
صفحه 5

  مؤسس
 جامعه شناسی ایران
 گزارشی از مراسم بزرگداشت 
مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی

نسبت اصالت و مالکیت معنوی 
در آثار هنر و معماری

گفتاری از حسن بلخاری
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

صفحه 10

 ضرورت حضور علمای علوم انسانی 
در تصمیم گیری های کشور

 غالمرضا اعوانی در گفت وگوی اختصاصی 
با »مفاخر ماندگار« مطرح کرد:

با آثار و گفتارهایی از :
حسن بلخاری، مهدی محقق، رضاداوری اردکانی، منوچهر صدوقی سها، مهدی گلشنی، باقر ساروخانی، تقی آزاد ارمکی، 

سیداحمدخضری، حسن تاجبخش، سید سلمان نورآذر، محمدابراهیم محجوب، غالمحسین رحیمی، کاوه خورابه، 
نادره جاللی، فاطمه بستان شیرین، عادله آقایی، سید علی شهیدی

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ   شامره 3ـ   آبان و آذر  ۱۳۹۷ـ قیمت: ۵۰۰۰تومان

صفحه ۶



آرامگاه »بایزید بسطامی«
واقع در هشر بسطام 

در شش کیلومرتی هشرستان  شاهرود

این آرامگاه به همت انجمن آثار ملی )مفاخر فرهنگی( بازسازی شده است.



مقبره »خواجوی کرمانی« 
واقع در دروازه قرآِن هشر شیراز 

بازسازی این مقبره از سوی انجمن آثار ملی )مفاخر فرهنگی( 
انجام شده است.



انتشــار کتاب »میراث فرهنگی نطنز آثار و اســناد تاریخی، آداب و ســنت ها«

و  مــاده  یــا  و متافیزیکــی  بــا شــکل گیــری فرهنــگ، دو وجــه فیزیــک 

معناســت، در نظــام و اندیشــه انســان شــرقی، پیوســتگی و اتصــال ایــن 

دو وجــه، چنــان برجســته و پررنــگ اســت کــه گاه بازشناســی یــک مــکان، 

ــای  ــت. در جغرافی ــر آن اس ــم ب ــای حاک ــگ و معن ــت، فرهن ــی هوی بازشناس

ایــران ایــن ویژگی ظهــور و نمودی بارز دارد. شــهرها، روســتاهای شهرســتان 

ــه در  ــتند ک ــی هس ــل فرهنگ ــده و حام ــی در بردارن ــق جغرافیای ــا و مناط ه

عیــن بومــی بــودن و محلــی بــودن، پیوســتگی کاملــی بــا فرهنــگ حاکــم بــر 

کشــور دارنــد، بدیــن ترتیــب وحــدت و کثرتــی کــه در حــوزه و قلمــرو فلســفی 

مــا جــاری اســت تاریــخ و جغرافیــای مــا را نیــز در بــر مــی گیــرد. ایــن پیوســتگی و اتصــال میــان مــاده 

و معنــا در فرهنــگ ملــی و بومــی مــا ایجــاب مــی کنــد در جهــت شــناخت ابعــاد مختلــف فرهنگــی 

ــا  ــه گاه ب ــی ک ــم. تحقیقات ــت زنی ــترده ای دس ــون و گس ــای گوناگ ــش ه ــات و پژوه ــه تحقیق ــور ب کش

عنــوان یــک شــهر یــا منطقــه نــه تنهــا ویژگــی هــای اقلیمــی و منطقــه ای بخشــی از کشــور عزیزمــان را 

برایمــان بــاز مــی گشــاید بلکــه مــا را بــه عمــق و ژرفــای هویــت ملــی و بومــی مــان نیــز رهنمایــی مــی کند. 

کتــاب »میــراث فرهنگــی نطنــز آثــار و اســناد تاریخــی، آداب و ســنت هــا« یکــی از ایــن پژوهــش هــا اســت. 

کتابــی کــه نــه تنهــا جغرافیــای نطنــز را برایمــان آشــکار کــه تاریــخ آن را نیــز بــاز مــی گشــاید.

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی بــا چــاپ آثــاری چنیــن، در جهت آشــنایی هر چه بیشــتر ملــت ایران بــا قلمرو 

جغرافیایــی و هویــت تاریخی این ســرزمین گام بر مــی دارد.

هنر گره سازی در معماری و درودگری

چــاپ دوم کتــاب »هنــر گره ســازی در معمــاری و درودگــری« بــه همــت انجمــن 

آثــار و مفاخرفرهنگــی و باهمــکاری فرهنگســتان هنر جمهــوری اســالمی ایران 

ــفایی  ــواد ش ــوم ج ــع مرح ــق و تتب ــول تحقی ــاب محص ــن کت ــد. ای ــر ش منتش

ــه حــوزه معمــاری قــرار  اســت و اینــک چــاپ دوم آن دراختیــار عالقه منــدان ب

گرفتــه اســت. ایــن کتــاب از جملــه آثــاری اســت که هنــر گره ســازی را بــه صورت 

برجســته و عمیــق بــه عالقه منــدان هنــر و معمــاری ایرانــی معرفــی می کنــد.
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سخن ماه

خوانشی نو  از سنت های فرهنگی

بی تردید در سیر آفاقی و انفسی، هر اندیشمندی را ناگزیر 

از پرداخــت به مفهــوم “دیروز”، “امروز” و “فردا”ســت. 

حرکت و جنبش مدام در این ســه گانه سبب ساز پرسشی 

اســت که بــه چگونگی ربط و نســبت این ســه امــر منجر 

می شــود و نتیجه، حامل “صیرورت” و “شدنی”ســت که 

بــودِن اکنونی ما را معنابخش می ســازد. “امــروز” نقطه 

مرکزین پرگاری  ســت که دو مفهوم دیگر زمان – گذشــته 

و آینــده- پیوســته در رویارویی با آن معنــا می یابد. از این 

رو برماســت که اگر در حــوزه مفاخری به اهــل نظری از 

گذشــتگان می پردازیــم همــواره از دو معنــای غایی این 

کنش یعنی “مــا الیه الحرکه” )آنچه که حرکت به ســوی 

اوســت( و “ما الجله الحرکه” )آنچه کــه حرکت به خاطر 

اوســت( در نسبت با مسائل امروزمان بهره برگیریم و ربط 

علی آن را آشــکار ســاخته و یا به روشن ســازی زمینه ها و 

بسترهای بایسته تاثیرگذار آن بپردازیم. خوانش ما از مآثر 

مفاخری مان مستلزم پرسمان ِ پرسش برانگیز ِبرخاسته از 

پیمایش روح زمانه ای اســت که در آن زیسته ایم. “درد” و 

“خردورزی” دو همره دیرینه اند که به ناچار یکی ســر در 

پی دیگری دارد؛ مگر نه اینکه به قول شــهید بلخی:

اگر غم را چو آتش دود بودی / جهان تیره بماندی جاودانه

در ایــن گیتــی سراســر گــر بگــردی/ خردمنــدی نیابی 

شادمانه

بی شــک چنین غم و درد برخاسته از گذرگاه خردمندی و 

فرزانگی، هم مرز و هم نشــین شــادی و بهروزی است. لذا 

روح ســنجش گر را بایسته اســت در منطق تاملی اش درد 

و مســاله مبتالبه زمانه اش را بشناســد و عناصر پاســخ گو 

در گنجینــه گنج نامــه ای مآثــر را بــه ضیافــت معاصریت 

فراخواند. این که “از چه کســی” ســخن می رود در عین 

حال کــه مهم اســت اما “از چــه چیزی” ســخن رفتن از 

اهمیت برتری برخوردار می شــود. چــه تقدم “ما قال” بر 

“من قال” تقدمی ســت بالشــرف. تمرکز بر مسیر حرکت 

از “چه چیزی” به “چه کسی” رهیافتی ست مساله محور، 

کــه از طریــق آن تاریکه ها و جامانده هــای ضروری امروز 

را در نســبتی عالمانــه با اندیشــه های به جــای مانده از 

پیشــینیانمان روشــن می ســازد؛ آنــگاه در خوانشــی نو 

در عیــن بهره منــدی از ســنت های فرهنگــی، پی افکنیِ  

پرســمان های نو را مهیا می گرداند. حافظــه تاریخی پویا 

و زایا از شــاهراه چنین رویکردی ست که منتج به ثمراتی 

ملمــوس و پذیرا می شــود کــه در غیــر این صــورت تنها 

بازگوئــی ای خواهد بــود در قد و قواره تکــرار. خالءهای 

موجود در گسست علوم امروزین و ضرورت پیوند دیگربار 

علــوم ملقب به انســانی بــا علوم فنی در بســتر اندیشــه 

بومی ســازی-با الگوهای کهن )نه کهن الگو( این مرزوبوم 

چــون: فارابــی، ابن ســینا، بیرونــی و خواجه نصیرالدین 

طوســی ها – زمانی به مرتبه مالئیت می رسد که در فرآیند 

خودشناســی دیگربــار، خــود را در معرض پرســش های 

برخاســته از ذهن آزاداندیش و دغدغه مند قرار دهیم. در 

این صورت ماحصل جز اســتعال نخواهــد بود.جد و جهد 

یــاران انجمــن آثار و مفاخر ،حرکت در مســیر دســتیابی 

به چنین دســتاوردی اســت. باشــد تا در پرتو بزرگداشت 

بــزرگان این مرزوبوم به ســهم خود زمینه ســاز پرســش 

برانگیزی و انعکاس ندای “خــودت باش” دغدمندانه آن 

مفاخر در ظرف و زمان کنونی باشد.

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی 

زان به نبود که خاطری شاد کنی

گر بنده کنی به لطف آزادی را 

به زان که هزار بنده آزاد کنی 

)عالء الدوله سمنانی(

کاوه خورابه
سردبیر
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 نسبت اصالت و مالکیت معنوی 
در آثار هنر و معماری

ســخن اول نســبت میان اصالت و مالکیت فکــری و معنوی آثار 

هنری اســت، این مالکیت در اصل محصول اثبات اصالت است، به 

عبارتی هنگامی که اصالت یک اثر تایید شــد فی حد ذاته مالکیت 

فکــری و معنوی حاصــل می شــود. بنابراین این اصالت اســت که 

مالکیــت را رقــم می زنــد، پس نقشــی بی بدیل در بحــث مالکیت 

معنــوی آثار هنری و معمــاری دارد. این مالکیــت معنوی در قانون 

حمایــت حقوق مولفان و مصنفــان و هنرمندان مصوبه یازدهم دی 

ماه 1348 مجلس شــورای ملی به رسمیت شناخته شده است، در 

شــرح اصالت آثار نیز که زاینده این مالکیت معنوی است بیشترین 

تاکید بر مفهوم ابتکار اســت. همچنین در بند ماده اول نیز مالکیت 

معنوی معماری در حوزه طرح و نقشه ساختمان تعریف شده است. 

ســخن دوم معماری یک هنر اســت؛ بلکه یکی از جامع ترین هنرها 

که محملی برای ظهور هنرهای دیگر اســت. این مســاله به ویژه در 

حوزه معماری آدمی شــناخته شــده اســت. در این نــوع معماری، 

معماری همچون ویترین هنرهایــی چون کتیبه نگاری، آینه کاری ، 

نقوش هنری ، مقرنس، خوشنویســی و وجوهــات هنری دیگری را 

بازتــاب می دهد. ضمن اینکه معماری اصوال با ســاختمان متفاوت 

اســت. معماری صورت مجســم یک ایده یا معنا اســت کــه در فرم 

معمارانه صوری زیبایی شناختی می یابد. بنابراین فی حد ذاته یک 

هنر است. » ویتروویوس« نیز که کتاب معماری اش انجیل معماران 

محســوب می شــود، ســه ویژگی بنیادیــن معماری را اســتحکام، 

کارآمدی و سودمندی و زیبایی می داند. بنابراین معماری دست کم 

از منظر زیبایی به صورت مطلق در حوزه هنر قرار می گیرد. ســخن 

ســوم اصالت از نظر لغوی ریشــه در مفهوم اصل دارد. یعنی ذات، 

ریشه و بنیاد هر چیز؛ بنابراین اصالت بیانگر ذات و جوهره یک شی 

یا مفهوم است. در فلسفه این واژه چون به کار می رود نشان از تقدم 

و اصل بودن در مقابل نتیجه و فرع بودن دارد. 

