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آرامگاه حافظ شیرازی
احداث آرامگاه حافظ در سال ۱۳۱۷ 

به همت انجمن آاثر میل)مفاخر فرهنیگ( انجام 
و در سال ۱۳۳۷  از سوی انجمن مرمت شده است.



آرامگاه ابن سینا
سال ۱۳۳۰ مشیس طراحی و ساخت این بنا 

توسط مهندس هوشنگ سیحون 
به همت انجمن آاثر میل )مفاخر فرهنیگ( 

صورت پذیرفته است.



کارنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳96

ــاب  ــی انق ــورای عال ــات ش ــاس جلس ــال ۱۳6۵، براس در س

ــر  ــار و مفاخ ــن آث ــه »انجم ــی ب ــار مل ــن آث ــام انجم فرهنگین

فرهنگــی« تغییــر کــرد و بــه دنبــال تصویــب اساســنامه 

ــگ  ــر فرهن ــوی وزی ــد آن از س ــس جدی ــاب رئی ــد و انتخ جدی

ــل  ــه دلی ــال ۱۳۷۲ ب ــا س ــا ت ــت، عم ــامی وق ــاد اس و ارش

آنکــه فاقــد هرگونــه اعتبــار جــاری بــرای انجــام فعالیــت هــا 

ــاعدت  ــاس مس ــر اس ــا ب ــود، تنه ــود ب ــه خ ــف محول و وظای

هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و کمــک ارگان هــا 

ــورت  ــور آن ص ــبرد ام ــدازی و پیش ــت راه ان ــی جه ــف، اقدامات ــای مختل ــخصیت ه و ش

گرفت.ســرانجام در ســال ۱۳۷۳ انجمــن دوبــاره فعالیــت خــود را آغــاز کــرد کــه تاکنــون 

ــه دارد. ــت ادام ــن فعالی ــز ای نی

فصل جدید فعالیت های انجمن

مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  فعالیــت  از  کــه  چنددهــه  طــی 

زمینــه  در  ارزشــمندی  اقدامــات  گــذرد؛  مــی  فرهنگــی 

ــای  ــر، جغرافی ــار مفاخ ــار آث ــاپ و انتش ــم و چ ــر، تکری تقدی

بین المللــی،  هــای  همایــش  برگــزاری  شــهرها،  تاریخــی 

ــه  ــان« و »فرهنگنام ــر آفرین ــی »اث ــای پژوهش ــرح ه ــام ط انج

بــا همــکاری گروهــی  ایــران«  تاریخــی   - رجــال سیاســی 

از پژوهشــگران زیــر نظــر دکتــر مهــدی محقق،زنــده یــاد 

ــه  ــری  ب ــا نصی ــر محمدرض ــی و دکت ــین نوای ــر عبدالحس دکت

انجــام رســید. در ۲۷ فروردیــن مــاه ۱۳۹6 بــا انتصــاب دکتــر حســن بلخــاری از ســوی 

وزیــر وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، فصــل جدیــدی در فعالیــت هــای انجمــن 

ــه در دور  ــورت گرفت ــات ص ــی از اقدام ــه دارد؛ ماحصل ــز ادام ــون نی ــه تاکن ــد ک ــاز ش آغ

ــن  ــه انجم ــه نام»کارنام ــری ب ــوان اث ــت عن ــون تح ــم اکن ــن، ه ــی انجم ــد مدیریت جدی

آثــار و مفاخــر فرهنگــی در ســال ۱۳۹6« بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت. ایــن اثــر 

ــره و  ــأت مدی ــای هی ــت اعض ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس ــت های ــه فعالی ــده مجموع دربردارن

شــورای علمــی، معــاون اجرایــی، معــاون علمــی - پژوهشــی  وهمــکاران و یــاران انجمــن 

شده اســت.   انجــام   ۱۳۹6 ســال  در 
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اهمیت بی پیرایگی مفاخر فرهنگی

1ـ هجویری بزرگ در مقدمه رســاله اش، کشف المحجوب 

می نویســد: »آن چه به ابتدای کتاب نام خود اثبات کردم، 

مــراد اندر آن دو چیز بود: یکی نصیب خاص، دیگر نصیب 

عام. آن چه نصیب عام بود، آن اســت که چــون جهله این 

علــم کتابی نو بینند که نام مصنــف آن به چند جای بر آن 

مثبت نباشــد، نســبت آن کتاب به خود کننــد، و مقصود 

مصنــف از آن برنیاید؛ که مراد از جمــع و تألیف و تصنیف 

به جز آن نباشــد کــه نام مصنف بــدان کتاب زنده باشــد 

و خواننــدگان و متعلمــان وی را دعای خیــر گویند؛ و مرا 

این حادثه افتاد به دو بار: یکی آن که دیوان شــعرم کسی 

بخواســت و بازگرفــت و حاصل کار جــز آن نبود که جمله 

را بگردانیــد و نام من از ســر آن بیفکنــد و رنج من ضایع 

کرد، تاب  الّله علیــه؛ و دیگر کتابی کردم اندر تصّوف، نام 

آن منهاج الدیــن، یکی ازمدعیان رکیک که کرای گفتار او 

نکنــد نام من از ســر آن پاک کرد و بــه نزدیک عوام چنان 

نمــود که آن وی کرده  اســت، هر چند خــواص بر آن قول 

بر وی خندیدندی. تا خداونــد تعالی بی برکتی آن بدو در 

رسانید و نامش از دیوان طالب درگاه خود پاک گردانید.

اما آن چه نصیب خاص بود آن است که چون کتابی بینند و 

دانند که مؤلف آن بدین فن علم، عالم بوده است و محقق، 

رعایت حقــوق آن بهتر کنند و برخوانــدن آن و یادگرفتن 

آن به  جدتر باشــند و مراد خواننــده و صاحب کتاب از آن 

بهتر بر آیــد والّله اعلم بالصواب.« ببینیــد بزرگی چون او 

از چه می نالد و شــکایت به چه می برد؟ »سرقت ادبی«. تا 

آنجا که خــود را ملزم می دارد حتــی در البه الی کتابش، 

نامش را تکرار و تکرار  کند تا مبادا وجودی را که از جهان 

ذهــن اش به جهان مکتوب کاغذ رهســپار شــده، دیگری 

برنگیــرد و از آن خود نکنــد. اتفاقی که در ســالیان اخیر 

به کرات بزرگان حوزه اندیشــه انسانی از کثرت آن یعنی 

ســرقت های ادبی و تاریخی فنی گفته انــد، پرداخته اند و 

متاســفانه صد البته ره به جائی نبرده اند. از این رو، گویی 

امــری چنیــن نکوهیده چون فنــی نیکو دیده و ســتوده، 

ملکه و عادت بســیاری شده است که آن را نردبان دستیابی 

به مناصب و درجات اداری- دانشــگاهی و شــهرتی ساخته 

است. دریغ...

2ـ  چنــدی پیــش به لطــف یکــی از اندیشــمندان حوزه 

طب و عصب شناســی کتاب چــرا جنگ؟ کــه دربردارنده 

نامه نگاری دو متفکر بزرگ سرزمین غرب، آلبرت اینشتین 

و زیگموند فروید، است با محتوای دغدغه مندانه پیشگیری 

از جنگی یا جنگ های خانمان سوز پس از تجربه تلخ جنگ 

جهانــی اول، نکتــه ای توجهــم را برانگیخــت و آن خطاب 

صمیمانــه ایــن دو غــول ســترگ آوا و نامدار قرن بیســتم 

اســت نســبت به یکدیگر: »آقای فروید عزیز« و در پاســخ : 

»آقای اینشــتین عزیز«، همین و بس. باقی مســایل مربوط 

به جهان اندیشــه ای است که هر یک در می زیند و پژوهش 

می کنند. خبری از تعارفات و القاب بســیار دامِن متکلفانه 

نیست. بی پیرایگی و ساده گی. این چنین را چه قبحی بوده 

اســت که آن را به محاق فراموشی بسپاریم؟ به قطع، رسم 

فرهیختگی، بزرگداشــت نام بزرگان اســت که نیکو گفته 

است سعدی ِ جان : 

بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد

ازیــن رو، اگر نقدی می شــود مربوط به رســمی اســت 

کــه روز به روز دامن از ســادگی بر می چینــد و بر درگاه پر 

طمطراقــی رحل اقامت بــر می افکند. نتیجه آنکه، شــاید 

گرفتار گلخنِ نام و صورت شــویم و از گلشــِن معنا و محتوا 

باز مانیم.

به قول سنایی: 

هر کس از دعوی عمیدند و خطیرند و بزرگ

تو زمعنی هم عمیدی و هم بزرگی و هم خطیر

کاوه خورابه
سردبیر
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عقل؛ پیامبِر  درون

عقل از منظر شــیعه در کنار قرآن، ســنت و اجماع یکی از منابع 

چهارگانه اســتنباط احکام شــرعی اســت. از دیــدگاه پیامبر اکرم 

)ص( همــه خوبــی ها به وســیله عقل درک می شــود و نیــز هر که 

فاقد عقل اســت فاقد دین اســت.) اِنَّما ُيْدَرُك اْلَخْيُر ُكلُّــُه ِباْلَعْقِل، َو 

ال ديــَن ِلَمْن ال َعْقــَل َلُه ( قرآن نیز عقــل را هم ردیف نقل قرار داده 

ا ِفي أَْصَحاِب  ا َنْسَمُع أَْو َنْعِقُل َما ُكنَّ است در آیه شــریفه : َوَقاُلوا َلْو ُكنَّ

ِعيِر-و گويند اگر شــنيده ]و پذيرفته[ بوديم يا تعقل كرده بوديم  السَّ

در ]ميــان[ دوزخيان نبوديم )ملــک۱۰( - این معنا کــه در قرآن و 

روایات، امری مســلم به حســاب می آید در قاموس رای و نظر علما 

و فقهای شــیعه مورد اختالف است . به عنوان مثال شیخ صدوق به 

عنوان رئیس محدثین شــیعه، در پاسخ به مسائل شرعی معتقد بود 

نصوص شــرعی، پاسخ گوی همه نیازهاســت و احتیاجی  به دلیل 

عقل نیست.  بر خالف شیخ صدوق، شیخ مفید عقل را در استنباط 

احکام دلیل می دانست. 

  عالمه طباطبایی و نسبت عقل و شیعه
اما مرحوم عالمه طباطبایی نیز بنا به سبقه فلسفی خود به ویژه در 

حوزه حکمت متعالیه این نسبت )نسبت میان عقل و شیعه( را بسیار 

جدی و مهم انگاشــته است. ایشان در نوشــته ای با عنوان »معنویت 

تشــیع« نتایج طــرق تعقل در اســالم را قابــل هضــم و درک بودن 

تعلیمات اسالمی از مجرای تعقل و استدالل منطقی آزاد وهمچنین 

زنده نگه داشتن تعلیمات اسالمی برای همیشه و نسبت به همه کس 

می داننــد. به ویژه که از دیــدگاه عالمه بعد از انقطــاع وحی و پایان 

نبــوت، تعلیمات دینی در پنــاه عقل، هرگز رنگ اجمــال و ابهام به 

خود نگرفته و در صف یادگارهای تاریخی و آثار باستانی موزه ها قرار 

نمی گیرد. لکن چنانکه از تعمق در باب رای و نظر علمای شیعه )من 

جملــه عالمه طباطبایی( بر می آید ، صدارت عظمای عقل به معنای 

والیت مطلق و مستقل عقل در اندیشه شیعه نیست. علمای شیعه هر 

چقدر عقل را صدارت بخشند و گرامیش شمارند، در غایت ذیل حق 

قرارش می دهند و اعتبارش را عرضی می شمارند. 

