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سخن ماه

تکوین »تفکر« با ابزار »زبان«

همـــاره می تـــوان پیونـــدی ناگسســـتنی میـــان 

ذهـــن، مغـــز و تفکر از یک ســـو و زبان، از ســـوی 

دیگـــر تصور کـــرد؛ این پیونـــد و ارتباط مســـلمًا 

بـــر کنـــار از مباحث مفصلی اســـت که از ســـوی 

روانشناســـان، زبان شناســـان و عصب شناســـان و 

رفتارشناســـان، گاه به دشـــِت نفی و گاه به مرغزار 

ِ اثبات در غلتیده اســـت. نظـــرورزی در اینجا امری 

اســـت برخاسته از تجربه زیســـت انسانی که در آن 

میان راه ِدســـتیابی به اندیشـــه و تفکر بـــه ناگزیر 

از شـــاهراه زبـــان امکان پذیـــر می شـــود. به دیگر 

ســـخن، تجســـم و تحقـــق ذهنیت بی مـــدد زبان 

)چه بـــه ســـیمای لفظ و چـــه متظاهـــر در جامه 

مکتوب( امری اســـت واضح و مبرهـــن. از این رو، 

گفته انـــد تـــا مرد ســـخن نگفتـــه باشـــد، عیب و 

هنـــرش نهفتـــه باشـــد. از جانـــب دیگـــر، جهان 

ِمتحقق ذهـــن و ذهنیت یـــا همانا اندیشـــیدن و 

تفکـــر در برآیند نهایی جـــز به ابزار زبـــان قابلیت 

نمی یافت.  توســـعه  و  رشـــد  و  تکوین 

زبان و فرهنگ
نقش آفرینی  فرآینـــد  در  زبـــان،  ابـــزارکارای  اما 

خود نیـــاز مبرم بـــه شـــاخص و معیـــاری به نام 

فرهنـــگ دارد کـــه در پرتـــو آن امـــکان فهـــم یا 

بـــه عبـــارت بهتـــر امـــکان فهم هـــای مختلـــف 

و  صورت می پذیـــرد. چراکه معناپذیـــری واژگان 

با تجربه زیســـته  جمالت در تناســـبی مســـتقیم 

فرهنگـــی مردمـــان در بازه های زمانـــی ـ مکانی 

خـــاص قـــرار دارد. از همین روســـت هنگامی که 

ســـخن از رابطه زبـــان و ذهن )اندیشـــه و تفکر (

می گوئیـــم همانـــا از زبان هـــا و ذهن هـــا و بـــه 

عبارت دیگـــر از زبان ها و اندیشـــه ها و تفکرهای 

متنوعـــی ســـخن می گوئیم کـــه ریشـــه در مزرع 

دارد.  فرهنگ  حاصلخیـــز 

اندیشه ایرانی و زبان ایرانی
بنابـــر این، در ســـه گانه فرهنگ، زبان و اندیشـــه، 

به منظور واالداشـــت  و پرســـتاری دائمی  مراقبت 

و زبان  ایرانـــی  اندیشـــه  اینان ضـــروری اســـت. 

شاخصه های  و  عناصر  شـــناخت  مســـتلزم  ایرانی 

فرهنگـــی اســـت کـــه ناخـــودآگاه بـــر روندهای 

ایـــن دو تاثیـــر متقابل می گـــذارد. پـــس اگر آنجا 

که بتـــوان ســـخنی از هویـــت و ماهیت انســـان 

مجموعه ای  درنظرداشـــت  مســـتلزم  گفت  ایرانی 

متشـــکل و پیچیده از بســـترهایی چون دین، هنر، 

علم، فلســـفه و ادبیات اســـت کـــه رودخانه زبان 

ایرانی )فارســـی( در آن امکان ســـیالیت و حرکت 

می یابـــد. بـــذر نشـــانده در زمیـــن امروزیـــان به 

دســـت متولیان فرهنـــگ و ادب، ثمری اســـت در 

کام آیندگان، تلخ و شـــیرین یا مفیـــد و مضر، همه 

از ماســـت که بر ماســـت؛ مراقب باید بـــود که در 

فرادســـت گل آلـــودش نکنیـــم که در فرودســـت 

آب! می نوشـــد  کبوتری 

نکته ای کان جست ناگه از زبان 

همچو تیری دان که آن جست از کمان

وا نگردد از ره آن تیر  ای پسر 

بند باید کرد سیلی را ز سر

چون گذشت از سر جهانی را گرفت 

گر جهان ویران کند نبود شگفت )موالنا(

کاوه خورابه
سردبیر
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درباره مفهوم و اهمیت حکمت

منع از فساد در جهت اصالح

راغــب اصفهانــی در المفردات فــی غریب القــرآن و در تعریف 

حکم به عنوان یک اصطالح قرآنی، ریشه و اصل آن را چنین تعریف 

می کنــد: »َحَکَم اَْصُلُه َمنَع منعًا الصــالح« یعنی اصل و حقیقت این 

واژه منع اســت با نیت اصالح، به زبانی روشــن، حکــم یعنی مانع 

چیــزی بودن تا به صالح و اصالح رســیدن. اما منع از چه و مانعیت 

از که؟ راغب ســپس در تایید و تاکید بر این معنا از لگام یا لجام در 

تعریف حکم اســتمداد می جوید: لگام را از آن رو َحَکمه گفته اند که 

سبب بازداشتن حیوان می شود: »و منه ُسمیت اللجام َحَکمه« و نیز 

با لگام حیوان را باز داشــتم: »فقیل حکمتــه، حکمت الدابه منعتها 

بالحکمه« و احکمتها یعنی افســارش زدم. دلیلی دیگر موید معنای 

اول حکم اســت »حکمت الّسفینه ]السفیه[ و احکمتها« دست هاى 

او را گرفتم یا به تعبیر زمخشری او را در کارش بصیرت و هوشیارى 

دادم )زمخشرى، اســاس البالغه( بنابراین، راغب از معنای منع به 

بازداشتن و نگاه داشــتن می رسد که مجازا بیانگر قوت و قدرت در 

حفظ یک چیز است و این معنا مبنای ورود راغب به شرح این کلمه 

ــیَطاُن ُثمَّ یْحکُم اللَّه  در آیات قرآن اســت: َفیْنَســُخ اللَّه َما یْلِقی الشَّ

آیاِتــه َواللَّه َعِلیٌم َحکیٌم )حج، 52( کــه به معنای محکم کردن آیات 

قرآن اســت به دســت حق تعالی. واژه های متعدد دیگری نیز که از 

این ریشه ساخته شده و در قرآن به کار رفته اند، هم چون »حکم« به 

معنای قضاوت و داوری و نیز »احــکام« به عنوان مفهومی در مقابل 

تفصیل و »حکمت« به عنوان خصیصه ای از درک و تشــخیص )یا به 

عبارتی رسیدن به حق به واسطۀ علم و عقل( و »حکیم« یعنی آن که 

در کار خود متقن است و اتقان دارد. 

مفهوم حکمت با تاکید بر دانایی و معرفت
در باب مفهوم حکمت، آن هم با تأکید و تأمل بر دانایی و معرفت؛ 

نمی توانیم از آن معنای اول و بالذاتی که ابتدا آوردیم چشم پوشــی 

کنیم. چیــزی که صاحب مجمع البیان هم ذیل آیۀ 32 ســورۀ بقره 

می آورد: »حکیم، دانشمند و حکمت، همان دانش است و نیز حکیم 

به دانشــمندى که کار را براســاس علم و تدبیر انجام می دهد گفته 

شده و بر عمل انسانى و اخالقى او که جلوگیرى از فساد و تبهکارى 

اســت »حکمت« اطالق شده است« )ترجمۀ تفسیر مجمع البیان، ج 

 1، ص 116(. در جای دیگر نیز صاحب مجمع بر منع و بازداشــتن 

در تعریــف حکمت تاکیــد دارد: »خــدا عزیز و حکیم اســت، یعنى 

قدرت دارد که هر چه را خواســت منع کند و کســى نمی تواند او را 

از کارش منع نماید، او بر هر چیزى غالب اســت و چیزى نمی تواند 

بر او غالب گــردد، آنچه حکمت و مصلحت اقتضــا کند آن را انجام 

می دهد.« )همــان، ج 3، ص 9(تمامی معانی دیگری نیز که از این 

ریشــه ظهور می کنند همه به نحوی به اصل خود برمی گردند. مثال 

حاکم به معنای قاضی یا رئیس، با حکم درســت مانع ظهور و رشد 

فســاد می شود. اتقان و استحکام کار نیز مانع از سستی و فروپاشی 

نتایج حاصل از آن می شود حتی حکمت که در قرآن خیر کثیر است 

و به هر که حق بخواهد عطا می شــود رســیدن بــه نوعی معرفت و 

دانایی است که انسان را از شقی بودن و فاسد بودن و مهم تر جاهل 

بودن نجات می دهد؛تاکید ما نیز بر همان معنای ذاتی است؛یعنی 

منع از فساد در جهت اصالح. 

سخن آخر
عقل بازداشــتن نفس اســت از جهل؛حکمت بازداشــتن نفس 

است از فساد؛ و تقوی بازداشتن نفس است از هوس. حاصل مطلق 

این بازداشــتن ها رســیدن به همان َقْد أَْفَلَح َمْن َزکاها است. پاکی 

نفس، جان را آیینه می کند از برای رویت حقایق هســتی. امری که 

امام محمد غزالی در شرح عجایب دِل احیاءالعلوم، شیخ اشراق در 

آثــار خود، ابن عربی در فصوص و فتوحــات و موالنا در مثنوی بر آن 

تاکید دارند. 

* این نوشــتار بخشــی از ســخنان رئیس انجمن آثــار و مفاخر 

فرهنگی در مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی جوادی آملی 

درتاالر شهید مطهری)ره( انجمن است.

حسن بلخاری
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
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زبان فارسی عین هویت ملی ماست
اصغر دادبه در گفت و گوی اختصاصی با مفاخر ماندگار- )بخش اول(

زبــان و ادبیات فارســی به دلیــل قدمت و 

غنــای خاصی که دارد، تاثیر شــگرفی در 

زندگــی و حیات اجتماعــی و فرهنگی ما 

ایرانیان برجای گذاشــته اســت.درهمین 

راستا برای بررســی اهمیت و جایگاه این 

زبان و فراز و فرودهای آموزش و گســترش 

آن در کشور، پای صحبت های اصغر دادبه، 

اســتاد برجســته ادبیات و فلسفه و عضو 

هیأت مدیره انجمن آثار ومفاخر فرهنگی 

نشسته ایم که دراین شماره اولین بخش آن 

را  می خوانید.

ارزیابی جنابعالی از نقش و اهمیت زبان 

و ادبیات فارســی در ابعاد اجتماعی و 

فرهنگی به خصــوص در بحث ارتقای 

هویت فرهنگی ما چیست؟

در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  نقــش   

شکل گیری و استمرار هویت ملی و به تبع آن 

در شکل گیری و استمرار هویت فرهنگی ما 

)= مردم ایران ( نقشــی یگانه و  بی جایگزین 

اســت.اجازه بدهیــد با نقل دو  ســخن از دو 

بزرگ موضوع را پی بگیرم. سخن نخست این 

بیت معروف فردوســی است: بسی رنج بردم 

در این ســال ســی / عجم زنده کردم به این 

پارسی. سخن دوم: سخن هایدگر، فیلسوف 

نامدار معاصر آلمانی اســت کــه »زبان خانه 

هستی اســت«.حکیم فردوســی به طور عام 

» زبــان « را عامل حیات یــک ملت می داند و 

به طور خاص » زبان فارســی« را عامل حیات 

ملــت ایران.ســرودن شــاهنامه، در زمانــی 

صورت گرفت که ملت ایران پس از شکســت 

از اعراب ) و البته با پذیرش اسالم و نپذیرفتن 

سلطه جبارانه عرب(  طی چهار سده کوشش 

نظامــی و فرهنگی هویت خــود را که همانا 

هویت ملی ماســت بازســازی می کــرد و به 

تعبیر حکیم فردوسی با انتخاب زبان فارسی 

دری - کــه از جمله گویش هــای ایرانی بود - 

به عنوان زبان ملی درکار بازسازی هویت ملی 

می کوشــید، زیرا می دانست در بازشناسی و 

بازسازی هویت ملی، زبان ملی، نقش بنیادی 

دارد.زبان ملی، روح است به تن هویت ملی.« 

سخن حکیم فردوســی هم به درستی بیان 

همین معناســت: » عجم زنده کــردم به این 

پارســی«. و اما ســخن هایدگر! براســتی، با 

نگاهی تاکیدی اســت بر دیدگاه فردوسی: » 

زبان، خانه هویت اســت » آیا معنایی جز این 

می تواند داشت که هویت، بدون زبان، تحقق 

نمی یابد؟ و تا هویت در خانه خود - زبان - آرام 

نگیرد، دربه در و ســرگردان است و این زبان 

است که به هویت معنا می بخشد.بگذارید با 

اســتفاده از کالم هردو اندیشمند - فردوسی 

و هایدگــر - تا آنجا پیش بروم که بگویم: زبان 

یعنــی هویت و زبان ملی یعنــی هویت ملی.

هویت فرهنگــی و اجتماعی هم آنگاه معنی 

می یابد و متحقق می شود که هویت ملی معنا 

یابد و متحقــق گردد.بگذارید به بیانی دیگر 

مسأله را روشن سازم »هویت، مظروف است و 

زبان، ظرف.هیچ مظروفی بدون ظرف نیست 

که مظروف بی ظرف محال اســت«. ســخن 

هایدگر هم تاکیدی اســت برهمین معنا که 

در ســخن او » هویت« را به گونــه ای می توان 

به »بودن« یا به »هســتی« تفســیر کرد، زیرا 

هستی ) به استثنای مفهوم کلی هستی که 

وجــودی ذهنی دارد ( بی هویت نمی شــود.

براین بنیاد سخن هایدگر به سخن فردوسی 

نزدیک و نزدیکتر می شــود و ســرانجام با آن 

انطبــاق می یابــد و در نهایت، زبــان با بودن 

یکی می شــود و زبان ملی بعینــه بودن ملی 

می گردد و سخن بلند فردوسی معنایی بلند 

می یابد یعنی که زبان فارســی، حیات بخش 

ایــران و مردم ایران می شــود. و امــا ادبیات 

فارســی! ادبیاتی اســت به زبان فارسی و در 

زبان فارسی که چونان زبان فارسی در زمینه 

هویت ملی نقش آفرین است.اساسا اهمیت 

یک زبان معلول آثار ادبی و علمی است که به 

آن زبان نوشته و سروده می شود.آثار ارجمند 

و گرانسنگ منظوم و منثور پدیدآمده به زبان 

فارسی است که زبان فارسی را در جایگاهی 

خاص قرار داده است.ادبیات ملی، پشتوانه 

زبــان ملی اســت و ارزش و اهمیــت ادبیات 

ملــی، بــا ارزش و اهمیت زبان ملی نســبت 

مســتقیم دارد و در یک کالم آثاری بی مانند 

یا دســت کم آثاری کم مانند چون شاهنامه، 

تاریخ بیهقی، خمسه نظامی، مثنوی معنوی، 

گلستان و بوستان سعدی و غزل های حافظ و 

دیگر آثار ارجمند ادبی، علمی و فلسفی است 

که به زبان فارسی، به عنوان زبان ملی، جایگاه 

و  پایگاهی ویژه می بخشد و در ساختن هویت 

ملی نقش آفرین می سازد.