اصالت به معنای یکه بودن اثر 

هایدگــر چــون بــه تعریف دازایــن یا بــودن متعیــن می پردازد 

توصیفــی از اصالت به دســت می دهد کــه در این حوزه بســیار به 

کار می آیــد به ویــژه که در بــاب مفهوم معمــاری، حضــور و اّلتیا یا 

پرده گشــایی از حقیقــت آرای بدیعی دارد. »دازایــن« که از منظر 

هایدگر نحوه وجودی خود ماســت، در تبیین مفهوم اصالت بسیار 

موثر اســت. »دازاین« زیستن خود مدار ماست در حقیقت. زیستنی 

که فی حد نفســه منحصر بفرد اســت و این نســبت جالبی دارد با 

نظریــه ای از ابن عربی که بنابه عدم تکرار تجلی حق در یک شــیی 

و عدم تجلی مشــترک بر دوشیی پس هر موجودی در عالم فی حد 

نفســه وجودی یکتا و منحصر بفــرد دارد. اصالت بــه نحوی با این 

یکتایی و واحدیت مرتبط است. هایدگر می گوید »دازاین می تواند 

اصیل باشــد به این معنی که اساسا خود باشد یا می تواند از اصالت 

دور باشــد و فاقد اصالت، به ایــن معنی که تبدیل بــه موجودی بر 

آمده از قراردادها و امور باب روز شــود یا یک مهره ناچیز و بی مقدار 

در ماشــین اقتصادی یا یک شــی بی چهره و فاقد هویت در جامعه 

توده ای. «یک مفهوم در تعریف هایدگر از اصالت، حضوری بســیار 

برجسته دارد که همان، مفهوم جوهری اصالت است: »اساسا خود 

بودن« یعنی اصالت نسبتی ذاتی با شــخصیت، واحدیت و یکتایی 

دارد. به عبارت دیگر اصالت در فلســفه هنر بیانگر یکتایی اثر است 

که از ذهن هنرمندی خالق و دارای نبوغ حاصل شــده اســت. این 

یکتایی مهم تریــن عنصر تعریف اصالت اســت. َمخلص کالم اینکه 

در فلســفه هنر اصالت به معنای یکه بودن اثر اســت. اثری یکتا که 

محصول هنرمند یا هنرمندانی واحد است. 

* آنچــه می خوانیــد برگرفتــه از ســخنان رئیس انجمــن آثار و 

مفاخر فرهنگی در همایش دو ساالنه مسابقات معماری ایران 

در دانشگاه تهران است. 

حسن بلخاری
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
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 ضرورت حضورعلمای علوم انسانی در تصمیم گیری های کشور
 غالمرضا اعوانی در گفت وگوی اختصاصی با »مفاخر ماندگار« مطرح کرد: 

اســتاد فلسفه دانشگاه شــهید بهشتی، 

رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران،رئیس 

انجمن بین المللی فلســفه اسالمی، عضو 

کمیته الهیات و فلســفه دفتر گسترش و 

برنامه ریزی آمــوزش عالی و... عناوینی اند 

که حاکــی از چندیــن دهــه فعالیت های 

علمی، فرهنگــی و پژوهشــی »غالمرضا 

اعوانی« دارند. درگفت و گو با این اســتاد 

برجسته فلسفه و حکمت ،جایگاه واهمیت 

»فرهنگ« را بررســی کــرده ایم ونقدهای 

او به فضای فرهنگی کشور و عرصه علوم 

انسانی در ایران را مرور کرده ایم که حاصل 

آن پیش روی شماست.

برخــی از کارشناســان معتقدنــد که 

می توانیــم فرهنــگ را بــه فرهنــگ 

کنیــم!  تقســیم  باطنــی  و  ظاهــری 

نظرشما دراین باره چیست؟

به نظر بنده پیش از اینکه به این تقســیم 

بنــدی بپردازیــم، باید یک تعریفــی از خود 

فرهنگ داشــته باشــیم. گاهــی فرهنگ را 

به مجموعه آداب و رســوم تعریــف کرده اند 

کــه  دریــک قومی دیــده می شــوند. گاهی 

فرهنــگ را مجموعه علوم، فنون ومعارف و... 

دانســته اند کــه بازهم این ها در میــان اقوام 

دارای اختالفاتی هســتند و به تبع آن، میان 

فرهنگ های مختلف اختالفاتی وجودخواهد 

داشت. خود کلمه »فرهنگ« هم خیلی قابل 

تامل اســت؛ درگذشــته البته ایــن کلمه به 

»فرهنگ«تعبیر نمی شــده است. درحقیقت 

این لفــظ از »فرهیختگی« به معنی آموختن 

و تربیت کردن می آید. انســان فرهیخته و با 

فرهنگ کسی اســت که به فضایل مختلفی 

آراسته شده و کماالت نفسانی قابل توجهی 

دارد. درزبان های دیگــر به خصوص درزبان 

آلمانی از فرهنگ به »فرادهش« تعبیر شــده 

اســت، یعنی فرهنــگ مجموعــه ای از علوم 

و فنون و آثاری اســت که از نســلی به نســل 

دیگر منتقل می شــود. درزبان التین هم این 

امر بــه »فرادادن« تعبیر شــده اســت. یعنی 

اینکه انســان یک موجود فرهنگی است که 

کمــاالت نفســانی و علوم فنــون را از طریق 

آموزش و پــرورش به نســل های بعدی خود 

منتقل می کند. درگذشــته کلمه »فرهنگ« 

به معنــی امروز آن بــه کار نمی رفته، بلکه به 

جای فرهنگ از »ادب« استفاده می کردند که 

شامل ادب الرب، ادب النفس و ادب الخلق 

بوده اســت؛ به این معنی که انســان نسبت 

به خدا، خــود و مــردم، آدابــی دارد ؛ موالنا 

هــم می گوید: از خــدا جوییم توفیــق ادب، 

بــی ادب محروم ماند از لطــف رب؛ امروز آن 

چه در گذشته بوده به فراموشی سپرده شده 

به خصوص به تکالیف ما در مقابل قادر متعال 

توجه الزم صورت نمی گیــرد. همان طور که 

اشــاره کــردم، ادب النفس مطــرح بوده که 

شامل تکالیف انسان نسبت به خودش است 

و اینکه بایــد فضائل اخالقی را کســب کند 

والبته ادب نســبت به خلق که درجای خود 

بسیار مهم است؛ این ها همه باهم درارتباط 

هستند و در شکل گیری آنچه امروز به عنوان 

»فرهنگ« نامیده می شود، تاثیر قابل توجهی 

خواهند داشــت. درفرهنگ گذشــته، ادب 

درس، ادب اکتســابی و کسبی را هم داریم. 

امــروزه در اروپا به جای فرهنگ، »کولتور« را 

به کار می برند که از ریشه التینی کولتورا، به 

معنی پروراندن نفس اســت. حکمای قدیم 

درروم باستان که زبان آن ها التین بوده است، 

»کولتورا« را به ســه معنی به کار می برده اند 

که عباتنــد از: 1- »کولتورا دئی« یعنی همان 

ادب الرب و وظایف انسان نسبت به خداوند 

2- »کولتــورا انیمی« یا همــان ادب النفس 

ووظایفی که انسان نســبت به خودش برای 

کسب فضایل اخالقی دارد و سومین معنی، 

»کولتورا اگری« اســت که امــروز، به »اگری 

کولتور« تعبیر می شــود، به معنــی ادبی که 

انسان نسبت به محیط زیست و دیگران دارد 

به طورعام! البتــه این ها از هم جدانبوده اند و 

دارای وحدت اند. متاسفانه امروز ادب النفس 

و ادب الــرب در فرهنگ ها بســیار کم رنگ 

صدرا صدوقی
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شده اند و فرهنگ ها از جنبه الهی خود فاصله 

پیدا کرده اند. 

تحلیل شــما از رابطه میــان جامعه و 

فرهنگ چیست؟

انســان یک موجود اجتماعی اســت، لذا 

انسانی که به طور انفرادی و بریده از دیگران 

زندگی کند، به معنای دقیق کلمه نمیتواند 

انســان باشــد، انســان یک موجــود مدنی 

الطبع اســت و از ایــن رو، وظایف و تکالیفی 

نسبت به دیگران دارد و در زندگی اجتماعی 

اســت که مظاهر فرهنگ نمایان می شــود. 

مظاهری مثل زبان، شعر، ادبیات، معماری، 

موسیقی و دیگر جنبه های فرهنگی که مورد 

توجه اند. همــه این ها با زندگــی اجتماعی 

انســان و وظایــف و تکالیفی که نســبت به 

دیگران دارد، ارتباط پیدا می کند. درگذشته 

معنــای فرهنگ به معنــی عام آن بــا »حق« 

هم ارتباط داشــته اســت. اینجا به بخش از 

حدیثــی از پیامبراکرم)ص( اشــاره می کنم 

که نشــان دهنده این اســت که باید دروابط 

اجتماعی »حق« حاکم باشــد؛ پیامبر)صلی 

ا... علیه و آله( می فرمایند:»الهلک علیک حق 

ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق...« 

درحقیقت از این »حق« می توانیم به »عدالت« 

تعبیر کنیم، اگــر این مــدل درجامعه پیاده 

شــود، این جامعه دارای عدالت خواهد بود. 

بنابراین معنی »حق« در پیوندهای اجتماعی 

که بادیگران داریم؛ در فرهنگ های گذشته 

وادیــان و حکمت هــای الهــی و در برخی از 

نظریات جامعه شناسی، سهم بسیار اساسی 

داشــته اســت. دراین راســتا حاکم بر مردم 

ومردم هم برحاکم حق دارند. اگر درجامعه ای 

شاهد رعایت این »حق« باشیم، دراین جامعه، 

عدالت ظهور خواهد کرد. 

امروزه، چیزی  تحــت عنوان فرهنگ 

عمومی مطرح اســت، چه راه کارهایی 

را برای ارتقای این فرهنگ پیشــنهاد 

می کنید؟

انســان بــه صــورت غریزی یــک موجود 

فرهنگ مدار است؛ بنابراین ما چنین تعبیری 

را بــرای حیوانات و جمادات به کار نمی بریم. 

انسان تمام قوه ها و استعدادهای الهی را حائز 

است ویک موجود عجیبی است که به خوبی 

خودرا نشــناخته اســت. درقرآن کریم درآیه 

»َوَعَلَّم آَدَم األَْســَماء ُکَلّهــا... « به خوبی به این 

نکته اشاره شده است. بنابرانسان به صورت 

بالقوه مظهر اســم »ا...« اســت. مــا درمعانی 

برخــالف مادیــات، تقســیم نداریــم. وقتی 

می گوییم، زید، تمام معنای انسانیت دراو به 

صورت بالقوه هست، همچنین، فرهنگ است 

که اســتعدادهای نهفته انســان را به فعلیت 

و کمال می رســاند. حال اگر فرهنگ، جنبه 

دنیوی و سکوالر داشته باشد، بی فایده است. 

درگذشــته فرهنگ ها بیشــتر جنبه وحیانی 

داشــتند تــا انســان از این طریق و باکســب 

فضایــل و کماالت الهــی، به جایــگاه باالی 

فرهنگی دســت پیدا کند که حکمای قدیم 

از آن به ســعادت – ونه رفاه، تعبیر می کردند. 

پس اگر فرهنگی بتواندانســان را به گونه ای 

پرورش دهد که به ســعادت دنیوی و اخروی 

برسد، این فرهنگ قابل توجه و عنایت خواهد 

بود. فرهنگ های امروزی بیشتر برجنبه های 

دنیوی تاکید دارند واز جنبه های اخروی غافل 

هســتند. درگذشــته به صورت مشخص بین 

ســعادت دنیوی واخروی تــوازن ایجاد کرده 

بودندکــه درادیان به خصــوص دردین مبین 

اســالم از آن بــا الفاظی چون، نجــات، فالح، 

فوض یــا به اشــراق الهــی، آزادی و آزادگی و 

رسیدن انسان به وجود مطلق و فاصله گرفتن 

از وجود مقید خود، تعبیر شده است. بنابراین 

اگر بتوانیم  فرهنگ عمومی خودمان را بااین 

نگاه هماهنگ کنیم، قطعا شــاهد ارتقای آن 

خواهیم بود. 

به عنوان اســتادی که ســال هاســت 

درعرصــه های فرهنگی، آموزشــی و 

پژوهشی فعالیت   می کنید، مهم ترین 

کاستی های عرصه فرهنگی کشور را 

چه می دانید و چه راه کارهایی را برای 

رفع این آسیب ها پیشنهاد می کنید؟

این سوال مهمی است؛ ماالن حدود 60 یا 

70 سال است که دارای فرهنگ دانشگاهی 

هستیم. درقرن گذشــته، ما حکمای بزرگی 

را درتهران داشــتیم کــه در کنار هم، مکتب 

حکمی و فلســفی تهــران را تشــکیل داده 

بودند و همه اینها شــاگردان مختلفی راهم 

تربیت کرده بودند. درهمان ایام درایران حاج 

مالهادی سبزواری راداشتیم که شاگردان او 

خودشان صاحب مکتب های مهم حکمی و 

فلسفی بوده اند یا دراصفهان هم بزرگانی را 

داشتیم که همه اینها به سهم خودشان مکتب 

ساز و فرهنگ ساز بوده اند. درکنار همه اینها 

فقها و ادبا و شعرا و سایرین هم درجنبه های 

مختلف فرهنگی کشور تاثیرگذار بوده اند. اما 

وقتی دانشــگاه  به وجود آمد، به علوم جدید 

پرداخته شد و عده ای به خارج از ایران رفتند 

و دانش های غربی را بــه ایران آوردند بدون 

اینکه تقارب درستی بین حکمت اسالمی – 

ایرانی و غربی ایجاد کنند. 

