان دوست نیکو

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
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مفاخر ماندگار: ســبک قائم مقام در نامه هایش و نوشته هایش 

یکدست نیست؛  گاهی انگار در جریان تطور نثر فارسی نایستاده. 

از روی نامه های فارسی مشق نکرده. در امتداد سنت مستوفیان 

عراق عجم مغلق نویسی و مدیحه سرایی نکرده. خودش، خودش 

را تعریــف می کند، با صراحت و ســرعتی بعید در نثر فارســی با 

کلماتی ناهمخانواده که وقتی کنار هم می نشــینند انگار از ازل 

سرشــته ی یک خامه بوده اند و گاهی آنقدر کهنه پوش و تکراری 

می شــود که قائم مقــام را باید در جرگه ی همان کاتبان ســنت 

فراهان و واشقان و آشتیان طبقه بندی کرد، انگار زیر بار آن همه 

تکرار واداده و به سیاق زمانه در آمده. 

شــاید اگر نثر فارســی در امتداد نوشــته های قائم مقام رشد 

می کرد امروز رسایش نثر بیشتر بود و فاصله ی زبان معیار با زبان 

رســانه و مردم این همه نبود، نوشــتن جمالت شــرطی این قدر 

کژتابی نداشــت و فرســتادن فعل به آخر جمله این همه آزارمان 

نمی داد. بعدی ها انگار فقط نوشــته های قائم مقام را رونویسی 

کرده اند، هیچ کدام به دقت و وضوح كلمات او نرسیده اند، هیچ 

کدام نتوانسته اند جادوی او را در هم آمیزی امر و نهی و زنهار در 

یک جمله جمع کنند. با آن که قائم مقام پرنویس بوده نوشــته ی 

چندانی از او باقی نمانده، میرزا آقاســی بیشتر نامه های او را بعد 

از کشــته شدن سوزاند و جز نوشــته هایی به رمز که می توانست 

اثبات خیانت قائم مقام قلمداد شــود نگه نداشت. از نوشته های 

باقی مانده ی او آن چه تاکنون بیشــتر مورد توجه بوده نامه هایی 

اســت که فرازی از تاریخ را مکشــوف می کند. بخشی از اتفاقات 

جنــگ ایــران و روس و ایــران و عثمانی و قتل گریبایــدوف و به 

حکومت رسیدن محمدشاه. در واقع احکام حکومتی بیشتر مانده 

که آنها هم خالی از ابداعات وسهل نویسی های قائم مقام نیست. 

اما بخشــی از نامه های عمدتا خصوصی قائم مقام به گوهر ملک 

خانم و پســرش و بعضی از دوســتانش ســال ها در گنجینه کاخ 

موزه  گلســتان بالانتشــار باقی بود که در مجموعه ای با 

عنوان »خداوندگار لحن« به همت انتشارات »پرنده« بعد 

از حدود صد و پنجاه ســال، به اهتمام  محمد طلوعی، 

محمــد رضا بهــزادی ومحمد میرزاخانی چاپ شــده 

است.  برای نمونه متن یکی از این نامه ها را مرور می 

کنیم:» هو؛ همشــیره جانم، خواهر مهربانم، فدایت 

شــوم. کاغذ خط سرخ رســید بر ســر و چشم خود 

مالیدم، چشمم را روشن کرد جانم را گلشن. در باب 

حاجی رحیم و حاجی محمدقلی دو کاغذ خواسته بودی، نوشتم 

فرستادم. از نور چشم گرامی بی بی و میوه های دل و روشنیهای 

دیده ی من ُحسن و شادی هیچ ننوشته بودی و حال آن که شادی 

دل و جــان و حاصل عمــر و زندگانی من این ســه نفراند و یکی 

دیگر که نمیدانم در قم اســت یا فراهان. غوره و آبغوره ی تدارک 

زمستان را ندانستم. کربالیی پول مادر اسحاق بنایی گذاشت یا 

آن طفل محجوب در غصه ی این گذران ها اســت. چه کنم خانه 

ی تزویج من برج عقرب اســت و صاحبش مریخ محترق و خانه ی 

اوالد و احفاد و خویشان نزدیک پدری و مادری برج میزان است و 

صاحبش زهره و خوشحال از این رهگذر زن های من همه ضرب و 

زهرند و طرح و قهر و خواهرم تویی و برادرم میرزا موسی خان که 

خدا به آن خوبی و محجوب بنده نزاده. دخترم و پسرم هم بی بی 

و محمدند که می بینی. شاهزاده این جاست 

بســیار بی اوضاع آمده، اسباب تدارک خود را 

کال لیقوان گذاشته  قاطرها را برای زغال کشی 

شماها داده. نمیدانم  شماها خبر دارید یا نه، باز 

مــادر ابوالفتح کس و کار بیچــاره و بیتوانی دارد 

اما زهرا و مادرش هیچ کســند و هیچ کاره. جناب 

اقدس الهی حافظ حقی است. والسالم.«

خداوندگار لحن
نگاهی به چند نامه تازه یاب از قائم مقام فراهانی
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حسن بلخاری در ابتدای این برنامه گفت: 

سخن در باب یکی از لطیف ترین و در عین حال 

غامض ترین  روایت های عرفان اسالمی است؛ 

حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر عطار. این 

قصه در مرز بسیار دقیق نسبت  میان »شریعت« 

و »طریقــت« منزل دارد و نمی دانیم عطار با ذکــر این حکایت در بیان 

غلبه طریقت بر شریعت  است )با افعال شریعت گریز شیخ در متن عشق 

جنون وارش( یا غلبة شریعت بر طریقت )با بازگشت نصوح وار  شیخ به 

دامان رســول شریعت( یا در پی بیان ظریفه ای دقیق است که شریعت 

پیش از درک طریقت، بنیان  مرصوص و مســتحکم ندارد، لیک پس از 

آن، هم شریعت به »حقیقت« بر جان می نشیند و هم طریقت،  نسبتی با 

حقیقت می یابد. این گفتار با پی جویی جایگاه حکایت شیخ صنعان در 

متن هجرت مرغان، به دنبال  پاسخ به نکته فوق است.  

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: عطار داستان شگفت شیخ صنعان 

را در کدامین بخــش از ابواب منطق الطیر  مورد توجه قرار داده و چرا؟ 

تعیین جایگاه این قصه، عامل مهمی در کشف باطن قصه و کشف مراد 

شیخ  بزرگ نیشابور است و اگر این کشف روی ندهد همچنان در درک 

ُلب و مغز این قصه ناتوانیم، زیرا نمی دانیم  حقیقتا این حکایت تجلیل 

و تکریم بی حد وحصر حضرت عشــق است یا نفی و سرکوب آن؟ شیخ 

صنعان به  حقیقت عاشــقی کرد یا در دام ابلیس گرفتــار آمد؟ به  رغم 

تمامی مباحث و روشنگری ها و شرح و حاشیه ها بر  این حکایت، به نظر 

می رسد نیت عطار هم چنان در پس پرده ابهام و ایهام قرار دارد.  

   اهمیت عطار در بنگالدش
در ادامه این برنامه ابوالکالم ســرکار طی 

ســخنانی با اشــاره به بحــث عطار پژوهی در 

بنــگالدش گفت: کشــور  بنــگالدش یکی از 

کشــورهایی اســت که زبان و ادبیات فارسی 

تاثیر فراوانی در آن داشته است و از زمان های 

 گذشته تا امروز شاعران کالسیک ایرانی در این کشور جایگاه خاصی 

داشته و دارند.  

او در ادامه ســخنان خود گفت: ازجمله این شاعران بزرگ ایرانی، 

رمز و راز 
 »شریعت« و »طریقت« 

در اندیشه عطار

حسن بلخاری در مراسم 
بزرگداشت عطار نیشابوری عنوان کرد:

دو ماه با اصحاب علم و فرهنگ؛ 

گزارش ها�یی از نشست ها و برنامه های فرهنگی انجمن در فضای مجازی

بــه همــت انجمن آثــار و 

بــه  و  فرهنگــی  مفاخــر 

مناســبت ۲۵ فروردین ماه، روز بزرگداشــت عطار نیشابوری، 

 مراســم پاسداشت مقام این حکیم و شــاعر گرانقدر ایرانی با 

حضور جمعی از اســتادان برجسته ایرانی  و خارجی در فضای 

مجازی برگزار شــد.  دراین برنامه حسن بلخاری رئیس انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، ابوالکام ســرکار اســتاد و رئیس سابق 

 گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه »داکا« بنگادش، اسماعیل 

آذر عضــو هیات علمی دانشــگاه آزاد  اســامی واحــد علوم و 

تحقیقــات، سرورســا رفیــع زاده عضو هیات علمی دانشــگاه 

»رنا«کابــل، رضا اشــرف  زاده عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد 

اســامی مشهد، شــریف مراد اســرافیل نیا اســتاد دانشگاه 

  »آموزگاری« تاجیکســتان و محمدکاظم کهدویی استاد زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه یزد، سخنرانی  کردند.  

صدرا صدوقی
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عطار نیشابوری است که درباره جایگاه و  اهمیت او پژوهش های زیادی 

در کشور ما انجام شده است. درباره شیخ عطار، مقاالت و پایان نامه های 

 مختلفی به رشته تحریر درآمده و زندگی نامه و آثار این شاعر برجسته 

ایرانی نیز ترجمه و دراختیار  عالقه مندان بنگالدشی قرار گرفته است.  

این استاد دانشگاه در ادامه سخنرانی خود به نمونه هایی از مقاالت، 

پژوهش هــا وپایان نامه هــای ارائه شــده  درباره عطار نیشــابوری در 

دانشگاه های بنگالدش اشاره کرد. 

  سه قله عرفان پارسی
اســماعیل آذر، ســومین ســخنران ایــن 

برنامه بــود. او درابتدای ســخنان خود گفت: 

قــرن نوزدهم در غــرب بــه دوره  »ویکتوریا« یا 

رومانتیسیسم مشهور است و بخشی از مکتب 

رومانتیک، یعنی گرایش یافتن به شــرق و در 

شرق،  هیچ کجا مرغوب تر و قابل توجه تر از ایران نیست.  

استاد ادبیات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: قبل از 

عطار نیشابوری، سنایی غزنوی را داریم.  شاید اگر سنایی نبود، از عطار 

خبری نمی شد و اگر عطار نبود، مولوی هم وجود نمی داشت. این سه 

شاعر، سه  قله رفیع عرفان پارسی هستند.     