چه آسیب هایی زبان و ادبیات فارسی 

را تهدیــد می کنــد و  بــرای رفــع این 

آســیب ها چه تدابیری باید اندیشیده 

شود؟

خطرهاو آســیب هابی که زبــان و ادبیات 

ملی ما را تهدید می کند به دو بخش تقســیم 

می شــود: درونــی و بیرونی. الــف( درونی، 

خطرهــا و آســیب هایی اســت بــه ســبب 

صدرا صدوقی
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بی تدبیری ها، بی اعتنایی ها و نداشتن برنامه 

نه فقــط زبان و ادب ملی را تهدید می کند که 

هویت ملی را به مخاطره می اندازد.بی گمان 

حافظان میهن و به تبــع آن، حافظان هویت 

ملــی و فرهنگی مردمند و مردمی که در یک 

ســرزمین زاده می شوند و رشــد می کنند و 

می بالند، به هرحال بدان سرزمین دلبستگی 

پیــدا می کنند و به طور طبیعــی در حفظ آن 

می کوشند اما این دلبستگی و این محافظت 

- که می توان از آن به دلبســتگی و محافظت 

طبیعــی و ناخــودآگاه تعبیــر کــرد - البتــه 

الزم اســت اما کافی نیســت که دلبســتگی 

و محافظــت طببعــی و ناخــودآگاه بایــد به 

دلبستگی و محافظت از روی خودآگاهی بدل 

شــود.این امر در پرتو تعلیم و تربیت متحقق 

می گردد.نقش تربیتی متون ادب فارسی بر 

اهل دانش پوشیده نیست.قرن ها گلستان و 

بوستان سعدی، نه فقط در ایران جغرافیایی، 

که در سراســر ایــران فرهنگــی، کتاب های 

درسی بود و ادب و اخالق و هنر به اموزندگان 

می آموخت.در جایی خواندم که چون حزین 

الهیجی، شاعر عصر صفوی، به ادیبان هند 

فخر می فروخت که زبان فارسی، زبان مادری 

اوست و زبان مادری آنان نیست والجرم انان 

فارســی - چنانکه باید نمی دانند - پاســخی 

دندان شکن از ادیبان هند دریافت کرد. این 

پاسخ که: معلمان زبان فارسی شما پیرزنان 

بوده اند و معلمان زبان فارســی ما، بزرگانی 

چون فردوسی و نظامی سعدی و حافظ! اگر 

از جنبه های مختلف در این پاسخ تامل کنیم 

به نتایجی ارجمند و شگفت انگیز می رسیم و 

به شناخت ارزش هایی بی مانند یا دست کم، 

کم مانند در متون ادب فارسی نایل می شویم 

که طرح آنهــا فرصتی دیگر می طلبد.آدمی، 

دوست و دوستدار چیزهایی است که می داند 

و دشــمن چیزهایــی اســت کــه نمی داند.

شــعارهایی از این دست که ادبیات ما چنین 

اســت و چنان و ما فردوسی و خیام و سعدی 

و حافظ داریم کافی نیست، باید جوانان مان 

با آثار این بزرگان آشنا شوند.باید نمونه های 

برجسته آثار این بزرگان در مدرسه ها تدریس 

شود.باید جوانان با آثار این بزرگان از طریق 

آموختن نمونه های آثارشان به جد آشنا شوند 

و خود، به ارزش آثار بی مانند و کم مانند این 

بزرگان پی ببرند و خود دریابند که چرا ابیات 

بلند ســعدی با پیام انسانی آن، زینت بخش 

یکی از تاالرهای ســازمان ملل شــده است؛ 

این ابیات: بنی آدم اعضای یک پیکرند /که در 

آفرینش ز یک گوهرند/چوعضوی به دردآورد 

روزگار/دگرعضوهارا نماند قرار /تو کز محنت 

دیگــران بی غمــی/ نشــاید که نامــت نهند 

آدمی...باید خود درپــی آموختن نمونه های 

این متون، بدان ها راه برد، از جنبه هنری آنها 

لذت ببرد و از جنبه های اخالقی و انسانی آنها 

چنان به دانایی و فرهیختگی برسد که دریابد 

این معانی و ایــن متون و این آثار عین هویت 

اوســت و ایرانی بودن از جمله یعنی دانستن 

این معانی و بربنیاد آنها رفتار کردن و با همه 

وجود از آنها دفــاع کردن...اما آیا کتاب های 

درســی روزگار مــا از عهده انجــام دادن این 

وظیفه برمی آیند؟ دریغا که در این ســال ها، 

برخالف انتظار، از شمار متون درجه اول ادب 

فارســی در کتاب های درسی کاسته شده و 

نوجوانان و جوانان ایران زمین با ادب فارسی 

- که باز هم تاکید می شود بنیاد هویت ملی و 

فرهنگی ماست - چنانکه بایدآشنا نمی شوند 

و در نتیجه چنانکه باید به دفاع از کیان خود 

برنمی خیزند! و نه فقط به دفاع برنمی خیزند 

که به گونــه ای تکان دهنــده و نگران کننده، 

بی اعتنائی نشان می دهند و حتی تعبیرهائی 

تاســف انگیز بر زبان می رانند از این دســت 

که: » تاریخ مصرف این چیزها گذشــته! »؛ آیا 

آسیبی نگران کننده تر از این بی اعتنایی ها و 

بی خبری ها سراغ می توان کرد؟! تعبیری بر 

زبان اهل فرهنگ و ادب می رفت که بسیار در 

خور توجه بود و درخور توجه هست و آن اینکه: 

» باید از سرچشــمه آب نوشــید ».پیداســت 

که آب سرچشــمه بهترین آب اســت و در آن 

آلودگی نیست.مرادشان این بود که آموزش 

ادب و فرهنــگ باید براســاس متــون درجه 

اول ) شاهنامه، خمسه نظامی...تا گلستان و 

بوستان و دیوان حافظ...( صورت گیرد.اکنون 

متاسفانه کمتر به این متون توجه می شود و 

جای آنها در کتاب های درسی یا خالی است، 

یا جایی سخت محدود بدانها داده شده و در 

نتیجه نه ذهنیتی بایســته به بــار می آورد، نه 

فرهیختگی ای که الزمــه گراییدن به هویت 

ملی و دفاع از این هویت است حاصل می آید.

گذشــته از این معانی متاسفانه با پدیدآمدن 

شبکه های اجتماعی و دشواری نظارت برآنها 

یا اساسا نبودن نظارت به ویژه در حوزه مربوط 

به مســائل ادبی، بازاری آشفته و پر رونق در 

زمینه رســم الخــط دلبخواه و امال و انشــای 

نامطلوب شکل گرفته که بسیار نگران کننده 

اســت و بجاســت تا در فرصتی دیگــر بدان 

بپردازیم.ب( بیرونی، عواملی است در طول 

تاریخ علیه زبان فارســی به کار گرفته شــده 

اســت.من از ایــن عوامل بــه » کودتا« تعبیر 

کرده ام و از »کودتا علیه زبان فارسی« سخن 

گفته ام و برآنم در فرصتی مناسب به تفصیل 

از آن ســخن بگویم.اکنون بــه اجمال عرض 

می کنم کودتا علیه زبان فارسی، به طورکلی 

در دو مرحلــه صورت گرفته اســت: کودتای 

عرب ها، کودتای انگلیسی ها. یکم( کودتای 

عرب ها: نیاکان ما پس از شکســت از اعراب 

و آمدن دین اسالم به ایران، به تدریج حساب 

اســالم را از عرب جدا کردند و سرانجام آیین 

اســالم را پذیرفتند اما بــا برتری طلبی های 

بی معنــای اعــراب بــه ســتیز برخاســتند؛ 

برتری طلبی هایی که بی گمان با اصول اسالم 

هم سازگار نبود که اســالم از برتری بربنیاد 

پرهیــزگاری ســخن می گویــد: » الفضل اال 

بالتقوی ».برتری طلبان و انحصارگران عرب 

یعنی همان کودتاچیان، دربرابر تالش مردم 

ایران جهت حفــظ بنیادی ترین اصل هویت 

ملی یعنی زبان فارســی، بــه جعل احادیثی 

پرداحتند که مضمون و معنای آن چنین بود: 

» زبان دوزخیان، فارســی و زبان بهشــتیان، 

عربی اســت »! ظهــور حکیم فردوســی، در 

مقام نماینــده و ســخنگوی مردم ایــران، و 

ســرودن شــاهنامه و » عجم زنده کــردن در 

پرتو زبان فارســی » ازجمله پاسخی است به 

حدیث سازی های ستیزندگان با هویت ملی 
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مردم ایران.ایرانیان مســلمان زبان عربی را 

برکشــیدند، برای آن صرف و نحو نوشتند و 

از آن به عنوان زبان اول اســالم، در نوشــتند 

آثار علمی و فلســفی سود جســتند و به این 

ســان به زبان عربی غنــا بخشــیدند و آن را 

برای بیان مفاهیم و معانی علمی و فلســفی 

آماده ساختند.نتیجه این خدمت نیز به زبان 

فارسی تمام شــد و شعاری ساختند و نامش 

را برهان نهادند که: زبان فارســی، زبان شعر 

و ادب است و زبان علم و فلسفه نیست و این 

معنا را چنــان القا کردند و در اذهان راســخ 

ســاختند که پس از کوشــش های چشمگیر 

اندیشــمندان ایران گرای فارسی دوست، از 

عصر صفوی به این ســو و به ویــژه در روزگار 

معاصر، این شــعار همچنان دســت از ســر 

ذهن بعضی ها برنمــی دارد! اطالق عجم از 

ســوی عرب ها بر اقوام غیر عــرب، به ویژه بر 

ایرانیان، به گونه ای که ســرانجام بر ایرانیان 

اطالق شد، بخشی است از توطئه کودتا گونه 

عرب ها علیه زبان فارســی و فرهنگ ایرانی 

تــا این معنا را بــه ذهن ها متبادر ســازند که 

زبان یعنی زبان عربــی و هر زبان غیرعربی، 

خاصه زبان فارسی، زبان نیست؛ بی زبانی و 

گنگی اســت! اما به رغم این گونه تالش های 

مذبوحانه عجم، هرگز وصفی تحقیرآمیز برای 

ایرانی نشد؛ بلکه اوال، عنوانی شد در معنای 

ایرانی و بس.کاربردهای این عنوان در متون 

نظم و نثر از سده های چهارم و پنجم تا روزگار 

حاضر، مثبت مدعای ماست.در اینجا تنها به 

ذکر یک بیت از اقبال الهوری بسنده می شود 

آن هم در مطلع غزلی که شاعر به طرح بیانیه 

)مانیفست ( خود می پردازد و بر فرهنگ ایران 

یا بر قرائــت متفکران ایران از اســالم تاکید 

می ورزد، در این بیت: 

چون چراغ الله سوزم در خیابان شما 

 ای جوانان عجم جان من و جان شما

از  برخــی  نظــر  برخــالف  ثانیــا، 

شاهنامه پژوهان بیت معروف و بسیار اساسی: 

»...عجم زنده کردم به این پارسی » - که پیشتر 

از آن و از اهمیــت آن ســخن رفت - ســروده 

فردوسی است، زیرا گذشته از آنکه به رغم نظر 

عرب هــا هرگز ایــن واژه عنوانی توهین آمیز 

برای مردم ایران نشد، حکیم در دو یا سه بیت 

دیگر نیز این واژه را به کار برده است.) بنگرید 

به شــاهنامه چاپ خالقی مطلق، چاپ اول، 

ج 5 / 15۰؛ ج6 / 13۷ و ج۸ / ۴۸۷ (.اگــر 

این بیت ســرده فردوســی هم نباشد سروده 

هرســراینده ای باشــد دقیق تر مســأله را در 

زمینه هویت ملی بیان کرده است، درست و 

راست چونان بیت:

استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو 

گرچه - حداقل - احتمال سرودن آن بیت 

از ســوی فردوســی منتفی نیت اما این بیت 

بی گمان از حافظ نیســت اما ســراینده آن، 

دقیق ترین نکته ســبک شناســانه را در باب 

شــعر حافظ بیان کرده اســت...باری سخن 

کوتاه کنم به رغم تمام این نمک ناشناسی ها 

و جعلیات، امروز زبان فارسی، به عنوان زبان 

علم هم جــای خود را بازکرده و شایســتگی 

خود را نشــان داده اســت.آثار علمی نوشته 

شــده به زبان فارســی در ســده اخیر ُمثبت 

مدعای ماست.

 دوم( کودتــای غربی هــا: دومیــن کودتا 

علیه زبان فارســی، کودتای عرب به رهبری 

هاســت. روس  مــددکاری  و  انگلیســی ها 

انگلیســی ها از عصــر صفــوی وارد ایــران 

شدند.هدفشــان دســت یافتن به هند بود، 

اما برســر راه خــود نیز از هیچ چیز به ســود 

خویش غافــل نماندند، به ویژه از ایران! زبان 

رســمی فرهنگــی هند زبــان فارســی بود.

