پرچمدار وحدت

جان و جهان نو در اندیشه موالنا

گزارشی از بزرگداشت عالمه امینی(ره)

یادداشتی به قلم رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

صفحه ۵

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد  ۱۳۹۸ـ قیمت ۵۰۰۰ :تومان

صفحه ۱۴

«مهدی حجت»
در گفت و گوی اختصاصی
با «مفاخر ماندگار»:

میراث فرهنگی
ضامن هویت ماست
نه عاملی برای
درآمدزائی
صفحه ۶

با آثار و گفتارهایی از :
حسن بلخاری،مهدی محقق،اصغردادبه ،منوچهر صدوقی سها ،محمدجوادحجتی کرمانی،داودفیرحی،
سید علی موسوی گرمارودی ،میرجالل الدین کزازی،احمدتمیم داری،حســین پاینــده،شــیوادولــت آبــادی،
جاللی 1
نادرهخرداد ۹۸
اردیبهشت و
احمدامینی،کاوه ـ فروردین،
فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۵
ماهنامه
بهرام پروین گنابادی،حمیدرضااسالمی،سیدمحسن دو
خورابه و
پرور،
دین

آرامگاه صائب تبریزی (اصفهان)

محمدعلی صائب تبریزی از بزرگترین غزلســرایان سده یازدهم هجری و نامدارترین شاعران عصر صفویه است.
میرزا
ّ

صائب ســبکی را به کمال رســاند که چند سده پس از او سبک هندی نامیده شد .او شاعری کثیرالشعربود و مثنویای به نام

قندهارنامه در باره جنگهای شاه عباس و فتح قندهار هم ازاو به جا ماندهاست .اودر اصفهان درگذشت و در محل ٔه لنبان دفن

شــد ه اســت .آرامگاه او در اصفهان در خیابانی که به نام او نامگذاری شدهاست ،قرار دارد .سال  1342شمسی ،کارشناسان

انجمــن آثار ملی – مفاخر فرهنگی -کار مرمت و ســاخت بنای این آرامگاه را آغاز کردند و ســال  1343این بنای تاریخی به
بهرهبرداری رسید.

آرامگاه کمال الملک ( نیشابور)

نیشابور دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی ،آرامگاه تعدادی از مشاهیر ایران را در خود جای داده است :عطار ،خیام

و کمال الملک ،شخصیتهای برجستهایاند که در سفر به نیشابور میتوانید به دیدن آرامگاه آنها بروید .بدون شک آرامگاه
کمال الملک یکی از معروفترین جاذبههای نیشابور است و هنردوستان زیادی در سفر به این شهر از آن بازدید میکنند .سال
 1338شمسی به همت انجمن آثارملی – مفاخرفرهنگی -و با نظارت مرحوم مهندس سیحون ،عملیات بازسازی ومرمت این

آرامگاه آغازو در سال 1342به بهرهبرداری رسید.

 2دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد ۹۸

فهرست مطالب
4

رسمقاله

۵

جان و جهان نو در اندیشه موالنا  /گفتاری از رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

۶

میراث فرهنگی ضامن هویت ماست نه عاملی برای درآمدزائی  /گفتوگو با «مهدی حجت»

۱۰

استاد متواضع  /گزارشی از مراسم بزرگداشت دکرت محمود عبادیان

۱۰

ادیبان و مقام والیت  /گزارشی از نشست «جایگاه امام علی (ع) در ادبیات ایران و بزرگداشت روز فردوسی»

۱۴

پرچمدار وحدت  /گزارشی از مراسم بزرگداشت عالمه امینی (ره)

۱۶

جلوه حکمت  /گزارشی از مراسم بزرگداشت آیت الله میرزا ابوالحسن جلوه

۱۸

زبان فارسی؛ زبان علم است  /گفتوگو با دکرت اصغر دادبه (بخش پایانی)

۲۰

سعدی؛ کهنگرای نوآور  /نوشتاری از میرجالل الدین کزازی

۲۲

میراث فرهنگی گنجینه عظیمی از هویت ملی  /یادداشتی از نادره جاللی

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار
صاحب امتیاز و مدیرمسوول :حسن بلخاری
رسدبیر :کاوه خورابه
دبیر تحریریه :صدرا صدوقی
مدیر هرنی :یعقوب حیدری
همکاران این شامره :نادره جاللی ،سهیال تیموریان  ،فرشته آقاظهیری ،نرگس صادقی زاده ،مریم معتدن ،افسانه شفاعتی
دبیر عکس  :سحر قریب
پایگاه اطالع رسانیwww.anjom.ir :
نشانی :خیابان ولیعرص (عج) ،پل امیر بهادر ،خیابان رسلشکر علیاکرب بشیری ،شامره 71
تلفن ۳ :ـ  ۰ ۲۱-55374531فاکس۰۲۱- 55366968 :
چاپ :پیام ننواندیش
دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد 3 ۹۸