اواضافه کــرد: اولین بار شــخصیتی به نام »تولــوگ« درباره تصوف 

کتاب نوشــت. قلب تصوف به عرفان نزدیک  است؛ قله عرفان نظری هم 

»ابن عربی« اســت. ســخن ابن عربی این بود که تنها جای »تناهی« که 

»الیتناهی«  در آن حضور پیدا می کند، ســینه انسان است. در این میان 

چندین کتاب درباره تصوف در اروپا به رشته تحریر  درآمد که قلب مباحث 

آنها، عرفان است و صدالبته که ســخن عرفانی از زبان عطار نیشابوری 

شیرین تر بود. به  این ترتیب سخن عطار کم کم در اروپا سایه گستراند.  

 

   تأملی در مصیبت نامه عطار  
در بخش دیگری از این مراســم، سرورســا 

: مــن  رفیــع زاده، ســخنرانی کــرد وگفــت 

گزارشی از یک جستار ارائه  می کنم که تحلیل 

روایت شناسانه از حکایت اول از مقاله ششم از 

مصیبت نامه عطار را دربر دارد. مصیبت نامه به 

 سیر و سفر معنوی سالک در چهل منزل می پردازد.   

این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل با بیان تحلیل شش 

بخشی البوف در بررســی روایت ها با  عنوان های چکیده، سویه گیری 

)زمان، مکان و شخصیت های داستان(، کنش گره افکن )رویدادهای 

داســتان(،  ارزشــگذاری )ابزار راوی برای تبیین چرایی نقل روایت(، 

راه حل )بیان فرجام روایت و راه حل پیشــنهادی( و  پایان بندی )اتمام 

روایت( بیان کرد: نتیجه این حکایت آن اســت کــه دعای درماندگان، 

چاره کار است.   

  انسان سایه خداست
درادامه رضا اشــرف زاده، سخنرانی کرد و 

گفت: موضوع اول بحث من، شخصیت عطار 

نیشــابوری اســت. او به  اعتباری استاد موالنا 

و پیر اســرار اســت. یک خصوصیت برجسته 

شخصیت او، بلند همتی است. عطار با توجه به 

 آثار خودش و تذکره نویسانی که درباره او نوشته اند، بلندهمت است و 

سر به درگاه هیچ قدرتی فرو نیاورد.    

اودر ادامه ســخنان خود گفــت: بن مایه های اصلی آثــار عطار، دو 

چیزند: اول مســاله عشــق. آثار عطار بر پایه سه  اصل استوارند: عشق، 

زیبایی و عرفان. این عشــق بن مایه اصلی آثار است. عطار این عشق را 

به تنهایی مختص  انسان نمی داند و می گوید فرشتگان هم عشق دارند؛ 

اما چیزی که انسان دارد و فرشتگان ندارند، درد است.  این درد، شور و 

شوقی است که عاشق را به مقصد رهنمون می شود.    

استاد دانشگاه آزاد اسالمی مشــهد ادامه داد: موضوع دوم در نگاه 

عطار، مســاله انسان است. هدف اصلی آثار  عطار، انسان است. از نگاه 

عطار، انسان سایه خداست.  

  عشق در اندیشه عطار  
ششمین ســخنران این مراسم بین المللی 

شــریف مــراد اســرافیل نیا بــود. او درابتدای 

ســخنان خود با اشــاره به  تأثیرپذیری درویش 

ناصــر بخارایی، شــاعر قرن هشــتم هجری از 

عطار نیشابوری گفت: بخارایی بیش از سنایی 

و  مولوی تحت تأثیر عطار قرار دارد. تأثیرپذیری او بیشتر محتوایی است. 

بخارایی مانند عطار از عرفان آگاهی  کامل دارد.   بنیاد اندیشــه عطار را 

عشق تشکیل می دهد و پیام عرفان بخارایی هم عشق است. ناصر بخارایی 

 مانند عطار قائل به مقام واالی پیر در سیر و سلوک است. پیر ناصر بخارایی، 

مانند پیر عطار، نماد آزادگی و  سرســپردگی در راه عشق است. پیر ناصر 

مانند پیر عطار، خانقاه را رها کرده و به خرابات روی آورده است.  

  مذمت دنیا در آثار عطار  
درپایــان ایــن برنامــه نیــز محمدکاظــم 

کهدویی، با اشاره به نکوهش دنیا در آثار عطار 

گفت: مقصود از مذمت دنیا،  وابستگی به امور 

دنیوی و در اسارت آن بودن است. این واقعیت 

در سخن بســیاری از شــاعران ما آمده است. 

 می شود گفت که عطار در منطق الطیر گاهی اندیشه های گنوسیستی 

را درنظر داشته است. عمده داستان های  عطار، نوعی مضامین گنوسی 

را در خود دارند. البته باید بدانیم که عرفان عطار از مبانی اعتقادی وی 

و قرآن  سرچشمه می گیرد.   
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وجوه مختلف معماری  ایرانی 
مورد توجه »پیرنیا« بود

حســن بلخــاری درابتدای این نشســت 

گفت: مرحــوم عالمه طباطبائی در شــرح و 

تفســیر آیات ۱۷و ۱۸ ســوره  هجدهم قرآن 

)کهــف( و در بیان وضعیــت جغرافیایی غار 

اصحــاب کهف و نیز نحوه قــرار گرفتن پیکر 

ایــن اصحاب  در خفتن ســیصد و انــدی ساله شــان، مطالبی ایراد 

نموده انــد که می تواند مفهــوم قرآنی همان معنا و مفهومی باشــد 

 که مرحــوم محمدکریم پیرنیــا از »رون« در معمــاری اصیل ایرانی 

اسالمی ارائه کرده اند. 

اوادامه داد: مرحوم عالمه با اســتناد به نحــوۀ بیان موقعیت غار 

توســط قرآن، جهت قــرار گرفتن غار را نه شــرقیـ   غربی )یا همان 

رون کرمانی در نظریۀ مرحوم پیرنیا که مستطیل داخل شش ضلعی 

با جهت شــرقی ـ غربی  اســت( بلکه شــمالی ـ جنوبی می داند: »و 

معناى آیه این اســت که: تو مى بینى، و هــر بیننده اى هم که فرض 

 شــود از کار آنــان خبر داشــته مى بینــد، آفتاب را کــه وقتى طلوع 

مى کند از طرف غار آنان به ســمت راســت متمایل  مى شــود، و در 

نتیجه نورش به داخل غار مى افتــد و وقتى غروب مى کند به طرف 

چپ غار را قطع مى کند و در  نتیجه شــعاعش به داخل غار مى افتد، 

و اصحــاب غار در فضاى وســیع غار قــرار دارند که آفتــاب به آنان 

نمى رسد.  خداى سبحان با همین بیان کوتاه این معانى را فهمانده 

کــه اواًل غار اصحاب کهف، شــرقى و غربى قــرار نگرفته  بوده که از 

شــعاع آفتاب فقط یک وعده، یا صبح و یا بعد از ظهر، استفاده کند، 

بلکه ساختمانش قطبى بوده،  یعنى درب غار به طرف قطب جنوبى 

بوده که هم در هنگام طلوع و هم در هنگام غروب، شــعاع آفتاب به 

 داخــل آن مى تابیده. و ثانیًا آفتاب به خود آنان نمى تابیده، چون از 

در غار دور بودند، و در فضاى وسیع غار  قرار داشتند.« 

بلخاری افزود: کاماًل روشــن است که موقعیت فوق الذکر، دو بار 

در روز پیکــر اصحاب کهف را در معرض شــعاع  نور خورشــید )و نه 

آفتاب مســتقیم به دلیل مضرات آن( قرار مــی داد. به تعبیر عالمه، 

عدم تابش مســتقیم آفتاب،  بدن های اصحــاب کهف را از »حرارت 

آفتاب و دگرگون شــدن رنگ و رویشــان و پوســیدن لباس هایشان 

حفظ  فرموده است.« 

اســتاد دانشــگاه تهران در ادامه اضافه کرد: مسئله بعد، جریان 

هواســت. از دیدگاه مرحوم عالمه و بر بنیاد آیــات،  خواب اصحاب 

کهف خواب کاماًل راحتی بوده است زیرا در محل خفتن ایشان هوا 

از طرف شــرق و غرب در  جریان بوده؛بنابراین مرحوم عالمه بدون 

هیچ تردیدی و بر بنیاد آیات قرآن  و تصریح دقیق و کاماًل روشن این 

آیات، از تأثیر مستقیم هوا و آفتاب در سالمت جسم و جان انسان با 

توجه  به نحوۀ قرار گرفتن سو و جهت بنا سخن می گویند این دقیقًا 

همان تعریفی است که در مجموعه آرای پیرنیا  از »رون« در معماری 

وجود دارد. 

 

  ابعاد شخصیتی پیرنیا
در ادامه این برنامه مهدی حجت به ایراد 

ســخن پرداخت و گفت: شــخصیت اســتاد 

پیرنیا وســیع تر از آن اســت  که بشــود همه 

ابعــاد آن را در یک ســخنرانی کوتاه مطرح 

کــرد، منظورم از این وســعت آن اســت که 

»مهدی حجت« در مراسم 
بزرگداشت مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا مطرح کرد :

مراســم بزرگداشــت مرحوم اســتاد محمد کریم پیرنیا اســتاد دانشــگاه، محقق، نویســنده و نظریه پرداز  معماری ایرانی، 

یکشــنبه ۲۹ فروردین مــاه ۱۴۰۰ به همت انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی  برگزار شــد. در این برنامه حســن 

بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهدی حجت، معمار و استاد  دانشگاه تهران، سید محمد بهشتی معمار و رییس 

سابق سازمان میراث فرهنگی و فرهاد نظری،  معمار سخنرانی کردند. 
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ابعاد مختلفی  دارد؛ از جمله منش شــخصی ایشان، نوع رفتارشان 

و کیفیت حضورشــان در جلســاتی که تشــریف می آوردند و  نحوه 

تدریس شــان در دانشگاه و مواجهه ایشــان با شاگردان، همه اینها 

به منزله درس بود.  

او افزود: عالوه بر وسعت و فراوانی اطالعاتی که درباره معماری 

ایرانی داشــتند و وجوه مختلفی که در معمــاری  ایرانی مورد توجه 

ایشــان بود، دانش های فراوان دیگری هم داشــتند؛ مثاًل کیفیت 

اصطالحاتی که در زبان  فارســی قدیم ایران برای اندام ها، عناصر 

وکیفیت ســاخت و ســاز معماری به کار گرفته ، نوع طبقه بندی که 

در  معماری تحت عنوان ســبک های گوناگون می توان برشــمرد و 

طرح خصوصیات مشترک عناصری که مثال در  معماری آذربایجان 

خراســان و اصفهــان و …بود، یــا دعوت به توجه بــه کیفیت تغذیه 

زندگــی ایرانی از ســبک  ایرانــی و فوایدی که از ایــن طریق برای 

معماری ایرانی فراهم می شــود، همه این ها در دایره معلومات این 

استاد  فقید قرار داشت.  