انگلیســی ها به اهمیت و نفوذ زبان فارسی 

پــی بردنــد. می دانســتند که ادیبــان هند 

دربرابر نازش های حزین الهیجی چه پاسخ 

دندان شکنی به او داده اند! حزین به این امر 

که زبان فارســی، زبان مادری اواست و زبان 

مادری ادیبان هند نیســت تفاخر می کرد و 

به تحقیــر آنــان می پرداخت.ادیبان هند به 

حزین گفتند: آموزگار شــما در زبان آموزی، 

پیر زنانند؛ مادرها و مادربزرگ هااما معلمان 

زبان فارســی ما بزرگان ادبند؛ فردوســی و 

نظامی و مولوی و ســعدی و حافظ. ماموران 

انگلیســی زبان فارســی آموختند و با متون 

ادب فارســی به خوبی آشنا شدند، به چاپ و 

انتشار این متون پرداختند و سرانجام زبان و 

ادب خود را جانشــین زبان و ادب هزارساله 

فارسی در هند کردند؛ زبان و ادبی با پیشینه 

هزار ساله و آثار ارجمند که با همه کوشش ها 

هنوز نتوانســته ایم حتی فهرســتی جامع از 

آنها فراهم آوریم.بیدل دهلوی شــاعر بزرگ 

فارســی ســرای هنــد ) 1۰5۴ - 1133 ق( 

خطــر را دریافته و به هدف انگلیســی ها پی 

برده بود.به همین سبب با درد و دریغ سرود: 

ز بعد ما نه غزل نی قصیده می ماند 

ز خامه ها دو سه اشک چکیده می ماند 

و درســت دریافته بود و می دانســت چه 

بنای باشــکوهی مــورد تهدید اســت و کمر 

به نابودی چه فرهنگ گرانســنگی بسته اند؛ 

فرهنگــی که با همه آســیب هایی کــه بدان 

رســید کمتــر از دو ســده پس از درگذشــت 

بیدل، اقبــال الهــوری )129۴ - 135۷ ق( 

پدیــد آورد.چنیــن بــود و چنین اســت که 

انگلیســی ها به اهمیت زبان و ادب فارسی 

نیــک پی بردند و آن را رقیــب توانای زبان و 

ادب خود تشــخیص دادند و به بیرون راندن 

رقیــب از صحنه پرداختند و دریغا که در این 

کار توفیق یافتند و انگلیســی را در شبه قاره 

دردناک  ساختند.حکایت  فارسی  جانشین 

این جایگزینی دراز اســت و آسیب هایی که 

همچنان حساب شده به زبان و ادب فارسی 

وارد می کنند و وارد می شود ماجرایی است 

غم انگیز و خطرناک که اگر بهوش نباشــیم 

زیان ها خواهیــم دید.این ماجرا به وســیله 

شریک انگلیسی ها یعنی روس ها در آسیای 

میانــه دنبال شــد و دنبال می شــود.کودتا 

دقیق و ســنجیده برنامه ریزی شده و دقیق 

و ســنجیده درحال اجراســت.باید دقیق و 

سنجیده در گفت وگویی دیگر و در پژوهشی 

دیگر بدان پرداخت و جلوه های گوناگون آن 

را بازنمود و زمینــه را نه تنها برای آگاهی که 

برای کوشــش با هدف حفظ و ترویج زبان و 

ادب فارســی، که بنیاد هویــت ملی یا عین 

هویت ملی ماست فراهم آورد.   )ادامه دارد(
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خانه تکانی و مرمت عمارت امیربهادر پس از ۲۰ سال
گزارشی از روند بازسازی ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی-کــه در 

گذشــته »انجمن آثار ملی« نام داشت - در 

پاییز 1301ش به همــت گروهی از رجال 

دانشــور و عالقه منــد بــه آثــار تاریخی و 

حفــظ آن ، براســاس اساســنامه ای در 14 

ماده و با هدف »ازدیــاد عالقه عامه به آثار 

قدیــم تاریخی و علمی و صنعتــی ایران و 

به منظــور نگاهداری صنایع مســتظرفه و 

صنایع دستی و حفظ سبک و شیوه قدیم 

آنها« تاسیس شــد. انجمن در بدو تاسیس 

مکان مشخصی نداشــت و هر بار در خانه 

یکی از اعضای موســس تشــکیل می شد. 

پس از تجدید فعالیت انجمن در 1323ش 

و گســترش تدریجی دامنــه فعالیت های 

آن ، نیــاز به محلی برای اســتقرار ضرورت 

پیــدا کــرد. از ایــن رو، در ســال 1346ش 

خانه قدیمی و بزرگ حســین پاشــا خان 

ملقب به امیر بهادر، وزیر دربار مظفرالدین 

شــاه واقــع در محــل معــروف به ســر پل 

امیــر بهادر –که به حســینیه امیــر بهادر 

معروف بود- با حدود ســه هــزار مترمربع 

وســعت، جهت اســتقرار انجمن آثار ملی 

خریداری شد. بنای این ساختمان به سال 

1318ق/1279. ش /1900 م باز می گردد 

و دارای تــاالر بزرگ آئینــه کاری در طبقه 

همکف و تاالر بزرگ ســخنرانی در طبقه 

اول اســت. انجمن پس از خریــداری بنای 

مذکور و انجام تعمیرات اساسی و مفصل با 

رعایت شیوه اصیل و قدیمی بنا، آن را مقر 

دائمی خود قرار داد. این بنای کهن سال، 

12 دهه از عمر خودرا پشــت سر گذاشته 

و به قول قدیمی ها دیگر کمرش خم شده 

اســت! چیزی که باالخره از حدود 2 سال 

پیــش و در دور جدیــد مدیریــت انجمــن 

آثار و مفاخر فرهنگی، نگرانی مســووالن 

مربوطه را برانگیخت و آنها را برآن داشت 

که تعمیرات اساســی و بنیادی ای رابرای 

بازسازی و مقاوم کردن این عمارت قدیمی 

و ارزشمند انجام دهند. فعالیت مهمی که 

از 20سال گذشته تاامروز اقدامی برای آن 

انجام نشده بود. 

  تقدیر وزیر ارشــاداز عملیات بازسازی 
و مرمت انجمن

 مهرمــاه ســال 9۷ بود که ســید عباس 

صالحــی، وزیــر فرهنگ ارشــاد اســالمی 

درانجمــن حضــور یافــت و از نزدیــک از 

فعالیت هــای عمرانــی انجام شــده دراین 

نهاد فرهنگی اطالع پیدا کرد. وزیر فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی در حاشــیه ایــن بازدید 

از فعالیت هــای  ابــراز خرســندی  ضمــن 

عمرانــی انجام شــده، گفــت: »باید تالش 

شــود تا از مرجعیــت علمی انجمــن آثار و 

مفاخر فرهنگــی در حوزه تجلیل از بزرگان 

و مفاخر کشور، حداکثر استفاده راببریم. « 

او افزود: »بایــد الیحه ای هم به دولت ببریم 

که بحث ســاخت یادمان های مفاخر کشور 

بار دیگر گشــوده شــود تا مشخص شود که 

مرجعیــت پیگیــری و عملیاتی کــردن این 

مهم در کجاست؛ همچنین ضروری است تا 

ردیف بودجه و اعتبار مناســب برای تقویت 

ایــن امر در نظــر گرفته شــود. « صالحی با 

اشاره به نقش و جایگاه انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی درکشــور گفــت: »انجمــن آثار و 

مفاخر فرهنگــی با توجه به ســابقه مفید و 

اقدامــات مهمــی کــه در حــوزه فرهنگی 

کشور انجام داده، می تواند به عنوان مرجع 

صاحــب صالحیت در حوزه ایران شناســی 

هم فعالیت داشــته باشــد و با انجمن های 

ایران شناســی در حــوزه بین المللی تعامل 

و ارتبــاط برقرار کــرده و از طریق فضاهای 

مجــازی و ارتباط هــای رو در رو بــا برخی 

ایران شناســان خارجی، خط ارتباطی این 

حوزه را تقویت کند. «

  نظارت دوره ای بر مقاوم سازی ساختمان
وحیدرضا قربانی معاون اجرایی انجمن 

آثــار ومفاخر فرهنگی دربــاره فعالیت های 

عمرانی انجمن شــده در انجمن به »مفاخر 

اقدامــات  می گویــد:»از 1396  مانــدگار« 

مختلفی برای بازسازی و مرمت ساختمان 

انجمــن انجام شــد کــه البته تا امــروز هم 

نظارت دوره ای و منظم بر نقاط مختلف این 

مجموعه تاریخی ازسوی مسووالن فنی در 

جریان اســت. « او با اشاره به اقدامات فنی 

انجــام شــده می گوید:»یکــی از مهم ترین 

فعالیت های انجام شده در فرآیند بازسازی 
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انجمن، انتقــال کتابخانه از ســرای اصلی 

ســاختمان به طبقه همکف این عمارت بود 

که باعث شد حجم باالیی از فشارکتابخانه 

از روی ســاختمان برداشــته شــود؛ البتــه 

بــا طراحی مناســب و ایجاد فضــای کافی 

در کتابخانــه مــا در فضایی مناســبت تر به 

عالقه مندان و مراجعین خود خدمت رسانی 

می کند. «

قربانی اضافه کرد:» مــا بخش عمده ای 

از منشــورات انجمــن را کــه بــه ســنوات 

گذشــته تعلق داشــت به فروش رساندیم و 

با توجــه به محدود بــودن فضاهای اداری، 

با تبدیــل کتابخانه قبلی به فضــای زیبای 

اداری، متناســب بــا معمــاری موجــود در 

ایــن مجموعه اقــدام کردیــم که بــا یاری 

خداونــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن به 

بهره برداری رسید. «

  مساعدت با سازمان میراث فرهنگی
معاون اجرایی انجمن ادامه داد:»مرمت 

و بازســازی راهروی متصل کننده دو حیاط 

ساختمان، ســاخت چند دستگاه سرویس 

بهداشــتی در حیاط شــمالی عمارت برای 

استفاده مراجعین، تقویت سقف ها و برخی 

از دیوار هــای داخلــی و بیرونــی عمــارت، 

براســاس  ســاختمان  کل  رنگ آمیــزی 

اســتانداردهای معمــاری ســنتی ایرانی، 

بهینه سازی دستگاه های صوتی و تصویری 

سالن اجتماعات شــهید مطهری انجمن و 

تعمیر مبلمان قدیمی و ارزشــمندانجمن، 

ساماندهی محوطه و فضای سبز و بازسازی 

ضلع جنوبــی و مجموعه نگهبانــی از دیگر 

اقداماتی بود که در فرآیند مرمت این عمارت 

تاریخی مورد توجه واقــدام قرارگرفت.« به 

گفته ایــن مقام مســوول از آنجا که عمارت 

انجمن به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده 

اســت از ســازمان میراث فرهنگی، تقاضا 

شــده تا ضمن بازدید نســبت بــه تعمیرات 

اساســی در بخش هایی که در تخصص آنها 

اســت اقدام نمایند کــه خوشــبختانه این 

تقاضا با اقبال مواجه شــده و کارشناســان 

میــراث ضمــن بازدیــد از محل طــی چند 

نوبــت، در جریان مســائل قــرار گرفته اند. 

معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

دراین باره می گوید:»متاسفانه طی سالیان 

اخیر در اثر خاکبرداری هایی که در اطراف 

انجمن جهت احداث بناهای جدید توسط 

ســازندگان بخش خصوصی انجام شده، به 

عمارت آســیب های جدی وارد شــده و در 

بخش هایــی از دیوارهــا ترک هایــی ایجاد 

شــده اســت که البته باهمکاری ســازمان 

رابطــه  ایــن  در  فرهنگــی  میــراث 

اقدامات فنی و اصالحی درحال 

انجــام اســت. البته شــهرداری 

تهــران هــم در پایان ســال 9۷ 

با مســاعدت جناب آقــای دکتر 

حناچی، شهردار محترم تهران، 

فعالیت هــای  از  بخشــی  در 

عمرانی انجمن مشــارکت قابل 

توجهی داشته است. « 

  ورود به حوزه گردشــگری؛ 
نیازمند همکاری سازمان میراث 

فرهنگی
قربانی در پاسخ به این سوال 

که آیا این امــکان وجود دارد که 

به  عالقه منــدان  و  گردشــگران 

از  تاریخی،  بنای هــای  بازدیداز 

ســاختمان انجمن بازدید کنند، 

می گوید:»البتــه وظیفــه ذاتــی 

انجمن ورود به حوزه گردشگری 

نیســت. ما وظیفه داریم که این 

بنــا را حفظ کنیــم و طی این مــدت که در 

انجمن حضور داریم با تاکید رئیس محترم 

انجمن، اولویت کاری ما رســیدگی به امور 

ســاختمان بــوده که بخش عمــده ای از آن 

هم انجام شــده اســت و کماکان هم ادامه 

دارد. ســاختمانی بــا این قدمــت نیازمند 

برنامه ریزی و رسیدگی های دوره ای است و 

در صورت غفلت، یقین بدانید با مشــکالت 

و آســیب های جــدی مواجه خواهیــم بود. 

ما تقریبا هــر هفته با دانشــجویانی مواجه 

هســتیم که به انجمن مراجعه و در رابطه با 

پروژه های تحقیقاتی خودشــان به خصوص 

درحــوزه معمــاری، اطالعــات الزم را از ما 

دریافت می کنند. شــهروندان هم با حضور 

در مراســم های انجمن از این بنای تاریخی 

دیــدن می کنند، اما اینکــه بخواهیم از این 

ســاختمان به عنوان یک مرکز گردشــگری 

بهــره ببریم، نیازمنــد برنامه ریــزی و البته 

همکاری ســازمان میراث فرهنگی اســت. 

البتــه درایــام تعطیالت نــوروز ســال 9۸ 

شــرایطی فراهم شــد که عالقه منــدان به 

بازدید از این عمارت زیبای تاریخی بتوانند 

از این مجموعه بازدید داشته باشند.«

می گوید:»امیدوارم  درپایــان  قربانی 

اعتبــارات  بااختصــاص   9۸ درســال 

عمرانــی از ســوی نهاد هــای ذی ربــط 

بــه ایــن مجموعــه تاریخــی و فرهنگی، 

و  مرمــت  درحــوزه  تکمیلــی  اقدامــات 

بازســازی راباسرعت بیشــتری عملیاتی 

» برسانیم.  سرانجام  به  و 
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 نشســت تخصصی »جایگاه امیرکبیر در 

تحوالت اجتماعی- سیاسی تاریخ معاصر 

ایران« چهارشــنبه 19 دی ماه 1397 در 

تاالر شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی برگزارشد. در این نشست که با 

حضور جمعی از اســتادان، پژوهشگران 

و عالقه مندان به حوزه تاریخ سیاســی و 

اجتماعی ایران برگزار شــد، دکترحسن 

بلخــاری رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر 

فرهنگــی، اســتاد ســید عبــدا... انــوار، 

مورخ و نســخه پژوه، دکتــر ناصر تکمیل 

همایــون، عضو هیأت علمی پژوهشــگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر 

نصرا... حدادی پژوهشگر و تهران شناس 

به ایراد سخن پرداختند. 