به ایــن بیان مرحوم عالمــه در المیزان توجه فرماییــد : »حال به 

بحثى كه داشــتيم برگشــته و مى گوئيم: لفظ” عقــل” همانطور كه 

توجه فرموديد از اين باب بر ادراك اطالق مى شــود كه در ادراك عقد 

قلبى به تصديق هســت و انسان را به اين جهت عاقل مى گويند، و به 

اين خصيصه ممتاز از ســاير جانداران مى دانند كه خداى ســبحان 

انســان را فطرتا ًاينچنين آفريده كه در مسائل فكرى و نظرى حق را 

از باطل، و در مســائل عملى خير را از شر، و نافع را از مضر تشخيص 

دهــد، چون از ميــان همه جانداران او را چنيــن آفريده كه در همان 

اول پيدا شدن و هســت شدن خود را درك كند و بداند كه او، اوست 

و ســپس او را به حواس ظاهرى مجهز كرده تا به وســيله آن، ظواهر 

موجودات محســوس پيرامون خود را احســاس كند، ببيند و بشنود 

و بچشــد و ببويــد و لمس كند و نيــز او را به حواســى باطنى چون:” 

اراده”،” حــب”،” بغض”،” اميد”،” ترس” و امثال آن مجهز كرده تا 

معانى روحى را به وســيله آنها درك كند، و به وسيله آن معانى، نفس 

او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن، 

در آن موجــودات دخل و تصرف كند، ترتيــب دهد، از هم جدا كند، 

تخصيص دهد و تعميم دهد و آن گاه در آنچه مربوط به مسائل نظرى 

و خارج از مرحله عمل است، تنها نظر دهد و حكم كند، و در آنچه كه 

مربوط به مســائل عملى اســت و مربوط به عمل است حكمى عملى 

كنــد، و ترتيب اثر عملى بدهد و همه ايــن كارهايى را كه مى كند بر 

طبق مجرايى مى كند كه فطرت اصلى او آن را تشخيص داده، و اين 

همان عقل اســت.« )  ترجمه تفســير الميزان ج 2 ص 374( در این 

بیــان، عقل دو وجه تقییــدی دارد: اول، عقل آفریده خداوند اســت 

)»خداى سبحان انسان را فطرتاً اينچنين آفريده«( الجرم ذیل اوست 

و هرگــز در عــرض خداوند قــرار نگرفته و در صدور حکم ،مســتقل  

نیســت. نهایت پیامبری است همچون پیامبران دیگر )همان حدیث 

معروف که عقل، پیغمبر درون است.(  و دوم عمل بر وفق فطرت و نه 

آزاد، بنابر این از منظر شیعه عقل توانایی تشخیص و استنباط دارد و 

حتی قادر بر صدور حکم اما در چارچوب و ساختار دین است.   

حسن بلخاری
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

ایــن نوشــتار برگرفته از ســخنان رییس انجمــن در همایش یادمــان عالمه 
سیدمحمدحســین طباطبایی)ره( اســت که  در دانشــگاه عالمه طباطبایی 

برگزار شده است.
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شــناخت مفاخر فرهنگــی یک ملت 

و کشــور و تــالش برای الگوســازی 

آنها تا حد قابل توجهــی در اعتالی هویت فردی، اجتماعی و ملی آن 

ملت موثر خواهد بود. شــخصیت هایی که به عنوان مفاخر فرهنگی به 

یک جامعه معرفی می شوند، حتی می توانند نقش موثری در پیشرفت 

اجتماعی آن جامعه نیزداشــته باشــند؛ چیزی که البته شاید تا امروز 

آن چنانکه باید از ســوی آنها مورد توجه قرار نگرفته است؛ بااین حال 

ضرورت توجه به شــخصیت های برجســته فرهنگی یک کشــور، چه 

شــخصیت های تاریخی و چه چهره های معاصر، امری ضروری است. 

دراین راستا پای صحبت های دکتر نجفقلی حبیبی، استاد وپژوهشگر 

حکمت اســالمی و رئیس سابق دانشگاه عالمه طباطبایی نشسته ایم 

واز زبان این استاد باسابقه دانشگاه، ویژگی های مفاخر فرهنگی،روند 

الگوسازی در کشور و عملکرد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را بررسی 

کرده ایم.درادامه این گفت وگوی را می خوانید.

 

به نظر شما فردی که به عنوان مفخر وچهره فرهنگی معرفی 

می شود، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

این یک بحث جدی و مهم است؛همان طور که از کلمه مفاخر پیداست 

}این عبارت{ شــامل فردی است که مفید برای جامعه است؛یک وقت 

کســی مثل امام خمینی)ره( انقالب اســالمی راه می انــدازد و نظام 

اسالمی را تاسیس می کند؛ این یک نحو مفخر فرهنگی است. یا کسی 

مثل دکتر مصدق، نفت را ملی می کند که این به همان صورت جزئی 

از مفاخر به حساب می آید. یااینکه شاعری مثل فردوسی، فرهنگ یک 

ملت را ســامان می دهد و باشعر و نوشــته های خود، موجبات اعتالی 

یک فرهنگ را فراهم می کند؛ یا فردی مثل ســعدی یا حافظ؛ این ها 

هم مفاخر فرهنگی هستند. از سوی دیگر عرفایی چون عین القضات و 

باباطاهر و ابوسعید ابوالخیر هم چهره های فرهنگی برجسته ای هستند 

که منشا آثار زیادی در ساحت عرفانی ما بوده اند. یا چهره ای مثل ابن 

ســینا در طب و فلســفه و عرفان و... به جامعه بشــری خدمت رسانی 

کرده است. مادرطول تاریخ این مساله را منحصر به افرادی که در قله 

هســتند)مثل افرادی که نام بردم( نکردیم، بلکــه در مراحل پایین تر 

هم چهره های فرهنگی مهمی را داریم. شایددلیل این مساله هم این 

بود که بناســت تا افراد را تشویق کنند که درمسیر علم و فرهنگ قرار 

بگیرند. مثال کسی که در ادبیات ایران کار کرده است یا در شناساندن 

دانشــمندان ایرانی عمل کرده یا فعال در عرصه معماری بوده است؛ 

این ها هم افرادی هســتند که جزء مفاخر فرهنگی کشــور به حساب 

می آیند ومحل احترام وتوجه هســتند. کل قضیه این است که فردی 

به عنوان مفخر فرهنگی مطرح می شــود که اقدامات او موجب افتخار 

یک کشور وجامعه باشــد. حال ممکن است اقدامات او یا دربرگیرنده 

کل جامعه باشد یا برای بخشی از جامعه مفید و مورد توجه قرار بگیرد. 

مثال وقتی ما از یک نویسنده به عنوان مفخر فرهنگی تجلیل می کنیم، 

به این معنا ست که در حوزه کاری خود فعالیت شاخصی را انجام داده 

و منشا اثر بوده است. حتی اگر مستمعین او محدود باشند، همان جمع 

باور دارند که کار او مفید و قابل توجه است؛ این امر بااهمیت است. 

آیا همه کسانی که به عنوان مفاخر فرهنگی معرفی می شوند، 

می توانند الگوی فرهنگی هم باشند؟

حتما همین طور اســت. ایــن افــراد از این جهت کــه فعالیتی انجام 

می دهند که موجب روشــن شــدن ابهامات و مجهوالتی می شــود و 

ارزش هایی را که در عرصه فرهنگی وجود دارد، احیا و معرفی می کنند؛ 

از این حیث می توانند جنبه الگویی پیدا کنند تادیگران هم به تاسی از 

آنها دراین مسیر وارد شــوند. اتفاقا جنبه الگو بودن بسیار مهم است؛ 

چون صرف قدردانی از این چهره ها در مرحله دوم اهمیت دارد. البته 

درمسیر این قدردانی، الزم نیست که همه درگیراین کار باشند. بلکه 

باید مراکزی مخصوص این امر باشد که به صورت تخصصی و بارعایت 

آداب و رسوم خاص این فعالیت ها، به این مهم اقدام کنند؛ مثل انجمن 

آثار و مفاخرفرهنگی که سالیان سال دراین حوزه فعالیت کرده است. 

اما حتما نهادهای ذی ربط باید دائما فضا رارصد کنند وعملکردهای 

چهره های فرهنگــی و تاثیر آنها درعرصه فرهنگی، اجتماعی وعلمی 

را بررســی و درراســتای قدردانی از فعالیت های آنها، اقدام کنند. به 

هرحال هدف اصلی این اســت که افرادی معرفی شــوند که به نوعی 

برای ارائه خدمات به جامعه تالش کرده باشند. 

دردوره های اخیر تا چه ســطحی درالگو سازی های فرهنگی 

موفق بودیم؟

به نظر من خیلی موفق نبودیم. بزرگداشــت هایی امــروزه برای افراد 

مختلف برگزار می شود بدون اینکه مشخصا خدمات آنها برای جامعه 

روشــن باشد. درحالی که باید این مساله به صورت واضح بیان شودتا 

جنبه الگو ســازی برای جوانان ما به درستی انجام شود. از سوی دیگر 

گاهی بــرای افرادی که شایســتگی این مقام رادارنــد هم تبلیغات و 

اعالم های رســانه ای درستی انجام نمی شــود که تاثیر این افراد روی 

جامعه و به خصوص جوانان افزایش پیــدا کند. وقتی برای یک چهره 

 روند الگو سازی فرهنگی درکشور رضایت بخش نیست
نجفقلی حبیبی در گفت وگوی اختصاصی با »مفاخر ماندگار«: 

صدرا صدوقی
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مهم و الگوی فرهنگی جلســه ای برگزار می کنیم بــدون اینکه عموم 

اطالع درستی از این جلسات داشته باشند. اینجاست که وظیفه رسانه 

ملی و سایر رســانه ها سنگین تر می شــود تا با اطالع رسانی گسترده 

تــر، ارزش این افراد، بیش از پیش برای مردم روشــن شــود. این کار 

باعث می شــود تا ارزش های فرد مورد نظر بیشتر روشن شده و جنبه 

الگو سازی با عمق بیشتری صورت پذیرد. کشور ما کشور بزرگی است 

و جعیت زیادی دارد، معرفی این افراد به عنوان الگو اهمیت بیشتری 

پیدا می کنــد. اما معتقدم رســانه هایی مثل تلویزویون و البته ســایر 

رسانه ها به آن شکلی که باید روی این قضیه کار نمی کنند. 

آیا امروز مفاخر فرهنگی یا چهره هایی که به عنوان الگوهای 

فرهنگی هستند، مشارکتی در اجتماع و تحوالت آن دارد؟

آن طور که باید نه! چون امروز دولت ها همه امورات جوامع را به دست 

گرفته اند. بااین حال باید شــخصیت های فرهنگــی از خود خالقیت 

بیشــتری نشــان دهند و مشــارکت و حضور خود در عرصه اجتماعی 

را کم رنگ نکنند. البته ذکر این نکته ضروری اســت که باید دولت ها 

هم دراین میان بیکار ننشــینند و به عنوان موتور محرک و مشــوق، از 

حضور چهره های فرهنگی و علمی در عرصه های مختلف اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و... استقبال کنند. 

بیش از ســه دهــه از فعالیت انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی 

می گــذرد، به عنــوان یک چهــره فرهنگی ودانشــگاهی که 

درطول این ایام با انجمن ارتباط داشــتید، عملکرد این نهاد 

فرهنگی را چطور ارزیابی می کنید؟

شکی نیست در اینکه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فعالیت ها مفیدی 

دراین حوزه پاسداشــت مفاخر انجام داده اســت. این اقدامات از این 

رو مورد توجه اســت کــه دراین انجمــن هم به چهره هــای فرهنگی 

گذشــته و تاریخی پرداخته شــده و هم مفاخر فرهنگی دوران معاصر 

مــورد توجه بوده اند. به نظر بنده درطول ســه دهه فعالیت و اقدامات 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به حمدا... سیاســت زدگی ویا گرایش و 

فعالیت سیاسی به چشم نمی خورد واین درجای خودنقطه قوت بسیار 

مهمی است. حتی درباره شخصیت های سیاسی که دردوران معاصر 

ما جنبه هــای فرهنگی قوی دارند هم، اقدامی صورت نگرفته اســت 

که این هم درجای خود قابل توجه اســت؛ به نظر بنده باتوجه به همه 

محدودیت های مالی و البته ظرفیت هایی که این نهاد فرهنگی دارد، 

تا امروز عملکرد قابل قبولی داشــته و مجموع فعالیت هایی که انجام 

شده، رضایت بخش و قابل توجه است. البته یکی ازاقدامات قابل توجه 

این انجمن، بزرگداشت هایی است که برای دانشمندان و چهره های 

فرهنگی غیرایرانی برگزار شــده که- این افراد- خود به فرهنگ ایران 

خدمت کرده اند. لذا آنچه مربوط به ایران وایرانشناسی بوده هم دراین 

انجمن مورد توجه قرار گرفته که اقدام بسیار مهم و قابل تقدیری است. 