بــا این مقدمــه کوتاه، باید بــه این نکته 

اشــاره کنم که یکی از کارهایــی که امروز 

دانشگاه ها درآن کوتاهی کرده اند انتقال 

صحیح فرهنگ گذشــته ما به نســل جدید 

است؛ البته اقداماتی انجام شده، اما کافی 

نبوده اســت. نکته دیگــر اینکه بیشــتر به 

علوم فنی توجه داشتیم تا به علوم انسانی، 

درحال حاضر بیشــتر تصمیم گیران کشور 

بــه خصوص در سیســتم آمــوزش عالی ما 

تحصیل کرده در رشــته های فنی هستند 

و نوعــا تخصصی درعلوم انســانی ندارند و 

این ضعف بســیار بزرگی است. اگر فعاالن 

علوم انســانی والهی در تصمیــم گیری ها 

تاثیرگذاری فرهنگی  حضورداشته باشند، 

افزایش پیــدا خواهد کرد. نکته ســوم هم 

این اســت که ارتباط ما با سایر فرهنگ ها 

آنچنان که باید رونق ندارد وباید این ارتباط 

گستردگی بیشتری پیدا کند.گسسته شده 

فرهنگ ما با فرهنگ دیگر موجب تضعیف 

علوم انســانی و تا حدودی فرهنگ عمومی 

کشور شده است که بایدهرچه زودتر برای 

رفع آن تدابیری اندیشیده شود.
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کتــاب امیرکبیــر و ایران تألیــف فریدون آدمیت بــا وجود ده ها 

کتابی که تاکنون درباره امیرکبیر نوشته شده است، جایگاه ویژه ای 

دارد، زیــرا صرف نظر از آنکه نخســتین تحقیق مســتقل، مســتند 

و تحلیلــی درباره این صدراعظم بر اســاس منابــع و مأخذ مهم اعم 

از خطی، چاپی، فارســی و فرنگی و اســناد و مدارک دولتی است، 

مؤلــف در چاپ های مکرر آن، تجدیدنظر کرده و اطالعات و اســناد 

جدیدی بر آن افزوده اســت. مؤلف چنانکه در مقدمه اثر می نویسد 

ایــن پژوهــش را بــه تشــویق محمــود محمــود انجام داده اســت. 

تاریخ نگاری که او را پیشرو تحقیق تاریخ سیاسی ایران می داند و از 

او تحت عنوان »دوست و انسان آزاده دانشمند« یاد می کند. اما چرا 

آدمیت، این تاریخ پژوه معاصر، خانه نشــیِن مردم گریز و به جماعت 

روشــنفکر ایرانی بدبین کــه معتقد بود »روشــنفکری خصوصیاتی 

دارد و تعهداتــی را به همراه مــی آورد... اما ما از 

روشــنفکری نصیبی نداریم، آنچه هست پف َنم 

روشنفکری اســت... اینان نماینده تاریک فکری 

و از نظــر فضیلــت و اخــالق انســانی در زمــره 

فرومایه تریــن ناکســان... مردمانــی کــه هیــچ 

چیــز حتــی کاراکتر ندارنــد«، روی بــه نگارش 

اتنوگرافی تاریخی و سیاسی افرادی که اندیشه 

و آرمان های روشنگرانه داشته اند آورده، آن هم 

به شــیوه مدرن که مغایر تاریخ نویســی ســنتی 

ایــران بوده اســت؟ آیا او تاریخ نــگارى متعهد و 

در نقــادی بی طرف و به دور از بزرگ نمایی اســت؟ وجوه مشــترک 

عقایــد و کارنامــه فعالیت آدمیــت و امیرکبیر چیســت؟ چرا هر دو 

تن بعــد از مرگ، نیرومندتر زنــده مانده اند یا پــس از مرگ به دنیا 

آمده اند؟... این نوشــتار، درواقع دل سپردن به یاد آنان، اندیشه ها و 

تجزیه و تحیل کارهای این مفاخر اســت که الیه های منش و کنش 

فردی و ســلوک اجتماعی شان ســهل و ممتنع است، اما شخصیت 

انســانی و فرهنگی آنان چند بعدی و ژرف. انســان هایی که بازیگر 

تاریــخ بوده اند و عمر گرانمایه خود را در راه ایران دوســتی، دفاع از 

هویت ایرانی، عشــق به عدالت و حقیقت، پاسداری از اخالق و داد 

و اعتــالی دانش و فرهنگ ایرانی و پیشــرفت کشــور صرف کردند 

اما همچنان با وجود گذشــت ســال ها از مرگ شــان، آراء و افکار و 

عملکردشان مورد نقد و بررسی اهل علم قرار گرفته و می گیرد.

امیرکبیری کــه رویکردی انتقادی به ســاختار قدرت سیاســی 

داشــت و کوشــید تا از ناصرالدین شاه جوان، پادشــاهی مسئول و 

کارآمد بســازد. صدراعظمی که راســت کرداری و میهن پرســتی او 

نه تنها نزد ایرانیان مشــهود بــود، بلکه رجال سیاســی و فرهنگی 

خارجی آن عصر نیز او را مظهر وطن پرستی دانسته اند. دولتمردی 

کــه فقط مدعیان ســلطنت را برای خاطر مخدوم خــود برانداخت. 

امــا با جلوگیری از بذل و بخشــش های شــاهانه و مخالفت با تملق 

و چاپلوســی، رشــوه و ریا، دشــمنی عامالن ارتجــاع و ضد ترقی و 

خرافی مشــرب دربــاری را برانگیخت تا آنجا که علیه او شــوریدند، 

آفت ُملک و ســلطنت قلمدادش کردند و عاقبت قربانی رسم دیرین 

فرهنگ سیاســی ایران یعنی وزیرکشــی اش ســاختند که نشــانه 

استقالل و قدرت پادشاهی بود که فّر ایزدی داشت و سایه ظل الله. 

اما آدمیت،  تاریخ نگاری که معتقد بود تاریخ نگار 

معمار فکر است و باید خود صاحب اندیشه باشد 

تا قدر اندیشــه را بشناســد. از این رو، پیشــگاِم  

معرفی افراد و اندیشــه گرانی شــد که منشأ اثر، 

تحوِل اندیشه و سیاست و فرهنگ ایران در عصر 

قاجار بودند اما غالبًا افكار، اندیشه و آرمان های 

آنان ناشــناخته مانــده بود. افــرادی که ویژگی 

مشترک شــان دل بســتگی  به ایران و پیشگامی 

در بیــدارى ایرانیــان بــود و هریــك به ســبک 

خــود ســهمی در آزادى و حركت مشــروطیت 

داشــتند و قلم زدند. تاریخ نگاری که به قــول هما ناطق »هر اثرش، 

پیش درآمد اثر دیگر جلوه گر آمد، راه را بر نوشــته پســین گشود« و 

با پشــتکار، جدیت، روحیه انتقادی، صراحت گفتار، آزاداندیشــی، 

تواضــع، فروتنى و بیزاری از ریا و تملق، در میان اهل علم به عنوان 

شــخصیتی پاکدامن، ایران دوست، مخالف فســاد و ضد استبداد، 

استعمار و بی عدالتی  شهره شد.

درباره کتاب »امیرکبیر و ایران«، تألیف فریدون آدمیت

 تحقیق مستقل و تحلیلی

نادره جاللی
دکتــرای تاریــخ؛ مدیرپژوهش هــای راهبردی 

انجمن
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دوماه با مفاخر؛ 

گزارش هایی از نشست های علمی و فرهنگی انجمن

بزرگداشت غالمحسین صدیقی 

آبــان وآذر امســال، انجمــن آثــار ومفاخر تا رونماییی از یک کتاب درحوزه معماری

فرهنگی همچون ماه های قبل، ایام پرکاری 

را پشــت سرگذاشــت؛ برگزاری مراســم 

دکترغالمحســین  مرحوم  بزرگداشــت 

صدیقــی، مراســم بزرگداشــت مرحوم 

عالمــه محمد تقــی جعفــری و برگزاری 

برنامــه ای بــا عنوان »نشســت تخصصی 

تعامــل علــوم انســانی و علوم فنــی« که 

با همکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

برگزار شد، ازجمله نشست های فرهنگی 

انجمــن در ایــن دوماه بــود. همچنین در 

21 آذرماه، مراسم رونمایی از کتاب »هنر 

گره  ســازی در معمــاری و درودگــری« اثر 

مرحوم جواد شفائی به همت انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی و با  مشارکت فرهنگستان 

هنــر هم برگزار شــد کــه دراین شــماره، 

را می خوانید. گزارش هایی از این نشست ها  وبرنامه ها  
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مراســـــم بزرگداشت مرحـــــوم دکتــــر 

غالمحســین صدیقی ، روز سه  شنبه اول 

آبان ماه 1397 در تاالر اجتماعات شــهید 

مطهری انجمن برگزار شد. در این مراسم 

که با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی 

چون حجت االسالم سید هادی خامنه ای، 

دکتر علی اســماعیلی، نماینده مردم نور 

و محمودآباد در مجلس شــورای اسالمی؛ 

دکتــر احمــد کتابــی، دکتــر نوش آفرین 

انصــاری و اســتاد منوچهر صدوقی ســها 

برگزار شــد، دکتر حســن بلخاری، رئیس 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ دکتر مهدی 

محقق، رئیس هیات مدیره انجمن ؛ دکتر 

باقر ساروخانی، عضو هیات علمی دانشگاه 

تهــران؛ دکتر ســید احمدرضــا خضری، 

مشــاور رئیس و مدیــرکل حوزه ریاســت 

دانشــگاه تهران و دکتر تقــی آزاد ارمکی، 

عضو هیات علمی دانشــگاه تهران ودکتر 

رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگســتان 

علوم؛ به ایراد سخنرانی پرداختند. 

  صدیقــی و نســبت میــان فلســفه و 
جامعه شناسی

حسن بلخاری درابتدای این برنامه گفت: 

»بــرای من که خدمتگــزاری در انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی را فرصتی شریف و سعادتی 

عظیم می دانم؛ یاد دکتر غالمحسین صدیقی 

به عنوان عضو هیات موســس انجمن از سال 

)1323( و ســپس در دوره هــای بعــد عضو 

هیات مدیرۀ انجمن و مدتی کوتاه نیز ریاست 

انجمن، یادی اســت از ســر تکریــم و احترام 

به مردی که هســتی اش را نثار ایــران کرد و 

بــه روایتی در لحظــات پایانی حیــات خود، 

فریــاد پاینده باد ایران را ســر داد و جان داد. 

از ســوی دیگر فلســفه پژوهی دکتر صدیقی 

که با نگارش رسالۀ دکتری اش آغاز می شود 

)با عنوان جنبش هــای دینی ایرانی در قرون 

دوم و ســوم هجری( برایم بسیار جالب توجه 

است، گرچه در عرصۀ سیاست دکتر صدیقی 

چهره ای بسیار نام آشناســت و در قلمرو علم 

جامعه شناســی نیر پدر جامعه شناسی ایران 

ـ و البته هــر دو عرصه نیز  به شــمار مــی رود 

عرصه هایی هستند که نسبتی دور با فلسفه 

ـ امــا عنوان رســالۀ دکتــری و برخی  دارنــد 

تالیفات ایشان که از آنها نام می برم صدیقی را 

به یک فلسفه پژوه برجسته نیز تبدیل می کند. 