  نمونــه ای واال از آرمان هــای فالســفه 
بزرگ

حســن بلخاری در ابتدای این نشســت 

گفــت: »افالطون در رســاله جمهوری و در 

تبییــن همان نظریه مشــهور و نــاکام خود 

یعنی ضرورت حاکمیــت حاکمان حکیم و 

حکیمان حاکم، نکات نغز و ژرفی می آورد؛ 

مهم تریــن نکتــه ای که افالطــون در اثبات 

توانایی هــا و مشــروعیت حکما و فالســفه 

برای حکومت کردن، خاطرنشــان می کند 

تاکیــد بر این اســت که فیلســوف بــا روی 

آوردن به حقایق سرمدی و تالش مداوم در 

کشــف حقیقت پدیده ها، وقت و زمان آن را 

ندارد که به عوالم پســت تر توجــه کند یا با 

کنجکاوی در اعمال روزانــه آدمیان با آنان 

از دِر ســتیزه درآید و روح خویش را با حسد 

و دشمنی آکنده ســازد. بلکه همه اوقات او 

صرف آن اســت که نخست عالمی را تماشا 

کند که نظامی ابدی در آن حکمفرماســت 

و دگرگونی را در آن راه نیســت و هیچ ذاتی 

در آنجا با ذوات دیگر دشمنی نمی ورزد و از 

آنان دشمنی نمی بیند بلکه همه عالم تابع 

نظمی خدایی اســت و گوش به فرمان ِخرد 

دارد و ســپس آن عالم را سرمشق خود قرار 

می دهد و به تقلیــد از آن می پردازد تا آنجا 

که برای آدمی امکان پذیر است زندگی خود 

را شبیه آن عالم ســازد«. اوافزود: »بنابراین 

فیلســوف از منظر افالطــون هماره جهانی 

سراسر نظم، صلح، زیبایی، درستی و پاک 

را مدنظر قرار دارد و دقیقا از همین روست 

که خود رنگ و نشــانی از این نظم و زیبایی 

و پاکی می گیــرد و می یابد. به تعبیر صریح 

افالطون »فیلســوف چون همواره با عالمی 

منظم و الهی سروکار دارد خود نیز تا آنجا که 

برای طبیعت بشری امکان پذیر است منظم 

می شود و جنبه ای الهی می یابد. «« بلخاری 

ادامه داد: »رسالت فیلسوف دقیقا از همین 

نقطه آغاز می شود. او در گام اول با تعمق در 

فلسفه راستین به رویت جهانی سراسر نظم 

و درستی نائل می شود و سپس در گام دوم، 

خود بســان این جهاِن رویت شــده، جان و 

روانی متعالی و منظم یافته و نهایت در گام 

سوم به تحقق آن در زندگی افراد و جامعه ها 

همت می گمــارد: »او صرفا بــه تربیت خود 

قناعت نــورزد بلکه ایده هایــی را که در آن 

عالم دیده است در زندگی افراد و جامعه ها 

وارد کند. قطعا چنین کسی در پدیدآوردن 

و رواج خویشن داری، عدالت و به طور کلی 

همه فضایل انســانی توانمند و قادر خواهد 

بود. «« رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

در ادامــه ســخنان خــود گفــت: »خواجــه 

نصیرالدین طوســی، خواجه رشــید الدین 

البتــه  فضل اللــه، ابن ســینا، ابن عمیــد و 

 تلفیق قدرت با حکمت
 گزارش نشست »جایگاه امیرکبیر در تحوالت اجتماعی- سیاسی تاریخ معاصر ایران«

گزارش هایی از نشست های علمی و فرهنگی انجمن
دی، بهمن و اسفند 97 برنامه های متعددی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. مراسم نکوداشت دکتر غالمرضا اعوانی، 

برگزاری نشست تخصصی»جایگاه امیرکبیر در تحوالت اجتماعی- سیاسی تاریخ معاصر ایران«، بزرگداشت آیت الله العظمی 

حاج آقا رحیم ارباب)ره(، نکوداشت مقام علمی آیت الله العظمی جوادی آملی، برگزاری نشست خبری »هزاره ابوریحان بیرونی« 

وبرگزاری نشســت بزرگداشت عالمه اقبال الهوری، از جمله برنامه های علمی و فرهنگی بودکه درانجمن برگزار شد.  در این 

شماره از»مفاخر ماندگار«، گزارش هایی از این نشست ها و برنامه ها را  می خوانید. 
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نام های دیگری که در طول تاریخ ایران هم 

حکیــم بودند و هم وزیر، شــاهد مثال تأمل 

فلســفی فوق اند. البته در میان این دو ســه 

نفری که نام بردیم ابن ســینا وزیر کارآمدی 

نبود اما حکیمــی بلندمرتبه و بی نظیر چرا. 

در تاریــخ بــا عظمــت ایران کســانی چون 

خواجــه نصیــر نشــان دادنــد هم نشــینی 

حکمت و قدرت چه ثمرات مبارکی خواهد 

داشــت و چگونه قدرت زیــر مهمیز حکمت 

در خدمــت خــدا و خلق خدا قــرار خواهد 

 گرفــت. خواجه رشــید الدین و برخی دیگر 

از وزرای دانشــمند ایرانی بــا تلفیق قدرت 

و حکمــت چه خدمات شــایانی کــه به این 

مرز و بوم نکردند نمونه هایی از این دســت 

در تاریــخ، بیانگر صحت ادعــای افالطون 

در ایجاد نســبت میان حکمــت و حکومت 

اســت. « او اضافــه کــرد: »گرچه بــه ندرت 

حاکمان تاریخ ایران اجازه صدرنشــینی به 

حکمت  دادند و از وزرای حکیم در مدیریت 

و تنظیــم امور جامعه بهــره  بردند اما همان 

تعدادی که در تاریخ فرهنگــی ما با عنوان 

وزیران دانشمند یا دانشمندان وزیر منصب 

گرفتنــد، صفحــات درخشــانی در تاریــخ 

ایران رقم زدند دانشــمندانی حاکم که هم 

بــر جانمان بشــارت نهادند و هم حســرتی 

عظیم که چرا تمامی حکومت ها از حکمت 

در توســیع و پایداری قدرت خود اســتفاده 

نکردند؟« بلخاری تاکید کرد: »بدون تردید 

یکی از داغ های بنشســته بر جــان و دل ما 

ایرانیــان، داغ شــهادت میــرزا محمدتقی 

خان فراهانی ملقب به امیرکبیر در روز 2۰ 

دی ماه اســت. نمی دانم چرا این حسرت و 

داغ بر جانمان دردناک تر و ســهمگین تر از 

داغ های پیشــین سایه افکنده، شاید از این 

رو که به عصر ما نزدیکتر است و شاید به این 

دلیل که می دانیم اگر 39 ماه صدراعظمی 

او به 39 سال تبدیل می شد ایران امروز چه 

جایگاهی در پهنه گیتی داشت.« 

  سختگیری بر مستبدان
 ســید عبدالله انوار دومین سخنران این 

نشســت بود که به ایراد ســخن پرداخت. او 

گفــت: »از انجمن آثار و مفاخــر و فرهنگی و 

مدیریت آن تشــکر می کنم که همواره سعی 

دارند برای مفاخر این مرز وبوم بزرگداشــت 

برگزار کنند و با عرضه سجایا و خصلت های 

پــاک و برجســته آنهــا، ایــن بــزرگان را به 

نســل های جدید معرفی کنند. « او در ادامه 

بااشــاره به اهمیت و جایگاه امیرکبیر گفت: 

»امیرکبیر در طول عمر کوتاه خود، جزخدمت 

کاری انجام نــداد و ســرانجام درحمام فین 

کاشان به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت 

رســید و با رفتن خود ایــران را داغدار کرد.« 

انــوار اضافه کــرد: »امیر، با جدیــت تمام بر 

مستبدین زمانه ســختگیری می کرد و شاید 

این مهم ترین دلیلی بود کــه خیلی زود او را 

به شهادت رساندند و شــاه بی کفایت وقت، 

عالقه مندان به پیشرفت ایران و جناب امیر را 

برای همیشه داغدار کرد. «

  فارغ التحصیــالن دارالفنــون؛ مبلغــان 
مشروطه و دموکراسی

درادامه این برنامه ناصر تکمیل همایون 

با اشــاره به اهمیت »دارالفنون« که توسط 

امیرکبیر تاسیس شــده بود، گفت: »درباره 

دارالفنــون اســناد و مکتوبــات بســیاری 

موجود اســت و افراد زیادی هــم درباره آن 

کتاب نوشــتند، چــون این مدرســه عالی، 

به عنــوان یک نهــاد در جامعه مــا پدید آمد 

و از منظر جامعه شناســی و آموزشــی قابل 

بررســی و توجــه اســت. « او تاکیــد کــرد: 

از مبلغــان  »فارغ التحصیــالن دارالفنــون 

مشــروطه و دموکراســی بودند و شناختی 

که امیرکبیر از اهمیت این موضوع داشــت 

موجب شــکل گیری ایــن مدرســه و مرکز 

آموزش عالی شد. «

  یک نامه جعلی، منسوب به امیرکبیر
درپایــان این مراســم، نصــرا... حدادی 

سخنرانی کرد. او با اشاره به جعلی بودن نامه 

منســوب به امیرکبیر خطاب به ناصرالدین 

شاه، گفت: »نامه جعلی منسوب به امیرکبیر 

که گفته می شود خطاب به ناصرالدین شاه 

نوشته شده چند ســالی است که در فضای 

مجازی دست به دســت می شود. این سند 

در هیچ یــک از کتــب معتبــری کــه درباره 

امیرکبیر نگاشته شــده یا اسناد و مدارک و 

نامه هایی که از او به چاپ رسیده است تا به 

امروز مشاهده نشده اســت. از جمله در دو 

کتاب نامه های امیرکبیر، تصحیح و تدوین 

سیدعلی آل داوود، نشر تاریخ ایران، 13۷1 

و همچنیــن اســناد و نامه هــای امیرکبیر، 

نگارش و تدوین سیدعلی آل داوود، سازمان 

اســناد ملی، 13۷9، هیچ گونه اشاره ای به 

این نامه نشــده اســت. « او تاکید کرد: »در 

دو کتاب معتبر »امیرکبیــر و ایران« مرحوم 

دکتر فریدون آدمیــت و »امیرکبیر« مرحوم 

دکتر عبــاس اقبال آشــتیانی نیــز ردی از 

ایــن نامــه دیده نمی شــود و حتــی عباس 

امانت در کتــاب »قبله عالم« نیز اشــاره ای 

به این ســند ندارد و این در حالی است که 

عباس امانت با ســعی بلیغی، حلیتی برای 

چهره ایران بر بادده ناصرالدین شــاه قاجار 

در کتاب خود طلبیده و ترســیم ســاخته و 

»برای خراب کردن یــک حقیقت، خوب به 

آن حملــه نکرده، بلکه بــد از آن دفاع کرده 

اســت« و با صغــری، کبری چیــدن، چهره 

مخدوشــی از امیر را به تصویر کشیده است 

و این ســند به رغم این تــالش عبث در این 

کتاب هم نیامده و این خود دلیل دیگری بر 

مخدوش بودن و جعل مطلق آن است.«
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مراســم بزرگداشــت دکترغالمرضا اعوانی رئیس ســابق موسســه 

پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران و استاد بازنشسته دانشگاه شهید 

بهشــتی، چهارشــنبه 26 دی ماه 1397، باحضور اســتادان و جمع 

زیــادی از عالقه منــدان بــه حوزه فلســفه و حکمت در تاالر شــهید 

مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این مراسم دکتر 

حسن بلخاری، رئیس انجمن؛ دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره 

انجمن؛ دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگســتان علوم؛ دکتر 

غالمحســین ابراهیمی دینانی، عضو پیوســته فرهنگستان علوم؛ 

دکتر ســید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه علم و عضو پیوســته 

فرهنگستان علوم و استاد منوچهر صدوقی سها، عضو شورای علمی 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخن پرداختند. 

  اعوانی؛ سنت گرای بلند مرتبه
حســن بلخاری در ابتدای ایــن برنامه گفت: »اســتاد دکتر غالمرضا 

اعوانی از جمله ســّنت گرایان بلندمرتبۀ ایرانی اســت. سّنت گرایانی که 

بر بنیاد تعریف سّنت، سّنت را با چهار ویژگی وحیانیت، استمرار، اثبات 

و تجسم می شناســند؛ یعنی امری جاودان و جاری در حیات انسانی که 

منشــایی و حیانی داشته و برکتی مستمر و الهی است، امری که صدق و 

صفا اسباب تحقق آن و هنر، معماری، فنون، علوم و سلوک فردی تجسم 

آن اســت. این ویژگی آخر ســبب گردید ســّنت گرایان در حکمت ورزی 

خود به ابعاد مختلف، من جمله هنر و معماری، نظری ویژه و بســیار قابل 

تأمل داشته باشــند. « او ادامه داد: »در باب استاد اعوانی کتاب ایشان با 

عنوان حکمت و هنر معنوی، مثال زدنی اســت و خود نمونه ای آشــکار از 

تحقق سّنت در اندیشه و حیاتشان. ایشان که از نظر نگارنده مصداق اتّم 

مفهوم هنر به عنوان جامع فضیلت ها در اندیشۀ ایرانی و حکیم در عرصۀ 

قرآنی هســتند، غیر از آن، به تأمالت نظری در باب هنر نیز توجه نموده و 

در باب آن تحقیق کرده اند؛ امری که در موارد مشابه کمتر می توان از آن 

ســراغی گرفت. به عنوان مثال در تبیین مبادی مابعدالطبیعی هنر، هنِر 

مقدس را برخالف غربیان، اعتباری و ذهنی ندانســته و برای آن واقعیت 

عینی قائل اند. دالیل لطیف ایشان که کامال متأثر از همان مفهوم عمیق و 

ژرف سّنت است عبارتند از: 1-اصل تجّلی و ظهور اسمای حسنای الهی 

در  پهنۀ عالم و قواعد حاکم بر آن، که موثر و نافذ در ظهور آثار هنری )البته 

در حد انسانی( هستند. صفاتی چون خالقّیت، باری و مصّور در آیۀ شریفه: 

اء الُحسَنی« صفاتی است که با  ُر َله األســمَ »هَو الله الَخاِلُق الَباِرئ الُمَصوِّ

هنر ارتباط دارد 2-اصل شهودی و معقول بودن هنر که می تواند موجب 

انتباه و بیداری و کمال انســان شــود و راه آدمی را در وصول به حقیقت 

هموار کند. « بلخاری در ادامه سخنان خود گفت:» تاکید استاد اعوانی بر 

رمز و تمثیل در هنِر مقّدس، پاسخی غیرمستقیم به آن محققان و مورخانی 

است که حیاِت پیامبر را فاقد رمز انگاشته و از همین رو، فاقد بستری برای 

شــکل گیری خالقیت های هنری در عرصۀ هنرهای تجسمی می دانند، 

در حالی که پیامبر را ســیری عظیم بود در معراج، و شــرح و بیانشــان از 

این ســیر، چه تاثیر عظیم و شگرفی نهاد در ســرایش معراج نامه ها و نیز 

نگارگری های عظیم مراحل معراج، به ویژه اثر استثنایی سلطان محمد، 

نگارگر مکتب تبریز دوم. « او اضافه کرد:» استاد اعوانی بر این بنیاد، یکی 

از خصوصیاِت هنِر مقدس را بیان رمزی و تمثیلی )سمبلیزم( دانسته و در 

شرح این معنا چنین متذکر می شوند: سمبل به معنای انداختن یا پرتاب 

کردن است یعنی مثل سکویی است که انسان در آن ایستاده و از آنجا به 

مراتب عالی پرتاب می شود. یک سمبل مثل آیینۀ شفافی است که حقایِق 

عالــِم ملکوت را جلوه گر می  کند. یک ســمبل، یک امر وجودی اســت و 

اساس وجود بر سمبلیزم است. قرآن مبتنی بر سمبلیزم است، یعنی برای 

ما مثالی می زند و با آن مثال یک قاعده و اصل وجودی را برای مان تبیین 

می کند، »َو ِتلَک األمَثاُل َنضِرُبها ِللنَّاِس َوَما یعِقُلها إال الَعاِلُموَن«؛ یعنی ما 

این مثال ها را می زنیم، ولی آن عاِلم اســت که معنای حقیقی مثال و رمز 

را درمی یابد و از معنای ظاهری به معنای حقیقی رســوخ می کند. اصوال 

سمبلیزم اساس خلقت و اساس وحی الهی است و هنر مقدس مبتنی بر 

علم ســمبلیزم اســت؛ یعنی هر چیزی در هنر مقــدس در واقع رمز یک 

 سنت گرای بلندمرتبه
گزارشی از مراسم بزرگداشت دکتر غالمرضا اعوانی 
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حقیقت برتر است، رمزی است که انسان را به حقایق برتر هدایت می کند 