این کار باعث می شــود کــه همه عالقه مندان به ایــران و فرهنگ این 

مرز وبوم با عالقه بیشــتری به سمت مطالعه و تحقیق درباره کشور ما، 

روی آوردند. 
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منوچهــر  یکبــار  هردومــاه 

صدوقی سها، مدرس حکمت 

عضــو  و  اســالمی  عرفــان  و 

شــورای علمی انجمــن آثار و 

مفاخر فرهنگی به بیان شرح 

حالی مختصر از یکی از حکما 

و عرفــای معاصر مــی پردازد 

که متن آن پس از پیاده سازی 

درقالب این یادداشــت پیش 

روی شماست.

 

سال تولد مرحوم میرزا محمد علی حکیم شیرازی در حدود ۱28۰ 

شمسی و۱32۰ قمری است که درخاندان نمازی شیراز- از خانواده های 

صاحب نام آن منطقه -  تولد و رشد پیدا کرد .او از ابتدای تابستان سال 

۱35۰ از تهران به شــیراز مراجعت کرد و تا امــروز اطالعی از حیات یا 

ممات او در دست نیست.تحصیالت آن مرحوم در فقه و اصول در شیراز 

نزد دونفر از شــاگران میرزای شیرازی اول انجام شده است که عبارتند 

از: شیخ علی ابیوردی و میرزا صادق شیرازی؛این دوتن از فقهای طراز 

اول شــیراز و از شــاگردان آخوند صاحب کفایه بوده اند.مرحوم حکیم 

درفلســفه، ابتدابــه درس منظومه عموی خود، میرزا محســن نمازی، 

می روند و سپس از درس مرحوم سید علی کازرونی استفاده می کنند که 

او هم از حکمای طراز اول عصر خودبوده است.مرحوم حکیم، در سال 

۱336 به دعوت مرحوم اســتاد بدیع الزمــان فروزانفر برای تدریس در 

دوره دکتری دانشکده الهیات، به تهران می آیند.

  آثار و نوشته ها
کتاب »لطایف العرفان« این اســتاد حکمت و عرفان اسالمی بسیار 

محل توجه اســت که در سال ۱34۰ جلد اول آن به زبان عربی از سوی 

دانشــگاه تهران چاپ شــد و بنده هم با مقدمه ای دوبــاره این کتاب را 

درانتشارات دانشــگاه تهران تجدید چاپ کردم.البته بعدها به فارسی 

هم ترجمه شــد وجلد دوم آن راهم خود مرحوم حکیم به فارسی نوشته 

بودند که نایاب بود و پس از مدتی به دســت آمــد و دوباره تجدید چاپ 

شــد.بنابراین دو جلد کتاب »لطایف العرفان« حــاوی مجموعه دروس 

مرحوم حکیم در دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران اســت کــه امروز 

بحمدالله در دســترس اهل حکمت وعرفان اســالمی قــرار دارد.چند 

رساله دیگر هم دارند که از جمله آنها می توان به رساله » مرام الحکمه« 

، »مجموعه انصاف« اشــاره کرد.البته مقداری حواشی بر کتب درسی 

قدیم از جمله کفایه و مکاسب و اسفار هم داشتند که متاسفانه امروزدر 

دسترس نیست.

  شاگردان
از شــاگردان مهم آن مرحوم دکتر ابراهیمی دینانی وآیت الله سید 

رضی شیرازی اند ؛ مخصوصا کتاب »االسفار عن االسفار« آیت الله سید 

رضی شیرازی که حاشیه اسفار است؛ ایشان در مقدمه کتاب می گویند 

که این تعلیقات مجموعه ای از افادات ســه نفر از استادان من است که 

یکی از آنها مرحوم میرزا محمد علی حکیم شیرای است و از آن مرحوم 

به عالمه شیرازی تعبیر کرده اند.بسیاری از استادان دانشکده الهیات 

دانشــگاه تهران و شیراز هم از شاگردان حکیم شــیرازی اند، از جمله 

مرحوم جواد مصلح که خود او استاد معروف دانشکده الهیات بود وازاین 

قبیل استادان بسیار اند که شاگرد آن مرحوم بودند.

  جایگاه علمی
علمــی،  مســائل  در  امــا 

همین قدر کافی اســت که به 

خود بنــده فرمودنــد: من در 

۱2 سالگی از ریاضیات قدیم 

فارغ شدم؛ در شرح حال خود 

نوشــتی هم می گویند که من 

تا ۱8 ســالگی عقیده حکما و 

عرفــا را حق می دانســتم، اما 

اهل عمل نبودم؛ این نشــان 

دهنده این اســت که در سن 

۱8 ســالگی تحصیالت حکمی ایشــان هم به پایان رسیده بوده است  

که خود از عجایب است.درباره مسائل نفسانی و عملی و این قبیل امور 

هم زبان من قاصر است از اینکه چه بگویم؛ آنچه می دانستم و قابل بیان 

بود را در رساله »صوفی صومعه قدس - یادواره موالنا محمد علی حکیم 

شیرازی« که انتشارات مولی آن را به چاپ رسانده، آورده ام؛ اما می توانم 

به این نکته اشاره کنم که تسلط بر عرفانیات و فلسفه درآن مرحوم تا این 

حد بود که استاد بدیع الزمان فروزانفر فرموده بودند که افتخار می کنم 

که شاگرد آقای حکیم باشم؛ باز شنیدم که مرحوم عالمه سید ابولحسن 

رفیعی قزوینی مشغول  به تدریس بودند که مرحوم حکیم وارد مجلس 

درس ایشــان می شــوند؛  مرحوم قزوینی می فرمایند سکوت کنید که  

حکیم شــیرازی به مدرس وارد شد.همچنین میر سید محمد بهبهانی 

کــه درعصر خود رئیــس علمای تهران بوده ،از ایشــان به فقیه الحکما 

وحکیم الفقها تعبیر کرده است که البته تعبیر بسیارنادری است.میرزا 

محمد علی حکیم شیرازی در فلسفه طراز اول بود و در عرفان نظری هم 

همین طور و در عرفان عملی هم راهرو و راهبر؛ اهل مکاشفه هم بود که 

البته دراین مجال نمی توان درباره آن سخن گفت.

درباره مرحوم آیت الله میرزا محمد علی حکیم شیرازی

حکیِم فقها، فقیه حکما
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دوماه با مفاخر؛ 

گزارش هایی از نشست های علمی و فرهنگی انجمن

بررسی اندیشه های »ابوریحان بیرونی« 

یکی از مهمترین اقدامــات انجمن آثار و تا بزرگداشت »حافظ شیرازی«

مفاخر فرهنگی تالش برای پاسداشــت 

چهره های تاثیرگذار در عرصه فرهنگی 

کشــور اســت. دانشــمندان و بزرگانــی 

کــه هرکــدام در عرصه هــای مختلــف، 

منشــأ آثار علمــی، فلســفی و فرهنگی 

بوده اند. در این راستا، در طول ایام سال، 

شــخصیت های گوناگونی در حوزه های 

مختلف فرهنگی وعلمــی در این انجمن 

مــورد تکریــم و معرفی بیشــتر بــه اهل 

علــم و عالقه مندان به مباحث فرهنگی 

و معرفتی قــرار می گیرند؛ گزارش هایی 

از نشست های علمی»شهریور« و »مهر« 

»مفاخــر  از  شــماره  ایــن  در  را  امســال 
ماندگار« می خوانید.
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هم اندیشــی بررســی آراء و اندیشــه های 

 13 سه شــنبه  روز  بیرونــی،  ابوریحــان 

شهریورماه 1397 با حضور شخصیت های 

علمــی و فرهنگــی چــون دکتــر مجتهد 

شبستری و دکتر موسوی گرمارودی برگزار 

شــد. دراین برنامه دکتر حســن بلخاری، 

رئیس انجمن؛ دکتر غالمرضا اعوانی، عضو 

پیوسته فرهنگســتان علوم؛ دکتر حسن 

تاجبخش، استاد دانشــگاه تهران و عضو 

پیوسته فرهنگستان علوم و دکتر محمد 

باقری، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ 

علم دانشگاه تهران ، سخنرانی کردند.  

  تفکیک اعتقاد عوام و خواص
ایــن  درابتــدای  بلخــاری  حســن    

برنامــه گفــت: »ابوریحان بیرونــی، یکی از 

 دانشــمندان بزرگ تمدن اسالمی ، متولد 

در  973 م  362ق/  ســال  ذی الحجــة   ۱2

شــهر خوارزم و متوفی چهارم رجب 44۰ ق 

در غزنه، در کتاب بســیار ارزشمند تحقیق 

ماللهنــد مــن مقولــة مقبولة فــی العقل أو 

مرذوله )که به کتاب تاریخ الهند نیز شهرت 

دارد( اولین تحقیق جامع درباره اعتقادات 

داده  انجــام  را  هندیــان  جهان بینــی  و 

اســت.« اواضافه کرد:» این کتــاب که طی 

همراهی بیرونی با سپاه غزنوی در حمله به 

هند انجام گرفته محصول ســال ها حضور 

او در هند اســت. حضوری کــه به فراگیری 

زبان سانســکریت  و حتی ترجمه دو کتاب 

ســانکهیه ســوتره و یوگه ســوتره بــه زبان 

عربــی انجامیــد. بیرونی کــه در این کتاب 

به نقد آرای مســلمین دربــاره ادیان دیگر و 

نیز آرای ابوالعباس ایرانشــهری )فیلسوف 

قرن ســوم و چهارم ( دربــاره ادیان هندی 

و همچنین علل پیدایش روایات نادرســت 

پرداخته، به مبانــی افکار، اعتقادات، آداب 

و رســوم دو مذهــب اســالم و هندو اشــاره 

کرده و لشکرکشــی های غزنویان را موجب 

وحشــت و هراس مردم هند از مســلمین و 

بالتبع دشواری دسترسی به علوم هندوان 

می داند.« بلخاری افزود : » شــرح ابوریحان 

در بیان اختالفــات و امور متباینی که قرب 

و نزدیکی دو ملت را غیر ممکن می ســازد، 

صفحاتــی  از تحقیــق ماللهنــد را بــه خود 

اختصــاص داده، لیــک با تفکیــک اعتقاد 

عوام و خواص و با ورود به ســاحت بررســی 

اعتقادات هندیان درباره مسائلی چون ذات 

خداوند، امور معقول و محسوس و تناسخ و 

چگونگــی نهایــت آن احوال پــس از مرگ 

و... آرام آرام بــه تبیین معانــی و محورهایی 

می پردازد که بیانگر اشــتراکات دو مذهب 

در عقیده و ایمان است.«  

   عظمت بیرونی
ســخنران  دومیــن  اعوانــی  غالمرضــا 

»عظمــت  گفــت:  او  بــود،  برنامــه  ایــن 

ابوریحــان بیرونــی در میان اندیشــمندان 

اســالمی همانند عظمت ابن ســینا است و 

او را بایــد یکــی از بزرگترین دانشــمندان 

جهان اســالم از لحــاظ جامعیــت ورود او 

به بســیاری از رشــته های علمی دانست. او 

صاحب نظریات بسیاری است که با نظریات 

علمی امروز مطابقــت دارد.« اواضافه کرد:» 

بیرونــی صاحــب نظریــات مهمــی در علم 

 زیست شناســی، زمین شناسی، علوم تاریخ 

ادیــان  نجــوم،  گاه شــماری،  جغرافیــا،  و 

ملــل، تاریخ تمــدن و فرهنگ هــا خصوصًا 

هندشناســی، دیــن شناســی تطبیقــی و 

 دانشمند بزرگ تمدن اسالمی
گزارشی از هم اندیشی بررسی آراء و اندیشه های ابوریحان بیرونی
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فلســفه تطبیقــی اســت.«  اعوانــی ادامــه 

ســخت  اســالم  عالــم  در  داد:»ابوریحــان 

تحــت تأثیــر جهان بینــی یونانی بــود و با 

فرهنگ های بســیار دیگری مثل آشــوری، 

هندی، ایرانی و... آشــنا بــود که این باعث 

شده نظریات آنها را با آرای یونانیان مقایسه 

کنــد و این یکی از امتیازات او اســت. او در 

آغــاز کتاب آثارالباقیه تمــام نظریاتی را که 

درباره پیدایش و آغــاز عالم نزد همه ادیان 

اســت ذکر می کند.« اوتاکیــد کرد:»تا آنجا 

که مــا می دانیم قدیمی تریــن بحثی که در 

تاریخ بشــر شــکل گرفته، تاریــخ پیدایش 

جهان بوده و پیروان این تاریخ از اهل یهود 

و نصارا و مجوس و فرقه های مختلف آنها در 

کیفیت این تاریخ به اندازه ای با هم اختالف 

دارند که نظیر ایــن اختالف در جایی دیگر 

دیده نشده و نوعاً اموری که به آغاز آفرینش 

جهان و احوال امور پیشین تعلق می گیرد، 

به واســطه فاصله بعیدی که با زمان ما دارد 

با مطالب نا درســت و افسانه آمیخته است. 