خــارج از عنوان رســاله و آثاری که از ایشــان 

به ویــژه در باب ابن ســینا محل توجه اســت، 

آثاری با عناوین تاریخ فلسفه یونان از طالس 

تا سقراط و نیز از سقراط تا ارسطو به عالوه 

شــرح و احوال ابوریحان بیرونی خود موید 

ایــن دعــوی اســت. « رئیس انجمــن آثار و 

مفاخر فرهنگی تاکید کرد:» نوع رویکرد آن 

مرحوم به ِحَکم فلسفی که در تفسیر و قرائت 

ســویه ای کامــال جامعه شناســانه می یابد 

بیــش از آنکه محصــول ذهن جامــع او در 

ایجاد نســبت میان فلسفه و جامعه شناسی 

باشــد، محصول قرائتی خاص از فلسفه در 

جهان بینی شرقی است. «

  روش خاص تدریس دکتر صدیقی
مهــدی محقــق دومین ســخنران این 

برنامه بــود. او گفت:»مــن اولین باری که 

با دکتر صدیقی آشــنا شــدم دردانشکده 

الهیات دانشــگاه تهران بود که سوالی از 

ایشــان کردم و آن مرحوم باکمال محبت 

به آن ســوال پاسخ دادند. سوالی که ناظر 

به شناخت بیشــتر یک شخصیت تاریخی 

بــود و توضیحات ایشــان بــه خوبی ذهن 

من را نســبت به آن پرســش روشن کرد. « 

 مؤسس جامعه شناسی ایران
گزارشی از مراسم بزرگداشت  مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی 
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اودرادامه اضافه کرد:»مرحوم استاد دکتر 

صدیقی در دانشــگاه تهران تاریخ فلسفه 

درس می دادند واین درس را هم از دوره 

یونــان آغاز کردنــد. مزیت درس ایشــان 

ایــن بود که اگر صحبتی از یک فیلســوف 

بــه میان می آمد، صــورت التین آن را هم 

برای ما توضیح می دادند. « به گفته محقق 

درس مرحــوم صدیقی بســیار مفید و پربار 

بود وآنچه بیان می کرد بسیار قابل استفاده 

بود. اوتاکیدکرد:»آخرین باری که آن مرحوم 

را دیدم در مجلس ختم مرحوم دکتر ســید 

احمــد فردید بــود والبته همیشــه مدیون 

محبت و الطاف این استاد ممتاز هستم. «

  کارساز نبودن جامعه شناسی انتزاعی 
درادامــه این نشســت باقر ســاروخانی 

به ایراد ســخن پرداخت وگفت:» ســخن از 

کســی است که برای بنده اســتاد، مدیر و از 

همه مهم تر به مثابه پدربودند. من در حدود 

ســال 1342 شــاگرد مرحــوم صدیقی در 

دوره کارشناسی ارشــد بودم وپس از ســفر 

بــه اروپا و مراجعــت دوباره به ایــران توفیق 

همکاری بــا آن مرحوم را پیدا کردم؛ انجمن 

مطالعات اجتماعی ، انجمن جامعه شناسی 

ایــران و خیلــی از انجمن هــای مهم علمی 

به ابتکارایشــان درست شــده بود و به بنده 

امر کردنــد که برای حضور درانجمن جامعه 

شناســی ایران باید ســخنرانی کنــم؛ بنده 

هم اطاعــت کــردم. « او اضافه کــرد:»درآن 

ســخنرانی اشــاره کردم که جامعه شناسان 

گذشته جملگی دراشتباه بودند، زیرا درپی 

این بودند کــه یک قانون جهانــی را تدوین 

کننــد وتاکید مــی کردندکه جهــان از این 

قوانین هم عبور خواهد کرد. این ســخن به 

ایــن معنا بود که ما نباید به دنبال یک قانون 

برای جامعه جهانی باشیم. لذا به دنبال این 

بــودم که جامعه شناســی تفاضلی را مطرح 

کنم واین که درآینده ممکن اســت اتفاقاتی 

بیافتــد و نباید بــه صورت جبــری، امری را 

برای جهان درنظر گرفت. «ساروخانی تاکید 

کرد:»مرحــوم صدیقی در تمــام مباحث به 

تاریخ توجه داشت وبیان می کرد که امورات 

جامعه در یک سیر تاریخی اتفاق می افتد. «

  مصداق واقعی یک انسان دانشگاهی
این نشســت علمی با سخنان سید احمد 

خضری ادامــه پیدا کرد. اودر ســخنان خود 

دکتــر صدیقی را مصــداق بارز یک انســان 

دانشگاهی دانست وگفت: »مرحوم صدیقی 

درطــول عمــر کاری و علمــی خــود درتمام 

جنبه ها خــودرا ملــزم به رعایــت قانون می 

دانســت و تحــت هیچ شــرایطی از موقعیت 

سیاســی و اجتماعــی اش در هیچ زمینه ای 

استفاده نمی کرد؛از سوی دیگر استاد ممتاز 

دانشــگاه تهران بــود و در طول حیات علمی 

خود در دانشگاه هم تمام مراتب دانشگاهی 

خودرا بارعایت موازین قانونی سپری کرد. « او 

تاکید کرد:»روش تدریس مرحوم صدیقی هم 

بسیار عالمانه و منحصربه فرد بود و طبق اسناد 

موجوددردانشگاه تهران این مساله مورد تایید 

اکثراستادان برجسته کشور بوده است. «

  سلوک جامعه شناسانه 
درادامه این جلســه تقــی آزاد ارمکی به 

ایراد سخن پرداخت و گفت:»جامعه شناسی 

درایران سه ساحت روشنفکرانه ، توسعه ای 

و فرهنگــی دارد. اما دراین میان یک جامعه 

شناســی به عنوان جامعه شناســی» ایران« 

وجــوددارد که البته بســیار غریب اســت. « 

او اضافه کــرد:  » به نظر بنــده مرحوم دکتر 

صدیقی استادی اســت که موسس »جامعه 

شناسی ایران«به حساب می آید، بنابراین آن 

مرحوم موســس نهاد، رفتار و سلوک جامعه 

شناســانه است و البته موســس دستگاهی 

اســت که اگرادامه پیدا می کرد، آنچه امروز 

به عنــوان جامعه شناســی داریم فربــه تر و 

عمیق تر می شد. « اوتاکید کرد:» به طور کلی 

آنچه دراندیشه مرحوم دکترصدیقی اهمیت 

داشت تاریخ، فرهنگ و جامعه بود. «

  سیاستمدار اخالقی
فرهنگــی،  نشســت  ایــن  درپایــان 

کــرد.  ســخنرانی  اردکانــی  داوری  رضــا 

اوگفت:»دکتــر صدیقی اســوه انــد و برای 

من تــا امروز یــک نمونه و مثــال در خیلی 

از محســنات و رفتارهای نیک انســانی به 

حســاب می آیند. « اواضافه کــرد: » مرحوم 

دکتر صدیق کم نوشــتند و گزیده نوشــتند 

و وقتی نثر ایشــان را می خوانید، نمونه ای 

از نثر فاخر فارســی اســت ؛البته در خطابه 

هم همین ویژه گی را داشــتند. « اودرادامه 

گفــت:» کالس درس ایشــان محلــی برای 

بحــث و نظر بود و در حقیقت مجلســی بود 

برای یادگیری و اثر پذیری از محضر استاد؛ 

من از کســانی بودم که ارادت زیادی به آن 

مرحوم داشتم و آن مرحوم هم لطف ویژه ای 

به من داشتند. «داوری تاکید کرد:»صدیقی 

شــدن از جهات مختلف، آســان نیست؛ او 

مردی بــود فوق العاده مودب و درعین حال 

بســیار صدیــق و صریح و اخالقــی؛ خیلی 

مشــکل است که سیاست را بتوان با اخالق 

جمع کرد، آن مرحوم سیاســتمدار اخالقی 

بود یا اینکه بهتر بگویم، دروحله اول فردی 

اخالقــی و در مرحلــه بعدی انســانی فعال 

درعرصه سیاست بود. «



دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ  شامره ۳ ـ آبان و آذر 97 12

فیلسوف مستقل
مراسم بزرگداشت مرحوم عالمه محمد تقی جعفری، متفکر، فقیه 

و مولوی پژوه برجســته ایران با حضور گسترده عالقه مندان به حوزه 

تفکر و اندیشــه اســالمی چهارشــنبه 23 آبان ماه در انجمن برگزار 

شد. در این مراسم که چهره های علمی، فرهنگی وسیاسی مختلفی 

چون دکترحســن غفوری فرد، حجت االسالم ســید محمود دعایی، 

حجت االسالم ســید هادی خامنه ای، حجت االسالم هادی غفاری، 

استاد قاسم تبریزی، حجت االسالم سید محمد علی ابطحی، استاد 

ســید محمد صادق قاضــی طباطبایی، حجت االســالم محمد رضا 

حشمتی و دکتر غالمعلی رجایی حضور داشتند؛ دکتر حسن بلخاری 

رئیس انجمن، دکتر مهدی محقق رئیس هیات مدیره انجمن، دکتر 

مهدی گلشنی عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی، استاد منوچهر 

صدوقی سها، عضوشورای علمی انجمن وعلی جعفری، فرزند عالمه 

محمدتقی جعفری به ایراد ســخن پرداختنــد. در ابتدای این برنامه 

دکتر حسن بلخاری پیام دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور 

به این همایش علمــی را برای حاضران قرائت کرد. همچنین دراین 

نشســت پیام تصویری دکتراحمد مهدوی دامغانی، استاد برجسته 

علوم اسالمی دانشگاه هاروارد هم برای حاضران پخش شد. 

 تسلط بر مسائل زیبایی شناسی
حسن بلخاری درابتدای این برنامه پس قرائت پیام رئیس جمهور 

گفت:» آثار متعدد و محققانه  مرحوم عالمه محمدتقی جعفری بخشی 

از هویت فلسفی و فکری ایران معاصر محسوب  شده و تأمالت فلسفی 

عمیقــش در آثــار به جامانده او از یک ســو و نیــز نامه نگاری هایش با 

برجســته ترین فالســفه روزگار از جمله برتراند راسل، روژه گارودی، 

پروفســور عبدالسالم و پروفســور روزنتال از دیگرســو نشان از ذهن 

پوینــده و خالق او دارد، »حیات معقــول« )از اصطالحاتی که مرحوم 

عالمه بســیار دوســت می داشــت و در اکثر بیانات و نوشته های خود 

به کار می برد( خود را بر بنیاد موشــکافی های بســیار عمیق در متن 

نهج البالغه و ســپس مثنوی شــریف قرار داده بود. این دو اثر شگرف 

یعنــی ترجمه و تفســیر نهج البالغــه )در 27 جلد( و تفســیر و نقد و 

تحلیل مثنــوی )در 1۵ جلد( نه تنها بیان ظریفه ای اســت که چگونه 

جالل الدین محمد بلخی )که از بزرگ ترین حکما و عرفای مســلمان 

اســت( با امیرالمومنین علی )ع( و کلمات گهربار و ماندگارش پیوند 

می خورد، بلکه خود دلیلی است که چرا مرحوم جعفری بر نهج البالغه 

و مثنوی شــرح طویل نگاشــته اند. «او ادامه داد:» البته موالنا خود در 

بخشی از ابیات مثنوی پیوند شــگفت فوق الذکر را شرح داده است - 

ظاهرا مرحوم عالمه جعفری این ظریفه را به عین و کمال دریافته بود-

آنگاه که موالنا در ادامه ابیات مشهور: ای علی که جمله عقل و دیده ای 

/ شــمه ای واگــو از آن چه دیده ای... مــی آورد: یا تو واگــو آنچه عقلت 

یافته اســت/ یا بگویم آنچه بر من تافته اســت /از تو بر من تافت چون 

داری نهان /می فشانی نور چون مه بی زبان؛که این دو بیت به صورت 

گزارش بزرگداشت مرحوم عالمه محمد تقی جعفری )ره( 
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کامل نشــان می دهد مرحــوم عالمه جعفری چــرا در حیات معقول 

خــود نهج البالغه و مثنوی را کنار هم نشــاند و بر هر دو شــرح ژرف و 

عمیق نوشت. « بلخاری ادامه داد:» اما برای من به عنوان دانش جوی 

زیبایی شناســی، کتاب زیبایی و هنر از دیدگاه اســالم مرحوم عالمه 

حالوت دیگری دارد. تصور ابتدایی من این بود که ایشــان از منظری 

کالمی و در حد یک موعظه از هنر و زیبایی سخن گفته اند اما مطالعه 

عمیق این کتاب نشان داد حقیقتا جناب ایشان با عمیق ترین مسائل 

زیبایی شناســی به ویژه مسائل فلسفی معاصر آشــنایی کامل داشته 

است. « او درادامه افزود:»به عنوان مثال یکی از مهم ترین رویکردهای 

هنری و زیبایی شناختی در اندیشــه عرفانی و دینی، تطبیق معقول 

بر محســوس یا ارائه امر معقول در جمال محســوس اســت. مرحوم 

جعفری در فصلی با عنوان زیبایی از دیدگاه علمی و فلسفی مهم ترین 

ســوال جهان زیبایی شناسی را مورد تحلیل و بسطی موشکافانه قرار 

می دهد... « او درپایان گفت:» می پذیرم که اندیشــه ها باید مورد نقد 

و بحث قرار گیرند اما قصد و فعل کســانی را که سعی می کنند برخی 

مکاتبات ایشان را به عنوان محملی برای نگاه ارشادی و شهرت طلبانه 

آن مرحوم مورد سوءاســتفاده و حمله به ایشان قرار دهند نمی فهمم. 