و به مثل اعالء می رساند و در نتیجه باعث نوعی شهود محض می شود. « 

  معرفی فرهنگ و فلسفه ایران به جهان
در ادامه این برنامه رضا داوری اردکانی طی سخنانی گفت: »هر جامعه، 

قوم و مردمی نیازهایی دارند؛ بعضی از نیازها معلوم و شــناخته شــده اند و 

بعضی ناشناخته اند. نیازهای حسی، عاطفی و جسمی مشخص هستند، ولی 

نیازهای دیگری هم وجود دارند که ما آنها را نمی بینیم و می گوییم ما به اینها 

چه نیازی داریم. ما در زمان کنونی به علم و فلسفه نیاز داریم. گرچه گذشتگان 

نیاز نداشتند. نیاز قبل از تجدد با نیاز بعد از آن، یکی نیست. در گذشته علم 

را نیاز داشتند و به فلسفه چندان نیازی نداشتند، چون علم به فلسفه َشَرف 

داشت. امروزه ارزش ها دگرگون شده و تغییر کرده اند. ما به علم نیاز داریم؛ 

از دو جهت، یکی از جهت روانشناســی یعنی گویی علم ما را آرام می کند و 

به قدری نیاز ما برآورده می شــود صرف نظر از اینکه برای توسعه و پیشرفت 

هم به علم نیاز داریم. همچنین به فلسفه نیاز داریم و فکر نمی کنم مردم حتی 

تحصیلکرده ها، اگر از آنها بپرسیم به فلسفه چه نیازی دارید، تصدیق کنند 

که ما به فلسفه نیاز داریم. « او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 

غالمرضا اعوانی یکی از استادانی است که در معرفی فرهنگ و فلسفه ایران 

به جهان کمک بســیاری کرده است، گفت: »آشنایی که او با زبان و فرهنگ 

اروپایی دارد، این امر را محقق کرده که از دو سال پیش به چین برود و در آنجا 

کاری کرده کارســتان، او فلسفه، عرفان و موالنا را در آنجا درس می دهد که 

مورد استقبال همگان قرار گرفته است. امیدوارم دکتر اعوانی در این کار و در 

کارهای دیگر بتواند قدم های موثری در آنجا بردارد. عزت اعوانی و عزت همه 

کسانی که در راه علم و فلسفه قدم برمی دارند، این است که انتساب به حق 

هستند و این انتساب به حق است که انسان را بزرگ می کند. «

  اعوانی الگوی فرهنگی است
در ادامه این مراســم مهدی محقق، با بیان فعالیت های اصلی انجمن، 

شــامل برگزاری بزرگداشــت مفاخر علمی و فرهنگی کشور است، گفت: 

»امیدوارم مدیریت و همکاران انجمن شرایطی را به وجود آوردند که نسل 

جوان بتوانند در این مراســم ها شرکت کنند. تاکنون در این انجمن 1۸1 

جزوه علمی برای بزرگان علمی چاپ شده تا بیشتر شناخته شوند، بزرگانی 

که باید اســوه و الگو برای جوانان ما قرار بگیرند. و قطعا جناب آقای دکتر 

اعوانی یکی از این اسوه و الگوها هستند. «

  صداقت فیلسوفانه
چهارمین ســخنران این نشســت غالمحســین ابراهیمــی دینانی 

بود. او گفت: »دکتر اعوانی مردی اســت که صداقت فیلسوفانه در او 

به خوبی آشکار اســت. او فلسفه اسالم و غرب را به درستی خوانده و 

زبان انگلیســی را به خوبی می داند. ما امروز مفتخریم که فیلســوفی 

به نام دکتر اعوانی داریم که کم می نویســد و کــم می گوید ولی زیاد 

تفکر می کند؛ همچون ســقراط که یک خط ننوشــت، ولی فیلســوف 

بــود، چــون فلســفه دغدغــه می خواهد و کســی که دغدغــه ندارد، 

نیست.« فیلسوف 

  علم، تواضع و ادب درکنار هم
ســید مصطفی محقق دامــاد هم در این مراســم دربــاره خصوصیات 

اخالقی دکتر اعوانی به ایراد ســخن پرداخت و گفت: »آنچه در شخصیت 

ایشــان برای من جذاب بود، این است که از حدود 35 سال پیش تاکنون 

روزبه روز به جذبه  شخصیتی او اضافه شده است. در کنار علم، تواضع و ادب 

در همنشینی با افراد در ایشان بسیار چشمگیر است. آنچه که بر این جذبه 

می افزاید، تواضع، اخالق، دوستی و مهربانی او است. تاکنون کسی که از 

دکتر اعوانی بی ادبی، بدخواهی و... ندیده است. « او اضافه کرد: »به عنوان 

یک آشــنا با دانش الهیأت، باید عرض کنم که ایشان برداشت های بسیار 

زیبایی از قرآن مجید دارند که گاه در نظر هیچ مفسری از قرآن، نمی توانیم 

آنها را ببینیم. «

  دانش وسیع اعوانی
منوچهر صدوقی ســها آخرین ســخنران ایــن برنامه بود که با اشــاره 

به خصوصیات علمی و شــخصیتی غالمرضا اعوانی گفت: »دکتر اعوانی با 

توجه به دانش وســیعی که دارند، آثار مکتوب خیلی کمی دارند و در واقع 

باید گفت بیشتر فیلسوف شفاهی هستند. به همراه ایشان در محضر استاد 

جولستانی اشــارات می خواندیم و من شهادت شرعی می دهم گاه برخی 

از مشــکالتی که در بحث به وجود می آمد، دکتر اعوانی با تدبر و درایت آن 

مسائل را حل می کردند. «

در پایان این مراســم با حضور حســن بلخاری، سید مصطفی محقق 

داماد، ســید محمود دعایی، نجفقلــی حبیبی، منوچهر صدوقی ســها 

و شــهین اعوانی، لوح تقدیر انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی به غالمرضا 

اعوانی اهدا شد.
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فقیِه حکیم
 مراســم بزرگداشــت مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب 

با حضور جمــع زیادی از عالقه مندان به حوزه اندیشــه اســالمی، 

 چهارشنبه ســوم بهمن ماه 1397 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

برگزار شد.   دراین مراســم حسن بلخاری، رئیس انجمن، منوچهر 

صدوقی ســها، عضو  شــورای علمــی انجمن، اکبر ثبوت، اســتاد و 

پژوهشگر فلسفه و تاریخ، احمد کتابی، استاد بازنشسته پژوهشگاه 

مطالعات علوم انسانی  و محمد حسین ریاحی اصفهان پژوه، درباره 

شخصیت علمی و سلوک اجتماعی این فقیه فقید سخن گفتند.  

  شما ارباب هستید!
حسن بلخاری درابتدای این نشست گفت: »شاگرد بلندمرتبۀ مرحوم 

میرزا جهانگیرخان قشقایی و اســتاد گرانقدر دکتر جالل الدین  همایی 

یعنی مرحوم آیت العظمی رحیم ارباب، متولد 1259 شمســی و متوفای 

19 آذرماه 1355 هجری شمسی بود، وجه تسمیه اش  به »ارباب« به این 

دلیل بود که خاندانش در چرمهین )از توابع شهرســتان لنجان اســتان 

اصفهان( دارای مکانت و ملکیت و شــرافت بودنــد،  گرچه خود، نام اول 

خویش یعنی رحیم را بیشــتر دوست می داشــت: روزی به دیدار حضرت 

آیت اللــه العظمی بروجردی می رود ســاده و  بی تکلــف در بیرونی منزل 

ایشــان می نشیند و می خواهد به حضرت آقا برســانند رحیم از اصفهان 

آمده شما را زیارت کند، آقای بروجردی  می گویند هرچه سریع تر ایشان را 

راهنمایی کنید و سپس فرمودند: نگویید رحیم آمده، بگویید ارباب آمده 

و خطاب به مرحوم ارباب  گفتند: شــما ارباب هستید. « اودرادامه اضافه 

کرد: »حیات سراســر اخالق و  ورع و پارســایی و حکمت و معرفت او نیز 

نشان می دهد نام  رحیم حقیقی و ارباب مجازی بوده است. جالل الدین 

همایــی در ابتدای التفهیم، کتاب را با بیان عناوینی چون شــیخ معظم، 

استاد  مکرم، عالمۀ العلماء، وحید عصر، قریع دهر، مصباح انوار الفقاهه 

و الدرایــه، نبراس  لوامع الحکمــه و الهدایه، عاِلم عامــل،  جامع العلوم و 

االدب، قبلۀ اولی االلباب، موالنا و مقتدانا، به اســتاد خویش رحیم ارباب 

تقدیم نموده است و این حاکی از جایگاه رفیع  علمی و اخالقی این فقیه 

بزرگوار است. « بلخاری اضافه کرد: »تمامی کسانی که  حضرت ایشان را 

می شناسند می دانند او جامِع کامل فقاهت، اخالق، حکمت و عرفان بود. 

سیر و سلوک حیاتش به کمال نشان می  دهد به درک این حقیقت زرین 

و کیمیای برین رســیده بود که تعالی و کمال جان، در گرو اتحاد حقایق 

چهارگانه فوق است. « 

  مجتهد به معنای واقعی کلمه
اکبر ثبوت دومین سخنران این برنامه بود. اوگفت: »مرحوم ارباب اگرچه 

که فقیه بزرگی بود، اما استاد بزرگ ریاضیات هم بود.  مرحوم استاد جالل 

الدین همایی خودشان به من فرمودندکه من جبر، مقابله، هندسه سطحی 

و استداللی و فن استخراج تقویم را در  محضر آقای ارباب فراگرفتم؛ به نظر 

من همین گواهی مرحوم همایی در این مورد و درباره تسلط آن مرحوم بر 

ریاضیات کافی است. «  او درادامه اضافه کرد: »مرحوم ارباب حکیم بزرگی 

بود، البته در حکمت مقلد نبود که مجتهد بود، نه از مالصدرا تقلید می کرد 

و نه  مقلد ابن ســینا و دیگران بود، درعین حال که به آنها حرمت می نهاد، 

نظر و رای خودرا درمسائل حکمی داشت والبته کتب حکما مثل  آثار بوعلی 

و آحوند کاشی راهم تدریس می کرد. « ثبوت ادامه داد: »او همچنین فقیهی 

بسیار بزرگ ومجتهد به معنای واقعی بود،  متاسفانه سال هاست که کلمه 

»مجتهد« از معنی واقعی خودش فاصله گرفته است. به قول مرحوم استاد 

شهید مرتضی مطهری، ما  تعدادی »اخباری« می بینیم که با فکر اخباری، 

اجتهاد می کنند و نهایت کاری که انجام می دهند این است که مابین اقوال 

مختلف،  یک قول را به عنوان فتوای خودشان اختیار و عرضه می کنند، اما 

مرحوم ارباب به هیچ روی این گونه نبودند. « مولف کتاب آخوند  خراسانی 

و شــاگردانش، اضافه کرد: »مرحوم ارباب درعلم اصول هم مجتهد بودند، 

یعنی اکتفا به آنچه که از گذشــته وجودداشــت،  نداشتند، بلکه یک شیوه 

تــازه ای به عنوان روش بینابین اصولی و اخباری را انتخاب کردند و درفقه 

هــم اکتفا به این نمی کردند که  صرفا ســخنان گذشــتگان را تکرار کنند؛ 

در بســیاری موارد نو آوری هایی در نظریات آن مرحوم مشــاهده می شود، 

به خصــوص در مســأله  ارث بــردن زن از تمــام ماترک که امــروز ما بعد از 

گزارشی از مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب)ره(  
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سال های سال به این نظریه رسیده ایم، درحالی که آن مرحوم این نظریه را 

حدود   ۸۰ سال پیش به صراحت اعالم کرده اند؛آن مرحوم شجاعت غریبی 

در بیان آرای خودشان  داشتند. « 

  شاگرِد استادان بزرگ فقه و فلسفه
درادامه این جلسه منوچهر صدوقی سها سخنرانی کرد. او در ابتدای 

سخنان درباره جهانگیرخان قشقایی، استاد اصلی حاج آقا رحیم  ارباب 

گفت: »از جهانگیر خان قشــقایی مثل ســایر حکمــا اثرمکتوبی موجود 

نیست، چند ســال پیش مرحوم سیف ا... وحیدنیا چند  صفحه از مرحوم 

وحید دستگردی را به بنده دادند که دربردارنده تقریرات درس منظومه 

جهانگیرخان به دستخط مرحوم دستگردی  بود که خوشبختانه، به همت 

انتشــارات مولی به چاپ رســیده اســت، جهانگیر خان درمقدمات این 

مطالب می گوید که اهل حکمت  وطالب آن باید خیلی در حفظ شریعت 

دقیق باشــند، دلیل آن هم این اســت که اگر فرضــا یک فقیهی مرتکب 

معصیت شــود، هیچ  کســی نمی گوید که فقهات او منجر به این مســأله 

شــده که می گویند معصیتی انجام شــده و مرتکــب آن، فقه هم خوانده 

اســت، اما اگر  طلبه و معلم حکمت باشد، می گوینداین ضاللت حکمت 

بوده که دراین فرد ظهور کرده اســت، چون شــرافت ذاتی فقه برای آنها 

 مسلم اســت، اما اگر اهل حکمت این گونه باشــند، آن را ناشی از ظهور 

فســق حکمت می دانند؛ البته این روزها به امثال ماهم چوب  این مسأله 

می خورد. « اودرادامه سخنان خود گفت: »بنده هم مرحوم ارباب را زیارت 

کرده بودم وهم یکی از شــاگردان مهم ایشــان که  مرحــوم میرزا محمد 

ظاهری اردبیلی بود، یک بار هم در خاطرم هست که در گذشته در رادیو، 

سخنرانی از مرحوم استاد همایی پخش می  کردند که به مناسبتی از آقای 

ارباب نام بردند و درهمان هنگام در رادیو گریســتند. « صدوقی ســها به 

مالقات خود با مرحوم ارباب هم  اشــاره کــرد و ادامه داد: »بنده به همراه 

آقای حسین آهی در اصفهان به زیارت مرحوم ارباب رفتیم؛ تا جایی که در 

یاد دارم منزلشان  حوالی مسجد سید دراصفهان بود، منزل بزرگی بود؛ 

وارد شدیم، ایشان کنار کرسی نشســته بودند و پولکی میل می کردند، 

عبا بر تن  نداشــتند و جلوس کرده بودند و با هزار افســوس چشم جهان 

بینشــان بسته شده بود }دراواخر عمر نابینا شده بودند{درهمین حال به 

 یاد این بیت ضیاء العرفای رازی که از استادان مالصدرا بود افتادم: زنهار 

ضیا عالج چشــمت نکنی - اوضاع زمانه را ندیدن خوشتر. «  مولف کتاب 

تاریخ حکما و عرفای متاخر بر مالصدرا اضافه کرد: »ســواالتی از ایشان 

کردم؛ یکی از سال تولدشان بود، تردید دارم که   139۷ یا 1399 قمری 

را گفتنــد؛ دربــاره درس آخوند کاشــانی هم فرمودند که من 12 ســال 

خدمت جهانگیر خان قشقایی و آخوند  کاشانی درس خواندم، باالخص 

در خدمت آخوند کاشانی، َشوارُق االلهام فی َشرح َتجریِد را خواندم ودو 

دوره شرح منظومه سبزواری؛  درباره جهانگیر خان هم فرموند که شاگرد 

آقا محمد رضا قمشه ای و میرزا حسن نوری، فرزند مالعلی نوری بود که او 

درحقیقت رئیس  حکمای متاخر ایران بوده است. « 

  فقیه با تقوا
پس از سخنان صدوقی سها، احمد کتابی به بیان خاطراتی از مرحوم 

اربــاب پرداخت و گفت: »در یکی از اعیــاد مذهبی که احتماال  عید غدیر 

بوده اســت، مرحوم ارباب مجلسی داشــتند که در آن اکثر علمای شهر 

به دیدن ایشــان می آیند؛ به مناســبتی، فردی کــه درذی  طلبگی بوده، 

بی اختیار بیان می کند که فالن فرد، تارک نماز اســت، مرحوم ارباب که 

معــروف به حلم و بردباری بودند و حتی یکبار  عصبانیت از ایشــان دیده 

نشده بود، برافروخته می شوند و با عتاب به او می گویند که مگر شما همه 

شبانه روز با آن فرد بوده اید که  چنین حکمی می کنید؛ این حاکی از تقید 

فراوان آن مرحوم به رعایت تقوا بود. « 

  حاج آقا رحیم ارباب و اتحاد مسلمانان
ســخنران پایانی این برنامه محمدحسین ریاحی مولف کتاب »ارباب 