بیرونی با آوردن آیاتی از قرآن این مسأله را 

روشن می کند.«

  کتاب داروشناسی ابوریحان
ســخنران دیگــر ایــن مراســم حســن 

تاجبخــش بــود. او طــی ســخنانی گفت: 

»الصیدنه فــی الطب، کتاب داروشناســی 

در پزشکی، واپســین اثر ابوریحان بیرونی 

)362 پس از 44۰ ق( اســت که به صورت 

دســت نویس اصالح نشــده به زبان عربی 

باقــی مانده و به دســت ما رســیده اســت. 

این کتاب که حاوی شــرح و بحث داروها و 

نام های مترادف آن ها به بسیاری از زبان ها 

و گویش ها اســت، یکــی از مهم ترین منابع 

داروشناســی جهان قدیم است.« اوافزود:» 

در »الصیدنه« شــرح و بحث  ۱۱۱6داروی 

گیاهی، حیوانــی و معدنی آمده اســت که 

بیشــتر آنهــا گیاهی اســت.« اوادامــه داد: 

»خــط ابوریحــان درهــم و آشــفته اســت، 

بنابراین تمام نســخه ها زیاد و کــم دارند و 

دســتخوش دگرگونی و جابجایی ها است، 

به اســتثنای دست نویســی که من از روی 

آن رونویس کرده ام و دســت نویس نســخه 

حاضر را بــا آن مقابلــه کــرده ام.« اواضافه 

کرد:»در الصیدنه، از منابع زیادی یاد شده 

کــه تعــداد مؤلفین آنهــا حدود دویســت و 

پنجاه نفر است که پزشکان، طبیعی دانان، 

جغرافی دانان، فیلســوفان، زبان شناسان، 

از  بر می گیــرد.  در  را  شــاعران  مورخــان، 

بقــراط،  ـ رومــی:  یونانــی  ـ  آن جمله انــد 

ارسطاطالیس، تئوفراست، دیسقوریدوس، 

ارخجانــس، روفس، جالینــوس، افلیمون، 

پولس  اصطهفن،  اطیوس،  اوریباســیوس، 

دوران اسالمی جورجیس ماسرجویه، ایوب 

الّرهاوی، دمشقی، جبرئیل بن بختیشوع، 

ابوالحســن اهــوازی، ابن البطریــق، علی 

بــن ربن طبری، جاحظ، شــاپور بن ســهل 

جندی شــاپور، الکندی، حنین بن اسحق، 

ابن ماسه، حبیش بن حسن، ابن سرابیون، 

ه،  صهارُبخت، ابوحنیفه دینوری، ثابت بن قرَّ

قســطابن لوقا بعلبکی، جیهانی، رازی )که 

بیش از 27۰ بار از او یاد کرده است( ابوزید 

بلخی، حمزه اصفهانی، ابوعلی مســکویه، 

ابوزید ارَّجانی، ابوســهل و احتمااًل ابوسهل 

مسیحی ) 9بار از او یاد شده(.به طور خالصه 

ابوریحان بیرونی مهمترین کتاب  الصیدنه 

داروشناسی است که در جهان اسالم تالیف 

شــده و هنوز اهمیت خود را دارد.« در ادامه 

این مراســم محمد باقری به ایراد سخنانی 

درباره ابوریحــان بیرونی پرداخت و گفت:» 

اگر در تاریخ دچار گسســتگی علمی نشده 

بودیــم و آن پیوســتگی کــه بیــن عرفان و 

ادبیات همچون گفته هــای حافظ و خیام و 

موالنا حاکم است، در علم هم وجود داشت، 

اکنون ابوریحــان بیرونی و رازی همان قدر 

محبوب دل هــا بودند.«او تاکید کرد: »رازی 

و بیرونی نه تنها دانشمندان بزرگی بودند، 

بلکه شخصیت های برجسته ای بودند. آنها 

متفکران آزاداندیشــی بودند کــه از تکفیر 

اطرافیان هراسی نداشتند. آنها جانشان را 

به دســت گرفته و از دربــار حاکمان به این 

سو و آن سو می رفتند نه به خاطر حرف های 

دیگــران بلکه به خاطر تنگ نظری هایی که 

وجود داشت و نمی توانستند، پژوهشگران 

و دانشــمندان حقیقی را تحمل کنند.« این 

اســتاد دانشــگاه یادآور شــد: »نکتــه مهم 

بزرگداشــت ابوریحان بیرونی امســال این 

است که امســال هزارمین سال درگذشت 

ابوریجان بیرونی اســت. او در ســال 44۰ 

هجری قمــری در گذشــته که امســال در 

ســال ۱44۰ هســتیم یعنــی هــزار ســال 

قمری از فوت او گذشــته است. نزدیکترین 

روز مناســب به این روز را باید بزرگداشتی 

در حد بین المللی بــرای ابوریحان بیرونی 

برگزار کــرد و آثار او همچون کتاب التفهیم 

و الصیدنه و ترجمه هــای خارجی آنها را در 

اختیــار همگان قرار دهیم تــا فرصت تورق 

آثار و آشنایی هر چه بیشتر با این دانشمند 

برجسته جهان اسالم فراهم شود.«
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 حکیِم تاریخ
 بزرگداشــت مرحوم دکترمحمدجواد مشکور با حضور جمعی از 

استادان وپژوهشگران و عالقه مندان به حوزه تاریخ وحکمت ایرانی 

واســالمی، چهــارم مهرمــاه 97 در تاالر اجتماعات شــهید مطهری 

انجمــن برگزار شــد. در این مراســم کــه با حضور شــخصیت های 

علمی و فرهنگــی همچون دکتر مهدی محقــق، دکتراحمد کتابی، 

اســتاد منوچهــر صدوقی ســها، مهندس ایــرج حســابی و... برگزار 

شــد، دکترحســن بلخاری، رئیس انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی؛ 

دکترسیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی، رئیس دایرة المعارف بزرگ 

اسالمی؛ دکترمحمود جعفری دهقی، استاد دانشکده ادبیات و علوم 

انســانی دانشــگاه تهران و عضو شــورای عالی مرکز دایره المعارف 

بزرگ اسالمی ودکتر احمد پاکتچی، عضو هیات علمی دایرة المعارف 

بزرگ اسالمی، سخنرانی کردند.

  محمد جواد مشکور؛ مورخ ادیان واندیشه ها
حســن بلخــاری درابتدای ایــن نشســت گفت:»مرحوم اســتاد 

مشــکور در چنــد حوزه حائــز اهمیــت واز جملــه مفاخر کشــور ما 

هســتند که مهم ترین این حوزه ها بدون تردید »تاریخ« است. بادقت 

درفعالیت هــای علمی آن مرحوم؛ درحــدود 9۰ درصد آثارعلمی این 

اســتاد برجســته مربوط به مباحث تاریخی اســت؛ البتــه نکته مهم 

این اســت که این تاریخ، تاریخ اجتماع و سیاســت نیســت که تاریخ 

مذاهب، فــرق و اندیشــه ها به خصوص فرق مختلف اسالمی اســت. 

« او اضافه کرد:»ایشــان نه تنها درباب شــناخت مذاهب اســالمی که 

درباره تاریخ مذاهب ایران پیش از اســالم هم آثار گرانســنگی دارند 

که حقیقتا این آثار به بهترین وجه ممکن مارا باایران پیش از اســالم 

آشــنا می کند. « رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درادامه سخنان 

خود تاکید کرد:»درحقیقت مرحوم دکتر مشــکور مورخ ادیان، فرق و 

مذاهب هستند واین توجه ایشان به این حوزه با توجه به صرف تاریخ 

به معنای روزمره و بیان صرف وقایع تاریخی متفاوت است. « بلخاری 

درادامه گفت:» باهمه آنچه مطرح کردم، با شخصیتی مواجه هستیم 

که مارا با جنبه های مختلف آیین واندیشــه درایران وعالم اسالم آشنا 

می کند. « بلخاری بااشــاره به ســه ســاحت مهم درتاریخ یعنی تاریخ 

نقلی، علم تاریخ و فلسفه تاریخ اضافه کرد:»در حقیقت استاد محمد 

جواد مشکور به هرسه این ساحات احاطه و تسلطی داشتند که کمتر 

شخصی در کشور چنین وقوفی دراین حوزه ها داشت؛ از همین رو به 

نظر بنده شایسته است که ایشان را »حکیم تاریخ« بنامیم «

 ستاره آسمان فرهنگ ایران
درادامــه برنامه ســید محمد کاظم موســوی بجنوردی بــه ایراد 

گزارش مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر محمد جواد  مشکور درانجمن آثار و مفاخر فرهنگی
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سخن پرداخت و گفت:»در ســده های اخیر، درآسمان فرهنگ ایران 

ســتارگانی درخشــیده اند که از جهــت تاثیــر در حوزه های علمی و 

پژوهشــی و کوشــش برای شناســاندن فرهنــگ ایران و اســالم به 

جهانیان، جایگاه خاصی دارند.« اواضافه کرد:»یکی از این ستارگان 

درخشــان مرحوم اســتاد محمد جواد مشکور اســت که درخاندانی 

ازاهالــی علم و تقوا به دنیا آمد و به ســبک ســنتی قدیم و جدید علم 

آموخــت و از شــخصیت های علمــی و گنجینه های معــارف درایران 

بهره علمی فراوان بــرد.« رئیس دایرة المعارف بزرگ اســالمی ادامه 

داد:»مرحوم مشــکور، به تاریخ عقاید وزبان شناســی تسلط ویژه ای 

داشت و آثار او دراین حوزه ها از جمله مهم ترین مآخذ علمی به شمار 

می روند.« بجنوردی تاکید کرد:»آثار علمی مشکور همواره محل توجه 

اســت و درحوزه تخصصی او شاید جایی نیســت که به آثار علمی آن 

مرحوم اســتناد نشــود، به خصوص درحوزه زبان شناســی ؛ در طول 

ایامی که حیات داشــت و به تحقیق وپژوهش مشغول بود به توفیقات 

زیادی دست یافت.« او درپایان گفت:»خوشبختانه کتابخانه شخصی 

این اســتاد فقید با حدود4هــزار جلد کتاب با همــکاری خانواده آن 

مرحوم به دائرة المعارف المعارف بزرگ اســالمی اهدا شــده است و 

این گنجینه گرانبهای علمی دراین دائرة المعارف در معرض استفاده 

محققین و پژوهشگران کشور قرار گرفته است.«

  مشکور؛ بنیانگذار»مطالعات سامی« 
احمد پاکتچی سومین سخنران این نشست بود که به ایراد سخن 

پرداخت. او بیان کرد:»بنده هیچوقت شــاگرد مرحوم مشکور نبودم؛ 

ســال ۱359 که کتاب فرهنگ زبان عربی تطبیقی این اســتاد فقید 

منتشر شده بود، بنده دریک کتاب فروشی این کتاب را دیدم و توجه 

مــن رابه خود جلب کرد وامروز بیش از 4۰ســال اســت که با این اثر 

ارزشــمند و سایر آثار قلمی ایشــان مانوس هستم و زندگی می کنم.« 

اواضافه کرد:»درعین حال که این استاد به عنوان مورخ واسالم شناس 

شــناخته شده هســتند، بنده بیشــتر بر نقش آن مرحوم بر مطالعات 

»ســامی« تاکید دارم که دراین راســتا ســه اثر مهم ایشــان؛ فرهنگ 

هزوارش های پهلــوی، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان های ســامی و 