حجت در ادامه ســخنان خود گفت: اســتاد پیرنیا در دوره ای به 

عرصه معماری وارد شدند – البته مدت طوالنی  در این حوزه حضور 

داشتند- که تاثیر در جریان گرفتن و پا گرفتن یک دیدگاه جدیدی 

در معماری داشتند . 

   تأمالت پیرنیا در معماری ایرانی  
ســید محمد بهشتی، ســومین سخنران 

این برنامه بــود. او درابتدای ســخنان خود 

گفت: مرحوم پیرنیا یکی از  شــخصیت های 

استثنایی در عالم مطالعات معماری ایرانی 

است و البته چند نکته درباره شخصیت این 

اســتاد  فقید از نظر بنده بســیار مهم اســت. نکته اول اینکه ایشان 

در یــک خانواده فرهنگ پرور رشــد کرد- قطعًا محیــط  خانواده در 

شکل گیری شخصیت او به عنوان کسی که اگر در هر رشته ای وارد 

می شــد به شــدت از اهلیت  ایرانی برخوردار بود؛ نقش به ســزایی 

داشته است.  

او ادامــه داد: نکتــه دوم اینکــه در روزگاری مرحــوم »پیرنیا« 

توجه و تأمل نســبت به معمــاری ایرانی را آویــزه گوش  می کند و 

تمام زندگیش را معطوف به ایــن امر می کند که توجه به معماری 

ایرانی نوعی خالف عادت بوده  اســت. آن دوره، زمانی اســت که 

نظام دانشــگاهی جدید شــکل گرفت، دانشــکده هنرهــای زیبا 

تاسیس شــد و اصواًل  رویکرد ابتدایی که در این دانشگاه ها وجود 

داشــت، توجه به معماری غرب بود و البته عــدم توجه به معماری 

 ایرانی؛ حال اگر کســانی توجه به معماری ایرانی کرده اند؛ موارد 

اســتثنایی بوده اند. مرحوم پیرنیــا در چنین  روزگاری در حقیقت 

تمام همت خود را معطوف به معماری ایرانی و شــناخت و فهم آن 

می کند و این یکی از  امتیازات جدی این استاد فقید است.   

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: تعامالت مرحوم 

پیرنیــا در زمینــه معماری از جنــس نظر ورزی  درباره آن نیســت و 

به عبارتی در حوزه فلســفه معماری قرار نمــی گیرد.آنچه که ما از 

مرحــوم پیرنیا خوانده ایم و  شــنیده ایم در واقع از این جنس نبوده، 

ایشــان یک نحو پرهیز داشته اند که به این کیفیت در معماری ورود 

 کننــد و البته این امر هم در جای خود ارزشــمند اســت اما فهم آن 

مرحوم از این جنس نبود.  

او در پایان گفت: نظر من این اســت که فهم مرحوم پیرنیا  نسبت 

به معماری ایرانی از جنس »اهلیت« است. 

  رموز معماری را از معماران کهن فراگرفت
در پایان این نشست نیز فرهاد نظری به 

ایراد ســخن پرداخت و گفت: اســتاد پیرنیا 

نزدیک به نیم قرن از فنــون و  رموز معماری 

ایرانــی و هنرهــای وابســته به معمــاری را 

از معمــاراِن کهنه کار و ورزیــده فرا گرفت. 

معمــاران و  اســتادکاران و هنرمندانی که اگر زنــده بودند، امروزه 

آنها را به عنوان »گنجینه های زندۀ بشری« می شناختند.  استادان و 

هنرمندانی که دیگر در قید حیات نیســتند و با خاموشی آنها، مبلغ 

قابل توجهی از معارِف معماری  ایرانی از دست رفت.  

اوادامه داد: پیرنیا کوشید آن چه در نیم قرن از استادان معماری 

آموخته بود عینًا به نســل جوان منتقل کند.  اســتاد پیرنیا خود جزو 

گنجینه های بشری در معماری ایرانی بود از نادره کارانی بود که به 

گفته  خودش»چکیده ای از دریای بی کران معماری ایرانی« را برای 

نسل جوان ثبت و ضبط کرده و امروزه آنان که  دست به کار معماری 

ایرانی هســتند به برکت کوشش های پیرنیا به گنجینۀ بی بدیلی از 

دانش ها و مهارت های  سنتِی معماری ایرانی دسترسی دارند. 

نظری در ادامه ســخنان خود گفت: پیرنیا بــه موقع دریافت که 

سلسلۀ استادکاراِن هنرها و معماری ایرانی در  حال گسستن است. 

از این رو به ســراغ آنان رفــت و از آنان نکات ناب و نغزی از معماری 

ایرانــی آموخت که  جای دیگری پیدا نمی شــد. او هم آموخت و هم 

آموخته هایش را با فروتنی در اختیار عالقمندان و جوانان  گذاشت. 

بی تردیــد پاســداری میراث معمــاری ایرانــی )اعــم از ملموس و 

ناملموس( دغدغۀ درجۀ اّول اســتاد پیرنیا  بود. موضوعی که هر چه 

در انجام آن تعلل و تأخیر شود خسارت های بیشتر و جبران ناپذیری 

به بــار خواهد  آورد. او یــک تنه کاری کرد که وظیفۀ دســتگاه های 

عریض و طویِل مربوطه بود. 

در پایان این نشست لوح ســپاس و تقدیر انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگــی قرائت و به خانواده مرحوم اســتاد محمــد  کریم پیرنیا 

اهدا شد.
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به مناسبت اول اردیبهشت ماه و روز 

بزرگداشت سعدی، مراسم گرامیداشت 

این شاعر پرآوازه ایرانی   به همت انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، در فضای مجازی 

برگزار شد.در این مراسم حسن بلخاری 

رئیــس انجمن آثــار و مفاخــر فرهنگی، 

مهــدی محبتی  دانشــیار گــروه ادبیات 

فارسی دانشگاه زنجان و کوروش کمالی 

سروستانی، ســعدی شناس و نویسنده 

آثار ادبی سخنرانی کرد ند.

بلخاری  حســن 

ایــن  ابتــدای  در 

برنامــه گفت: امروز 

در تقویم ما ایرانیان 

ســعدی  ملــی  روز 

اســت و ضــرورت دارد کــه در روزی که به 

نام اوســت درباره او ســخن گفته شــود و 

جاللــت و عظمت ایــن حکیــم گرانقدر از 

برای ما ایرانیان شعر دوست و عاشق پیشه 

و حکمت دوســت بیــان و اظهــار و تبیین 

شــود؛ در این راستا ، ما هر سال در انجمن 

آثــار و مفاخــر فرهنگی ایــن روز را گرامی 

می داریــم و به قدر وســعمان بــه این مهم 

اهتمام می ورزیم.

استاد دانشــگاه تهران ادامه داد: بحث 

مــن در ایــن مجلــس نه تنهــا دربــاره دو 

کتاب عظیم او که اتفاقــًا در میان ایرانیان 

و جهانیان به این دو کتاب شــناخته شــده 

اســت یعنی بوستان و گلستان که بحث در 

باب نثر حضرت سعدی است و آن مطالبی 

که ایشــان بــه نثــر دارد؛ ماننــد موالنا که 

کتــاب عظیمــش مثنوی یا دیوان شــمس 

است اما مجالس ســبعه و فیه مافیه را هم 

به نثر دارد. جناب ســعدی عالوه بر دو اثر 

درخشانش، بوستان و گلستان و همچنین 

غزلیــات فوق العــاده عالــی اش، در عین 

حــال ۲۳ مجموعــه نثری هــم دارد؛ مثل 

مجالس پنجگانه ، نصیحت الملوک و البته 

رساله در عقل و عشق که این آخری را من 

به یاد دارم که حدود ۱۰ یا ۱۲ ســال پیش 

به صورت تفصیلی در موسســه شهر کتاب 

مرکزی در ســالی که بزرگداشــت سعدی 

بود مورد بحث و مداقه قرار دادم و ســپس 

به همــت عالی جنــاب دکتر سروســتانی 

تفصیــل آن در کتاب ســعدی شناســی به 

چاپ رسید.

او افــزود: درحقیقــت اصــل بحث بنده 

در این بــاره بود کــه ما عالوه بر بوســتان 

و گلســتان به وجوه دیگر آثار ســعدی هم 

باید بنگریم و آثــار دیگر او را هم باید مورد 

بحــث و تأمــل و تحقیق قــرار دهیم؛ بحث 

من در مجالس قبلی در این حوزه، شــامل 

توضیح رساله کوچک عقل و عشق سعدی 

بود و تحلیل جدی و نگاه مهم او به نســبت 

میان عقل و عشق که البته نه فقط بر بنیاد 

آن رســاله کوتاه بلکه با نگاهــی بود که به 

غزلیات ، بوســتان و گلســتان این شاعر و 

حکیم گرانقدر داشتم.

بلخــاری در ادامه ســخنان خود گفت: 

امــروز به یکی دیگــر از این نثــر نامه های 

جناب ســعدی نــگاه کــردم و دربــاب آن 

نکاتی را خدمت شــما عزیزان عرض کنم؛ 

یعنــی مجلس ســوم از مجالــس پنجگانه.  

هنگامی که شــما این متــون نثری جناب 

ســعدی را می خوانیــد و البته لذت عظیم 

را در قلمرو گلســتان و بوستان نیز چشیده 

اید؛ با قدرت نثر عظیم او آشــنا می شــوید 

و از خداونــد مــی خواهیــد کــه ای کاش 

سعدی در قلمرو نثر بیش از آنچه که امروز 

از او داریم مطالبی را می نگاشــت و چون 

زبــان او در اوج فصاحــت و بالغت اســت 

وقتــی در قلمرو معنا ظهــور پیدا می کند، 

تالئم حضــرت معنا و ایــن زیبایی کالم را 

فوق العاده بــاال می برد و به یک متن عالی 

تبدیــل می کنــد. اما صد حیــف که متون 

تأمالت سعدی 
در معنای زندگی فراوان است

»مهدی محبتی« در مراسم گرامیداشت سعدی شیرازی:
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نثری او کم اســت، مثــاًل مجالس پنجگانه 

کــه عرض کــردم خیلــی رســاله کوچکی 

اســت اما چنان در قلمرو عرفــان که یکی 

از مباحث آن را توضیح خواهم داد؛ جناب 

سعدی بلند مرتبه و عالی صحبت کرده که 

حقیقتًا انســان آرزو می کنــد که ای کاش 

به اندازه ابیات و اشــعار، متون نثری اوهم 

وســیع و گسترده بود، زیرا عرفان و مسائل 

عرفانی در بیان ســعدی جلوه گری بســیار 

مهمی دارد.