شــخصیت علمی مرحوم جعفری از تأمالت عمیــق، مباحث دقیق و 

ژرف اندیشــی های وسیع او آشــکار می شــود نه تالش برای ارشاد و 

هدایت دیگران و نه از شدت و وسعت مکاتباتش. «

 دانشمند متواضع
بعد از سخنان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهدی محقق 

بــه ایراد ســخن پرداخت و گفــت:» بنــده اولین بار در کنگره شــیخ 

طوسی بیشتر با عالمه جعفری آشنا شــدم؛ آن مرحوم عالقه مند بود 

که در مســائل حکمی فلسفی از دانشمندان و فالسفه بزرگ اروپایی 

وغربی هــم نقل قول کند و ایــن درحقیقت از امتیــازات مهم علمی 

آن مرحوم بود. « او درادامه اضافــه کرد:»از دیگر خصوصیات مرحوم 

اســتاد جعفری این بود که انســانی به تمامی متواضع وبی ادعا بود و 

ابتکارات علمی ایشان در آثاری چون شرح نهج البالغه و نقد و تفسیر 

مثنوی مولوی بــرای اهل فن واضح و مبرهن اســت. « او تاکید کرد: 

»در میان دانشــمندان ایرانی، کمتر شخصیتی مانند عالمه جعفری 

دیده می شود؛ روحانی ای که در نجف اشرف فقه و اصول خوانده، نزد 

استادان بزرگ، فلسفه خوانده و به اکثر علوم دیگر هم عالقه مند بوده 

است و این در جای خود جای ستایش و تقدیر دارد. «

 آشنایی با مقتضیات زمان
مهدی گلشــنی سومین سخنران این نشست بود. اوطی سخنانی 

گفت:» به نظر بنده دو خصوصیت وویژگی عالمه جعفری در زمانه ما 

مغفول مانده است: یکی تواضع فوق العاده ایشان و دیگری آشنایی با 

مقتضیات زمان. « اودرادامه گفت:» عالمه با مقتضیات زمان آشنایی 

وســیعی داشــت و از این نظر درحقیقت الگوی مناسبی برای رابطه 

حوزه و دانشــگاه بود، مکاتبــات او با دانشــمندان مختلف حوزوی و 

دانشگاهی، گواه روشنی براین مدعاســت. « او تاکید کرد:» امروز در 

جهان غرب کشیش ها و دانشگاهیان، جلسات بحث و گفت وگو دارند، 

کاری که عالمه جعفری چنددهه پیش قصد انجام دادن آن را داشت و 

اعتقاد داشت که باید با هر کس به زبان خودش سخن گفت. «

 علت توجه استادجعفری به مثنوی 
درادامه این نشســت منوچهر صدوقی ســها، طی ســخنانی گفت: 

»برخی بیان می کنند که عالم حــوزوی نباید به مثنوی مولوی بپردازد، 

اما در جایگاهی که شیخ انصاری، فلسفه را در قالب شرح مثنوی تدریس 

می کرده، دیگر جایی برای بیان این شبهه باقی نمی ماند، برای همین 

کسانی که به مرحوم عالمه خرده می گرفتند که چرابه شرح و نقد مثنوی 

پرداخته است، باید توجه داد که این امر حتی مورد توجه شیخ انصاری 

به عنوان یکــی از بزرگ ترین فقهای شــیعه هم بوده اســت.« اودرادامه 

سخنان خود گفت: »من معتقدم مرحوم عالمه، فیلسوفی مستقل است 

و ذهن ایشــان متوجه به مسائل عمیق فلسفی بوده، نه اینکه صرفا یک 

استاد فلسفه و عالقه مند به دانش های مختلف باشد. «

درپایان این مراسم، علی جعفری، پسر استاد محمد تقی جعفری 

با بیان خاطراتی از آن مرحوم از حضور چشمگیر عالقه مندان به این 

اســتاد فقید دراین نشســت علمی تقدیر کــرد و  در ادامه لوح تقدیر 

انجمــن آثار ومفاخــر فرهنگی به او به عنوان نماینــده خانواده عالمه 

محمدتقی جعفری)ره( اهدا شد.
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تعامل فارغ التحصیالن فنی و علوم انسانی
نشست تخصصی تعامل علوم انسانی و علوم فنی به مناسبت 

هفته پژوهش، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری 

دانشــکده مهندسی مکانیک دانشــگاه امیرکبیر، یکشنبه 25 

آذرماه 1397 در تاالر اجتماعات شــهید مطهری انجمن برگزار 

شــد. در این مراســم دکتر حســن بلخاری، رئیس انجمن؛ دکتر 

سیدسلمان نورآذر، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه 

امیرکبیر؛ دکتر حســن تاجبخش، عضو پیوســته فرهنگستان 

علوم؛ دکتر محمد ابراهیم محجوب، استاد دانشکده مهندسی 

مکانیک دانشــگاه امیرکبیر و دکتر غالمحسین رحیمی، استاد 

دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی کردند. 

 ضرورت تحول درعلوم
حســن بلخاری درآغاز این نشست گفت:» مدتی است مبحث مهم 

تحول علوم به گفتمانی رایج در عرصه محافل علمی و آکادمیک کشور 

تبدیل شده و حتی شــورایی نیز با عنوان شورای تحول علوم انسانی 

با حضور برخی اندیشمندان در شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 

شــده اســت. فارغ از برخی جهت گیری هــا و موضع گیری های بعضا 

سیاسی یا به یک عبارت غیرفرهنگی، بحث در باب ضرورت بازنگری 

در حوزه تحول علوم، بحثی بسیار مهم و بنیادی است. « اوادامه داد:» 

بــا تأمل و تدقیق در یک ســوال بنیــادی که متعلق ایــن تحول، عاِلم 

علوم اســت یا خود علوم؟ به عبارتی تحول می بایســت در نفس فاعل 

شناســایی یا عاِلم رخ دهد )سوبژه( یا متعلق شناسایی )ابژه(؟عنوان 

رایج در کشور تحول علوم است و این بدان معناست که واضع و حاکم 

بــر این بحث، تحول در علم یا متعلق شناســایی را مبنا قرار داده ورنه 

قطعا عنوان دیگری برمی گزید. گرچه پسوند انسانی، باب دیگری در 

معرفت شناسی این موضوع مقابلمان می گشاید. « بلخاری بابیان اینکه 

تمامی علوم یا آنچه متعلق شناســایی ذهن انسان است را می توان به 

دو بخش تقسیم کرد، افزود: »این دو تقسیم بندی عبارتند ازعلومی که 

متعلق آن انســان اســت و علومی که متعلق آن جهان )و منظور از این 

جهان ُبعد فیزیکی و ساختاری هستی اســت( و اصوال دانش در ذات 

خــود در حوزه اُبژه گی، متعلق دیگری ندارد. )خدا و الهیات مطلقا در 

حوزه علوم مادی یا فیزیک به معنای عــام خود قرار نمی گیرند اما در 

حوزه علوم انســانی چرا. ( بلخاری اضافه کرد:»در شــرح معنای آنچه 

گفتم، اشــاره ای به تفکیک physis یا)فوزیس( از Techne در حکمت 

یونانــی مفید اســت. از دیدگاه حکمــت یونان هر آن چه بشــر در آن 

مدخلیت داشته باشد Techne یا صناعت محسوب می شود و هر آنچه 

را بشر مداخلتی نداشته باشد Physis یا طبیعت. بنابراین اجازه دهید 

علومی که متعلق آن، جهان است را علوم طبیعی بخوانیم )به نحو عام( 

و علومی که متعلق آن انسان است را انسانی بخوانیم. « اوادامه داد:»در 

باب این دو ایــن علم، این تفاوت مطلق وجود دارد که علوم طبیعی یا 

تجربی، علومی هســتند که ماده به معنای عام متعلق آنهاســت و صد 

البتــه این ماده نمی تواند منــزل و مصداق تعابیر دینــی یا غیر دینی 

و ارزشــی یا غیر ارزشی و نیز تحول باشــد. تکرار می کنم به کاربردن 

اصطالح تحول یا هر اصطالح ارزشــی دیگــر چون دینی و غیردینی، 

ارزشی یا ضدارزشی در مورد علومی که متعلق شناسایی آن ماده است 

بی مبنا و بی معنا است. اصطالحاتی چون فیزیک دینی، شیمی دینی 

یا زیست شناسی دینی از همین مقوله اند و الجرم بی اعتبار. اما در باب 

علوم انســانی چون متعلق آن انسان است و انسان فی نفسه موجودی 

اســت تحول پذیــر و این تحــول ذاتی هســتی جوهری اوســت البته 

اصطالح علوم انسانی دینی یا غیردینی موضوعیت دارد. «

 اولویت پژوهش در فعالیت های علمی
سیدسلمان نورآذر دومین سخنران این برنامه بود. او گفت:»چون 

در هفته پژوهش به ســر می بریم عالقه مندم که به گذشــته نگاه کنم 

و بگویــم در گذشــته چــه نگاهی به پژوهش وجود داشــت. ســعدی 

می گوید: ای نفس اگر به دیده تحقیق بنگری / درویشی اختیار کنی بر 

در نشست تخصصی »تعامل علوم انسانی و علوم فنی« عنوان شد:
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توانگری، یا خواجه شیرازی می گوید: جهان و کار جهان جمله در هیچ 

اســت / هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق؛ آنچه حافظ می گوید از 

روی تکلف و تعارف نیست و واقعا تحقیق کرده که به این نتیجه رسیده 

است که کار جهان هیچ در هیچ است. « اواضافه کرد:»در هر حوزه ای 

از علوم، چه فنی و چه علوم انسانی و چه سایر حوزه های علمی تحقیق 

و پژوهش باید اولویت اصلی باشد. «

 همکاری فارغ التحصیالن علوم انسانی و فنی 
درادامه این نشســت حســن تاجبخش به ایراد سخن پرداخت و 

گفت:»آفرینــش جلوه گاه خدای متعال اســت، دراین عرصه کنش 

و واکنش هایی ایجاد می شــود که به صورت اشــارات، کالم وعلوم 

مختلف مثل انسانی و فنی آشــکار می شود. ذکر این نکته ضروری 

است که همه علوم با ارزش اند وهمه درراه شناخت و رفع مشکالت 

ومصائب انســان و جهان به کار می آیند. « او افزود:» علوم انسانی و 

علوم فنی همه باارزش هستند، اما برخی علوم را باپول می سنجند 

که درســت نیســت. متاسفانه اســتعدادها به ســمت علوم انسانی 

نمی روند، چون احساس می کنند که دراین شاخه از علوم درآمدی 

وجود ندارد، اما این نکته مهم این است که علم را برای کسب درآمد 

نباید آموخت، بلکه اولویت درعلم آموزی باید انتقال علوم ودانش ها 

به انســان و جهان باشد. « اوتاکید کرد:»علوم انسانی و علوم فنی از 

هم جدا نیستند وتحصیل کردگان این دو شاخه از علوم باید تالش 

کنند تادر کنار هم کشور و مملکت را به درستی بسازند. «

 اهمیت نگاه تاریخی
ســومین ســخنران این برنامــه محمــد ابراهیم محجــوب بود. 

اوگفت:» در رشــته مکانیک، شــاید مهم ترین وبنیادی ترین مساله 

ایــن باشــد که بدانیم هــر ذره ای به کجــا و با چه ســرعتی حرکت 

می کنــد؛ لذاتوجه به »حرکــت« اهمیت فراوانی پیــدا می کند. « او 

بااشــاره به بســط مفهوم حرکت از حوزه مکانیک به علوم انسانی، 

ادامه داد: » اگر مفهوم حرکت را به حوزه علوم انسانی بسط بدهیم، 

شــاید بتوانیم صیرورت یــا تکامــل داروینی راهم جــز آن بدانیم، 

صیرورت های روانشــاختی فرد هم شــاید در معنــی عام »حرکت« 

جای بگیرد؛ البته دراین موضوعات قوانین مختلف علمی و بنیادی، 

ابزار کار ماست، که قانون نیوتون یکی از این قوانین است.« اوتاکید 

کرد:»درحقیقت بانگاه تاریخی به این قوانین است که می توانیم پی 

به رابطه و تاثیر و تاثر دوحوزه فنی و انسانی ببریم. « 

 ضرورت تعامل علوم انسانی و فنی 
غالمحسین رحیمی آخرین ســخنران این برنامه بود که به ایراد 

ســخن پرداخــت. او گفت:»موضوع نشســت ارتبــاط و تعامل علوم 

فنی و انســانی است، درحال حاضر علوم انســانی از گسترده ترین 

گروه های علمی در کشــور اســت که درایران با رویکردی متفاوت 

نســبت به ســایر کشــورهای جهان که در حوزه های فنی و صنعتی 

پیشــرفت های مهمی داشــته اند، به آن پرداخته می شود. « اوادامه 

داد:»ایرانیان اغلب، موقع انتخاب رشــته  به دلیل موقعیت شــغلی 

بــه رشــته های فنی توجــه دارنــد، درحالی کــه در دنیا ایــن نگاه 

وجودندارد، ازسوی دیگر اصحاب علوم فنی در مصدر امور کشورما 

هســتند، حال آن که بهتراســت دانشمندان علوم انســانی دراین 

جایگاه باشند. اگرچه رهبر و ســران قوای ما اهل علوم انسانی اند. 