ایرانــی و کتــاب تاریخ مختصــر زبان های سامی بســیار مهم و محل 

توجه اند.« پاکتچی ادامه داد:»مطالعات سامی دردنیا بیش از سه قرن 

سابقه دارد حال آنکه درکشور ما این مطالعات سابقه چندانی ندارند 

کــه درحقیقت دکتر مشــکور را باید به عنوان اصلــی ترین بنیانگذار 

»مطالعات سامی« درایران دانست.« عضو هیات علمی دایرة المعارف 

بزرگ اســالمی  اضافه کرد:»دربین زبان های مهم دنیا، ده ها فرهنگ 

ریشه شناختی وجوددارد که این مســئله در کشور ما با فقر شدیدی 

مواجه اســت؛ حتی در اولین فرهنگ های موجود درزبان فارســی و 

عربی  هم این ضعف به چشــم می خــورد ولی فعال مهمترین فرهنگ 

ریشه شــناختی دراین زمینه درایران فرهنگ تطبیقی مرحوم دکتر 

محمد جواد مشکور است.«

  آثار ماندگار» مشکور«
محمود جعفری دهقی به عنوان آخرین سخنران این برنامه گفت:» 

بخشی از تحقیقات و تتبعات مرحوم مشکور مصروف زبان و فرهنگ 

ایران باســتان شــد. اودر دانشــگاه  ســوربن درباره تاریــخ و فرهنگ 

خاورمیانــه از قرن نهم پیــش از میالد تا قرن نهــم میالدی تحقیق و 

مطالعه کرد و در نزد  اســتادان برجســته، پارســی باســتان، اوستا و 

زبان های ســغدی، پهلوی، عبری و آرامی و زبان ســریانی آموخت. او 

 همچنین نزد پروفسور » لویی ماسینیون« و »هانری کربن« دانش های 

 اســالمی را فراگرفت و در ایران نیز از اســتادانی چــون بدیع الزمان 

فروزانفر، ملک الشــعرا بهار و عباس اقبال  آشتیانی بهره فراوان برد.«  

اواضافه کرد:»از جمله آثار مرحوم مشــکور کتاب »دینکرد« اســت که 

در زمــان خود از تازه ترین پژوهش های زبانــی و دینی که در ایران و 

بیرون از آن  انجام شــده، برخوردار بوده است. اوبا اطالع از زبان های 

مختلف از آبشــخور تازه ترین تحقیقات  ایران شناسان بهره مند شده 

بود، بنابراین، حتی امروز نیز پس از گذشــت بیش از هفتاد ســال از 

تالیف این اثر، مطالب  آن برای آشنایی با زبان و فرهنگ ایران باستان 

ارزشمند و حائز اهمیت است.«

در پایان این مراســم، لوح تقدیری از ســوی انجمــن آثار و مفاخر 

فرهنگی به همسر و فرزند محمد جواد مشکور اهدا شد و فاطمه پریرخ 

ارجمند - همسر آن مرحوم که از استادان وپژوهشگران زبان و ادبیات 

فارسی است- از حاضرین و برگزارکنندگان این برنامه قدردانی کرد.
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غلبه حکمت بر شعر
 »نشســت تأملی بر آراء و نظریات موالنــا جالل الدین محمد 

بلخی« به مناســبت هشــتم مهرماه وروز بزرگداشــت مولوی، 

درانجمــن آثــار و مفاخر فرهنگی برگزار شــد. دراین نشســت 

دکتر حســن بلخاری رییس انجمن، دکتر مهدی محقق رییس 

هیــأت مدیــره انجمن، دکتر اصغــر دادبه عضو هیــأت مدیره و 

دکتر توفیق هاشــم پور سبحانی عضو شورای علمی انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی به ایراد سخن پرداختند. 

 

حسن بلخاری درابتدای این برنامه گفت:»اینکه مولوی در مثنوی 

می گویــد: هرنفس نو می شــود دنیا و مــا / بی خبر از نو شــدن اندر 

بقــا، بیانگر یکی از نظریات خیلی مهم عرفانی دراندیشــه و فرهنگ 

اسالمی ماست؛ این به زبان ساده به این معناست که محال است  در 

جهان ماده یک شــی در دو زمان باقی باشد، از دیدگاه عرفای ما، ما 

هر لحظه میمیریم و هرلحظه متولد می شویم، اینکه مولوی به نقل از 

پیامبراکرم)ص( می فرماید: صورت از بی صورتی آمد برون/ باز شــد 

که انــا الیه راجعون /پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتیســت/مصطفی 

فرمود دنیا ساعتیســت/فکر ما تیریست از هو در هوا/در هوا کی پاید 

آید تا خدا/هر نفس نو می شــود دنیا و ما/بی خبر از نو شدن اندر بقا/

عمر همچون جوی نو نو می رسد/مســتمری می نماید در جسد/ آن ز 

تیری مستمر شکل آمده ست/چون شــرر کش تیز جنبانی به دست/

شــاخ آتش را بجنبانی بساز/در نظر آتش نماید بس دراز/ این درازی 

مدت از تیزی صنع/می نماید سرعت انگیزی صنع/ طالب این سر اگر 

عالمه ایست/نک حسام الدین که سامی نامه ایست، این ابیات بیانگر 

یکی از نظریات بسیار شــگرف در عرفان اسالمی است که در جهان 

اعــراض- یا حضرت پنجــم از حضرات خمس به تعبیــر ابن عربی یا 

جهان کون و فســاد، نه فقط انســان و نفس انسان که تمامی اشیای 

عالم هرلحظه در موت و حیات اند.« 

او اضافــه کرد:»درمیان فلســفه ها دیگر جهان بــه این صورت که 

مولوی در مثنوی بیان کرده و جناب ابن عربی در فتوحات و فصوص 

گفته است ، بی نظیر است. علت آن هم این است که فالسفه معتقدند 

که حیات ما دراین هســتی مــادی، حیات عرضی اســت و جوهری 

نیســت و براســاس این قاعده که هیچ عرضی نیســت که دردوزمان 

وجودداشــته باشــد، پس بنیاد جهان براین اســت که دائم در موت 

و حیاتیــم و جالب این اســت که موالنا به ســخنان پیامبراکرم)ص( 

دراین مسئله اســتناد می کند.«بلخاری تاکید کرد:»باآنچه گفته شد 

باید به این مسئله توجه کرد که ما بایک شاعر و ناظم طرف نیستیم؛ 

با موالنایی مواجه هســتیم کــه باحقایق عرفانی و فلســفی مواجهه 

شهودی مستقیم داشته است. بنابراین او اول و بالذات حکیم وعارف 

است و مواجهات شهودی و عینی با حقایق باطنی عالم دارد و سپس 

شاعر اســت، برخالف افرادی که شعرشان بر حکمتشان غلبه دارد؛ 

موالنا جنبه حکمی اش بر شــعرش غلبه دارد.« اوادامه داد:» مولوی 

می گوید: خویــش را تاویل کن نه اخبار را/مغز را بد گوی نه گلزار را/

ای علــی که جمله عقل و دیده ای/شــمه ای واگو از آنچــه دیده ای...

درایــن ابیات مقــام واالی امیر المونین)ع( نزد مولوی هویداســت؛ 

لذا او از یک سرچشــمه الهی نوشیده که این مسئله پاسخی است به 

کســانی که اورا تکفیر کرده و می کنند. شــاید کمتر کسی این گونه 

دربــاره امام علــی)ع( صحبت کرده باشــد.« بلخــاری اضافه کرد:» 

مولوی می گوید: راز بگشا ای علی مرتضی/ای پس سوء القضا حسن 

القضا/یا تو واگو آنچه عقلت یافتســت/یا بگویم آنچه برمن تافتست..

این ســخنان موالنا فوق العاده است؛ اودر حقیقت بیان کند که آنچه 

گزارشی از »نشست تاملی برآراء و نظریات موالنا جالل الدین محمد بلخی«
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من می گویم محصــول عقالنیت خود من نیســت ، بلکه تابش نوراز 

جان و والیت حضرت امیر)ع( بر جان من است. بنابراین موالنا چنین 

تابشی برجان خود داشته ؛ البته او نه کذاب است و نه اهل اغراق.«

  موالنا و نظریه مومنانه موسیقی
بلخاری درادامه بااشــاره به اهمیت مولوی در عرصه موسیقی 

گفت:»موالنــا نظریــه موســیقایی فیثاغوریــان و اخــوان الصفا را 

می دانســته؛ اینکه هر ریتم و آهنگ و ترنم موسیقیایی که در عالم 

هســت ؛ بازتاب حرکت افالک اســت. لذا بانگ و نوای موســیقی 

بازتاب جهش و حرکت افالک است که درنزد یونانیان معادل عقل 

بوده اســت. این را اخــوان الصفا بازتولید کــرده و بیان کردند که 

هرموسیقی ای که در عالم ظاهر می شود، درحقیقت بازتاب ترنم 

فرشــتگان اســت از عالم دیگر؛ بازتاب این ترنم است که موسیقی 

را خلق می کند بنابراین انســان مبدع موسیقی نیست؛ اگرچه که 

می تواد  مثال مقلد موســیقی طبیعت باشــد اما ریتم ها براســاس 

مکاشــفه و شهودی که در جان موســیقی دان و حذف فاصله بین 

او جان وجهان افالک  وفرشتگان رخ می دهد،آفریده می شود.« او 

داد:» مولوی می گوید: مؤمنان گويند که آثار بهشــت/ نغز گردانيد 

هر آواز زشــت/ ما همه اجزاي آدم بوده ايم /در بهشــت آن لحن ها 

بشــنوده ايم /گرچه بر ما ريخت آب و گل شکي /يادمان آمد از آنها 

اندکی« بلخــاری درپایان تاکیــد کرد:»درحقیقــت مولوی نظریه 

مومنانه موســیقیایی را اینگونه تاویــل می کند که بانگ خوش اگر 

درجان تو رقت قلبی ایجاد کرد، بدان که ترنم فرشــتگان بهشتی 

دراین عالم ظاهر شده است.«

  بهره مثنوی از قرآن کریم
درادامه برنامه مهدی محقق به ایراد سخن پرداخت و گفت:»آنچه 

مســلم است این است که تشکل فکری موالنا در شهر بلخ بوده است 

چون این شــهر در خراســان آن روز از مهمترین مراکز فکری بوده و 

در کنار بیت الحکمه بغداد از جمله مراکز مهم حکمی و فکری جهان 

بوده اســت، البته در متون تاریخی هم  می خوانیم که دانشــمندان 

زیادی دراین بالد زیست می کرده اند؛بنابراین بلخ جایگاه مهمی در 

ساحت تفکر درایران داشته است.« این استاد دانشگاه اضافه کرد:» 

موالنا عالوه براین که از قرآن کریم و گفتار پیامبر اکرم)ص( استفاده 

می کند از معارف ادیان مختلف هم در مثنوی خود اســتفاده کرده و 

بهره برده است.  

  اهمیت نقد منصفانه
 اصغر دادبه سومین سخنران این نشســت بود.او سخنان خودرا 

با محوریت نحوه نقادی امــروز ما درباره تصوف آغاز کرد گفت: »این 

روزها چون ســخن ازنقد تصوف اســت؛ خواســتم بیان کنم که نقد 

خیلی مهم اســت اما به شرط اینکه نقد، نقد واقعی و بیان محسنات 

ومعایب یک پدیده باشــد؛ اما اگــر از پیش بنابر از بین بردن یا بزرگ 

کردن بیش از حد پدیده ای را داشــته باشیم نام این کار نقد نخواهد 

بود.« اوادامه داد:»اگر تصوف نه عنوان یک جهان بینی که به صورت 

یک حزب درنظرگرفته شــود، قطعا دچار انحراف خواهد شــد، خود 

موالنــا هم در چند موضع صوفی و تصــوف را نه به عنوان یک نظریه 

فلســفی که به عنوان یک حزب یا پدیده اجتماعی که مورد حســن و 

سو استفاده قرارگرفته، مورد نقد قرار داده است.«  

  توجه به جان کالم موالنا
 توفیق هاشــم پور ســبحانی به عنوان آخرین سخنران این جلسه 

در ســخنان کوتاهی گفت:» منقول اســت که حســام الدین چلپی، 

شافعی مذهب بود وروزی به موالنا گفت که میخواهم حنفی مذهب 

شــوم، موالنا بــه او گفت که صالح دراین اســت کــه در مذهب خود 

باقی بمانید وبراســاس طریق ما مردم را برجاده عشق ارشاد کنی.« 

اواضافه کرد:»اگر گاهی برخی از اشــعار موالنا را بخوانید شاید اورا 

مرتد بدانید اما حقیقت امر چیز دیگری اســت و باید درک درســتی 

از بیانات واشــعار او داشــت و آنچه اهمیت دارد این است که باید به 

حقیقت کالم او پی برد.«
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شاعر رازآلود

مراسم  بزرگداشت »حافظ « با عنوان 

»رند عالم ســوز؛ گذری بر اندیشــه های 

شــاعرانه و عارفانــه حافــظ شــیرازی«،  

درانجمن  چهار شنبه 18مهرماه 1397 

برگزارشــد.  فرهنگــی  مفاخــر  و  آثــار 

شــخصیت های  کــه  مراســم   درایــن 

علمــی و فرهنگی چون حجت االســالم 

و  خامنــه ای  ســید هادی  والمســلمین 

دکتر احمد کتابی حضور داشتند، دکتر 

حســن بلخاری، رئیــس انجمــن؛ دکتر 

حسن انوری، عضو شورای علمی انجمن 

و دکتــر میرجالل الدین کزازی، اســتاد 

بازنشسسته دانشگاه عالمه طباطبایی 

و دکتــر علیقلی محمــودی بختیاری به 

ایراد سخن پرداختند. 