  سعدی در البیرنت سعدی
ایــن  درادامــه 

برنامــــه مهـــــدی 

محبتــی بــه ایــراد 

ســخن پرداخــت و 

گفــت: عنوان بحثم 

ســعدی در البیرنت ســعدی اســت، یعنی 

ســعدی در هــزار تــوی خــودش؛ منظور 

مــن البته این نیســت کــه مثــل برخی از 

متوسطان و کم دانان بگویم که در گلستان 

یا بوستان تناقض وجود دارد

اوافزود: نکتــه ای که می خواهم عرض 

کنم ایــن اســت کــه ســعدی در حقیقِت 

زندگی بســیار تأمــل کرده، هــم به خاطر 

کتــاب های زیادی که خوانده اســت و هم 

به خاطر ســفرهای زیادی که داشته و هم 

به دلیل آن که انســان متأملی بوده است، 

اشــارات فراوانی داریم که ســعدی صرفًا 

اهــل خوانــدن و نوشــتن و تجربــه کردن 

نبوده، بلکــه اهل فکر کــردن وتأمل بوده 

است.

داد:  ادامــه  زنجــان  دانشــگاه  اســتاد 

سعدی در مقدمه گلستان می گوید: شبی 

تأمل ایام گذشته می کردم و سنگ سراچه 

دل را به الماس آب دیده می سفتم…خود 

این عبارات نشــان دهنده آن اســت که او 

شخصیتی است که اهل تأمل و تفکر است 

یا وقتی می گویــد: ای که پنجاه رفت و در 

خوابــی… تمام ایــن ها حاصــل تأمل در 

معنای زندگی است.

اوتأکیــد کرد: آنچه که مــورد توجه من 

اســت یک نفس تراژیِک زندگی است که 

ســعدی آن را بــه خوبی دریافته اســت و 

البتــه درس آموز از آن جهت اســت که به 

مــا مــی گوید کــه در این عرصه چــه باید 

بکنیم؛ ســعدی می گوید: جز به خردمند 

مفرمــا عمل … گرچه عمــل کار خردمند 

نیست… منظور او این است که ای کسی 

که قدرت داری، فقط به انســان خردمند 

پست و مقام بده، هرچند که قبول ریاست 

کار انســان خردمنــد نیســت… یعنی از 

یک ســو ما را با یــک گزاره ای آشــنا می 

کند مبنی بر این که برای هر نوع پســتی، 

شــرط اول خردمندی و عقالنیت است؛ تا 

برســد به حاکم؛ بنابراین از نظر ســعدی 

حاکمی که خردمند نیست، عادل و متقی 

هــم نخواهد بود پس همه آن چه که باعث 

میشــود فردی منشــاء خیر باشد، بسته به 

این است که تا چه ســطحی، عقل درونی 

اش قدرت دارد.

او افــزود: البته ســعدی نقیض این امر 

را هم می گوید: گرچــه عمل کار خردمند 

نیســت… فرد خردمند و دانا دنبال پست 

و مقام نمــی رود، البته همــه خردمندان 

اگر پســت ها را کنــار بگذارنــد جاهالن 

حاکم خواهند شــد و مصدر امور به دست 

بی خــردان می افتــد که نه عقلــی دارند 

و نــه عدالــت و تقوایی؛  یعنی سرنوشــت 

انســانها به دســت    بی خردانی می افتد 

کــه خردمنــدان را نیــز نابود مــی کنند. 

پارادوکسیکال  از حالت  بنابراین منظورم 

یا تراژیک این اســت کــه در اینجا ما باید 

چه بکنیم و ســعدی چه آمــوزه هایی را به 

ما می دهد که ما براساس آن بهتر زندگی 

کنیم و کمتر ضربه بخوریم 

محبتــی در پایــان تأکیــد کــرد: حجم 

از پندهــا و اندرزهــا در کالم و  عظیمــی 

اندیشه سعدی به چشم می خورد از جمله 

اینکه جهان جای تن آسایی نیست و نباید 

زندگــی ما تــوام با غفلت باشــد و ضروری 

است که قدر هر لحظه از زندگی را بدانیم.

  مانایی سعدی 
ایــن  پایــان  در 

کوروش  نیز  نشست 

کمالی سروســتانی 

طی سخنانی گفت: 

راز مانایی سعدی در 

واقع بحثی است که به طور خالصه درباره آن 

سخن خواهم گفت؛ اما باید گفت که فرهنگ 

آمیزه ای از همه داشته های یک ملت است و 

در سرزمین ما ادبیات دارای جایگاه ویژه ای 

در این وادی است. پرداختن به آثار کهن زبان 

فارسی پرداختن به هویت ملی و دینی است، 

چرا که در این ســرزمین فلســفه و حکمت و 

تاریخ و دین با ادبیات در آمیخته است و از این 

روست که حکیمی چون سعدی در فرهنگ و 

ذهــن و زبان جهان ایرانی و فرهنگ جهانی، 

جایگاه ویژه ای می یابد. او ادامه داد: سعدی، 

شیرازه بند ادبیات فارسی و پایه گذار مکتب 

ادبی شیراز است و آثارش،کلیدی ترین باورها 

و اندیشه های انسانی را بازتاب می دهد و بدین 

سان لباس فاخر شاعر ملی را برتن می پوشد. 

در حقیقــت ادبیات هرقوم بازتــاب زندگی، 

رنج ها و آمال آنان اســت و کلیات سعدی در 

زمینه ســرامد آثار ادبی ایران است، فرهنگ 

اســالمی – ایرانی به گونه ای وامــدار زبان و 

حکمت اوینــد، همچنان کــه او، وامدار آنان 

است. سروستانی در بخش دیگری از سخنان 

خود گفــت: رمز و راز ماندگاری و شــکوه آثار 

سعدی در آن است که بر اساس نیازهای زمانه 

به ارزش های فرهنگی، معنایی تازه بخشیده 

اســت و هم اینک نیز پس از گذشت هفتصد 

سال، آرزوهای انسانی را در آن می یابیم و می 

کوشــیم که آنها را با شیوه های زندگی مردم 

زمانه و نیازهای آنها وفــق دهیم. چون کالم 

سحرآمیز او و جادویی اندیشه اش بر فرهنگ 

و هنر فارسی زبانان از یک سو و بر ذهن و زبان 

جهانیان از دیگر سوی در میان سخنسرایان 

ایرانی بی همتاست. نقش سخنانش بر تار و 

پود جان نشسته و از این روست که در زوایای 

گوناگون هنر به دست هنرمندان به گونه خط 

و نقش و آوا جلوه کرده است.
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شاهنامه؛ بزرگترین نماد فرهنگی ایران

حســن بلخاری درابتدای این همایش گفت: 

خراســان یکی از مناطق فوق العاده گرانقدر 

ایــران اســت در زرخیــزی حضــرت معنا در 

حوزه فلســفه و عرفان و کالم و تفسیر است. 

شــما در طوس غزالی هــا را ببینید. خواجه 

نظام الملک را ببینید. بسطامی را در حوزه عرفان ببینید. ابوالحسن 

خرقانــی را ببینیــد. در فــردوس جدید و تــون قدیم فاضــل تونی، 

سعیدابوالخیر، خیام، فردوسی، محقق طوسی و خواجه نصیرالدین 

طوســی را ببینید. الحق و االنصاف منطقه زرخیز خراســان یکی از 

آن نقاط گوهرین و تابناک فرهنگ مشعشــع اسالمی و ایران است. 

درود می فرســتم به اعاظم بلند مرتبه این استان و این منطقه که نه 

فقط در ایران، حتی در خارج از ایران قلمرو ظهور مردان بزرگ بوده 

اند و شاید یکی از دالیلش حضور پربرکت علی ابن موسی الرضا)ع( 

در مشهدالرضا در قلب خراسان اســت. به هر حال عنوان حکیمان 

خراسان برجسته و الیق این منطقه تابناک ایران زمین است.

او خاطرنشــان کرد: عنــوان همایش را همانطور کــه عرض کردم، 

حکیمان خراســان قــرار دادیم. از حکیم طوس تا حکیم نیشــابور؛ 

البته در ســال های گذشــته در مراســمی که داشــتیم خود بنده و 

اســتادان و بزرگواران در حوزه نســبت این دو و اصوال امکان ایجاد 

نســبت میان این ها به کــرات صحبت کردیم. وقتی شــما از زاویه 

ریاضیات و نگرش فلســفی خیام به ویژه در رســالة الوجود و رساله 

فی الکون و التکلیف و ترجمه خطبة الغرا ابن ســینا توســط خیام و 

آن مباحث فلسفی عمیق نگاه می کنید، بنا به این حکمت جاودان، 

نسبتی با فردوسی پیدا می کند. اما در حوزه برخی از ابیات و اشعار 

و رباعی ها که به خیام نســبت داده می شــود و متفکران و مورخان 

تاریخی خیلــی روی این نســبت اصرار ندارند؛ مثال »شــهرزوری« 

چیزی در حدود ۱۶ رباعی را به او نســبت می دهد، در باب نسبت 

این رباعی ها، یعنی خیام از زوایه این رباعی های منســوب به او با 

جناب فردوسی طبیعتا یک افتراقی ایجاد می شود.

اوادامــه داد: بــه هر حــال این زاویــه ای که انتخاب مــی کنیم در 

ســنجش شــخصیت این دوبزرگوار به لحاظ فرهنگــی، در نتایجی 

که به دســت می آوریم تعیین کننده اســت. اما یــک مورد را عرض 

کنــم که متناســب با این همایش اســت. در یک جا کــه بنده حوزه 

حیرت یا قلمرو حیرت می نامم، نســبتی میان ابیات فردوســی در 

شاهنامه با برخی رباعی های منسوب به خیام و آن عدم ادراک راز 

و جان هســتی است، و این نه فقط در حقیقت در حوزه این بزرگان 

بلکه معموال عرفا و کســانی که از مرز علم می روند و به عرصه تحیر 

می رســند چنین معنایی را دارنــد. این قلمرو، عرفــان ما در حوزه 

حیــرت روی اینکه رمز و راز هســتی را نمی شــود دریافت؛ ما یک 

ســخن مشــترک در بین حکیمان و شــاعران بلندمرتبــه خودمان 

داریــم . این جزو عرصه هایی اســت که این دو حکیم خراســانی به 

هم می رســند. در این قلمرو که حقیقتا قلمرو حیرت است و قلمرو 

کفر نیســت ، قلمــرو برتافتن و برتاختن و موضــع گیری به جوهر و 

ذات حقایق نیســت . یک نوع اظهارشگفتی و اظهار حیرت است از 

»مهدی ماحوزی«  در همایش بین المللی »حکیمان خراسان؛ از حکیم طوس تا حکیم نیشابور« عنوان کرد:

همایــش بین المللی »حکیمان خراســان؛ 

از حکیــم طوس تا حکیم نیشــابور« به همت 

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی به مناســب 

روزهای ملی بزرگداشــت فردوســی و خیام 

نیشــابوری، دوشــنبه ۲۷ اردیبهشــت مــاه 

در فضــای مجازی برگزار شــد.در این برنامه 

حســن بلخاری رئیــس انجمن آثــار و مفاخر 

فرهنگــی، آزرمیدخــت صفوی اســتاد زبان 

و ادبیــات فارســی دانشــگاه علیگــر هنــد، 

مهدی ماحوزی عضو هیأت علمی دانشــگاه 

آزاد اســامی، زرینــه خــان اســتاد زبــان و 

ادبیــات فارســی دانشــگاه علیگــر هنــد و 

علیرضا قیامتی عضو هیأت علمی دانشــگاه 

فرهنگیان مشهد سخنرانی کردند.
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حقیقت عالم و اینکه انسان هرچقدر تالش کند به این حقیقت نمی 

رسد؛ این امر سبب می شود انسان از حوزه علمی که گاه به کاذبی 

انســان را ارضا مــی کند به حوزه الیتناهی حیرت وارد شــود و بعد 

حیرت فوق العاده مقام بلندی است.