« رحیمی ادامه داد:»به لحاظ نظری، گســتره علوم انســانی بسیار 

وســیع است، اما عمال اصحاب علوم انسانی در صدر نیستند، شاید 

یکــی از دالیــل این امر حافظه گــرا و توصیفی بودن علوم انســانی 

اســت، بنابراین مدیــران ماترجیح می دهند که دانشــمندان فنی 

که اهل محاســبه و حســاب هســتند، عنان امور را دردست داشته 

باشند. « اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس تاکید کرد:»در حدود 30 

مقاله در تعامل علوم انســانی و فنی تالیف شده که هرکدام درجای 

خــود دارای اهمیت اند و این نشــان دهنده این اســت که متفکران 

ما بــه این مهم دقت نظر داشــته اند، امــا اینکه این مقــاالت تا چه 

ســطحی تاثیر گذار بوده، جای بحث دارد.« رحیمی درپایان گفت:» 

بهره علوم انســانی از مهندســی هم بسیار مهم اســت؛ رشته هایی 

چون مهندســی افکار عمومی، مهندسی فرهنگی و علوم شناختی 

مواردی انــد کــه علوم انســانی از نتایــج آن بهره بــرداری می کند. 

از همین روســت که در قــرون اخیر تعامل و ربــط وثیقی بین علوم 

انسانی و فنی و مهندسی برقرار شده است. «
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 اهمیت اشاعه هنرهای سنتی ایران

 مراســم رونمایــی از کتــاب »هنــر گره  ســازی در معماری و 

درودگــری« اثــر مرحوم جواد شــفائی بــه همت انجمــن آثار و 

مفاخر فرهنگی و با  مشارکت فرهنگستان هنر، چهارشنبه 21 

آذرماه 1397 در فرهنگســتان هنر برگزار شــد. در این مراسم 

دکترعلیرضا اســماعیلی، سرپرست فرهنگســتان  هنر؛ دکتر 

حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ دکتر 

مهدی حجت، عضو هیات مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ 

مهندس سیدمحمد  بهشتی، عضو شورای عالی سازمان میراث 

فرهنگی و مهدیه شــفائی دختر مولف کتاب به ایراد سخنران 

پرداختند.  

 یک کتاب ارزشمند درمعماری
علیرضا اســماعیلی سرپرســت فرهنگســتان هنر درابتدای این 

جلســه گفــت: »یکــی از مهم ترین وظایــف ذاتی فرهنگســتان هنر 

حمایت و  اشاعه هرچه بیشــتر هنرهای سنتی ایران به ویژه در حوزه 

سنت معماری است. « اواضافه کرد:» وقتی جناب آقای دکتر بلخاری 

رئیس  محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ما اطالع دادند که یک 

اثر ارزشــمند درحوزه معماری اسالمی   –   ایرانی تحت عنوان » کتاب 

هنر  گره سازی در معماری و درودگری توسط این انجمن منتشر شده 

وپیشنهاد کردند که این اثر درفرهنگستان  هنر رونمایی شود؛ ازاین 

پیشــنهاد اســتقبال کردیم، این کتاب یکی از آثار ارزشمند در حوزه 

معماری اسالمی اســت که به همت این  انجمن منتشر شده است. « 

اودرپایان ســخنان خود گفت:»تالش ما براین است که فرهنگستان 

هنر همواره پایگاهی باشــد برای  ارتباط و تعامل بیشــتر با نهادها و 

موسساتی که درحوزه فرهنگ و هنر کشور فعالیت می کنند. « 

 کتابی محصول تئوری و تجربه 
درادامه این نشســت حســن بلخــاری به ایراد ســخن پرداخت 

و گفت:»از فرهنگســتان هنر بســیار سپاســگزارم که این نشســت 

فرهنگی را  برگزار کردند واز خانواده مرحوم شــفائی تشکر می کنم 

کــه باماهمراهی و همــکاری کردنــد؛ امیدوارم کــه ارتباط علمی 

و فرهنگی میــان  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و فرهنگســتان هنر 

دائمی و مستمر باشد. « اودرادامه بااشاره به کتاب »هنر گره  سازی 

در معمــاری و  درودگــری« افــزود: »موضوع این کتاب ســه جلدی 

مرحوم شــفائی، که جلــد اول آن در انجمن آثار ملی در ســال ۵6 

چــاپ شــده و جلد ســوم  آن در ســال 97 در انجمن آثــار و مفاخر 

فرهنگی چاپ شده است؛ محصول تئوری و تجربه است. این کتاب 

مانند رویکردهای  مرحوم »لرزاده« و »پیرنیا« است که دست شان در 

کار بود و ذهن شــان در پرواز تا بین عمل و نظر، تالیف ایجاد کنند؛ 

چیــزی که درحقیقت  نقطه گم   شــده میان صنعــت و هنر و فنون و 

مســائل تئوری و نظری در جامعه ماســت. « اســتاد دانشگاه تهران 

در ادامه ســخنان خود به  تعریف »گره« در هندسه و جایگاه هندسه 

در عرصــه هنرو معماری اشــاره کــرد و افزود:»درحقیقت »گره« از 

مولودات هندســه  اســت. بنابراین می توان گفت که »گره« از نتایج 

درمراسم رونمایی از کتاب »هنر گره  سازی در معماری و درودگری« عنوان شد
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علم و حکمت هندســه اســت که در بخش     هــای مختلف معماری و 

صنایع دیگر ما  حضور موثری دارد. « بلخاری ادامه داد:» نقشــی که 

هندســه در هنر معماری و دیگر هنرهای ما دارد؛ شــاید دیگر علوم 

نداشــته  باشند. درحقیقت هندسه دراین حوزه ها هم اثر ساختاری 

داشته و هم تاثیرزیبایی   شناختی. « 

اســتاد دانشــگاه تهران در پایان  ســخنان خــود گفت:»بنده در 

کتاب فلســفه، هندسه و معماری تالش کرده ام تا جایگاه هندسه را 

در میان ســایر علوم نشان بدهم.  درحقیقت دانشی که می     تواند ما 

را از محسوس به معقول برســاند، هندسه است. از دیدگاه فالسفه 

وحکما، »هندســه« ربط و نسبت  وثیقی با حکمت، فلسفه و مباحث 

عقلی خواهد داشت. « او تاکید کرد:»با توجه به آنچه بیان شد، باید 

تاکید کرد که هنر و معماری  اســالمی بازتابی از عالم اعلی است و 

صرفا یک فرم نیست. « 

 توجه به اصطالحات و اسامی نقوش ایرانی 
سیدمحمد بهشتی شــیرازی، دومین ســخنران این نشست بود 

که به ایراد ســخن پرداخت، او گفت:» وقتی ما از هنرهای اســالمی 

و آنچــه  که در آثار دانشــمندان ایرانی دراین حوزه شــاهد هســتیم 

ســخن می گوییم، بیشــتر به جنبه     های زیبایی      شــناختی و معنایی 

متوجه هستیم  وپرواضح اســت که با این نگاه درعالم اسالمی، هیچ 

کشــوری به انــدازه ایران در پدیــد آمدن آثار هنری نقش نداشــته و 

فراوانی این آثار در  ایران، باعث شــده تا کشــور ما، گوی ســبقت را 

از دیگر کشــورهای اســالمی بربایــد. « اودرادامه با اشــاره به کتاب 

مرحوم شــفائی  گفت:»آنچه دراین اثر اهمیــت دارد، توجه مولف به 

اصطالحات و اســامی خاص نقوش ایرانی است. حتی اصطالحاتی 

که نزد  اســتادان مرســوم بــوده نیز در ایــن کتاب مــورد توجه قرار 

گرفته است. « 

  اهمیت روح معنوی حاکم برآثار هنری ایرانی
در ادامه سیدمحمدمهدی حجت  به ایراد سخن پرداخت و گفت 

گفت:»نتیجه ای که ازانتشــار وتوجه به کتاب مرحوم شفائی حاصل 

می شود این اســت که ما  به ثروت های ملی و بهره     برداری و استفاده 

صحیح از آن بیشتر توجه کنیم. درحقیقت هنرمندان ما افرادی مجهز 

به سالح  اعتقادات بودند که با آن به خلق اثر هنری می پرداختند، از 

این روست که با مشاهده آثار هنری ایرانی می توانیم، هندسه حاکم 

بــر آن  را تجربه کنیم؛ چیزی که کمتر در آثار هنری جهان به چشــم 

می خــورد و این مهم درحقیقــت اوج جهان     بینی معمــاری ایرانی - 

اســالمی  اســت.« اواضافه کرد:»آنچه امروز در هنر، تفکر وگرایش ما 

در درک میراث فرهنگی کشورمان و کیفیت زیست در این سرزمین 

اهمیــت  دارد، توجه و عنایت بــه روح معنوی حاکم بــر مجموعه آن 

فعالیت های هنری است که با هنر دیگر سرزمین ها متفاوت است. « 

 بیان پیوند عمیق معماری با فرهنگ ایرانی
درپایان این نشســت، مهدیه شــفائی دختر مرحوم جواد شفائی 

ضمن تقدیر و از حضور استادان معماری کشور و عالقه مندان به این 

 حوزه دراین برنامه، به معرفی آثار و افتخارات مرحوم شفائی پرداخت 

و گفت:»آنچــه در اقــدام پدرم در تالیف این کتــاب اهمیت دارد  این 

اســت کــه او به قدمت هنــر معمــاری و درودگری در ایــران و پیوند 

عمیق این هنر با فرهنگ ایرانی بســیار توجه و عنایت داشته  است.« 

پس از ســخنان دختر مرحوم شــفائی با حضور ســخنرانان و ســید 

محمود دعایی مدیرمســوول روزنامه اطالعات و خانواده آن  مرحوم، 

از مجموعــه ســه جلدی »هنر گره     ســازی در معمــاری و درودگری« 

رونمایی شد.  
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ادبیات خالقانه

در جهــاِن امروز فرهنگ نامه ها از  نقش اساســی و جایگاه ویژه ای 

برخوردارند که همواره به مثابه  ابزاری کارا  و موثر زمینه ساز و یاریگر 

پژوهندگان در شــناخت حوزه های دانشــی شــده اســت. نخستین 

فرهنگنامه موجود و دقیق در زبان فارســی لغت ُفرس اسدی طوسی 

شاعر قرن پنجم هجری است. 

به گفته محققان تالش هایی برای فرهنگ نویسی، قبل از قرن پنجم 

هم در ایران صورت گرفته؛ اما ظاهراً در حوادث تاریخی و... از بین رفته اند 

و امروزه هیچ سند مکتوبی از آنان نداریم، از این جمله اند:  فرهنگ قطران 

تبریزی که 11۵ لغت بیشتر ندارد و به صورت بیاضی است. 

همچنیــن می تــوان بــه گونه های دیگری از این دســت اشــاره 

کردکــه از برجســته ترین لغتنامه های معروف و مهم فارســی بوده 

و به عنــوان منبع و مأخذ بســیاری از پژوهش های سپســین مورد 

استفاده قرار گرفته اند؛ مواردی چون: الفهرست ابن ندیم؛ االغانی 

ابوالفرج اصفهانی؛ برهان قاطع از محمد حسین بن خلف تبریزی؛ 

فرهنگ آنندراج از محمد شــاه؛ فرهنگ ناظم االطبــا از میرزا علی 

اکبر نفیســی؛ بزرگترین و کاملترین فرهنگ فارسی، لغتنامه علی 

اکبــر دهخــدا؛ دایرةالمعــارف فارســی از 

دکتــر مصاحــب؛ فرهنگ فارســی از دکتر 

محمد معین؛ فرهنگ عمید از حســن عمید 

و فرهنگ ســخن از دکترحســن انوری و...

پهنه ادب فارســی آنقدر گســترده و فراگیر 

است که هیچگاه نمی توان نکته های زیبای 

آثار نغز و شــیوای بزرگان آن را در کتاب و یا 

نوشــته ای کوتاه محدود کرد؛ ولی می توان 

بــه قدر وســع، قطــره ای از آب ایــن دریای 

بیکران چشید. یکی از معدود آثار قابل تأمل 

و بررســی، فرهنگ ادبیات فارسی از محمد 

شریفی است.