 

  حافظ و مقام حیرت
 حســن بلخاری درابتــدای ایــن برنامه 

گفــت:»در مقدمه نخســتین دیــوان حافظ، 

محتمــل جمــع آوری شــده توســط محمد 

گلنــدام یا به تعبیر ســودی یکــی از احباب 

)دوســتان( او، نویســنده حافــظ را چنیــن 

معرفی می کند:» و بــی  تَکّلف، َمخَلص ِ  این 

ص این ُمقّدمات، ذات ِ َمَلک   کلمات و متخصَّ

صفــات  موال نا األعَظم، الّشــهید  الّســعید، 

َمفَخــر ِ الُعَلمــاء، اُســتاد  ِ نحاریــر ااُلدبــاء، 

معدن الّلطایــف الّروحانّیه، َمخَزن ِ الَمعاِرف 

ِالّسبحانّیه،شــمس المّلــة ِ والّدین،ُمحّمــد 

الحافظ ِ الّشیرازی بودَطّیب الله ، ُترَبَته و َرَفَع 

فی عاَلم ِ الُقدس  ، ُرتَبَته ، که أشعار ِ آبداَرش 

، َرشــِک چشــمه حیوان  ، و بنات ِ  أفکاَرش ، 

غیرت ِ ُحور و ُولدان  اســت، ابیات ِ دالویَزش 

، ناسخ ِ ســخنان ِ َسحبان ]است[   و ُمنشآت 

ِ لطف آمیَزش ، ُمنســی ِ  احســان ِ حّسان «« 

اوادامــه داد:» همچنین در بخــش پایانی از 

ســحرخیزی ها و مداومت لســان الغیب در 

کســب معارف و فضائل چنین می آورد: »اما 

بواســطه محافظــت درس قــرآن و مالزمت 

بر تقوی و احســان و بحث کشاف و مفتاح و 

مطالعــه مطالع و مصبــاح و تحصیل قوانین 

ادب و تجسس دواوین عرب به جمع اشتات 

غزلیــات نپرداخت و به تدوین و اثبات ابیات 

مشــغول نشد و مســِود این ورق عفاالله عنه 

ماسبق در درسگاه دین پناه، موالنا و سیدنا 

استاد البشر قوام المله و الدین عبدالله اعلی 

الله درجاته فــی اعلی علیین بکرات و مرات 

کــه بمذاکره رفتی در اثناء محاوره گفتی که 

این فراید فوایــد را همه در یک عقد می باید 

کشید و این ُغرر ُدرر را در یک سلک می باید 

پیوســت تا قالده جّیــد وجود اهــل زمان و 

تمیمه وشــاح عروســان دوران گــردد و آن 

جناب حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی 

روزگار کردی و بَغــدر اهل عصر عذر آوردی 

تا در تاریخ ســنه اثنی و تســعین و سبعمائه 

ودیعــت حیات بموکالن قضا و قدر ســپرد و 

رخت وجــود از دهلیز تنگ اجل بیرون برد و 

روح پاکش با ساکنان عالم علوی قرین شد.«« 

بلخاری درادامه افزود:» می دانیم که حیرت 

یکــی از لطیف تریــن معانی عرفانی اســت 

و وادی ششــم در هفت منزل عطار)هســت 

پنجــم وادی توحید پاک-  پس ششــم وادی 

حیرت صعب ناک(  فلذا کاربرد مقام حیرت 

از یک سو و آشنایان را مرد حیرت خواندن در 

این بیت حافظ؛ گفت حافظ آشنایان در مقام 

حیرتند/ دور نبود گر نشیند خسته و مسکین 

غریب ریشه در تامالت عرفانی لسان الغیب 

دارد.«  اوتاکید کرد:» در لســان عرب حیرت 

به معنای سرگردانی است و ماء حائر آبهایی 

هســتند که بــه دور خــود می چرخنــد و در 

گزارشی از مراسم  بزرگداشت »حافظ شیرازی«



17 دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ  شامره ۲ ـ شهریور و مهر  97

لســان عرفان بنا به رای  سراج طوسی وارده 

بدیهه ای بر قلب عارفان اســت که به هنگام 

تفکر و تاملشــان بر آنان وارد گشته و آنان را 

از حجاب تامــل و تفکر باز می دارد : »الحیرة 

بدیهة ترد علی قلــوب العارفین عند تأملهم 

وحضورهــم و تفکرهم و تحجبهم عن التأمل 

و الفکرة« ، به تعبیر  روزبهان بقلی شــیرازی 

از عرفای بزرگ قرن پنجم،»حیرت بدیهه ای 

اســت که بدل عارف در آید از راه تفکر، آنگه 

او را متحیــر کند، در طوفان نکرات ومعرفت 

افتــد تا هیــچ باز ندانــد « موالنــا نیز ضمن 

آن کــه در دفتــر اول مثنــوی کار دین را جز 

حیرانی نمی داند.« بلخاری افزود: »آشنایان 

مقام حیرت در نــزد حافظ صاحبان تجلی و 

سالکان طریقت حیرتند. آنانی که حق دائم 

در جانشــان در تجلی اســت و این تجلیات 

نهایت نــدارد و این بــی نهایتی نیز اشــعار 

مــی دارد و مبرهن که در بیــت :از هر طرف 

که رفتم جز وحشــتم نیفــزود/ زینهار از این 

بیابان وین راه بی نهایت صحیح همان است 

که برخی نسخ آورده اند: از هر طرف که رفتم 

جــز حیرتم نیفزود / زینهار از این بیابان وین 

راه بی نهایت، زیرا ســالک از هر سو که برود 

و مقصدش حضرت او باشــد جانش دائم در 

تجلی است.«

  اهمیت حافظ درمیان ایرانیان
حســن انــوری، عضــو شــورای علمی  

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی دومین 

ســخنران ایــن جلســه بــود. او درابتدای 

سخنان خودگفت:»هیچ شاعری به اندازه 

حافــظ بین مردم ایران رســوخ نکرده، به 

هر کجا که نگاه کنیم، شاهد خوانش شعر 

او هستیم. 

حافظ محبوب ترین شاعر زبان فارسی 

اســت کــه خــودش نیــز از ویژگی هــای 

شعری اش آگاه است و گاهی خودستایی 

از  خاقانــی  داد:»  می کند.اوادامــه  هــم 

فارســی  شــاعران  خودســتاترین  جملــه 

اســت اما شــعرش میان مــردم راه نیافته 

اســت، دلیــل ایــن کــه حافظ ایــن همه 

محبوبیت پیدا کرده این اســت که شعر او 

را هر کس به ســلیقه خود تعبیر و تفســیر 

می کند؛بنابرایــن همانطــور کــه عــارف 

متقی شــعر اورا می خوانــد، عالم مذهبی 

هم به اشــعار او کشش دارد، لذا هرکسی 

به گونــه ای مطابق ذوق خود، شــعر او را 

داد:  ادامــه  او  می کنــد.«   وتاویــل  درک 

ضمن اهمیت فــراوان عنصــر» ایهام« در 

شــعر حافظ بایــد به موضوع جبــر اختیار 

و قبض و بســط در شــعر او هم  هم اشاره 

کــرد؛ برخی حافــظ را جبــری می دانند؛ 

حــال آنکه در بعضی از ابیــات خود کامال 

اختیارگرا اســت آنجا که می گوید: ای دل 

به کوی عشــق گذاری نمی کنی/ اســباب 

جمــع داری و کاری نمی کنــی/ چــوگان 

حکــم در کف و گویی نمی زنی/ باز ظفر به 

دست و شکاری نمی کنی.«

  حافظ، نمادآفرین است
میرجالل الدین کزازی، اســتاد دانشگاه 

عالمــه طباطبایی هم در ادامه جلســه طی 

ســخنان گفت»در میان همه شــاعرانی که 

می شناســیم چند نفر بیش از همه اهمیت 

دارنــد و در میــان آنهــا، دو نفــر ســاالران 

سخن اند، یکی فردوســی و دیگر حافظ.اما 

چرا این دو ســرآمدند؟ اگر فردوســی نبود، 

شــاید ایرانــی در جغرافیای جهــان کنونی 

دیــده نمی شــد، حافظ هم بر همــان راهی 

رفت که فردوســی آنرا گشوده بود، بنابراین 

ناخــودآگاه تبــاری در دوره فردوســی، بــه 

ناخودآگاهی زمانــی در زمانه حافظ تبدیل 

شد.«او اضافه کرد:»حافظ هم مثل فردوسی 

نمادآفرین اســت و »رنــد« را می آفریند، در 

شعر حافظ به هر چهره ای بنگرید، خراشی 

دارد، تنها چهره ای که حافظ وقتی از آن یاد 

می کند، سراســر تواضع است، پیر راستین 

است که در حقیقت جز »رند« نیست. حافظ 

رازآلود اســت، لــذا هرگــز نخواهیم فهمید 

که او کیســت؛ این هم البته حاصل رندی او 

است.« در پایان این مراسم  هم دکتر علیقلی 

محمــودی بختیاری طی ســخنانی، درباره 

تبار شناســی »حافظ« توضیحاتــی را برای 

حاضران ارائه کرد.
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معمار  یا حکیم

در کشــوری کــه در راه هزاران ســاله خود کوله بــاری عظیم از 

اندوخته هــای تمدنی را بردوش می کشــد، از هنر معماری ســخن 

گفتن بسیار دشوار است. شاید در ابتدای سخن باید به این واقعیت 

اشــاره کرد که تمــدن در حقیقت چهــره ظاهری و وجــه کالبدی 

فرهنگ اســت. در واقع هنگامی که مــا از تمدن یک جامعه صحبت 

می کنیــم دقیقــا در حال گفــت وگو دربــاره مفاهیــم و حوزه های 

فکــری و اندیشــه ای آن جامعه هســتیم. تمدن ترجمه ای تجســد 

یافتــه از فرهنــگ یک جامعه اســت. لــذا عناصر تمدنــی نمادها و 

گویه های روشــنی از نحوه تفکر آن جامعه است. معماری نیز دارای 

ویژگی های تمدنی اســت که با دقت در ایــن ویژگی ها می توان به 

نگاه و اندیشــه مردمــان یک کوی و برزن یا شــهر  و دیــار پی برد.

از همین روســت که بــه واقع باید گفــت معماری بیــش از آنکه به 

کمیت مکانی یک ســرزمین بپــردازد، در حال بیان کیفیات تفکر و 

اندیشه آن مردمان است. با این مقدمه اگر به تمدن چند هزار ساله 

کشورمان نیم نگاهی بیاندازیم، بدون شک مهمترین عاملی که در 

ســاختار شکل شــهر ها و واقعیت معماری این کشور می توان گفت 

این اســت که ما با یک کل به هم پیوسته و متحد که متشکل از اجزا 

بی نظیر و متفاوت با هم اند، مواجه هستیم.  