رسمقاله

یادآر زشمع مرده یادآر
عبارت دیگر متکی بر فلســـفهای برآمـــده از تاریخ
که مناســـبات هویتی ما و دیگری را در شـــمایلی

کاوه خورابه

سردبیر

فرهنگـــی تعریـــف میکند.پیامـــد بیتوجهی به
چنین گنجینه انباشـــتی و ننگریســـتن اندیشهوار

بـــه میـــراث برجـــای مانده از پیشـــینیان ســـبب
گسســـتی فرهنگـــی میشـــود که تعلیق انســـان

گویـــی «یادآر زشـــمع مرده یـــادآر» ،صـــور دائما

امـــروز را با حجم وســـیعی از مولفههای غیربومی،

ایـــن مرزوبوم؛ گوشـــی گاه ناشـــنوا کـــه رهیافت

داشـــت کـــه گاه چنـــان منجـــر بـــه چیدمـــان و
چینه ِ
مان ناســـازمند و ناســـازوار در عرصه فرهنگ

دمندهای اســـت بر گـــوش دهخدایـــان فرهنگی

نشـــنیدنش ،نامبـــارک محصولی خواهـــد بود از
جنس فراموشـــی حافظـــه تاریخی.چه! انباشـــت

جهـــان اداراکـــی امروزیـــن مـــا را بیتردیـــد،
گردآمدگانی اســـت از جهان دیـــروز؛ دیروزی که

گذشـــته نام گرفتـــه و به مثابـــه امـــر پایانیافته

تلقـــی میشـــود.اما در واقع زنده بیداری اســـت

مســـتمر ،کـــه در جـــان امروزیان حلـــول مییابد
و محـــرک و متحـــرک چرخدندههـــای رونـــده

تاریـــخ میگردد.ماترک بهجای مانده از گذشـــته
چونان ســـرمایهای زرین ،پشـــتوانه هرگونه کنش

اجتماعـــی ،اقتصادی و فرهنگی مردمانی اســـت
که برآننـــد تا در دهکده جهانی امـــروز ،اندریافتی

یگانه از خـــود بهجـــای گذارنـــد.درک و پذیرش
«من» یا «ما»ی ایرانی توســـط آن «دیگری» میســـر
نمیشـــود مگر به مدد بهرهجســـتن از سرمایهای
گرانبها بـــه نام «ســـرمایه نمادین».ســـرمایههای

نمادین هر کشـــوری چـــه در قالب آثـــار مکتوب
و چـــه آثـــار غیرمکتـــوب همچـــون بناهـــا و آثار

باســـتانی و فضاهـــای طبیعـــی خاص و یـــا آیین
و ســـنتها کـــه در مجمـــوع میتـــوان بهعنـــوان

میـــراث فرهنگـــی یـــک ملـــت از آن نـــام بـــرد،
مهمترین امکان قرارگرفتن در مناســـباتی اســـت
که مفهـــوم توســـعه در بســـتر آن معنـــا مییابد؛

توســـعهای متکـــی بـــر تاریخـــی اندیشـــیده و به
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وارداتـــی و گرتهبرداری شـــده به همـــراه خواهد

میشـــودکه بـــر سرگشـــتگیمان دوچنـــدان
میافزاید.چیســـتی و کیســـتی امروز ما بیتردید
در امتـــداد فهـــم و دریافـــت تاریـــخ فرارونـــده
از گذشـــته بـــه حـــال اســـت؛ درک و دریافتـــی

ســـنجشگرانه و خردمندانه که از غربال اندیشـــه
بگذرد و به ســـنگ معیارهای عقالیـــی محک زده
ِ
داشـــت ســـرمایههای نمادین این
شـــود.به یـــاد
مرزوبـــوم همواره صالی هشدارباشـــی را میدهد
که گاه به ســـبب دلمشـــغولیهای روزمرگی این
روزگار ،نســـیان مردان و زنانی را به همراه داشته
که آجـــر به آجر بنـــای فرهنگیمـــان را به صبری

خونینجگرانـــه بنـــا کردند.برماســـت همنـــوا با
مرد نیکاندیـــش و ایراندوســـت ،دهخدای زبان
و فرهنـــگ ایران زمیـــن بخوانیم:
مرغ سحر! چو این ِ
ای ِ
شب تار