معرفت« بود. او طی سخنانی گفت: »خواستگاه تربیتی مرحوم  ارباب در 

اصفهان بود، نقش اصفهان در بیان علوم و دانش های اســالمی و ایجاد 

مکاتب مختلف علمی بســیار مهم اســت، این شــهر به  نحــوی مرکزیت 

علمی داشته و بسیاری از دانشــمندان بزرگ ما در اینجا پرورش یافتند 

و شــاگردان زیادی را هم به جامعه علمی ایران  عرضه کردند. « او افزود: 

»مرحوم ارباب حاصل چنین مکتبی است؛ امروز در تخت فوالد اصفهان 

تعدادی زیادی از این دانشــمندان  مدفون انــد و مزار خود آن مرحوم هم 

محلی برای انس اهل معرفت است. « او تاکید کرد: »مرحوم ارباب تاکید 

براتحاد مسلمین  داشتند و باعلمای بزرگ اهل سنت هم ارتباط داشتند و 

همواره به دنبال رفع تفرقه درعالم اسالم بودند. «  در پایان این برنامه هم 

از کتاب »ارباب معرفت« تالیف محمد حسین ریاحی رونمایی و لوح تقدیر 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به  خانواده مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا 

رحیم ارباب)ره(، اهداشد. 
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حکیم انقالب 
 مراســم بزرگداشــت آیــت ا...  العظمــی عبــدا... جوادی آملــی روز 
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انجمــن برگزارشــد.در این مراســم کــه با حضــور جمع زیــادی از 

عالقه منــدان به حوزه های فقهی، فلســفی و عرفانی برگزار شــد، 

دکتر حســن بلخــاری، رئیــس انجمــن؛ آیت الله علیرضــا اعرافی، 

رئیس حوزه های علمیه سراســر کشور؛ دکتر مهدی محقق، رئیس 

هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ دکتر ســیدرضا صالحی 

امیری،وزیر سابق ارشاد؛ دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی؛ حجت االســالم دکتر مرتضی جوادی آملی به ایراد 

سخنرانی پرداختند.

  حکمت آراسته به تقوا
حســن بلخاری در ابتدای این برنامه گفت: »انســانی که بنا به معنای 

ذاتی حکمْت حکیم شــد، منع از فســاد می کند تا اصــالح کند نه اینکه 

صرفا منع فساد نماید: »حکم اصله َمنَع منعأ الصالح.«نهایت اینکه: عقل 

بازداشــتن نفس اســت از جهل؛ حکمت بازداشــتن نفس است از فساد 

و تقوی بازداشــتن نفس اســت از هوس؛ حاصل مطلق این بازداشتن ها 

رسیدن به همان َقْد أَْفَلَح َمْن َزکاها است.پاکی نفس، جان را آیینه می کند 

از برای رویت حقایق هستی.امری که امام محمد غزالی در شرح عجایب 

دِل احیاءالعلوم، شیخ اشراق در آثار خود، ابن عربی در فصوص و فتوحات 

و موالنــا در مثنوی بــر آن تاکید دارند. « او تاکید کــرد: »حکمت؛ آیت الله 

عبداللــه جوادی آملی را به زیور تقوی آراســته و هم عقلشــان را فروزانی 

بخشیده، عقل نیز حکمتشان را عمق بخشیده و ایشان را به صالح و سداد 

آراسته و نهایت تقوی که مصداق بارز این حدیث شان کرده که: »من اخلص 

لله اربعین یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه« تا ترجمان این 

شریفة عظیمه قرآنیه باشند که: »یوِتی اْلِحکَمه َمْن یَشاُء َوَمْن یوَت اْلِحکَمه 

کُر إاِلَّ أُوُلواأْلَْلَباِب )بقره، 269( خدا به هر کس  َفَقْد أُوِتی َخیًرا کِثیًرا َوَما یذَّ

که بخواهد حکمت مى  بخشــد و به هر کس حکمت داده شــود، به یقین ، 

خیرى فراوان داده شــده اســت ؛ و جز خردمندان ، کسى پند نمى  گیرد.« 

او در پایان گفت:»خداوند عمرشان را به بیان معارف حقه و حکمیۀ الهیه 

متبرک گرداند و جامعه اسالمی را بهره مند از فیوضات رحمانی و روحانی 

ایشان بگرداند.«

  جامع فقه و اصول و علوم عقلی
دومین ســخنران این جلســه   علیرضا اعرافی بود؛ او گفــت: »درباره 

خداوند به عنوان وجود مطلق و گفته شده است که آنجا که وجود و هستی 

به بی حدی برســد، در آنجا همه چیز جمع خواهد بود و همه کماالتی که 

در سایر مراتب هستی از هم جدا و اجتناب ناپذیر است، تمام آنها در وجود 

بی نهایت جمع خواهد بود.«اعرافی افزود: »در سایر مراتب وجود و هستی 

هم این روند هست، در مراتب نازل هستی خیلی از تضادها رخ می نماید 

که البته منشاء حرکت به سوی کمال خواهد بود، اما هرچه یک وجودی در 

مراتب هســتی باالتر رود، اجتماع اضداد با شکل پرشکوهی در آن تجلی 

می کند.« مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه داد: »هر چه انسان در 

مراتب هستی پربکشد، اضداد در او به شکل پرشکوهی متجّلی می شوند 

که این قانون انسان کامل اســت.«او تاکید کرد: »آیت الله جوادی آملی از 

جمع دوگانه های بــه ظاهر متضاد برخوردارند و این موجب شــده که به 

بزرگداشت این فقیه حکیم اهتمام داشته باشیم.« 

  فقیه اخالقی
در ادامــه این جلســه مهدی محقق ســخنرانی کــرد.او در ابتدای 

گزارش مراسم بزرگداشت آیت ا... العظمی عبدا... جوادی آملی



17 دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ  شامره 4 ـ دی، بهمن و اسفند 97

ســخنان خود گفت: »بســیار خوشــحالیم کــه میزبان اهــل علم برای 

بزرگداشت آیت الله العظمی جوادی آملی هستیم.شهر آمل که زادگاه 

ایشــان است، محل رشــد و پرورش بزرگان عرصه علم و ادب و حکمت 

بوده است و ایشــان هم تربیت یافته چنین شهر عالم خیزی بوده اند.« 

او افزود: »خوشــبختانه بنده با آیت الله العظمی جوادی آملی اســاتید 

مشــترکی داشــتم که یکی از آنها مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد 

تقی آملی است.اســتادان ایشان غیر از مرحوم آملی، مرحوم شعرانی، 

مرحوم الهی قمشــه ای و مرحوم عالمه طباطبایی اند.ایشــان عالوه بر 

معلومات وســیع علمی که دارند، مفســر برجســته قرآن هم هستند و 

البته در اکثر زمینه های علوم عقلی هم جامعیت باالئی دارند.«او تاکید 

کرد: »فارق از مقام علمی، ایشــان از جامعیت اخالقی هم برخوردارند 

و به تمام معنی یک عالم اخالقی اند و از تواضع قابل توجهی برخوردار 

هستند.« محقق در پایان سخنان خود گفت:»مشرب فلسفی و حکمی 

ایشــان بر اندیشــه فارابی و ابن سینا اســتوار اســت و البته در اندیشه 

اشراقی و صدرایی هم تسلط باالیی دارند.ق

  شخصیت وحدت آفرین
ســید رضا صالحی امیری ســخنران دیگــر این برنامــه بود.اوگفت:» 

آیت الله جوادی آملی می تواند نیازهای جامعه را پاسخ بدهد و جوان امروز 

نیازمند بازشناسی شخصیت این عالم بزرگواراست.« او افزود:» در جامعه 

پرتنش امروز، نیازمند شخصیت اجماع آفرین و انسجام آفرین هستیم، و 

آیت الله جوادی آملی از شخصیت هایی اند که می توانند محور وحدت ملی 

و دینی باشند و جامعه بر گرد این شخصیت جمع شوند.«

  حکیم انقالب 
در ادامۀ این جلســه ســید عباس صالحی به ایراد ســخن پرداخت.

او گفــت: »آیت الله جــوادی آملی به عنوان یک حکیم مســلمان، حکیم 

متمایــزی هســتند.ما در طول تاریــخ حکمای متعددی داشــته ایم که 

در اتصال حکمت اســالمی از نسلی به نســل دیگر موثر بوده اند و البته 

امتیــازات خاص خود را داشــتند.اما آیت الله جــوادی آملی در جهاتی 

نسبت به سایر حکما ممتازند؛ نکتۀ اول اینکه ایشان یک حکیم جامع در 

علوم عقلی، نقلی، عرفانی و جامع در علوم قرآنی و تفسیری اند و البته در 

همۀ این شاخه ها شخصیت جامعی هستند، چیزی که در تاریخ معاصر 

ما کم نظیر اســت.«  وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی ادامه داد: »آیت الله 

جوادی آملی حکیم مدرس اند و صدها شــاگرد برجســته در حوزه های 

مختلف علمی، نقلی و فلســفی در مکتب علمی ایشان تربیت شده اند، 

ایشــان با تدریس ممتد و مکتوبات فراوان اســت کــه حائز ویژگی های 

حکیم مدرس اند.« صالحی تاکید کرد: »مقام معظم رهبری تاکید دارند 

که فلسفه باید از حوزۀ نظری به زندگی اجتماعی وارد شود، چیزی که 

به خوبی در آثار آیت الله جوادی آملی مشــهود اســت؛ اینکه باید فاصلۀ 

نظر و عمل کمتر شــود و بحمدالله ایشان در این حوزه، از موفقیت های 

زیــادی برخوردار بوده اند.« او افــزود: »آیت الله جوادی آملی به مباحث 

بنیادین روز هم توجه ویژه ای دارد و البته به ســواالت و شــبهات زمانۀ 

خود هم توجه دارند که با مطالعۀ آثار ایشان شاهد این دغدغه هستیم«.

صالحــی در ادامــه گفت: »آیت اللــه جوادی آملی یک حکیم موســوعه 

نگارند و صرفا به تک نگاری های علمی نمی پردازند، لذا بسیاری از آثار 

ایشان نوعی دائره المعارف علوم وحیانی به شمار می روند.«وزیر فرهنگ 

و ارشــاد اسالمی در پایان ســخنان خود گفت: »آیت الله جوادی آملی، 

حکیم انقالب اند و در روند انقالب اسالمی تاثیر قابل توجهی داشته اند.

ایشان مبانی و مسائل مفقوده و مهم انقالب اسالمی را بررسی کرده اند 

و در این زمینه افق های جدیدی را برای ما گشوده اند.«

  عقالنیت وحیانی و تعالی جامعه
مرتضــی جــوادی آملــی هــم در پایان ایــن برنامــه گفــت: »از همۀ 

شخصیت های ممتاز علمی و فرهنگی کشور که در این جلسه حضور به هم 

رســاندند، تشکر و سپاسگزاری می کنم و از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

هم تشــکر و قدردانی می کنم که این جلسه با شــکوه را برگزار کرده اند.« 

او افزود، »آیت الله جــوادی آملی از همۀ عزیزان قدردانی نموده اند که در 

برگزاری این جلســه اهتمام نموده اند.«او اضافه کرد: »این مهم است که 

جامعــۀ علمی ایران به صــورت خاص و عام مورد توجــه و احترام آیت الله 

جوادی آملی اســت و البته بســیاری از معضالت علمی کشور با توجه به 

اقدامات علمی و فرهنگی ایشــان برطرف شــده اســت.« فرزند آیت الله 

جوادی آملی تاکید کرد: » ایشان همواره در تالش هستند که علوم را چند 

قدم به جلو ببرند و به خصوص در علوم قرآنی، اقداماتشان موجبات رشد و 

گسترش دانش تفسیری در جامعه شده تا از برکت نتایج این اقدام، کشور 

و جامعه بهتر و بیشتر ساخته شود.«

درپایان این برنامه، لوح زرین انجمن آثار ومفاخر فرهنگی به مرتضی 

جوادی آملی به عنوان نماینده آیت الله العظمی جوادی آملی تقدیم شد.
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نشســت علمی خبــری »هــزاره ابوریحــان بیرونــی« به همت 

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی و با همــکاری دانشــگاه آزاد 

اسالمی، شنبه 18 اســفندماه 1397 با حضور دکتر علی اکبر 

والیتی، رئیس هیأت موســس و امنای دانشــگاه آزاد اسالمی؛ 

دکتر حســن بلخاری، رئیــس انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی و 

دکتر مهــدی محقق رئیس هیأت مدیره انجمــن در محل تاالر 

آیینه انجمن برگزار شد. 