انســان وقتی در حوزه هنر به نقد و ارزیابی می نشیند از کیفیات 

ســخن می گوید. از چیزی که بــر روح و روان او تاثیر می گذارد و از 

تفکر فردی به نام هنرمند سخن می گوید که آن مضمون بی نظیر را 

در قالبی زیبا پنهان نموده و ما به واســطه لذتی که از درک زیبایی 

آن اثــر هنری می بریــم بــه درک مفاهیم ناب آن اثر هنری دســت 

می یابیــم. همه آنچه گفته شــد در قالــب کیفیت آثــار هنری بیان 

می شــود و معماری نیز از همین روی یک هنر بی نظیر و ناب است، 

چرا که در ســاختار تمدنی یک جامعه قرار می گیرد .همچنین مگر 

نه آن اســت که در ذات یک اثر هنری با واسطه اجزا متکثری که در 

شــکل گیری آن اثر کمــک نموده اند ما به یــک وحدتی از موضوع 

می رسیم ، وحدتی که از اشــکال شروع شده و به مفاهیم ناب ختم 

می شــود. این وحدت در اشــکال یکــی از ویژگیهای هنــر متعالی 

اســت که در معماری نیز به همین روش بوجود آمده است. از دیگر 

ســو معماری گذشــته ما ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز در خود 

نهان دارد. شــاید بتوان به آن برخورد همزمان معماری از دو منظر 

زمین و آســمان نام نهاد. در معماری گذشته ما، هرجا به عملکردی 

زمینی می رســید در بطن و واقعیتش به درون مایه ای معنوی ختم 

می شد، یعنی معماری زمینی ما اشاراتی واضح به آسمان ها داشت 

و روایات زیبایی از آســمان ها بیان می کرد؛ هرجا در معماری ایران 

زمین به فعلی آســمانی می رسید، حقیقتا به زیبایی های زمینی آن 

نیز توجهی کامل شــده بود و به همین دلیل می توان گفت معماری 

ما در جایی میان زمین و آســمان شــکل گرفته بود. مرزی که زمین 

و آســمان را در خود نهان می کرد و نمی توانستیم تشخیص بدهیم، 

معمــاری ما این جهانی اســت یــا آن جهانی ؛ فقــط می توان گفت 

معماری ایران هردو جهانی بوده اســت. دقیقا به همین دلیل است 

که معمــار ایرانی ما با معماری خود به نیایش می پرداخته اســت و 

معماری مــا عرصه گاه عبادت معمار و نیایــش گاهی  برای ارتباط 

میان انســان و خالق خــود بوده اســت. تفاوت نمی کــرد این فضا 

با نام فضای مذهبی و عبادی شــناخته شــود یا با نــام باغ و کوی و 

خانه نــام بگیرد. عملکرد ها همه در پی عنصــری به نام »معنویت«، 

وحدت میافته و در مرزی بین دو جهان ســاخته می شــده است. ما 

در عبادتگاه معمــار ایرانی زندگی می کردیم و از همین رو ســبک 

زندگی ایرانی کامال ریشه در معنویت داشته است. 

  معمار حکیم ایرانی
امــروز با توجــه به ویژگی هــای معمــاری ایرانی بایــد گفت آن 

چیزی که در حقیقت موجب افتخار تمدن ایرانی است، تنها فضای 

معماری و ساختمان نیســت، بلکه افتخار آمیز تر از معماری ایرانی 

شــخص معمار حکیم ایرانی اســت که با اشــاره به فراسوی جهان 

مادی به شــکلی از زندگی زمینی پرداخته است که به زیبایی، همه 

آنچه گفته شد را در خود پنهان می کند. معمار حکیم ایرانی مهم تر 

از معماری ناب ایرانی اســت و درواقع اوست که با نگاهی حکیمانه 

به جهان خلقت دســت به کار گل می برد و از زمین به آسمانها پرواز 

می کند. آن چیزی که شاید در معماری ایرانی کمتر دیده می شود، 

نگاهی به جایگاه و اهمیت معماران ایرانی

دکتر امیر محمدخانی
رئیس بنیاد معماری انقالب اسالمی
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حقیقتــًا حضور معمار ایرانی اســت کــه به پرواز در آمــده و این بی 

نامــی و از خودگذشــتگی یکــی از ویژگی های مهم حکیــم ایرانی 

اســت. معمار بزرگ ایرانی شهر را به تک فضا ها تفکیک نمی کرده. 

او به یک کل به هم پیوســته با اجزایی به نام معماری اعتقاد داشته 

و در این میان به وحدتی در کثرت می رســیده است. در شهر ایرانی 

معماری ها از هم تفکیک نشــده و زیبایی شــهر ها منقطع نمی شده 

اســت؛ چرا که این مرز بندی ها و این تفکیــک فضا ها و عملکرد ها 

ریشه در تفکر یونانی داشته است. 

  معماری ایران قبل از اسالم
حال که ســخن به اینجا رســید باید نمونه ای بیان کرد. معماری 

ایران قبل از اســالم به گونه ای از ساختمان ها دست یافته بود که در 

فضاهــای خاصی مثــل کاخ ها و برج و بارو ها و بعضــی دیگر از بناها 

دیده می شود. این شیوه ها و اشکال، بعد از اسالم توسط معمار حکیم 

ایرانی با ارتقای کیفیت و مفاهیم روبرو شــد و ادامه یافت. به عنوان 

مثال می توان به بنای »میلها« که قبل از اســالم در بیرون از شــهر ها 

با هدف هدایت مســافرین به ســمت شــهر ساخته می شــده است، 

اشاره کرد. گمشدگان با دیدن این »میلها« که توسط خیرین ساخته 

می شده اســت به سمت شــهر هدایت می شــده اند. در انتهای این 

»میلها« آتشدانی برای روشن کردن آتش در شب ها استفاده می شده 

است تا اگر مســافر شــب زده ای راه گم کرد، بتواند به سمت مقصد 

هدایت شــود. معماران ایرانی مســلمان پس از اسالم این »میلها« را 

مجدداً بنا کردند، اما این بار ابتدا در کنار مساجد و سپس در طرفین 

ایوان ها و گنبد های مســاجد و نام زیبای گلدسته به آن مناره ) محل 

نــار ( نام نهادند.  »میلها« که در قبل از اســالم گمشــدگان به مقصد 

شــهر ها را هدایت می کرده اســت، این بار مردمان شهر را به سمت 

هدف اصلی یعنی عبادت و گفتگو با خالق خویش هدایت می کردند. 

چرا که مقصد اصلی، عبادت پروردگار و رســیدن به حضرت دوست  

شــده بود. بنابر این می توان گلدسته را امتداد کیفیت یافته مفاهیم 

»میلها« دانست. معمار حکیم عالوه بر مفاهیم غنی ، به فرم و شکل و 

تناسبات زیبای آن نیز توجه نموده است .

  معمار ایرانی؛ یک هنرمند خالق
 از دیگر ســو عنصر پایداری و ماندگاری ســازه این بنا نیز در اوج 

خود به تکامل رســیده اســت. معمار ایرانی نه تنها یک حکیم متفکر 

اخــالق مدار و یــک هنرمند خالق و قدرتمند بوده اســت ، بلکه یک 

مهندس هوشــمند و دانشمند نیز بوده است. در همان مثال »مناره« 

باید گفت اگر از مفاهیم ناب و حکیمانه و زیبایی فرم آن گذر کنیم باید 

به نقش سازه مناره نیز اشاره کنیم. مناره ها از منظر سازه همچون دو 

وزنــه ثقلی در دو طرف گنبد یا ایوان قرار می گیرند و بارهای جانبی 

و عمــودی گنبدها و ایوان هــای عظیم  را به زمیــن هدایت و منتقل 

می کــرده اند. حضور این دو مناره در ایســتایی گنبد و ایوان آنچنان 

اهمیت دارد که با محاســباتی پیچیده ســازه ای طراحی می شــده 

است. کم کردن ارتفاع و ابعاد مناره موجب تخریب بنا می شده است. 

معمارایرانــی در ســاخت هر فضا به مفاهیم نــاب حکیمانه ، زیبایی 

خالقانه و مهندسی هوشــمندانه توجه می کرده است و این همه در 

ذیل نگاه معنوی و اخالق مدارانه او شــکل می گرفته است. اما نکته 

بســیار مهم میزان تواضع و اخالصی اســت که او را سطح منیت ها و 

هوای نفس های بشــری به ســطحی بس واال پرواز می داده است. از 

همین رو باید گفت جایگاه معمار حکیم ایرانی در حوزه تمدن ســاز 

معماری بســیار فراتر و باالتر از ســاختمان های مهــم معماری ایران 

زمین است. بر همین اساس باید امید داشت معمار امروز ایرانی نیز 

بتواند پا جای پای نیاکان خود بگذارد. 
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درباره کتاب »اثر آفرینان« که درانجمن آثار ومفاخر فرهنگی تدوین و چاپ شده است

مجذوباِن فرهنگ

»اثرآفرینان«، زندگی نامه ســرآمدان و نام آوران فرهنگی ایران زمین در 

عرصه  های دینــی، علمی، ادبی و هنری از قــرن اول هجری تا پایان عصر 

قاجار )حدود ســال ۱3۰۰ش( است که در 6 جلد تهیه و تدوین و نخستین 

چاپ آن در ســال ۱377 توســط انجمن آثارومفاخر فرهنگی منتشر شده 

است. طرح این مجموعه در سال ۱372 در دوران ریاست دکتر سیدکمال 

حاج سیدجوادی، رییس وقت انجمن، توسط استاد فقید دکتر عبدالحسین 

نوایی ارائه و کار تحقیق زیر نظر استاد و با همکاری چند پژوهشگر آغاز شد. 

در ادامة راه، آقایان حسین محدث زاده و دکتر حبیب الله عباسی سرپرستی 

آن را بر عهده گرفتند و با مســاعدت تنی چند از همکاران 

انجمن بــه تکمیل آن همــت گماشــتند. مجموعه مزبور 

معرفــي بيش از ده هزار تن از نــام آوران ایران را به صورت 

موجز، دربرمی گیرد. مدخل ها بر اساس اسم شهر یا لقب 

و کنیه معروف نام آور تنظیم شده و حاوی اطالعاتی دربارة 

سال های  تولد و مرگ، شهرت علمی و فرهنگی، مذهب، 

زادگاه و محــل پرورش، تحصیالت و اســامی اســتادان، 

شــاگردان، محل درگذشت، مدفن و سرانجام آثار علمی، 

فرهنگی و هنری فرد مورد بررسی، براساس قدیم ترین منابع و نزدیک ترین 

مأخــذ به عصر حیات وی اســت. همچنیــن، ذیل هر مدخــل، مآخذ مورد 

استفاده و نیز منابع بیشتر جهت مراجعه عالقه مندان به مطالعه مبسوط تر، 

ذکر شده  است. 

  کتابی عاری از کلی گویی
شخصيت های مورد بررسی يا ايراني اند)هر چند ممکن است در ایران 

نزیسته باشــند( و يا بزرگانی هستند كه به ايران ســفر كرده، مدتی در آن 

اقامــت گزیده، مجذوب فرهنگ آن شــده و در اعتالي  فرهنگ و تمدن آن 

كوشيده اند. در مدخل گزینی، مالحظات مسلکی و عقیدتی لحاظ نشده 

و حجم مداخل در چارچوب معینی نیســت اما از حشو و زواید و کلی گویی 

عاری است. از آنجا که این اثر ظاهراً از ویراستاری فنی در جریان آماده سازی 

بی بهره بوده و تعدادی از این مشــاهیر از قلم افتاده و در ضمن اشــتباهات 

و اشــکاالتی هــم در آن راه یافتــه بود، اســتاد نوایی در خــالل بازنگری با 

نکته سنجی و دقت نظر مثال زدنی و همت درخور توجه و تحسین خود آنها را 

مشخص کردند و حاشیه هایی بر این مجموعه افزودند تا در چاپ دوم منظور 

شود؛ اما با ادامه نیافتن همکاری استاد با انجمن، این کار معوق ماند تا اینکه 

پس از درگذشت استاد نوایی)در شانزدهم مهرماه ۱383(، مجموعه مزبور 

با ملحوظ کردن اصالحات و حواشــی مرحوم نوایی و با ویرایش جدید، زیر 

نظر دکتر محمد رضا نصیری انتشار یافت. از این رو، سهم مؤثر و ارزشمند 

دکتر نوایی را در چاپ دوم نباید نادیده گرفت. 