 درباره کتاب
 فرهنگ ادبیات فارســی که نویســنده آن با ذهنی وقاد و هوشی 

سرشار با صبر و اراده ای قوی، نزدیک به  1۵ سال عمر خود را صرف 

تألیف آن کرده اســت، اولین بار توســط انتشــارات فرهنگ نشر نو  - 

انتشارات معین، با ویراستاری محمدرضا جعفری – که خود نویسنده 

درباره وی چنین می گوید: نه فقط ویراستار این فرهنگ، بلکه استاد 

و راهنمــای من بود و بی هیچ دریغی، مرا از راهنمایی های ارزنده اش 

بهره مند ســاخت و کار را از بیخ و ُبن سامانی دیگر داد و طی چهار بار 

بازخوانی، متن آن را از بسیاری نقایص پیراست و نثر آن را آراست- در 

ســال 1387 به چاپ رسید و اکنون پس از ده سال، نزدیک به بیست 

درصد مطالب جدید به آن افزوده شده است.نویسنده پس از مقدمه، 

در صفحات آغازین این فرهنگ برای سهولت کار خواننده، راهنمای 

استفاده از فرهنگ را آورده که شامل بخشهای چهارگانه حوزه  ادبیات 

کالسیک؛ حوزه ادبیات معاصر؛ سایر توضیحات و ضمائم است.بخش 

ضمایم فرهنگ ادبیات فارســی  در چهار بخش امکان ویژه ای برای 

مخاطب فراهم ساخته تا از رهگذر آن امکان آسان به منظور ردگیری 

و پی جویی نام ها، اشخاص و قهرمانان داستانهای فارسی و همچنین 

نام های مستعار، تخلص های شاعران و نویسندگان و اسامی تاریخی 

فرمانروایان و پادشاهان فراهم آید.

 گردآوری اطالعات گوناگون
مهمترین ویژگی این فرهنــگ گرد آمدن اطالعــات گوناگون ادبی 

در کنــار یکدیگــر – از شــرح احــوال شــعرا و 

نویســندگان گرفته تا آثار آنــان؛ اصطالحات، 

تعبیرات و صناعات ادبی؛ قصه ها و داستان ها 

اعم از اساطیر ایران و قصص اسالمی؛ اشارات 

و تلمیحات و ... –  همچنین آمیختگی فولکلور 

و افسانه های عامیانه با ادبیات جدی است. در 

این فرهنگ اساس کار بر ادبیات خالقه و به ویژه 

ادبیات داستانی است و در کنار ادبیات کالسیک 

با نگاهی ویژه به ادبیات معاصر پرداخته است. 

بی تردید آثاری از این دســت زمینه ساز بسط و 

گسترش مطالعات مفاخر پژوهی با رهیافتی به 

حوزه ادبی و داستانی خواهد بود.

نقش فرهنگنامه ها در شناخت مفاخر با تکیه بر »فرهنگ ادبیات فارسی«

فاطمه بستان شیرین
مدرس دانشگاه
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تقلیدهای بدون اندیشه از مظاهر مدرن

گـروه  سـوی  از  عینـی  پدیـده  مشـابه  ذهنـی  بازنمـود  هویـت، 

معینـی اسـت کـه می توانـد سـاکنین یـک محله یا یک شـهر باشـد، 

بـا  ارتبـاط  تـا کل مـردم یـک کشـور. هویـت شـهر را می تـوان در 

سـایر پدیـده هایـی که شـهر را می سـازد بررسـی و در گسـتره فضا 

مطالعـه کـرد. 

در هویـت بخشـی بـه شـهر عواملـی از قبیـل تمایـزات و تفـاوت 

هـای مکانـی و فضایـی، توجه به نیازهای سـاکنان، هویـت و مکان، 

هویـت و حـّس مـکان، ارتبـاط بیـن اجزای شـهری و توجه بـه نماها 

و نمادهـای شـهری و مبلمـان شـهری مؤثرنـد. از جملـه تالش های 

محوریسـت  هویـت  هـای  کنـش  بـه  اشـاره  راسـتا  ایـن  در  موفـق 

آثـار ملـی سـابق( بـه  آثـار و مفاخـر فرهنگی)انجمـن  کـه انجمـن 

عنـوان نهـادی دغدغـه منـد بـا سـاخت المان هـای فرهنگـی مانند 

و...در تعریـف  و دینـی  آرامگاه هـای مفاخـر فرهنگـی  مجسـمه ها، 

و القـاء هویـت بـه شـهرها و سـاکنین عمـل کـرده اسـت.رد گیـری 

و تاثیـر بخشـی چنیـن رهیافتـی همچنـان در بسـیاری از مناطـق 

کوچـک و حتـی روسـتایی قابـل توجـه اسـت.

 بحران هویت
شـهرهای امـروزی انعکاس کالبـدیـ  فضایی مناسـبات پیچیده 

تبـع آن محـل  بـه  و  اقتصـادی غالـب شـهر  اجتماعـی، فرهنگـی، 

آن  سـاکنین  اقتصـادی  و  فرهنگـی  و  اجتماعـی  تضادهـای  بـروز 

اسـت. تضادهـا و انعـکاس کالبـدی ـ فضایـی آن از مهمتریـن علـل 

گسـیختگی نظـام شـهری، و در نتیجـه مهمترین مانع دسـتیابی به 

هویـت شـهری واحد اسـت، کـه درنهایـت بـه ناپایداری شـهر منجر 

می شـود. در این میـان “بحران هویـت” بمثابه عارضه شهرنشـینی 

لجـام گسـیخته و فاقـد کنتـرل بـه یکـی از مهمتریـن چالش هـای 

انعـکاس کالبـدی آن  و  بـدل شـده  و فرهنگـی معاصـر  اجتماعـی 

بصـورت شـهرهای بی هویـت و آشـفته ظاهـر شـده اسـت.

 تهدیدات هویت فرهنگی
ایـران  شـهرهای  در  را  فرهنگـی  هویـت  کـه  عواملـی  جملـه  از 

بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: نشـانه گرفتـه اسـت می تـوان 

تقلیدهای بـدون  شـهرها،  هویتـی  ابعـاد  بـه  توجهـی  بـی   -1

اندیشـه از مظاهـر غربـی و مـدرن بـدون توجـه بـه الگوهـای بومی، 

عـدم تعریـف عناصـر و شـاخص های هویـت شـهری در طـرح هـای 

توسـعه شـهری همچـون طـرح هـای جامـع و تفصیلـی، طـرح های 

کالبـدی، آمایـش سـرزمین و...

2- تداعـی و بازنمودهـای متفـاوت هویـت شـهری در کنـش و 

کشـمکش گـروه هـای مختلـف از جمله شـکل گیری هویـت مبتنی 

قدرتمنـدان.  طبقـه  یـا  گـروه  درک  از  درسـت  بازنمـود  تنهـا  بـر 

نفـوذ  ذی  هـای  گـروه  شـهری  هویـت  از  ویـژه ای  درک  القـای   -3

بـه فرودسـتان در چارچـوب اهـداف و سیاسـت هـای خـود، ماننـد 

تحریف هـای تاریخـی، نفـی هویـت گروههـای قومـی، وارونـه جلوه 

و  ذهنـی  آشـفتگی  ایجـاد  نهایتـًا  و  تاریخ سـازی  پدیده هـا،  دادن 

انقطـاع تـداوم هویتـی.

4-  عـدم بهـره منـدی و بـه کارگیـری نمـای سـاختمان ها کـه 

تداعـی گـر خاطـره هـا و حـس تعلـق بـه مـکان و در نهایـت هویـت 

بـرای شـهر هسـتند. ضعف قوانیـن الـزام آور بـرای طراح و سـازنده 

در ایـن ارتبـاط ، نمـا را در کمتریـن اهمیـت قـرار داده اسـت.

نمادهـای  شـهرها  بخـش  در  هویـت  عوامـل  جملـه  از   -۵  

بازنمودگـر از چهـره های مفاخریسـت که غالبا خـود را در پیکره ها، 

شـهری  مجسـمه های  کلـی  طـور  بـه  و  هـا  تندیـس  و  سـردیس ها 

متجلـی مـی کند. مجسـمه هـای شـهری در واقع یکـی از مهمترین 

نشـانه هـای شـهری هسـتندکه بیانگـر ارزش یـا ویژگـی بنیادیـن و 

نمادین آن منطقه محسـوب می شـوند. از این رو مجسـمه ها جزئی 

از مبلمـان شـهری هسـتند کـه در ارتبـاط متقابـل بـا سـایر اجـزای 

شـهر بـوده و در صـورت هماهنگـی، باعـث حـس تعلـق شـهروندان 

بـوده و در صورتـی کـه عناصر یک مـکان فاقد هماهنگی ، انسـجام 

بصـری و ارتبـاط با هویت شـهروندان و کیفیت هنـری الزم در ارائه 

اثـر باشـد احسـاس سـردرگمی بـا شـهر ایجـاد مـی شـود. در پایان 

بایـد پرسـیده شـود: بـه راسـتی تـا چـه انـدازه در سـاخت نواحـی 

جدیـد شـهری و فضاهـای جدیـد بـه فکـر ایجـاد پدیـده هایـی بـا 

هویـت اصیـل و یـا ابعـاد هویتـی شـهر بـوده ایم؟  

نگاهی به عوامل تغییردهنده هویت فرهنگی در شهرهای ایران

عادله آقایی
پژوهشگر شهری
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گلشن صدوق
پژوهشی درباره رجال مدفون در قبرستان ابن بابویه

ازشــاخه های علــم تاریــخ، تراجم نــگاری اســت که بــه معرفی 

رجــال ونامداران طبقــات واصنــاف مختلف اختصــاص دارد. یکی 

از گونه هــای تراجم نــگاری معرفی احــوال مشــاهیرمدفون دریک 

یاچندگورستان ویا معرفی زیارتگاه ها دریک منطقه، شهریا سرزمین 

اســت که درنوشــته هایی باعناوین کلی هم چون مــزارات یا تذکره 

القبورگردآوری می شــود. این گونه پژوهش ها پیشــینه ای به درازای 

چندقرن داردوآثارارزشــمندی دراین زمینه ازقرون گذشته دردست 

اســت. انگیزه های اعتقادی در پدیدآمدن چنین آثاری تاثیرداشــته 

چراکــه درقرآن وســخنان معصومین بــه تدبردر احوال گذشــتگان 

سفارش شده است. 

قــرآن به عبــرت گرفتن از سرگذشــت پیشــینیان از نیکــوکار و 

بــدکار توصیه کــرده و در حدیثــی از پیامبر اکــرم)ص( معرفی  یک 

مومــن به منزله ی زنده کردن اوقلمدادشــده اســت:»من ورخ مومنا 

فکانما احیاه. « ســفارش هاو تشــویق هایی ازاین دست، الهام بخش 

نویســندگان ومورخان بوده است که کتاب های مزارات یاتذکره های 

قبوررادرمعرفی امامزادگان، عالمان، عارفان وشاعران مدفون دریک 

سرزمین یا یک گورستان پدیدآورده اند. ازنخستین آثاری که درزمینه 

ی موردبحث نگاشته شده می توان به کتاب هایی چون »شداالزارفی 

حط االوزار عن زوارالمزار”درمعرفی برخی مشاهیرمدفون درشیراز 

نوشــته ی معیــن الدین شــیرازی، تذکــر  ة االولیا یا مــزارات کرمان 

نوشــته محرابی کرمانی و »تذکره القبــور« درمعرفی علمای مدفون 

در گورســتان تخت فــوالد اصفهــان نوشــته ی مالعبدالکریم گزی 

اشــاره کردکه بــه ترتیب درقرون هشــتم، دهــم وچهاردهم هجری 

نگارش یافته اند. درگذشته کتاب هایی ازاین دست بیشتربه وسیله ی 

عالمان دینی نگارش می یافته اســت. چنانکه معین الدین شــیرازی 

صاحــب کتاب »شــداالزار« ازوعاظ وشــعرای شــیراز و»آخوندگزی« 

هــم ازعلمای برجســته ی اصفهان بوده اســت. درنمونه ای دیگرمی 

توان ازآیت الله مرعشــی نجفی نام بردکه چــون ازنجف به ایران آمد، 

دراصفهان به یادداشت برداری ازنوشته ی سنگ مزارهایی پرداخت 

که درتخریب گورســتان های اصفهان ازمیان رفتندوسراغ آنهاوشاید 

بســیاری دیگــر ازمــزارات وقبورراتنهادرکتاب ها می تــوان گرفت. 

تذکره های قبورومزارات بیشتردرمعرفی زیارتگاه هاو گورستان های 

شــهرهایی باپیشــینه ی تاریخی هم چون اصفهان، شــیرازوتبریزبه 

نگارش درآمده اندویاگورستان هایی که در شهرهای مقدس وزیارتی 

چون مشــهد، قــم و ری درکنارحرم های امامان وامامزادگان شــکل 

گرفته اند. درســال های اخیرچندین کتاب درمعرفی مشاهیرمدفون 

درحــرم امام رضــا)ع(، حرم حضــرت معصومه)ع( وگورســتان های 

متعددشهرقم، گورســتان تخت فوالداصفهان وبرخی گورستان های 

تهران وشــهرری منتشرشده است که درآنها شرح حال هایی ازرجال 

علمی ودینی وسیاســی رامی توان خوانــد. مدفون بودن چهره هایی 

ازطبقات وگروه های مختلف نقطه ی امتیازی برای برخی ازگورستان 

هاســت. چنانکه گورســتان تخت فوالد اصفهان رابیشــترباعالمان 

وعارفان مدفون درآن می شناسندو گورستان ظهیرالدوله در شمیران 

باشــاعران وچهره های نامداری ازاهل موســیقی که درآنجابه خاک 

سپرده شده اند، شــناخته می شود. گورســتان ابن بابویه درشهرری 

ازگورســتان هایی اســت که ازنظرتنوع چهره های سرشناس مدفون 

درآن موردتوجه اســت. این گورســتان ده هاســال ازگورستان های 

اصلی وبزرگ شــهرتهران بوده ودرطول یک قرن اشــخاص نامداری 

ازصنوف گوناگون همچون رجال وفعاالن سیاسی، عالمان، عارفان، 

شــاعران، نویســندگان ومترجمــان و... رادرخودجــای داده اســت. 