   نقش فردوسی در احیای زبان فارسی

درادامــه ایــن برنامــه آزرمیدخــت صفوی 

به ایراد ســخن پرداخت وگفت: فردوســی 

سراینده نامه شاهان، شاهنامه، ما را با فکر 

مثبت و ســالم خود به سوی یک جهان توام 

با هم زیستی و همنوعی راهنمایی می کند 

و همت ســرخورده ما را بر می انگیــزد و ما را از خودخواهی و تکبر 

و جنگ و تهاجم و تشدد به سوی یک جهان با تفکرانسان دوستانه 

می برد. او افزود: نقش فردوســی نه فقط در احیای زبان و ادبیات 

فارسی است بلکه نقش واالی این حکیم دراین است که می گوید: 

عجم زنده کردم بدین پارســی اســت… اینجا مقصود او فقط این 

نیســت که زبان فارسی دری را احیا کند بلکه مقصودش این است 

که هویت ملی ایران را حفظ و نگهبانی کرده است و همان مزایای 

اخالقی و ســتوده های کردار انســانی را که در ایران قدیم و ایران 

اسالمی وجود دارد، احیا کند.

  ویژگی های جهان شناختی فردوسی و خیام
درادامــه مهــدی ماحوزی ســخنرانی کرد 

وگفت:موضــوع ســخنرانی بنــده ویژگــی 

های جهان شــناختی دو حکیم خرد محور 

و دانش گســتر ایرانــی برخاســته از اقلیم 

فرهنگ پرور خراســان باِژتــوس و محروق 

نیشــابور، حکیم ابوالقاســم فردوســی توســی و حکیم ابوالفتح 

عمر بــن ابراهیم خیام نیشــابوری اســت. حکیم نخســتین زاده 

ســال ۳۲۹ هجری قمری و در گذشته ســال ۴۱۶ هجری قمری 

اســت با ۷۱ سال عمر؛این حکیم در ســال ۱۴۰۰ هجری قمری 

شــاهنامه را به پایان برده، ۱۶ سال پس از آن جان به جان آفرین 

می ســپارد. حکیم دوم زاده سال ۴۳۹ هجری قمری و در گذشته 

ســال ۵۲۶ هجری قمری با ۷۸ ســال عمر و با تفاوت ۱۱۰ سال 

فاصلــه ســنی با حکیم فردوســی. او در بخش دیگری از ســخنان 

خــود گفت: شــاهنامه بزرگترین نمــاد فرهنگی اســت در تحلیل 

ویژگی های ملیت ایرانی و شاهکاریســت هنری، ادبی و فلســفی 

پیش از آنکه اسطوره ای و تاریخی باشد هر چند جنبه اسطوره ای و 

تاریخی آن نیز زیر تأثیر خورشید پر فروغ هنر و ادب فارسی است. 

به گفته شاهنامه پژوه نکته  سنج معاصر دکتر محمود امیدساالر در 

کتاب»بوطیقا و سیاست در شــاهنامه فردوسی« اهمیت فردوسی 

و خالقیــت هنــری او در مطالبی که منظوم کرده نیســت، بلکه در 

چگونگی منظوم کردن آن است.

   فردوسی و احیای تاریخ ایران باستان
چهارمیــن ســخنران ایــن همایــش، زرینِه 

خان بــود. او درابتدای ســخنان خود گفت: 

شــاهنامه کتابــی مقدس اســت کــه تاریخ 

ایران باســتان را زنده کرده اســت و در تمام 

عالم تاثیر داشــته و در ادبیــات جهان مقام 

بلند یافته اســت. بــه عبارتی فردوســی تاریخ ایران باســتان را در 

کتاب شــاهنامه زنده و جاوید کرده اســت. خان افزود: فردوســی، 

شــاعر بزرگ ایران در قرن چهارم و پنجم می زیست و از ثروتمندان 

طوس بود و از جانب پدر مزارع موروثی زیادی داشــت و زندگی او از 

کشاورزی می گذشت. فردوسی فردی میهن پرست بود که به تاریخ 

ایران باستان عالقه بسیاری داشت، او واقف بود که شاهنامه نویسی 

از عهد قدیم آغاز شده بود. استاد دانشگاه علیگر ادامه داد: فردوسی 

شــاهنامه ابو منصوری و بلخی را مطالعه کرده بــود و از تاریخ ایران 

باستان نیز استفاده کرده و به شاهنامه نویسی مایل شده بود. البته 

امکانات او بسیار محدود بود چون در گذشته کتاب ها به پادشاهان 

و شاهزادگان و امیران تعلق داشتند و دستیابی به آن دشوار بود.  

  شاهنامه؛ سند شکوهمند تمدن ایرانی 
در پایان این همایش بیــن المللی علیرضا 

قیامتی ســخنرانی کرد. او گفت: بی گمان 

شاهنامه سند شــکوهمند فرهنگ و تمدن 

ایران زمین است و می توان گفت شاهنامه 

بزرگترین حماسه جهانی است که توانسته 

اســت در گردآوری و تدوین هویت ملی یک ملــت این همه موثر و 

تاثیر گذار باشــد. شــاهنامه در طول تاریخ همــواره پناهگاه مردم 

ایران بود و موجب دوام و قوام و پیوســتگی و استواری ایران زمین 

شــد و امیــد آفرین هم بود و مردم غــم و درد و اندوه خــود را با آن 

در میان می گذشــتند. استاد دانشگاه فرهنگیان مشهد ادامه داد: 

شــاهنامه همیشــه در طول تاریخ پناهگاه ملی ایرانیان بوده است 

و ایــران در جغرافیایــی از فرهنــگ و خرد و دانــش و فرزانگی در 

شــاهنامه ویژه گشته است. نام ایران و جغرافیای ایران، جغرافیای 

نیک اندیشی است. خاک ایران و طبیعت ایران و زیست بوم ایران 

از این روی برای شاهنامه و پهلوانان و ایرانیان ستودنی و سترگ و 

جان نثار کردنی اســت که همواره در این خاک زر خیز، پیام مهر و 

محبت و دانش و انسانیت به تمام دنیا مخابره شده است. این نکته 

ای اســت که در شاهنامه اهمیت بســیاری به آن داده شده است. 

یعنی ایران را ظرف نیکی ها قرار داده است.
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۲۵ فروردین ماه؛ سالمرگ مرحوم دکتر محمد جواد مشکور

خانــواده دکتــر مشــکور از طرف پــدری و 

مــادری - هر دو – اهل علــم و تقوا بوده اند. 

خانواده پدری ایشان عرب هستند و آن طور 

که شــنیده ام شــیخ عالء الدین پدر ایشان 

نیز ته لهجه عربی داشته است؛ اما از طرف 

مادری نوه دختری شــیخ حسن سنگلجی 

یعنــی پــدر مرحــوم شــریعت و آقامحمــد 

سنگلجی است. 

آشنایی من با نام دکتر مشکور به سال هایی 

بازمی گردد که اســتاد، مدیــر مجله االخاء 

روزنامه اطالعات بودند و من در سال هفتم 

و هشــتم دبیرســتان بودم. بعدها کم کم با 

آثار ایشان بیشتر آشنا شدم تا اینکه در سال 

۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ شمســی »دایــرة المعارف 

تشیع« تأسیس شد. داستان تأسیس آن هم 

چنین بود که مرحوم سید ابوالفضل تولیت 

حضرت معصومــه )س( وصیت کــرده بود 

که یک دایرةالمعارفی برای تشــیع فراهم 

بشود. اوایل انقالب، »بنیاد طاهر« که تحت 

ریاســت احمد صدر حاج سید جوادی - که 

از نیکان روزگار بــود – از من دعوت کردند 

که این دایرةالمعارف راه اندازی شــود، اما 

چون این کار یــک نفر نبود، از این رو من از 

دو دوست عزیز آقایان بهاء الدین خرمشاهی 

و کامران فانی دعوت بــه عمل آوردم و آنها 

نیز از دکتــر مهدی محقق دعــوت کردند؛ 

که ســرانجام ایشــان سرپرســت مؤسســه 

دایرة المعارف تشــیع شــدند. بدین ترتیب 

هسته اولیه دایرة المعارف تشیع ما با چهار 

نفــر شــکل گرفت. بعد کــم کم از اســاتید 

به جهت همــکاری دعوت به عمــل آوردیم 

که یکــی از آنها دکتر محمدجواد مشــکور 

بود. مــن در آنجا با ایشــان رفاقت و ارتباط 

بیشــتری یافتم و توانســتم از محضر استاد 

بهره مند شوم.

به گمان من مهم ترین رشته تخصصی دکتر 

مشــکور پرداختن به کالم و تاریخ کالم بود 

که ترجمه »الفــرق بین الفرق« از جمله آثار 

او در این زمینه اســت. اما این مرد، سعادت 

عظمایی نیز داشــته اســت و آن رسیدن به 

یــک اســتاد طــراز اول و متخصــص به نام 

فضل الله زنجانی معروف به شــیخ االسالم 

بوده اســت. اینها دو برادر بودند: یکی شیخ 

ابوعبداللــه زنجانی صاحب تاریــخ القرآن 

که پدر مرحوم آقای صادق ضیایی اســت؛ 

و برادر دیگر شــیخ االســالم که پدر مرحوم 

دکتر محمد جواد شــیخ االســالمی استاد 

دانشکده حقوق دانشگاه تهران  بود. این دو 

برادر هر دو از اجله علمای عصر خود بودند 

و از خصوصیــت آنها این اســت کــه هم در 

فلسفه و هم در کالم حالت تأسیسی دارند و 

مقلد نیستند و این خیلی مهم است. مرحوم 

شــیخ زنجانــی اســتاد اصلــی کالم دکتر 

مشکور بوده است. خود دکتر مشکور به من 

مکرر می گفتند من از تبریز ســوار اتوبوس 

میشــدم و بــه زنجان می آمدم تــا از محضر 

شیخ االسالم زنجانی استفاده کنم. حقیقتا 

شیخ االسالم از جمله نوادری است که نگاه 

تاریخی بــه کالم دارد و کتاب مهمی نیز در 

این زمینه نوشته که آستان حضرت رضا )ع( 

چاپ کرده است. 