  یک کتاب مرجع
مجموعــه مزبــور، در واقــع، گونــه ای کتاب مرجع اســت کــه در زبان 

انگلیســی بدان who is who اطالق می شــود که در آن، شرح احوال و آثار 

شــخصیت  های برجســته، در زمینه های مختلف، به ترتیب حروف الفبا، 

تنظیم و درج می شود. این مجموعه ها، عموماً همه ساله روزآمد و مدخل های 

 who is جدیدی به آنهــا اضافه می گردد. تهیه و تدوین کتاب هــای مرجع

who در ایران ســابقه چندانی ندارد. از این رو، تالش های بی دریغ اســتاد 

فقید دکتر عبدالحســین نوایی – بنیان گذار این مجموعه- 

و همــکاران ایشــان – در تهیه و تدوین این اثــر ارزنده و نیز 

کوششی که دکتر محمدرضا نصیری قائم مقام وقت انجمن 

آثارومفاخر فرهنگــی در تجدید و ویرایش ایــن اثر مبذول 

داشته اند، درخور تقدیر است. این مجموعه را، بدون کم ترین 

مجامله، می توان به عنوان یکی از طرح  های مفید اجرا شده 

در زمینه تهیه و تدوین کتاب های مرجع در ایران تلقی کرد 

چرا که بسیاری از محققان علوم انسانی را با کم ترین تالش 

و بی صرف وقت چندانی از مراجعه به کتاب های متعدد بی نیاز می کند و در 

ضمن، با ذکر مراجع و منابع بیشتر، امکان بررسی های گسترده تر را برای 

آنها فراهم می  آورد، از این رو برای پژوهشگران راهنما و کارگشا است. 

  هزاران چهره ماندگار
»اثرآفرینان« هرچنــد در جهان کتاب، نظیــر دارد، ولی چون بر مبنای 

مقتضای نیازهای جامعه علمی و فرهنگی ما ضرورت یافته از چند منظر حائز 

اهمیت است . نخست نشان از وجود هزاران چهره های ماندگار در حوزه  های  

علوم انسانی دارد که طی قرن ها  در این کهن سرزمین متولد شده و پرورش 

یافته اند که بسیاری از آنها شهرتی جهانگیر نیز پیدا کرده اند. ثانیاً معرفی این 

ســرمایه و ذخایر عظیم معنوی چندهزار ساله به نسل جوان و آشنا ساختن 

آنان با این گنجینه های ارزشمند در عرصه دانش، هنر جایگاه غنی فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی دارد.  شایان توجه است که با توجه به گذشت ۱3 سال 

از دومین چاپ این اثر، جــای آن دارد که برای روزآمد کردن این مجموعه و 

گنجاندن اطالعات جدید در آن و رفع نقایص آن، مساعی الزم مبذول شود.  

نادره جاللی
مدیر پژوهش های راهبردی انجمن 
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تازه های نشر انجمن
دراین شــماره از دوماهنامه »مفاخر ماندگار« با جدیدترین آثار چاپ شده از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در »شهریور« و 

»مهر« آشنا می شوید.دراین شماره، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر جواد مشکور، فصلنامه تخصصی »حکمت نامه 

مفاخر« و چهل و دومین شماره فصلنامه » نامه انجمن مفاخر«، معرفی شده است.

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر جواد مشکور
دکتر جواد مشکور عالوه بر مدارج باالی علمی، ویژگی های برجسته ای نیز از لحاظ اخالقی داشت که او را در مقام یک 

شخصیت فرهنگی کم نظیر قرار می داد؛ اندیشه و روشی عالمانه داشت، سخت کوش و پرکار و همیشه با روی خوش 

پاسخ گو و شاگرد پرور بود. انسانی خردگرا،  در مسائل علمی کمال طلب بود، به علم و عالم احترام خاصی می گذاشت 

و ادب درس و ادب نفس را با هم داشت. همنشین شعر بود و از این رو نه در جلوت که در خلوت خود شعر می سرود که 

شاید بسیاری افرد با این بُعد از وجود صاحب هنری او آشنایی نداشته باشند. از شعر خوب لذت می برد و اشعار بسیاری از 

شعرای عرب و بنام ایرانی را در حافظه داشت و به مناسبت در سخنان خود از امثال و حکم و اشعار و عبارات عربی و اشعار 

شعرای برجسته ایرانی بهره می برد.دکتر مشکور را باید بعد از عالمه قزوینی، ابراهیم پورداود و عباس اقبال آشتیانی، در 

زمره نسل دوم از استادان تاریخ و ادب در ایران به شمار آورد .  

فصلنامه تخصصی حکمت نامه مفاخر
جدیدترین شــماره فصلنامه تخصصی »حکمت نامه مفاخر« حاوی گزیــده ای از مقاالت همایش بین المللی 

بزرگداشــت عطار نیشــابوری، توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشــر شد.  عطار و ابن عربی 

)تأملی در شــرح جامی بر قصیده ای از عطار(، ویژگی های حکمت ذوقی عطار، تحلیل سفر مرغان در منطق 

الطیر عطار بر اســاس کهن الگوی »سفر قهرمان« جوزف کمبل، مقایسه ســير العباد سنایی با منطق الطیر 

عطار، مخاطب شناســی حکایت های الهی نامه )بررســی دیدگاه مصالحت آمیز عطار نسبت به جامعه عصر 

خود(، بررســی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشــعار عطار و سلطان باهو، بررســی مضامین و ابعاد عرفانی در 

حديقــة الحقيقة و منطق الطير، مرید یا منتقد؟ )احوال و اقوال مشــایخ تصوف از نگاه عطار و گیســودراز(، 

واکاوی اندیشــه های زاهدانه در قصاید عطار و اشــعار ابو العتاهية، روش شناســی تعبیر آراء و تجارب عرفانی عطار در تذکرةاالولیاء و 

چکیده مقاالت انگلیسی از جمله عناوین مقاالت منتشر شده در این فصلنامه اند.

چهل و دومین شماره فصلنامه نامه انجمن مفاخر
چهل و دومین شــماره فصلنامه » نامه انجمن مفاخر« ویژه پاسداشــت »حکیم عطار نیشــابوری« همراه با آثار و 

گفتارهایی از استادان و پژوهشگران برجسته کشور منتشر شد.عناوین مقاالت این شماره از این فصلنامه عبارتند 

از: منطق الطير؛ روایتی گفت وگو محور )بررســی ســازه گفت و گو در مثنوی منطق الطیر عطار(؛ فروزان امیری، 

عطار و ایران شناســان )دیدگاه و پژوهش های ایران شناســان قرن نوزدهم و بیســتم درباره عطار نیشــابوری(؛ 

محمود جعفری دهقی؛ منیر عزیزی، تأثیر شیخ فریدالدین عطار در ادبیات ترکی؛ دکتر ملک دیکمن، جلوه های 

شعر تغزلی در مثنوی های تعلیمی عطار؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ فرزانه خلیل پور، عطارپژوهی در بنگالدش؛ محمد 

ابوالکالم ســرکار، نمادینه های کهن الگویی در مصیبت نامه عطار؛ جیهاد شــکری رشید، صور منطقه البروج در 

نگاه عطار نیشابوری؛ محمود مدبری، تأثیر بافت موقعیتی در شکل گیری منظومه منطق الطير؛ فاطمه مجیدی؛ 

معصومه نورابنجار، وارسی سازه های تصویر در منطق الطير؛ سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی؛ بررسی مقایسه ای آرای شعرشناسی عطار 

با جامی .. افســانه واحدیار حبیب زاده. همچنین در این فصلنامه چکیده مقاالت به زبان انگلیســی هم آمده است.فصلنامه »نامه انجمن مفاخر« به 

صاحب امتیازی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مسئولی »حسن بلخاری « منتشر می شود و سردبیری آن را »کاوه خورابه« به عهده دارد.
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سرکلیشه: کتابخانه

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از روند 
بازسازی  ساختمان انجمن

ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و هیأت همراه 

روز دوشــنبه 23 مهرمــاه ۱397 از روند بازســازی و مرمت مجموعه 

انجمــن آثار و مفاخر فرهنگــی بازدید کردند. وزیر فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی در حاشــیه این بازدید ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های 

عمرانی انجام شده در انجمن، گفت: »باید تالش شود تا از مرجعیت 

علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در حوزه  تجلیل از بزرگان و مفاخر 

کشور حداکثر استفاده راببریم.« او افزود :»باید الیحه ای هم به دولت 

ببریم که بحث ساخت یادمان های مفاخر کشور بار دیگر گشوده شود 

تا مشخص شــود که مرجعیت پیگیری و عملیاتی کردن این مهم در 

همچنیــن  کجاســت؛ 

ضروری اســت تــا ردیف 

بودجه و اعتبار مناســب 

برای تقویت ایــن امر در 

سید  شــود.«  گرفته  نظر 

عباس صالحی با اشــاره 

به نقش و جایگاه انجمن 

آثــار و مفاخــر فرهنگی 

درکشــور گفت: »انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با توجه به سابقه مفید 

و اقدامات مهمی که در حوزه فرهنگی کشور انجام داده، می تواند به 

عنوان مرجع صاحب صالحیت در حوزه ایران شناســی هم  فعالیت 

داشته باشد و با انجمن های ایران شناسی در حوزه بین المللی تعامل 

و ارتبــاط برقرار کــرده و از طریق فضاهای مجــازی و ارتباط های رو 

در رو بــا برخی ایران شناســان خارجی، خط ارتباطــی این حوزه را 

تقویت کند.« در پایان این بازدید حســن بلخاری رئیس انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی،  ضمن معرفی آخرین آثار منتشر شده انجمن به وزیر 

فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت:»انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی این 

آمادگی را دارد که تا از شــخصیت های مختلف کشــور در حوزه های 

علمی و فرهنگی به بهترین وجه ممکن تجلیل به عمل آورد.«

 افتتاح بخش اداری جدید انجمن 
و تقدیر از زحمات خزانه دار

جلســه ماهیانه مدیران و کارمندان انجمن شــنبه 28 

مهرماه ۱397 با حضور و سخنرانی حسن بلخاری، رییس 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تاالر شهید مطهری انجمن 

برگزار شد.بلخاری در این جلسه گفت: »خوشحالم از اینکه 

فرصت دوباره ای دست داد تا خدمت همکاران عزیزمان در 

انجمن باشیم و اینکه به بهانه این گردهمایی، ضمن افتتاح 

بخش های جدید و بازسازی شده انجمن از تالش های آقای 

جعفر ناطقی خزانه دار ســابق و البته فعالیت های مجدانه 

آقای مهنــدس وحیدرضا قربانی معاون اجرایی انجمن که 

دراین چندماه مرمت 

بافــت  بازســازی  و 

انجمن  ســاختمانی 

را به عهده داشــتند، 

و تشــکر کنم.  تقدیر 

آقای  بــه  همچنیــن 

نیــک  نــژاد  مجیــد 

تبریــک می گویم که 

از ایــن بعد به عنــوان خزانه دار جدید انجمــن آثار و مفاخر 

فرهنگی مشــغول به خدمت رسانی خواهند بود. « بلخاری 

با اشــاره به اینکه از یک ســال و نیم گذشته تا امروز تالش 

شــده اســت که تا وعده هــای اداری وکاری ارائه شــده به 

کارمنــدان به بهترین وجه محقق شــود، افــزود:» بنده در 

ابتدای حضور در مدیریــت انجمن به همکاران عزیز اعالم 

کردم که ان شاءالله در حقوق و مزایای آنها تغییراتی ایجاد 

خواهد شــد که بایاری خداوند بخشی از این اتفاق محقق 

شــده والبته امیدواریم تا پایان امســال و بنابر اعالم وزارت 

فرهنگ و ارشــاد اســالمی با افزایش بودجه بازهم ارتقای 

سطح حقوق و مزایای همکاران را داشته باشیم.«

حســن بلخــاری، رییس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی با 

حکم علیرضا اسماعیلی، سرپرســت فرهنگستان هنر به سمت 

ریاست گروه هنرهای ســنتی و صنایع دستی این فرهنگستان 

منصوب شــد.همچنین این گروه با حضور محمود فرشــچیان، 

غالمحســین امیر خانی و محمدعلی رجبی و به ریاســت حسن 

بلخاری تشــکیل شــد.دراین راســتا طــی احــکام جداگانه ای 

محمود فرشــچیان، نقــاش و نگارگر؛ غالمحســین امیر خانی، 

خوشــنویس و محمدعلــی رجبی نگارگــر، از اعضای پیوســته 

فرهنگســتان هنر نیز بــه عنوان اعضــای دائم گــروه هنرهای 

سنتی و صنایع دستی منصوب شدند.

حسن بلخاری به ریاست گروه هنرهای سنتی  فرهنگستان هنر منصوب شد