گورســتان ابن بابویه باهمه ی بی مهری هایی که به ویژه دردودهه ی 

اخیر نســبت به آن رواداشــته اند همچنان ازدیدنی های شــهرری به 

شــمارمی آید. تاکنون درپاره ای از پژوهش ها برخی نامداران مدفون 

دراین گورستان معرفی شــده اند. اماتحقیقی مستقل وجامع دراین 

زمینه انجام نگرفته است. 

نگارنده ی این سطورازچندســال پیش بامالحظه ی آثاری که در 

معرفی برخی گورســتان های شناخته شــده دیگرپدیدآمده است به 

نگارش زندگی نامه ی نامداران ونیزافرادی که قابل معرفی ومنشــأ 

اثــر بوده اند، پرداختــه ام. اکنون مجموعه ی فراهم شــده که دارای 

سیصدتاســیصد و ده مدخل است و ذیل برخی ازمدخل ها، فرزندان 

یاپدران صاحبان شــرح حال نیز معرفی شــده اندوکتاب درمجموع 

نزدیک به چهارصدشرح حال رادربرمی گیرد. مجموعه ی فراهم آمده 

کامل نیســت واحتمال اینکه نام هایی ازقلم افتاده باشد، وجوددارد. 

ایــن امرباتوجــه به وســعت چندهکتاری گورســتان وازمیــان رفتن 

آثاربرخی ازقبوربادخالت عوامل طبیعی وانسانی دورازانتظارنیست. 

اکنون پس ازچهارده سال کارنگارش زندگی نامه هابه انجام رسیده 

وبازنگری واصالح آن نزدیک به پایان است و ان شاءالله درمجموعه ای 

باعنوان »گلشن صدوق« چاپ ومنتشرخواهدشد. 

علی شهیدی سید 
تاریخ پژوهشگر 
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تازه های نشر انجمن
دراین شــماره از »مفاخر ماندگار»  با کتب منتشــر شده انجمن در ماه های آبان و آذر آشنا خواهید شد، درطول این دوماه در کنار انتشار دو کتاب، جدیدترین 

شماره های فصنامه های تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هم منتشر شده اند. درادامه معرفی کوتاهی از این آثار منتشرشده را  می خوانید. 

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی عالمه محمد تقی جعفری)ره(

درمقدمــه این کتاب به قلم دکتر حســن بلخاری، رئیس انجمــن آثار ومفاخر فرهنگی آمده اســت:» مرحوم عالمه 

محمدتقی جعفری که آثار متعدد و محققانه اش بخشــی از هویت فلســفی و فکری ایران معاصر محســوب شــده و 

تأمالت فلســفی عمیقش در آثار به جامانده او از یک ســو و نیز نامه نگاری هایش با برجســته ترین فالسفه روزگار از 

جمله برتراند راسل، روژه گارودی، پروفسور عبدالسالم و پروفسور روزنتال از دیگر سو نشان از ذهنی پوینده و خالق 

دارد، »حیات معقول« )از اصطالحاتی که مرحوم عالمه بســیار دوست می داشت و در اکثر بیانات و نوشته های خود 

به کار می برد( خود را بر بنیاد موشکافی های بسیار عمیق در متن نهج البالغه و سپس مثنوی شریف قرار داده بود. 

این دو اثر شــگرف یعنی ترجمه و تفســیر نهج البالغه )در 27 جلد( و تفســیر و نقد و تحلیل مثنوی )در 1۵ جلد( نه تنها بیان ظریفه ای است که 

چگونه جالل الدین محمد بلخی )که از بزرگ ترین حکما و عرفای مسلمان است( با امیرالمومنین علی )ع( و کلمات گهربار و ماندگارش پیوند 

می خورد، بلکه خود دلیلی است که چرا مرحوم جعفری بر نهج البالغه و مثنوی شرح طویل نگاشته اند. 

فصلنامه تخصصی »حکمت نامه مفاخر«

جلوه زبان عربی در زبان ســعدی)گذری بر گلســتان بی خزان(، تاثیر عرفان در فضای داســتانی لیلی و مجنون 

نظامی، تاثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتألهین، تاثیر دیوان اشــعار ســهروردی بر فلســفه او، بررسی دالیل 

موالنا در دفاع از اختیار انســان، عرفان، اخالق و حکمت در منظومه نبراس الهدی ســروده حکیم حاج مالهادی 

سبزواری، تحلیل داده های شریعت عرفانی و دینی در سروده های نظامی، اسرار در کلیات شمس، جلوه قلندری 

در رباعیات اوحدی کرمانی و جهان بینی عرفانی شهریار در عصر معاصر از جمله عناوین مقاالت منتشر شده در این 

فصلنامه اند. فصلنامه تخصصی »حکمت نامه مفاخر« با قیمت 1۵ هزار تومان عرضه شده است. 

فصلنامه تخصصی »نامه انجمن«

چهل و سومین شماره فلصنامه تخصصی »نامه انجمن« منتشر شد. در این شماره از این فصنامه تخصصی، مقاالتی 

چون ادیب االســالم قزوینــی، تناظری میان دیدگاه های والتربنیامین و بیژن الهی دربــاب ترجمه، گل و گیاه در 

ده قصیده از دیوان ناصرخســرو، معرفی تذکره مذاکر االصحاب، ابن ســینا و مسورسازی محمول، بازتاب هویت 

ایرانی در شعر معاصر تاجیک، نقش گلچین های شعری معاصر در جهت دادن ذوق ادبی، تغییر معناهای فعلی در 

شاهنامه فردوسی و تاثیر عرفان حافظ بر شاعران معاصر با تکیه بر ناصر یزدی منتشر شده اند. فصلنامه تخصصی 

»نامه انجمن« با قیمت 1۵ هزار تومان عرضه شده است. 

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی

فلســفه پژوهی دکتر صدیقی که با نگارش رسالۀ دکتری اش آغاز می شــود )با عنوان جنبش های دینی ایرانی در 

قرون دوم و سوم هجری( بسیار قابل توجه است، گرچه در عرصه  سیاست دکتر صدیقی چهره ای بسیار نام آشناست 

و در قلمرو علم جامعه شناسی نیز پدر جامعه شناسی ایران به شمار می رود اما عنوان رساله دکتری و برخی تالیفات 

آن مرحوم، او را به یک فلسفه پژوه برجسته نیز تبدیل کرده بود. خارج از عنوان رساله و آثاری که از این استاد به ویژه 

در باب ابن سینا منتشر شده، آثاری با عناوین تاریخ فلسفه یونان از طالس تا سقراط و نیز از سقراط تا ارسطو به عالوه 

شــرح و احوال ابوریحان بیرونی خود موید این دعوی است. اما به نظر می رسد بنابر کثرت تالیفات ایشان در باب 

ابن سینا، ابن سینا پژوهی او در قلمرو آثار فلسفی اش حضور و ظهوری برجسته تر دارد.
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سرکلیشه: کتابخانه

مراسم افتتاحیه همایش »قومس شناسی« 
با ســخنرانی کاوه خورابه، معاون علمی - 
پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در 

سمنان برگزار شد.
معــاون علمی - پژوهشــی انجمــن آثار و 
مفاخــر فرهنگــی در این مراســم گفت:» 
تمــدن و فرهنگ کهــن قومــس از ابتدا 

تا به امروز شــرایطی را فراهم آورده اســت که امــروز می توانیم 
ســمنان را به عنــوان گذرگاهی جــدی برای شــناخت »ایران« 
بدانیم، بنابراین باید به ظرفیت های این استان در حوزه مفاخر، 
آثــار و فرهنگ توجه ویژه کــرد.« خورابه درادامــه حضور بزرگ 
مردانی چون منوچهری دامغانی، بایزید بســطامی، ابوالحســن 
خرقانــی، عالءالدین ســمنانی،احمد مهــدوی دامغانی واحمد 
پناهی ســمنانی را به مثابه سرمایه های انســانی دانست که هر 

یــک از این بــزرگان امــروز نــه در حوزه 
جغرافیایی محدود که در وســعت جهانی 
نقــش آفریــن هســتند.او ظرفیت هــای 
زبانــی، قومــی و ایالت و عشــایر بســیار 
متنوع ساکن در   اســتان سمنان را حائز 
اهمیت دانست. معاون علمی - پژوهشی 
انجمــن آثــار و مفاخر فرهنگــی درادامه 
ســخنان خود مسئله و مفهوم  آزادی وآزاداندیشی از منظر شیخ 
عالءالدوله سمنانی را با دغدغه های فیلسوف فرانسوی ژان پل 

سارتر مورد بررسی و کنکاش داد.
اودرپایان تاکید کرد: »امیدوارم با رویکردی خودآگاهانه بتوانیم 
از تمامــی ظرفیت هــای اندیشــگی نهفتــه در مناطــق مختلف 
کشورمان درراســتای دســت یابی به آینده های بهتر، بهره مند 

شویم.«

معاون علمی - پژوهشی انجمن در همایش »قومس شناسی« عنوان کرد:

توجه به ظرفیت های استان سمنان درحوزه مفاخر

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، 
در پیامی در نکوداشت مقام علمی 
تقــی  محمــد  عالمــه  اخالقــی  و 
جعفری با اشاره به دانش، فضیلت 
و اخالق این فیلســوف تاکید کرد: 
نسل معاصر مســلمان و ایرانی این 
توفیق را داشــته که در آشــنایی با 
اندیشــه این اندیشــمند، تصویری 
زیبــا از اســالم و عالم مســلمان به 

خاطره ها بسپارد. 
عمــوم  روابــط  گــزارش  بــه 
انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی به نقــل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، متــن پیام حجت االســالم والمســلمین دکتر 
حســن روحانی به این شــرح اســت: بســم الله الرحمن الرحیم؛ 
بزرگداشــت نــام و یاد عالمــه جعفری نکوداشــت مقــام دانش، 

فضیلت و اخالق است. 
نســل معاصــر مســلمان و ایرانی ایــن توفیــق را داشــته که در 
آشــنایی با اندیشــه، رفتار و شــیوه زیســت علمی آن اندیشمند 
زمان شــناس تصویــری جذاب و زیبا از اســالم و عالم مســلمان 
به خاطره هــا بســپارد. او فیلســوفی ارجمند و واالمقــام و مورد 
قبــول اندیشــمندان بود، اما فرصــت وعظ و خطابه و نشســت و 
برخاســت با مردم عادی را هم از دست نمی داد. هم حوزوی بود 
و هم دانشــگاهی. از چنان وســعت نظر، فراخی اندیشه و بینش 

برخــوردار بــود کــه هیچ گــروه و 
صنفــی از لذت دیــدار، مصاحبت 
محروم  دانشــش  از  بهره گیــری  و 
نبود. عالمــه جعفری مروج دین با 
کردار پســندیده و فروتنانه و مبلغ 
دانــش با وارســتگی و شــکیبایی 
بــود، بــه این ســبب جــا دارد که 
و  علمــی  آموزشــی،  نهادهــای 
آثار برجســته  بــا معرفی  فرهنگی 
او در توســعه  و ســلوک اخالقــی 
دیــن و دانش و اخــالق گام هایی 

موثر بردارنــد. از برگزارکنندگان این همایش ارزشــمند تشــکر 
می کنــم و امیــدوارم دانشــگاه ها، حوزه ها و مراکز پژوهشــی 
و فرهنگــی کشــور بــا اهتمــام بــه اقداماتی از این دســت در 
ارتقــای ســرمایه های فرهنگی و نمادین ایران به جد بکوشــند 
و بنیان های زیســت اخالقی و علمی را در جامعه بیش از پیش 

کنند.  تقویت 
مراســم بزرگداشــت عالمــه جعفری؛چهارشــنبه 23 آبــان مــاه به 
همــت انجمن آثــار و مفاخــر فرهنگی برگزار شــد و دراین مراســم 
پیام رئیس جمهوربه این مراســم نیز قرائت شــد. عالمه محمد تقی 
جعفری)ره( متولد 24 مرداد 1304در تبریز به دنیا آمد. او که از جمله 
فقها، مفســران نهج البالغه، فیلسوفان مســلمان و مولوی شناسان 

معاصر ایران بود، 2۵ آبان ماه سال 1377 درگذشت. 

در پیام رئیس جمهور به مراسم نکوداشت عالمه جعفری)ره( عنوان شد:

بزرگداشت عالمه جعفری؛ نکوداشت مقام دانش، فضیلت و اخالق 