نتیجتا اگر بخواهیم مشکور را تقسیم کنیم، 

به دو مشــکور تقسیم می شــود: مشکوری 

که اوایل کار اســت و به کالم و احیای متون 

کالمی پرداخته است؛ دیگر مشکوری است 

که مشــغول به نوشــتن فرهنگ ســریانی 

اســت. مــی دانیــم ایشــان مدتــی رایزن 

فرهنگی ایرانی در ســوریه بودند. ایشان به 

من مــی فرمودند که من عمر و چشــمم را 

روی تألیف این فرهنگ سریانی گذاشتم و 

این برای ما خیلی مهم اســت؛ زیرا میدانیم 

معارف یونانــی که به عربی ترجمه شــدند 

مبنای فلسفه اســالمی قرار گرفتند و اکثر 

متون آن از طریق زبان سریانی منتقل شده 

اســت. اما خدمت مهم دیگر ایشان، کشف 

قبر سهروردی اســت که ایشان می گفتند 

در زیرزمیــن یک پاســگاه ژاندارمری واقع 

بوده است.

در پایان باید گفت دکتر مشکور یک »طلبه 

واقعی علم« بود اما متأسفانه امروز در میان 

دانشگاهیان کمتر استادی جامع االطراف 

چون او به چشم می خورد.

طلبه واقعی علم؛ استاد جامع االطراف

منوچهر صدوقی سها
عضو شورای علمی انجمن
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وبینار »اخالقی زیستن 

از منظر عرفای اسالم و مسیحیت« برگزار شد
وبینــار بین المللی »اخالقی زیســتن از منظر عرفای اســالم و مســیحیت« به 

همت انجمــن آثار و مفاخر فرهنگــی و با همکاری رایزنی فرهنگــی ایران در 

اســپانیا، ۲۸اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ برگزار شــد. براســاس این خبر دانشگاه 

عرفان کاتولیک آبیال، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز 

گفت وگوی ادیان و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی دیگر نهاد 

های فرهنگی بودند که دراین وبینار مشــارکت داشــتند. در این برنامه حسن 

بلخاری قهی، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمدمهدی احمدی، رایزن 

فرهنگی ایران در اسپانیا، حجت االسالم و المسلمین محمدمهدی تسخیری، 

رییس مرکز گفت وگوی ادیان و فرهنگ های ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، حامد ناجی اصفهانی، استاد دانشگاه اصفهان و سیدعلی 

اصغر میرباقری فرد، رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از ایران سخنرانی کردند. در بخشی دیگری از این وبینار، نیز خاویر سانچوفرمین، 

رییس دانشگاه عرفان آویال، جرزی ناووجسکی، دبیر دانشگاه عرفان آویال و رومولو کوارتاس، معاون مدیر دانشگاه عرفان آویال نیز به ایراد سخن 

پرداختند. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این وبینار اشاره به موضوع سخنرانی خود با عنوان » زیستن اخالقی از منظر  ابن عربی« گفت: 

محیی الدین ابن عربی )درگذشته به سال ۶۳۸ هجری و ۱۲۴۰ میالدی( که اتفاقا متولد  ُمرسیه اسپانیا است یکی از بزرگ ترین عرفای مسلمان 

محســوب می شود. انتساب لقب شیخ اکبر به او  روشــن ترین دلیل اثبات این ادعا است. وی که در قرن ششم و هفتم هجری )معادل دوازدهم و 

سیزدهم  میالدی( می زیست و صاحب آثار گرانقدر مهمی چون فتوحات مکیه و فصوص الحکم بود، تاثیر عظیمی  بر عرفان اسالمی پس از خویش 

گذاشت. شروح بسیاری بر آثار او نوشته شده و حکما و عرفای بزرگی  در مکتب او پرورش یافتند.

انتشارات زرین اندیشمند منتشر کرد؛

کتاب »واژگان و اصطالحات معماری قرآن« با مقدمه دکتر حسن بلخاری

کتاب »واژگان و اصطالحات معماری قرآن« نوشته علی مختاریان همراه با مقدمه ای به قلم دکتر حسن بلخاری 

 رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. 

ْعَر َوَما  َیْنَبِغی  در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: » قرآن خود را کتاب مبین خوانده است: »َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

َلُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمِبیٌن. و ]ما[ به او شــعر نیاموختیم و در خور وى نیســت. این ]ســخن[ جز اندرز و  قرآنى 

روشن نیست« و نیز: »طس ِتْلَك آَیاُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب ُمِبیٍن. طاسین این است آیات قرآن و ]آیات[ كتابى  روشنگر« . 

یعنــی این کتاب در ذات خود حامل هیچ پرده و حجابی نیســت. آنانی که با قلبی پاک و اندیشــه ای محققانه و 

 پرسشگر رو به سوی این کتاب می آورند، به دلیل آن که کتابی مبین است و آشکار، پاسخ سؤالشان را به  سخاوت 

خواهد داد و نیز خود را بیانی برای مردم و موعظه ای برای متقین نامیده است: »َهَذا َبَیاٌن ِللنَّاِس َو ُهًدى َو  َمْوِعَظٌة 

ِقیَن. این ]قرآن[ براى مردم بیانى و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى اســت«. از دیگر ســو، این  کتاب مقدس تأکید دارد جامع حقایق  ِلْلُمتَّ

اســت یعنی هر آن چه را که بشــر بتواند در باب آن اندیشه نموده از آن  پرسش نماید و نیز هر آن چه مورد تحقیق و تتبعش باشد در قرآن یافت 

خواهد کرد و پاسخ خواهد گرفت. از  این جامعیت حقایق خود چنین روایت می کند: 

َماِء َواْلَْرِض إاِلَّ ِفی ِكَتاٍب ُمِبیٍن. و هیچ پنهانى در آسمان و زمین نیست مگر اینكه در كتابى  روشن ]درج[ است... محقق   »َوَما ِمْن َغاِئَبٍة ِفی السَّ

گرانمایــه جناب آقای علی مختاریان در کتاب ارجمندی که پیش روی شماســت با زحمت گرانقدر  خویش واژگان و اصطالحات معماری در 

قرآن را مورد تحقیق و پژوهش قرار داده اند و از این رو که کاماًل  آشــنای با فضای معماری هســتند برای نخســتین بار دانشــنامه ای در باب 

اصطالحات معماری در قرآن ارائه کرده اند.  خداوند ایشان را مشمول رحمت خاصه خویش قرار داده و این اثر را برای استفاده عالقمندان به 

این حوزه مفید و  مؤثر بگرداند.« 

این اثر با قیمت ۵۸۰۰۰ تومان به عالقه  مندان حوزه علوم قرآنی و معماری عرضه شده است. 

اتاق خبر
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با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

»پنجمین همایش مردم ساالری دینی آینده جهان اسالم« برگزار می شود

بنابر اعــالم دبیرخانه این همایش ،کمیته فرهنگ و تمدن 

شــورای عالی انقــالب فرهنگــی، انجمــن آثــار و مفاخر 

فرهنگی کشــور، مرکز پژوهش های علوم انســانی صدرا، 

مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی،پژوهشــگاه 

فرهنــگ و معارف اســالمی دانشــگاه امام حســین )ع(، 

نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها دانشــگاه 

امام صادق)ع(، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت 

کشــور دانشــگاه آزاد اســالمی، معاونت علمــی و فناوری 

ریاســت جمهوری انجمن، ســازمان بسیج اســاتید کشور 

مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اســالمی و پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی همکاران این رویداد علمی خواهند بود. براســاس این خبر جالل 

درخشه؛ حسن بلخاری؛ نجف لکزایی؛ ابراهیم متقی محسن اسالمی؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا عراقیه؛ محمد جواد هراتی؛ حیدر 

همتی؛ محمد صادق نصرت پناه؛ سید محمد طاهایی؛ محمدقربانی؛ محمد ملک زاده؛ محمد هادی محمودی؛ عباس احمدوند؛ آقای 

توماس دی؛ نصرالدین عمر؛ فخر رازی؛ ســید محمد نقیب العطاس ؛ عبدالهادی آونگ؛ منصور لیمبا؛ مراد شــلبی؛ ســید علی نقوی؛ 

فریــد العطاس؛ طالل عتریســی؛ جاوید اقبــال؛ محمد مهدی باباپور؛ ســید محمد رضا مرندی؛ رئیس دبیرخانــه دائمی و دبیر علمی 

همایش، نیز اعضای کمیته علمی این همایش بین المللی اند.

از سوی انتشارات دانشگاه تهران؛

چاپ چهارم کتاب »در باب زیبایی« منتشر شد

چاپ چهارم کتاب در باب زیبایی )زیبایی شناســی در حکمت اسالمی و فلسفه غربی( اثر دکتر حسن بلخاری 

رئیس انجمن آثار و مفاخر  فرهنگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. 

در چاپ چهارم این کتاب فصل جدید به اثر اضافه شده است. 