بگذاشت ز سر ،سیاهکاری،
وز نفحهی روح ِ
بخش اسحار

رفت از س ِر خفتگان ،خماری،
بگشود گره ز ِ
زلف زرتار
نیلگون عماری،
محبوبهی
ْ

یزدان ب ه کمال شد پدیدار
ِ
اهریمن زشتخو حصاری،
و
ِ
شمع مرده! یادآر!
یادآر ز

جان و جهان نو در اندیشه موالنا
حال اگر حضرت ذات ،افشا و اظهار و تجلی خود کرد ،بنا به الیتناهی

بودن ذات ،تجلیات هم الیتناهی است .اما از الیتناهی بودن تجلیات

حسن بلخاری

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
موالنــا تعبیر عاشــقانه و عارفانــهای از جهان نو و نوشــدن دارد؛

حضرت حق و توسع نامحدود حضرت حق ،نو به نو شدن جان و جهان
به دست نمیآید .چه اشکالی دارد که بگوییم تجلی به واسطه نسبت
به ذات ثبات و دوام ،جوهری دارد و بنا به این ثبات و دوام جوهری نیاز

به تکرار متجلیات ندارد ،پس نیاز به نو شدن جان و جهان نیست .اما
واقعیت قضیه آن است که خواص جهان ناسوت ،همان خواص جهان

رد پای جدی این بحث را باید نزد شــیخ اکبر جســتوجو کنید و
اما ّ
پیش از شــیخ اکبر ابن عربی ،اشارتی که اشــاعره دارند و پیش از آن

قول اشاعره «العرض الیبقی زمانین» .اینجا جناب ابنعربی از نظریه

نظریــات و تجلیات متعدد وجود دارد و این نظریات متعدد و مختلف،

اینها را به نحوی نفی میکند .اما واقعیت قضیه آن است که من هیچ

اولیــه آن ،نظریه فیض فلوطین اســت و اگر بخواهیم کالبدشــکافی

باشد .این مقدمه دوم درباره جان جهان و نوشدن است که موالنا ذکر

نظریه فیض فلوطین که در این مورد سخن گفته است .یعنی در عالم،

به نو شــدن جان و جهان تعبیر شــده اســت که به نظر میرسد نقطه
کنیم ،به نظریه «حرکت هراکلیتوس» هم میرسد و این جمله مشهور

ملکوت نیســت .ما در ایــن جهان ماده با اعراض روبهرو هســتیم و به

اشــاعره اســتفاده میکند ،گرچه در فصل دوازدهم فصوص الحکم
متکلمی را نیافتم که با قاعده «العرض الیبقی زمانین» مشکل داشته

میکند .اما در قلمرو ناسوت اعراض بهگونهای هستند که در دو زمان

او که میگوید «در یک رودخانه دوبار نمیتوان شنا کرد ،زیرا بار دوم

نمیتوانند باشــند؛ نتیجۀ قهری آن اســت که ما همزمان میمیریم و

نیســت .چون مثال نظریهای که ابنعربی دارد و به نظر میرسد روی

حال چرا نو شدن ما با تکرر نو شدن جهان برابر است؟ چون در حکمت

آب ،آبی دگر اســت و تو ،تویی دگر » .بحث ما فعال ریشهیابی تاریخی
نظر موالنا تاثیر گذاشــته اســت ،تفاوتهایی با نظریه فیض فلوطین

همزمان زنده میشــویم که دقیقا تفسیر نو شدن جان و جهان است.
ما نســبت ذاتی میان انسان و جهان وجود دارد .هم در جان ما این نو

دارد .یعنی این نظریه ،الزاما از دل آن نظریه بیرون نیامده و در برخی

شــدنهای متوالی وجود دارد و هم در جهان و هیچ ذرهای نیست که

اگر نگویم تحت تاثیر ،دستکم مشابه با نظریه «توسع الهی» ابنعربی

و مبانی ادراک نظریه موالناست ،آن است که ابنعربی به خلق معتقد

موارد با آن اختالف نظر جدی دارد .من این نو شدن اندیشه موالنا را

میدانم .البته بحثی خواهم داشــت که از نظر تاریخی ،امکان اینکه

موالنا تحت تاثیر ابنعربی بوده باشــد وجــود دارد یا نه .اما همینجا

حیاتش بقا داشته باشد .نکته جالبی که در نظریه ابنعربی وجود دارد

نیست ،یعنی ایشان معتقد نیست که چیزی که به وجود میآید از عدم
به وجود میآید .وی خلق را معادل ظهور میداند .هنگامی که جناب