 عالم برجسته تمدن اسالمی
مهدی محقق، در ابتدای این نشست گفت: »این جلسه به عنوان 

مقدمه ای برای کنگره ابوریحان بیرونی تشــکیل شــده اســت. این 

حکیم و اندیشــمند از عالمان برجسته علم و تمدن اسالمی است و 

البته در علم نجوم تخصص فراوانی داشــته است. او افزود: در زمان 

ابوریحان بانوان تمایل زیادی به علم آموزی داشتند. همچنین چند 

مورد از آثار ابوریحان بیرونی به خواســته خانم ها تدوین شــده و تا 

امروز هم آثار متعددی از این حکیم مسلمان به یادگار مانده است.« 

رئیــس هیأت مدیره انجمن آثار ومفاخر فرهنگی در ادامه ســخنان 

خود افزود: »یکی از آثار ابوریحان بیرونی رســاله ای است که در آن 

آثار خود او و زکریای رازی تدوین و دســته بندی شده است، به قول 

کتابداران امروزی، او هم فهرســت کرده و هم تقســیم بندی علوم 

کرده اســت. کتاب فهرست ابوریحان را من تصحیح و ترجمه کردم 

که در انتشــارات دانشگاه تهران چاپ شده اســت؛ درحقیقت آثار 

این دانشــمند بزرگ نشان دهنده تسلط باالی او به علوم زمان خود 

اســت. « اودرادامه ســخنان خود گفت:»ابوریحان بیرونی در کتاب 

االثــار الباقیه، همه جشــن ها و عیدهای ملل مختلــف را آورده که 

جنبه گاهشــماری دارد. کتاب دیگر او التحقیق ماللهند اســت که 

برای نوشتن آن به زبان سانسکریت مسلط شده و پای درس بزرگان 

هندوســتان نشســت تا درنهایت بتواند این کتاب را به رشته تحریر 

درآورد. « محقق اضافه کرد: » ابوریحان بیرونی در کتاب الفهرست، 

اشــاره به خوابی می کند که دیده است و می گوید نمی دانم خواب 

من صادق اســت یا نه؟ در آن خواب می بنید عمر بیشــتری خواهد 

داشت. تقریبا 15۰ ســال بعد از ابوریحان، دانشمند تبریزی به نام 

غضنفــر تبریزی کتابــی در حقیقت متمم کتــاب ابوریحان بیرونی 

نوشــته اســت و در این کتاب اشــاره می کند که ابوریحان در تاریخ 

و درجه ای از ماه ســنبله به دنیا آمده که این درجــه را فقط انبیاء و 

اولیاء الهــی دارند و آنها در ماه ســنبله به دنیــا آمده اند. ابوریحان 

می گوید وقتی 6۰ سال داشــتم بیماری های متعددی گریبان من 

را گرفت و در حالی که اســتخوان هایم سست شده بودند، شبی در 

خواب دیدم کوشــش کردم ماه نو را ببینــم؛ ولی نمی توانم و در آن 

خواب کســی به من گفت: چرا تالش می کنی ماه نــو را ببینی؟ تو 

که 1۷۰ بار ماه را خواهــی دید! ابوریحان از اینجا فهمید در حدود 

1۴ سال دیگر عمر می کند. نکته ای که غضنفر تبریزی به آن اشاره 

 انتشار۱۰ کتاب درباره ابوریحان بیرونی
در نشست علمی، خبری »هزاره ابوریحان بیرونی« عنوان شد
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می کند؛ چون خواب رویایی صادقانه است، مدتی که ابوریحان ماه 

را دیــده 169 بار اســت نه 1۷۰ بار؛ غضنفر می گویــد در عالم رویا 

انســان با کلیات در ارتباط اســت و در کلیات عدد عقود مهم است 

نه عدد جزئی. «

 برگزاری هزاره ابوریحان بیرونی با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی
در ادامــه این مراســم حســن بلخــاری، طی ســخنان کوتاهی 

گفت: »امروز دوم رجب 1۴۴۰ قمری اســت و بنــا به روایات غالب 

و به ویژه تحقیقات انجام شــده، ابوریحان در تاریخ دوم رجب ۴۴۰ 

قمری وفات کرده اســت. « او اضافه کرد: »امروز هزارمین ســالگرد 

وفات این حکیم اســت. بر این اساس تصمیم گرفته شد که در سال 

آینده، هزاره ابوریحان را برگزار کنیم و در این قلمرو، حامی اصلی 

ما، دانشگاه آزاد اسالمی اســت. « او تاکید کرد: »بنابراین است که 

به همت انجمــن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری دانشــگاه آزاد 

اسالمی، هیأت علمی ای برای بزرگداشت این حکیم تشکیل، و 1۰ 

عنوان کتاب هم درباره اندیشــه های این دانشمند مسلمان منتشر 

شود. « 

رئیس انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی تاکید کرد: »در راســتای 

پاسداشــت مقام ابوریحان بیرونــی، آثاری که انجمــن درباره این 

عالــم جلیل القدر چاپ کرده اســت را نیز تجدید چــاپ می کنیم و 

امیدواریم که به همت هنرمندان مجسمه ســاز کشــور، تندیس این 

عالم و اندیشمند گرانمایه ساخته شود؛ همچنین بنا داریم درآینده 

نزدیک آرامگاه ابوریحان بیرونی را هم تعمیر و بازسازی  کنیم. « 

 جامع ترین دانشمندان تمدن اسالمی
درادامه این نشســت خبری علی اکبر والیتــی ضمن قدرانی از 

تالش هــا و زحمات مهدی محقق و حســن بلخــاری در انجمن آثار 

و مفاخــر فرهنگی با بیان اینکه جرج ســارتن یکی از نویســندگان 

تاریخ علم هر بخش از قرون مختلف اسالمی را به نام برجسته ترین 

دانشــمند آن قــرن معرفی می کــرد، گفت: »ســارتن در نامگذاری 

قــرن پنجم، بیــن شــیخ الرئیس و ابوریحان بیرونی تردید داشــت 

کــه درنهایــت حکیــم ابوریحان بیرونــی را بــه خاطــر اینکه اهل 

تجربــه و دقت بود و تــا از مطلبی اطمینان حاصــل نمی کرد، آن را 

نمی پذیرفت، به این حکیم بزرگ اختصاص داد. « 

رئیس هیأت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی افزود: »حکیم 

ابوریحــان بیرونی بــه زبان های متعــددی همچون سانســکریت، 

فارسی، عربی و خوارزمی )شعبه ای از زبان فارسی( و یونانی تسلط 

کامل داشــت و تالیفات و کتاب های این حکیم بســیار ارزشــمند و 

از کتب فلســفی معنوی برجسته اســت. « والیتی با تاکید بر اینکه 

حکیم ابوریحان بیرونی منجم، ریاضیدان و تقویم شــناس برجسته 

و بزرگــی بــود، گفت: »محمود غزنــوی تصمیم به قتــل او به خاطر 

تشــیع و ارادتش به اهل بیت)ع( داشت، اما از آنجایی که ابوریحان 

بیرونی منجمی بزرگ بود و به احکام نجوم اشراف کامل داشت، از 

تصمیم خود منصرف شد و او را همراه خود به غزنین برد و ابوریحان 

بیرونی نیز در این سفر ضمن فراگیری زبان سانسکریت و علوم روز 

موفق به نگارش کتاب های ارزشــمندی شــد. « رئیس هیأت مدیره 

دانشــگاه آزاد اســالمی گفت:» ابوریحان به میراث فرهنگی کشور 

توجه ویژه ای داشــت و به احتمال زیاد شیعه از نوع زیدی بود حتی 

محمود غزنوی می خواست او را به جرم شیعه بودن به قتل برساند، 

اما چون علم نجوم می دانســت از این قتل صرف نظر کرد. ایرانیان 

نقش بســیاری در تمدن اســالمی داشــتند و حتی قبل از کپرنیک 

قوانیم کپرنیکی را درک کردند. «

او ادامــه داد:  »یــک دانشــمند غربــی می گوید افــرادی مانند 

خواجه نصیر، ابوریحان بیرونی و ابن هیثم بصری ۴۰۰ ســال قبل 

از کپرنیک به نتایجی که کپرنیک رســیده بــود درک کرده بودند و 

نســبت به مفاهیــم بطلمیوس نقــد کردند و چــون کتاب های آنان 

در واتیکان بود دانشــمندان غربی آن کتاب هــا را خوانده و نظرات 

دانشمندان ایرانی را به نام خود ثبت کردند. یونانیان معتقد بودند 

نوری در چشم وجود دارد که به جسم می خورد و بعد چشم می بیند 

اما ابن هیثم می گوید ما هر چه تحقیق کردیم متوجه شــدیم نوری 

از چشــم خارج نمی شــود. « والیتی تاکید کرد:  »ابوریحان از جمله 

جامع ترین دانشمندان تمدن اسالمی بود اگر بخواهیم 5 دانشمند 

جامع االطراف که در تمدن اسالمی جامع عمل می کنند نام ببریم، 

قطعــا باید یکی از آنها ابوریحان بیرونی باشــد کــه به اهل بیت)ع( 

عالقه داشت؛ در اثبات شیعه بودنش همین نکته بس که ابوریحان 

مراســم عاشــورا، مباهله و واقعه غدیر را به تفســیر بیان می کند و 

بارها جملــه »من کنت مواله فهذا علی مواله« را در کتاب های خود 

بیان می کند. « رئیس هیأت موســس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی 

در پایان ســخنان خود گفت: »مسلمانان هزار سال پرچمدار تمدن 

بودند و در قرون وسطی که اروپایی ها در تاریکی بودند، مسلمانان 

11۰۰ ریاضی دان در تاریخ تمدن اســالم و 1۴ هزار متن پزشــکی 

که نقش مهمی در طب داشت، داشتند. «
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اقبــال  عالمــه  بزرگداشــت  مراســم 

الهــوری، شــاعر، حکیــم و فیلســوف 

برجســته جهان اســالم، سه شــنبه 21 

اسفندماه 1397 در تاالر شهید مطهری 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. 

در این مراســم که با حضور جمع زیادی 

از عالقه مندان به حوزه فلسفه، حکمت 

و زبــان و ادبیــات فارســی برگزار شــد، 

دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی، دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان 

علوم ایران، دکتــر غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگســتان 

زبــان و ادب فارســی، دکتر محمدبقائی)مــاکان(، اقبال پژوه و 

اســتاد دانشــگاه و دکتر اصغر دادبه، عضو هیأت مدیره انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخن پرداختند. 

  عشق به ایران و ایرانیان
حســن بلخاری در ابتــدای این برنامه گفت: »اقبــال الهوری در 

سیاســت، یقینا از بنیانگذاران پاکســتان به حساب می رود و به یک 

معنا، نخســتین کسی اســت که ایده یک کشور مســتقل و اسالمی 

را در همــکاری با کســانی چــون موالنــا محمدعلــی و محمدعلی 

جناح در شــبه قاره مطرح کرد و البته مبارزات فکری و سیاسی اش 

علیه اســتعمار و نوعی فلســفة سیاســی که اســتوار بر توحید الهی 

و رســالت محمدی بود. در فلســفه، آشــنایی عمیق بــا بزرگ ترین 

فالســفۀ غربی چــون کانت و هــگل و نگارش رســالۀ دکتری اش با 

عنوان رشــد مابعدالطبیعه در ایران که در دانشگاه مونیخ و به سال 

1۸99 میالدی دفاع شــد؛ رســاله ای که با نام سیر فلسفه در ایران 

به چاپ رســید. « او ادامه داد: همچنین اقبال در عشــق و محبت به 

ایران و ایرانیان و البته زبان شــیرین و نغز فارســی که در اشــعارش 

چنین تبلــور می یافــت. « بلخــاری افزود: 

»در حوزه تجدید حیات اســالم و اندیشــۀ 

اســالمی، اقبال را در عداد کســانی چون 

سید جمال الدین اسدآبادی قرار می دهند. 

اقبــال در جاویدنامه مکــرر از جمال الدین 

نام برده و ضمن اینکه او را موســس اصلی 

رنسانس اسالمی در دوره جدید می خواند، 

شایســته ترین فــرد بــرای لقب نوگــرا نیز 

می داند. در حوزۀ عرفان، آشــنایی با آرای 

ابن  عربی، سنایی، عطار، موالنا، عراقی، بیدل و شاه ولی الله و البته 

در میان همۀ این بزرگان، دل سپردگی تام و تمامش به موالنا محمد 

جالل الدین بلخی که تا آخر عمر مستمر و مداوم ادامه یافت و حتی 

در برخی از اشــعار خود، همچنانکه موالنا جان خــود را افروخته از 

فروغ امیرالمومنین علی )ع( می دانست. « 

  اقبال؛ مسلماِن مدرن
رضــا داوری اردکانی دومین ســخنران این نشســت بــود. او در 

ابتدا ســخنان خود گفت: »اقبال را ابتدا از طریق کتاب »سیر فلسفه 

در ایران« شــناختم و بیشــتر از طریق آنچه دکتر شریعتی درباره او 

نوشــته بود و بعدها از طریق آثار دکتر بقایی ماکان با او بیشتر آشنا 

شدم. اقبال شخصیت بزرگی است و همواره این شخصیت برای من 

مهم بوده و هســت. « او ادامه داد: »اقبال مسلمانی مدرن است، هم 

مدرن اســت و هم مسلمان است و کوششــی که برای جمع اسالم و 

جهان جدید کرده شــاید مهم ترین کوشش او باشد و بیهوده نیست 

که روشــنفکران به اصالح دینی ما به او توجــه دارند و متاخرین که 

اهل فلســفه تحلیلی هستند هم به فلسفه و اندیشه او عالقه دارند. « 

داوری در ادامه گفت: »او فیلسوفی است که از هگل و گوته آموخته، 

همچنین شاعر است، شــاعری که فارسی را مثل ما نمی دانسته اما 

حکیمی از تبار موالنا و سنایی
 مراسم بزرگداشت عالمه اقبال الهوری درانجمن برگزار شد
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شعر فارسی گفته و شاعری کرده است؛ البته به زبان »اردو« هم شعر 

گفته اســت، این نکته خیلی اهمیت دارد که شــخص غیر ایرانی یا 

ایرانی ترین غیر ایرانی، به فارسی شعر بگوید.«

  از تبار موالنا و سنایی
در ادامــه ایــن نشســت غالمعلی حدادعــادل به ایراد ســخن 

پرداخت و گفت: »اقبال، به حــق از مفاخر فرهنگی ایران و جهان 

اســالم اســت و بیش از همه به پاکســتان امروز تعلق دارد و همه 

بایــد او را گرامی بداریــم و او را به خوبی بشناســیم. « او در ادامه 

افزود: »معتقــدم اقبال الهوری باید دائما در ایران معرفی شــود، 

نباید به این اکتفا شــود که در گذشــته از او تکریم کرده ایم و دیگر 

نیازی به معرفی و تکریم او نداریم. « او ادامه داد: »سال 96 کتابی 

از بنده بــه نام حدیث ســرو و نیلوفر، حاوی 9 مقالــه درباره زبان 

فارســی در شــبهه قاره هند منتشر شد. ســه مقاله از این مقاالت 

درباره پاکستان و اقبال الهوری است، مقاله مفصلی از این کتاب 

با عنوان »اقبال، شــاعر و برتر از شــاعر« است که بنده در آن قصد 

داشتم بگویم که شــخصیت اقبال در مقام شاعر، به معنی محدود 

کردن و فروکاســتن مقام او نیســت و این ســخن به معنی اهانت 

به شعر و شــاعری هم نیســت، چون خود بنده قدر شعر و شاعری 

را می دانــم، ولــی می خواهــم بگویم که اقبــال از شــعر به عنوان 

وســیله ای برای تاثیر بر دیگران اســتفاده کرده اســت. او با شعر، 

تحریک احساسات نمی کند و شــعر برای شعر را نمی پذیرد، بلکه 

با ســرودن شعر به دنبال ارائه اندیشــه هایی رفیع بوده است. « به 

گفته رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اقبال الهوری تصدیق 

می کند که از تبار سنایی و موالناست و به ما هم تذکر می دهد که باید 

به دنبال پیام های اندیشه ای او در اشعارش باشیم. 