در طلیعه این کتاب به قلم حســن بلخاری آمده اســت: » از تمامی دانشجویان و عالقه مندان به مباحث فلسفه 

هنر و زیبایی شناســی که  با اســتقبال صمیمانه خود از این اثر، امکان چاپ چهارم آن را فراهم آوردند بســیار 

سپاســگزارم و نیز از همکاران محترم و ارجمندم در  انتشــارات دانشــگاه تهران که قطعا زحمات گرانقدرشان 

افتخار رشد و تعالی نشر معانی و علوم در سرزمین مان ایران است.  در چاپ جدید این اثر با نیت تکمیل و تتمیم 

مباحث در باب زیبایی شناسی به ویژه در حوزه فرهنگ ایرانی و اسالمی، سه بخش به  مطالب کتاب افزوده شده 

اســت. اول بخشی در باب مفهوم شناســی زیبایی در متون اوستایی و پهلوی که بیانگر واژه ها و مفهوم زیبایی  در ایران بیش از اسالم است و 

البته واژه هایی که همچنان به عنوان مترادفات زیبایی مورد استفاده ما هستند اما تاریخی بیش از دو هزار  سال دارند. فصل دیگر، بحث در 

باب رویکرد حکمای مســلمان به زیبایی است. بخشی از آن اختصاص به مفهوم زیبایی در کتاب المشارق  الدراری سعید الدین فرغانی دارد 

که شاگرد صدرالدین قونوی است و شرح او برقصیده تائیه ابن فارض شرح بسیار مهمی است. لطایف  حکمی او در باب زیبایی در این بخش 

جدید مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بخشی با عنوان اثولوجیای زیبایی به کتاب افزوده  شده تا نشان دهد حکمای مسلمان )و در این 

بخش قاضی ســعید قمی( چگونه با تفسیر حکمت یونانی، آنچه را مطابق با اندیشــه های  اسالمی بوده تقریر و مورد شرح قرار می دادند. در 

اثولوجیای زیبایی، هم با سرگذشــت شــگفت انگیز تاسوعات یا اثولوجیای فلوطین در  تاریخ فلسفه آشنا می شویم. هم با شرح و بسط و آرای 

فلوطین در باب زیبایی توسط یک حکیم مسلمان یعنی قاضی سعید قمی.  همچنین بحث جدیدی تحت عنوان نسبت میان لذت و زیبایی در 

آرای خواجه نصیرالدین طوسی از دیگر اضافات چاپ جدید است.  چاپ چهارم این کتاب با قیمت ۱۰۰ هزار تومان روانه بازار نشر شده است. 

اتاق خبر



21دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره 16 ـ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰

در یکی از باغســتانهای آبادی معروف سیدان به نام باغ بدره 

) به ضم ب( به مســاحت قریب ۲۵ کیلومتری تخت جمشید 

نزدیک شاهراه شیراز به اصفهان آتشدان عهد هخامنشی از 

سنگ یکپارچه به صورت هرم مربع القاعده ناقص به بلندی 

۲ متر و ۱۵ ســانتی متر وجود دارد که زیارتگاه عمومی است 

و به نام مزار بی بی فاطمه یا امامزاده فاطمه خوانده می شود 

و مخصوصا روزهای جمعه عده زیادی مردم به زیارت آن می 

روند و از آن تبرک می جویند. نزدیک آتشدان مزبور آتشدان 

هــای دیگر بر تخته ســنگ های کف باغ دیده می شــود که 

می رساند اساسا محوطه باغ در دوران هخامنشی نیایشگاه 

بزرگــی بوده مانند نظایر چنین نیایشــگاه هــا هنگام انجام 

مراسم مذهبی شعله های فروزان چند از آتشدان های متعدد 

برمی خاسته است و در دوران اسالمی، همان محوطه، فضای 

امامزاده فاطمه شده است.

در کنار بنای خداخانه شــیراز که به فرمان شاه ابواسحاق به 

سال ۷۵۲ هجری ســاخته شده است، ته ستون سنگ سیاه 

دوران هخامنشی همانند نمونه های کوچک ته ستون های 

تخت جمشید قرار دارد که از ویرانه های تخت جمشید یا به 

احتمال کمتر از ویرانه عهد هخامنشی واقع در مصر ابونصر 

نزدیک شیراز بدانجا آورده اند و همان طور که بنای خداخانه 

را به پیروی از خانه کعبه ساخته بودند، ته ستون نامبرده را نیز 

همچون حجر االسود در کنار آن گذاشته بدان تبرک و تیمن 

می جسته اند.

در یکــی از طاق نماهای کنار صحــن بقعه دانیال پیغمبر در 

شــوش آتشدان خوش طرح زیبایی از سنگ خارای یکپارچه 

متعلق به دوران ســلوکی یعنی حدود دویســت ســال پیش 

از میالد مســیح وجود دارد که به عنــوان اثری متبرک طرف 

احترام مردم بوده مخصوصا دوشــیزگان بالغ برای برآوردن 

نیازمندی های خود به آن توسل        می جویند.

در وســط صحن مسجد کوچک واقع در نزدیکی آثار تاریخی 

مهــم طاق بســتان پایه آتشــدان ســنگی عهد اشــکانی به 

بلندی۳۴/۱ متر بر روی زمین نصب و مورد احترام نمازگزاران 

است. به مسافت کمی در شمال آثار تاریخی معروف و معظم 

نقش رســتم در پایین کوه حاجی آباد بر صخره کوه استودان 

های متعدد عهد ساسانی وجود دارد که طبق آیین زرتشتیان 

استخوان های مردگان را درون آنها      می گذارده اند و بر جبهه 

خارجی با از آنها جمالت وكلمات مذهبی زرتشتیان به خط 

پهلوی نگاشته شده است که طی۔ قرون اخیر مردم آنجا را به 

نام شاه اسماعیل می خوانند و مورد احترام و تبرک قرار می 

دهند. توجه به آثار نامبرده و نظایر آنها که ذکرشان موجب به 

درازا کشیدن مطلب خواهد بود به خوبی مؤید این معنی تواند 

بود که بسیاری آثار پیش از اسالم ایران و از جمله آتشدان های 

متعدد و استودان های مختلف طی قرون متمادی دوران نیز 

به عنوان زیارتگاه و اثری متبرک مورد احترام و عقیدت مردم 

واقع شده است و نیک پاس حرمت آنها را داشته و می دارند، 

عالوه بر آنچه گذشــت در بعضی ابنیه اســالمی ایران توأم با 

ساختمان       قسمت های مختلف بنادر وسط صحن یا محوطه 

آن ســكوها پایه ای برای جــای افروختن آتش بنا می کنند و 

ضمن انجام مراســم مذهبی بر فراز آنهــا آتش می افروزند. و 

نمونه های این گونه ســکوها یا پایه ها کــه عموما به صورت 

هشــت ضلعی و احیانا مدور ساخته شده است و به نام کلک 

خوانده می شــود و کسانی که به وضع آبادی ها و روستاهای 

دور و نزدیک یزد و کرمان بیشتر آشنا هستند اظهار می دارند 

که احداث این گونه کلک ها در تکیه ها و حسینیه ها و حتی 

در محل تقاطع بسیاری از کوچه های آبادی های آن نواحی 

امــری معمول و متداول اســت. به این ترتیــب مالحظه می 

شود که احداث سکوهای آتش و آتشدانها در بسیاری از ابنیه 

اسالمی ایران همگام با انجام مراسم دینی آن کیش مقدس به 

صورت ها و عنوان هایی که ذکر شد پا برجا مانده است و بدین 

قرار یک بار دیکر موضوع پایداری ســنن ایران پیش از اسالم 

در میان ایرانیان مســلمان و ادامه برخی روش های باستانی 

ایرانیان در خالل اجرای معتقدات آیین حنیف اسالم صادق 

افتاده است.

شناساندن نمونه های افزونتر این گونه آمیختگی ها و تأثیرات 

جاودانی یا پیشــرفت دانش باستان شناسی و مردم شناسی 

ایران زمین صورت خواهد پذیرفت؛ دانشمندان ایران دوست 

و ایران شناس و فرزندان ایران در آینده حق این مطلب را بهتر 

ادا خواهند کرد، به امید چنان روز.

آثار و سنن پیش از اسالم در اماکن متبرک ایران

دکتر سید محمد تقی مصطفوی
استاد فقید باستان شناسی
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مرحوم آیت الله العظمی بهجت در ســن سیزده سالگی، به عراق 

می روند. ایشــان مــی فرمود: هنگامی که وارد کربال شــدم، بیش از 

یک ســال طول کشید تا مکلف شدم. ایشــان در چهار سال نخست 

اقامتش در عراق، در شــهر کربال، سکونت داشــت. و سپس دوازده 

ســال در نجف بودند. در طول این ســال ها خیلی متحیر هستیم که 

ایشان چه راهنمایی داشته که بهترین ها را انتخاب می کرده اند؟، از 

آقا پرسیدم چه کسی شما را برای تحصیل راهنمایی کرد؟ لبخندی 

زد و گفــت؛ یکی از دوســتان کربالیی ما. به مــن جمله ای گفت که 

هنوز نتوانستم آن را کامال درک کنم. آن جمله این بود، نحوه انتخاب 

استادت خیلی خوب بود. 

مرحــوم آیت اللــه بهجت در کنار فقه و اصول در ســیر و ســلوک 

معنوی از محضر عالمه کمپانی اصفهانی نیز بهره ها برد. بعد ایشان 

برای ادامه تحصیل، به نجف مشــرف می شوند. در آن زمان معمول 

بوده . طالب از میان چند درس مشهور، ، یکی از آنها را انتخاب کنند. 

اصول آقا ضیاء عراقی چهار سال، اصول مرحوم نائینی هفت سال و 

اصول مرحوم کمپانی چهارده سال طول می کشید، لذا می گفتند؛ 

انســان عمرش را نباید تلف کند و به درس مرحوم کمپانی برود، اما 

دقیقا آقا برعکس عمل کرده و به درس مرحوم کمپانی که ۱۴ ســال 

طول کشید، رفتند.

 چرا بهجت، بهجت شد
مرحوم هاتف قوچانی که شــاگرد آقای قاضی هم بوده، روزی به 

من گفت: راز اینکه آقای بهجت، بهجت شــد را بــه تو بگویم. گفتم؛ 

بگــو، گفت آقــای بهجــت از کودکی در اثــر عبادت زیــاد پرده ها از 

جلوی چشــمانش کنار رفته بود، بنابراین گنــاه را می دید و مرتکب 

آن نمی شد، حضرت آیت الله جوادی آملی نیز برای من نقل کردند؛ 

بعضی در همین دنیا همه مســائل را می ببیننــد. آتش را می بینند. 

بنابراین مرحوم پدرم عصمت کودکی خود را نگه داشته بودند و این 

را به کسی بروز نداده بود. آقای قوچانی نقل می کند: بیش از بیست 

مقام بزرگ و عطیه الهی را خدا به ایشــان داده بود، ولی چه کنم که 

عهد کرده اند تا زنده است، به کسی نگویم، مرحوم قوچانی، شاگرد 

آقا بود، ولی قبل از حضرت آقا از دنیا رفت.

ایشــان به هیچ کرامتی از خود اعتراف نکرد و در تمام عمر آنها را 

پوشاند. از آن کسی هم که فهمیده بود، عهد می گرفت تا زنده است، 

به کســی چیزی نگوید. سال ها زمان و نقشــه الزم داشت تا یکی از 

کرامات ایشان را متوجه بشویم. وقتی می پرسیدیم: چرا در گذشته، 

علماء کراماتشــان، ظاهر بــود، اما حال چنین نیســت؟ می فرمود: 

اکنون، باور آن برای مردم، مشکل است. فقط زحمت و رنج آن برای 

شخص می ماند. با این توجیه، سعی می کرد رازی فاش نشود. وقتی 

درخواســت می کردند کراماتی و عطیه ای ذکر کنند، در پاسخ می 

فرمود: گفتنی نیســت. اصــرار می کردند: اگر الزم بــود، گاهی می 

فرمود، شاید به زبان دیگری گفته ام.

سیرو ســلوک، مانع تحصیل و ترقی علمی ایشــان نبود. در قم و 

در درس آیــت الله بروجردی، بنابر نقل مرحوم آیت الله حاج شــیخ 

مرتضی حائری، انگشــت نشــانه ها، به ســوی او بود. با اینکه ایشان 

فقیهی شناخته شــده اند و بیش از سی سال بود اشتغال به تدریس 

خارج فقه و حتی اصول داشــتند، ولی همــواره از پذیرش مرجعیت 

ســرباز می زدند. بعد از قبول مرجعیــت هم، هیچ فرقی نکرد، تبلیغ 

و رســاله عملیه را ممنوع کرده بودند. و دستورشــان این بود: »صبر 

کنید همه رساله خود را نشــر دهند. بعد اگر کسی ماند و از دیگران 

تقلید نکرد و فقط خواست از ما تقلید کند، آن وقت رساله مرا منتشر 

کنید.« در پاســخ به اصرار عالقمندان به نشر آثار علمی خویش، می 

گفت:»آثار علمی علمای گذشــته بر زمین مانده اســت، بروید آنها را 

چاپ کنید.« کمترین لقب را هم نپذیرفتند. بلکه از کلمه عبد یا العبد 

استفاده می کردند.

به بهانه ۲۷ اردیبهشت ماه؛ سالروز درگذشت مرحوم آیت الله العظمی بهجت)ره(

به هیچ کرامتی اعتراف نکرد

حجت االسالم 
دکتر علی بهجت
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۱۲ فروردین ماه؛ زادروز استاد بهاء الدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشــاهی یکــی از مهمتریــن مترجمین آثار فلســفی، حافظ پژوهان، قــرآن پژوهان و 

مترجمان قرآن کریم به زبان فارســی اســت. فعالیت های قرآن پژوهی او را می توان به سه حوزه تقسیم 

کرد؛ نخســت کتاب ها و مقاله های عمومــی، دوم نگارش مقاله های انتقــادی و نقد ترجمه های موجود 

قرآن و ســوم ترجمه قرآن کریم. خرمشــاهی قرآن را با نثری روان، امــروزی و در عین حال ادبی ترجمه 

کرده اســت. عالوه بر ترجمه و تفســیر این اثر دارای پیوســت هایی شــامل گفتار مترجم، مقاله هایی با 

عنوان های قرآن و قرآن پژوهی، تحریف ناپذیری قرآن، فهم قرآن با قرآن، کلمه های فارسی در قرآن مجید و واژه نامه است.

3۱ فروردین ماه؛ سالروز درگذشت استاد محمد تقی شریعتی
محمدتقی شــریعتی در ۱۲۸۶هـ .ش در مزینان، از توابع سبزوار، در خانواده ای روحانی متولد شد. 

پدرش، شــیخ محمــود – که از تحصیالت عالیه برخــوردار بود، به فتق و رتق امور شــرعی مردم مزینان 

اشــتغال داشــت. جد او، آخوند مال قربانعلی-مشهور به  حکیم آخوند – از شــاگردان برجسته مال هادی 

ســبزواری بود. اونخست در محضر ادیب نیشابورى اول و سپس ادیب ثانی تلمذ کرد، دروس مقدماتی، 

ادبیات فقه، اصول و فلســفه را نزد اساتید معروف مشــهد چون آیت الله میرزا مهدى اصفهانى، آقا شیخ 

هاشــم قزوینى ، میرزا ابوالقاســم الهى و حاج شــیخ محمود حلبى فراگرفت. »قوانین« را نزد حاج شیخ 

کاظم دامغانى و »شرح لمعه« را نزد حاج میرزا احمد مدرس یزدى آموخت. 

۴ اردیبهشت ماه؛ سالروز میالد میرزا محمدحسن شیرازی
میرزا محمدحســن شــیرازی معروف به میرزاى بزرگ  و میرزای مجدد  در نیمه جمادى االول ســال 

۱۲۳۰  هـ .ق در شــیراز متولد شــد، در کودکی پدر خود را از دست داد و تحت تربیت  دایى خود، سید 

حســین موســوى، معروف به مجداالشــراف قرار گرفت و مقدمات علوم ادبى، دینی، فقه و اصول را فرا 

گرفت. در ۱۲۴۲هـ .ق جهت ادامه تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه اصفهان رفت، در مدرسه »صدر«  

اقامت گزید و محضر اســاتیدی چون شــیخ محمدتقى رازی  صاحب  »حاشــیه بر معالم «، ســید حسن 

مدرس بیدآبادی و حاج ابراهیم کرباســی  را درک کرد و ســرانجام قبل از بیســت ســالگی از  مدرس  بیدآبادى به دریافت اجازه 

اجتهاد نائل آمد.در ۱۳۰۸ هـ .ق چون  ناصرالدین شاه امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران را به شرکت انگلیسی 

رژی واگذار کرد مردم و علماء بزرگ ایران در تهران و تبریز از جمله سید جمال الدین اسدآبادى خواستار لغو امتیاز مذکور شدند.

اما ناصرالدین شــاه توجهی به خواســته مردم و رهبران دینی نکرد. از این رو آیت الله میرزا محمدحســن شیرازى فتواى معروف 

تحریم مصرف توتون و تنباکو  را  براى  مسلمانان صادر کرد و استفاده آن را ممنوع و حرام  دانست. 

۱۶ اردیبهشت ماه؛ سالگرد وفات دکتر بدیع الزمان فروزانفر
آثار و کتب مختلفی از اســتاد بدیع الزمان فروزانفر به جای  مانده اســت کــه از آن جمله می توان به 

تألیف کتاب های »ســخن و ســخنوران« )۲ جلد(، »مأخذ قصص و تمثیالت مثنوی«، »احادیث مثنوی«، 

»منتخبــات ادبیات فارســی«، »رســاله در تحقیق احــوال و زندگانی موالنا جالل الدین محمد مشــهور 

به مولــوی«، »مباحثی از تاریخ ادبیات ایران«، »شــرح احوال و نقد و تحلیل آثار شــیخ فریدالدین عطار 

نیشــابوری«، »فرهنگ عربی به فارسی« )با مشــارکت چهار نفر از اســتادان(، »خالصه مثنوی«، »شرح 

مثنوی شریف« )۳ جلد( و.. اشاره کرد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال ها خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد بدیع 

الزمان فروزانفر ، طی مراســمی در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۶هـ . ش این اســتاد فقید را به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران  معرفی 

کرد و لوح تقدیر انجمن را به خانواده ایشان اهدا نمود.

یادبود



تازه های نشر انجمن
مفاخرنامه؛ مجموعه پیشگفتارها و سخنرانی های دکتر حسن بلخاری

این کتاب، ادامه ســنت حســنه دکترمهدی محقق در چاپ کامل مقدمه های نگاشته شده بر  زندگی نامه علمی و 

فرهنگی استادان مفاخر و نیز برنامه های دیگری است که در انجمن آثار و مفاخر  فرهنگی برای بزرگداشت مفاخر 

ملی ایران چون حافظ، ســعدی، فردوســی، موالنا، ابوریحان، ابن سینا و …  طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ برگزار 

گردیده است.  این کتاب در شمارگان ۳۰۰ نسخه و با قیمت ۵۰۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است. 

زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا  
در بخشی از مقدمه حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بر این کتاب آمده است: »مرحوم پیرنیا )که 

می توان او را حکیم معمار نامید( با رجوع به آثار تاریخی و تعمق و تحقیق در باب آنها ســعی در کشــف و دریافت 

اصولی از معماری ایرانی و اسالمی داشت که مبنای معماری نوین و جدید ایران قرار گیرد.گرچه متأسفانه چنین 

نشــد و معمــاری ایران چه پیش و چه پس از انقــالب راه خویش را رفت اما تأمــالت و تحقیقات رادمردی چون او 

دستکم در حوزه تحقیقات معماری راه روشن و تابناکی را برای معماران ظاهر ساخت.امید آنکه معماری یک هنر 

)با تمامی معنا و مفهوم عمیق و وسیعی که در این کلمه وجود دارد( انگاشته شود و تمامی حقیقت آن توسط معماران درک و به کار 

گرفته شود.«  این کتاب در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰۰۰۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.

شرح نبراس الهدی اثر حاج مالهادی سبزواری
شــرح نبراس الهدى فی أحكام الفقه و أسرارها، أرجوزه فی الفقه، تألیف حاج مالهادی سبزواری )قدس السره( 

اســت که در آن اسرار احکام شرعی و فقهی به نظم کشیده شده است. حاج مالهادی سبزواری در یکی از فصول 

نبراس الهدی، اســرار احکام شــرعی را به نظم درآورده و در کتابی مجزا به شرح و تفسیر آن اشعار پرداخت. این 

کتاب حاوی ویژگی های بســیاری، ازجمله رعایت ایجاز و اختصارنویســی است به طوری که صرفا مسائل اولیه و 

معروف ابواب نماز و روزه و زكات و حج- از ابواب عبادی و باب نکاح از ابواب معامالت - در آن گنجانده شده است. 

از دیگر ویژگیهای این کتاب التزام نویســنده نســبت به حفظ ظواهر احکام شرع و پرهیز از نگاه تک بعدی و صرفا باطنی به مسائل 

است.  این کتاب در شمارگان ۳۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰۰۰۰تومان به عالقه مندان عرضه شده است.

 

تجدید چاپ کتاب» مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی«
این کتاب شــرح حوادث یومیه است که طی روزگاران از مظفرالدین شــاه تا محمدعلی شاه و احمد شاه بر ایران 

گذشته. این یادداشت ها اثر ملک المورخین میرزا عبدالحسین خان لسان السلطنه سپهر، مرد فرهیخته ای است 

که در طی عمر با برکت خود عالوه بر کتاب های مفیدی که نوشته حوادث ایران را از آغاز سلطنت مظفرالدین شاه 

و ظاهراً تا ســال ۱۳۱۲ شمسی به رشــته تحریر درآورده و اطالعات ارزشمندی از این سال ها و روزهای پر حادثه 

به دســت داده اســت. چرا که برخالف خاطراتی که در ایران نوشته می شود یا الیحه دفاعیه است یا اوراق تبلیغی 

و کمتر می توان به آنها اعتماد کرد نوشــته های ملک المورخین از لون دیگر است او هرگز در روزگار خود به چاپ این خاطرات نمی 

اندیشــید. و بالنتیجه نمی خواســته خود را محور حوادث قرار دهد. این اثر در شمارگان ۳۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰۰۰۰تومان روانه 

بازار کتاب شده است.