  ذوق زدگی شریعتی از اندیشه اقبال الهوری
محمــد بقائی مــاکان، چهارمین اســتادی بود کــه در ادامه این 

نشســت ســخنرانی کرد. او گفت: »بحث من درباره اقبال و مرحوم 

دکتر علی شــریعتی است. مرحوم شــریعتی چنان تحت تاثیر اقبال 

بود که کتاب نســبتا مهمی به عنوان »ما و اقبال« را نوشــت، اگرچه 

کــه این کتاب عمق آثــاری که بعد ها درباره اقبال نوشــته شــده را 

ندارد، امــا حکایت از ذوق زدگی او درباره »اقبــال« دارد. « او ادامه 

داد: »شیفتگی شــریعتی به »اقبال« آن چنان است که ستایش های 

اغراق آمیزی از او می کند و می گوید وقتی به »اقبال« می اندیشــم، 

او را انســانی بر گونه علی)ع( می بینم، در این ســخن، قیاسی بیان 

شــده که هیچ شــخص متدینی مصداقش را نمی یابد، و این بسیار 

تعجب برانگیز اســت. به سبب همین ارادت بی حد و حصر است که 

به شــدت تحت تاثیر اقبال و دیدگاه های او و متاثر از دستگاه فکری 

اوست با این تفاوت که اندیشــه های او همانند اقبال، جنبه جهانی 

ندارنــد. « این اقبال پژوه برجســته کشــور در ادامه گفــت: »اقبال، 

مطلق اندیش نیســت و همه جــا به دنبال حقایق می گــردد و البته 

پایه گذار دگراندیشی حاوی تســاهل هم هست، حال آنکه در تفکر 

دکتر شریعتی چنین اندیشه و نگاهی وجودندارد. « بقائی ماکان در 

ادامه افزود: »از جمله شخصیت های اسالمی که مورد توجه »اقبال« 

است، حضرت فاطمه زهرا)س( دخت گرامی پیامبر اکرم)ص( است 

که حتی وجود آن حضرت را از حضرت مریم)س( باالتر می داند. «

  حفاظت از زبان فارسی
اصغر دادبه آخرین ســخنران این نشســت بود. او در ابتدا گفت: 

»ســخن من درباره فرهنگ ایران اســت که اقبال الهوری به حق به 

آن بســیار توجه داشــت، فاصله اقبال و بیدل دهلــوی حدود 2۰۰ 

ســال اســت. بیدل به خوبــی شــرایط آن دوران را میدانســت و به 

اوضاع زمانه تســلط داشــت و درک می کرد؛ با زبان فارســی هم به 

خوبی آشــنا بود و با احســاس خطری که می کرد، بــه احیا و ترویج 

زبان فارســی پرداخت؛ او متوجه بود که باید بــه هرنحوی از زبان و 

فرهنگ فارســی حمایت و حفاظت کرد. « عضو هیأت مدیره انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی در ادامه گفت: »قرن هاست که ما دیگر سلطان 

محمود غزنوی نداشــتیم و فقط قدرت و نیــروی معنوی زبان و ادب 

فارسی را داشــتیم که باعث حفظ این فرهنگ و زبان شد و تا امروز 

هم نتایج اینقدرت معنوی قابل درک و مشاهده است. « دادبه تاکید 

کرد: »بیدل دهلوی، سیر نزولی فرهنگ مردم آن زمان را حس کرده 

بــود، ولی قدرت معنوی این زبان 2۰۰ ســال بعد، اقبال الهوری را 

آفرید که او هم تبدیل به یک شــخصیت جهانی شد. »اقبال« شیفته 

فرهنگی است که ما خودمان با آن دشمنی می کنیم. دیوار کشیدن 

میان دو بخش اســالم و ایران آن چنان افتخار نیســت، چون اسالم 

در آن دوره به کشــوری وارد شد که فرهنگی متعالی داشت و از این 

طریق بود که با عمق بیشتری پذیرفته شد و شرایط گسترش اندیشه 

دینی فراهم شــد نه اینکه ایرانیان بربر بودنــد و بی فرهنگ که این 

تحلیل درستی نیســت. « او در ادامه گفت: »اقبال تاکید می کرد که 

مرکز فرهنگی جهان اســالم باید ایران باشد، چون در پی این بودتا 

مرکزیت فرهنگی جهان با جایی باشــد که حاوی اندیشه های رفیع 

حافظ، موالنا و سنایی و... باشد. کشف فرهنگی عظیم و پرداختن به 

دنیا و جهان و حرکتی دیگر براســاس این فرهنگ و توجه به قرائت 

بزرگان فرهنگی ایران از اســالم، چیزی هایی اســت که »اقبال« به 

دنبال آن بود که البته در اشعار خود به آنها اشاره می کند. « 

در پایان این برنامه، برجالل دوســانی، رایزن فرهنگی ســفارت 

پاکســتان در تهران، طی ســخنانی از برگزار کنندگان این جلســه 

تقدیر و تشکر کرد و در ادامه لوح تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

در پاسداشــت مقــام علمــی عالمه اقبال الهــوری، بــه او به عنوان 

نماینده فرهنگی دولت پاکستان در ایران تقدیم شد. 
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تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند

به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک )حافظ(

 1۴بهمن ماه مصادف با بیســت و پنجمین سال درگذشت یکی 

از برجســته ترین، تاثیرگذارتریــن و نادره اســتاداِن تاریخ این کهن 

مرزو بوم دکتر عباس زریاب خویی اســت که در دوران دانشــجویی 

در درس فلســفه تاریخ مفتخر به شــاگردی او بود ه ام و توفیق درک 

محضر پر فیض او را داشــته ام. اســتادی که از ذخایر پر ارج فرهنگ 

ملی ما بود، از ســویی در حوزه علمیه قم، علوم اســالمی را آموخت 

و از ســوی دیگــر، در آلمان در رشــته های تاریخ و فلســفه تحصیل 

کرد و با فراگیری دو ســنت آموزشی شرقی و غربی، جامع االطراف 

در فلســفه، کالم، تاریخ، ادبیات فارســی و عربی و نسخه شناســی 

و متبحر در زبان های عربی، انگلیســی، فرانســوی و آلمانی شــد و 

فهرست آثارش نشان از جایگاه رفیع و مراتب علمی و تحقیقاتی اش 

دارد. اســتادی که با علم و فضل، فروتنی و تواضع و بیان شــیرین و 

لطیفه های ناشــنیده خود همه را مجذوب می کرد و معاشــرت با او 

برای عالم و عامی مطبوع بود. 

  استاد متعهد و دلسوز
اســتادی متعهد، دلســوز، مهربان و بی اعتنا به مادیات و حدیث 

تالش و حسن ســلوک که جز درس و تحقیق کاری نداشت و دانش 

را با بینش مثمر ثمر می دانست. از پیشگامان و نام آوران تاریخ نگاری 

جدید در ایران که تسلط شگرفی بر میراث تاریخی و ادبی اسالمی 

ـ ایرانی داشــت و با دقت علمی و موشــکافی های دقیــق و عالمانۀ 

خود همواره تحقیقاتش در باب مسائل و موضوعات مربوط به تاریخ 

اسالم و ایران حاوی نکته های نو و بدیع. عاشق ایران و زبان فارسی 

که به فرهنگ و تمدن غنی آن می بالید، ســاده و روان می نوشــت و 

فصیح سخن می گفت. در میان خاورشناسان مورد احترام و استناد 

بود و نســبت به بعضــی از آنها احترام خاصی داشــت. پرورش یافته 

مکتب استادانی مانند رویمر )Roemer(، شل )Shemeel( و بابینگر 

)Ba binger ( که به دعوت پروفسور والتر هنینگ ایران شناس نامی 

به دانشــگاه برکلی رفت و او را مفتون وسعت علم و حافظه کم نظیر 

خود کرد. استادی فراگیر و آموزنده که سال ها در دانشکده ادبیات 

دانشــگاه تهــران به تدریــس پرداخت و شــاگردان متعــددی را در 

مکتب خویش تربیت کــرد و نامالیمات زیادی دید، اما صبورانه و با 

متانت و وقار در برابر ســعایت حاســدان و بداندیشان سکوت کرد و 

همچنان پرتوان به پژوهش و تالیف و ترجمه ادامه داد و با تاســیس 

دائره المعارف تشــیع و دائره المعارف بزرگ اســالمی در توســعه و 

غنی شدن آنها نقش موثری ایفا کرد.  استادی حقیقت جو و دلبسته 

حقیقت کــه با حضور در کنفرانس ها و عضویــت در مجامع علمی و 

ادبی مایه سرافرازی ایران و هر ایرانی بود و همواره به هویت ایرانی 

اهمیت می داد و اعتقاد داشت پیام شــاهنامه، پیام دفاع از ملیت و 

قومیت ایرانی است. ملیتی که اساس معنوی و روحی آن دین اسالم 

و زبان پارسی و تاریخ چندهزارساله آن است. 

  بیزار از تحریف تاریخ
استادی که از تحریف تاریخ بیزار بود و اعتقاد داشت هر واقعه 

تاریخی را به صورت های مختلف می توان تفســیر کرد اما وجود و 

قطعیت خود واقعه انکارناپذیر اســت. اســتادی که دروغ علمی را 

نه تنها خیانت به نســل حاضر بلکه خیانت به آیندگان می دانست. 

در باب تاریخ نگاری و فلســفه تاریخ در ایران می گفت در حوادث 

بزرگ تاریخ نگاری آغاز می شود و مورخان برجسته ای پا به عرصه 

وجود می نهند که جهانی فکر می کنند و تاریخ را تاریخ یک ملت، 

یک دیــن یا یک مذهــب نمی دانند. او مورخانی چــون ابوریحان 

بیرونــی و بیهقــی را ارج می نهــاد. بیرونی را به واســطه توجهی 

کــه به تاریخ اقوام و ملــل دیگر کرده و در کتــاب آثارالباقیه خود 

صفحــات زیادی را به تقویم ایــران و یهود اختصاص داده و کتاب 

تحقیق ماللهند را نوشــته است، و بیهقی را به جهت روح انتقادی 

و اینکه تاریــخ بیهقی تنها تاریخ غزنویان نیســت بلکه تاریخ تمام 

مردم ایران است. 

همچنین می گفت ایرانیان چون حکومت سلجوقیان را دوست 

نداشــتند، بنابراین تواریخی که در این دوره نوشته اند ناقص، کم  

اهمیت و کوچک اســت. اما بــا حمله مغول، تاریخ نگاری شــکوفا 

می شــود و مورخان بزرگی چــون خواجه رشــیدالدین فضل الله 

همدانــی و جوینی کتاب هــای ارزنده ای چــون جامع التواریخ و 

جهانگشــای جوینــی را می نویســند. در پایان گفت اســتاد دکتر 

زریــاب با صفات بارزی چون دقت، تقوی، امانت علمی، شــرافت 

انســانی و تشــوق جوانــان در امور علمــی و تالیــف و ترجمه آثار 

گرانقدر نام نیکش در بین اهل علم و فرهنگ جاویدان اســت.

به بهانه بیست و پنجمین سالروز درگذشت دکترزریاب خویی

 دلبسته حقیقت

نادره جاللی
مدیرپژوهش های راهبردی انجمن
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مقبره باباطاهر عریان
ساخت بنای باباطاهر در سال 1344 شمسی 

به همت انجمن آثار ملی )آثار ومفاخر فرهنگی( انجام شده است
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 تازه های نشر  انجمن

 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر غالمرضا اعوانی
غالمرضا اعوانی از جمله سّنت گرایان بلندمرتبۀ ایرانی است. سّنت گرایانی 
که بر بنیاد تعریف سّنت، سّنت را با چهار ویژگی وحیانیت، استمرار، اثبات و 
تجسم می شناسند؛ یعنی امری جاودان و جاری در حیات انسانی که منشایی 
وحیانی داشته و  برکتی مســتمر و الهی است، امری که صدق و صفا اسباب 
تحقق آن و هنر، معماری، فنون، علوم و ســلوک فردی تجســم آن است. این 
ویژگی آخر سبب گردید سّنت گرایان در حکمت ورزی خود به ابعاد مختلف، 

من جمله هنر و معماری، نظری ویژه و بسیار قابل تأمل داشته باشند. 

 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله العظمی جوادی آملی
حکمت، هم جان آیت الله العظمی جوادی آملی را به زیور تقوی آراسته و هم 
عقلشان را فروزانی بخشیده، عقل نیز حکمتشان را عمق بخشیده و ایشان را 
به صالح و سداد آراسته و نهایت تقوی که مصداق بارز این حدیث شان کرده 
که: »من اخلص لله اربعین یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه« 
تا ترجمان این شریفة عظیمة قرآنیه باشند که: »یوِتی اْلِحکَمه َمْن یَشاُء َوَمْن 
کُر إاِلَّ أُوُلواأْلَْلَباِب )بقره، 269( خدا  یوَت اْلِحکَمه َفَقْد أُوِتی َخیًرا کِثیًرا َوَما یذَّ

به هر کس که بخواهد حکمت مى  بخشد و به هر کس حکمت داده شود، به یقین ، 
خیرى فراوان داده شده است ؛ و جز خردمندان ، کسى پند نمى  گیرد. 

 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی عالمه اقبال الهوری
بــا تأمل و تحقیق در باب حیــات و آثار عالمه اقبال الهوری، با شــخصیتی 
متضلع و چندوجهی مواجهیم که در برزخ ســّنت و مدرنیته و با تحصیل در 
شــرق و غرب و با اتکاء به استعداد و پشتکار کم نظیرش در حوزه های متکثر 
فوق، سخن گفت، و شعر سرود و کتاب نوشت. در اندیشه و الهیأت اسالمی 
بــا آثاری چون: احیای فکر دینی در اســالم، مثنوی مســافر و بال جبرئیل؛ 

بیانگر آگاهی عمیق او با اندیشه های اسالمی است. 

 صراح اللغه )مجموعه 2 جلدی(
کتاب صراح اللغه یا الصراح من الصحاح اثر ابولفضل محمد بن عمربن خالد 
مشــهور به جمال قرشی، دانشمند ترکستانی متولد 62۸ هجری قمری در 
شــهر المالیغ)الما آتای کنونی( و متوفای دهه اول قرن هشــتم بین ســال 
های ۷۰5 تا ۷1۰ هجری است. این کتاب در اصل ترجمه فارسی الصحاح 
جوهری است که عنوان کامل آن الصحاح )تاج اللغه و صحاح العربیه( است. 

این اثر با تصحیح و ترجمه محمد حسین حیدریان منتشر شده است.