عرض کنم که شــباهت تام و تمامی وجود دارد میان نظریه «اتســاع

سلیمان نبی به اطرافیان خود میگوید که کدام یک از شما میتوانید

این همایش دارد .در باب مســاله نو شــدن توضیحی که هســت آن

بن برخیا میگوید در یک چشم بر هم زدن .از نظر ابنعربی ،آصف بن

الهــی» ابنعربی با همین شــعر «هر نفس نو میشــود» و عنوانی که

تخت بلقیس را برای من بیاورید؟ هر کس زمانی را ذکر میکند .آصف

اســت که ابنعربی پیش از «نظریه خلق جدید» از «توســع الهی» نام

برخیا به دلیل علم لدنی ،یک لحظه در یمن این تخت را نابود میکند

و صفات ،حدی برایشــان متصور نیست .حضرت ذات یا وجود اصل و

داستان رمزی این نوشدنهاست و ما دائم در هستی خود آن را احیاء

برده است .این بدان معنی اســت که حضرت ذات و به طبع آن اسما
اصیل حضرت حق هیچ حــد و نهایتی ندارد .تجلی این الیتناهی در

اســما و صفات و بعد بر دنیا و حضور این تجلیات تا عالم ناســوت .بنا

بــه الیتناهی بودن ذات این تجلیات هم الیتناهی اســت .نکتهای که
ابنعربی ذکر میکند این اســت که ذات دارای توســع اســت .یعنی

وســیع است و این وسعت بهگونهای است که هیچ حد و نهایت ندارد.

و لحظۀ دیگر در نزد سلیمان در اورشلیم آن را احیاء میکند .این احیاء
میکنیم .ما از جمله اعراضیــم و اعراض نمیتوانند در دو زمان باقی
باشند؛ اما از یک طرف ما هستیم و این هستن ما محصول مردنها و

تولدهای پیاپی ماست .هر نفس نو میشود دنیا و ما و این نو شدنها

در یک زمــان متوالی رخ نمیدهد و هر آن و هر لحظه نو میشــویم؛

لکن ما وقوف به این احیاء نداریم.
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«مهدی حجت» در گفت و گوی اختصاصی با مفاخر ماندگار:

میراثفرهنگیضامنهویتماستنهعاملیبرایدرآمدزائی
صدرا صدوقی

دکترمهــدی حجت ،همــواره با اندیشــههای معمارانــه ایرانی
شناخته شــده است .اواز بنیانگذاران ســازمان میراثفرهنگی

اســت و بــه دلیل تجربــه طوالنی کــه درعرصه نظــری و عملی
دراین حوزه داشته ،بهعنوان یک استاد برجسته و مدیرباسابقه
درعرصه میراث فرهنگی و معماری کشور شناخته شده است.او

هم اکنون درکنار سایر فعالیتهای علمی و مدیریتی خود ،عضو
هیات مدیره انجمن آثار ومفاخر فرهنگی است .از همین رو پای

صحبت این اســتاد با سابقه نشسته ایم تا بعد از حدود سه دهه

فعالیت تخصصی درحوزه میراث فرهنگی کشــور ،فراز و فرود
فعالیتهای انجام شده دراین عرصه رابا او مرور کنیم.

دریک نگاه کلی ،میراث فرهنگی را چگونه تعریف میکنید؟

هویت فرهنگی در هــر جامعهای اهمیت قابل توجهی دارد.

حــال با همین تعریفی کــه از میراث فرهنگــی بیان کردید،

توجــه به این میراث تاچه ســطحی میتواند در حفظ هویت

فرهنگی ما تاثیرگذار باشد؟

در نیمــه اول دهه  60قانون تاســیس ســازمان میراث فرهنگی و

ابتــدا باید توجه کنیــم که مفهــوم واژه هویت چیســت؟! هویت

تصویب کرد در آنجا تعریفی برای میراث فرهنگی نوشــته شــده که

هویت ملت ایران صحبت کنیــم در حقیقت از این صحبت میکنیم

اساســنامه آن تدوین و به مجلس پیشنهاد شد و مجلس این قانون را
موردتایید مجلس شورای اسالمی و نهادهای بینالمللی یونسکو هم

قرار گرفته اســت؛ دراین تعریف آمده اســت :میراث فرهنگی عبارت

است از رد پای حرکت انسان در طول تاریخ که با مالحظه آن ،جهت

حرکت و امکان عبرت گرفتن برای انسان فراهم میشود .این رد پای
حرکت ،یعنی همه امــور معنوی ،مادی ،ملمــوس و غیر ملموس که

از انســان باقی میماند .البته باید به این توجه داشــت که آنچه امروز

میراث فرهنگی ما اســت مجموعه معارفی اســت که گذشتگان ما به
آن دســت پیدا کردهاند و آنها را به منصه ظهور رســانده اند؛ ما امروز

از گلســتان یا بوســتان ســعدی ،از مثنوی مولوی یا از دیوان حافظ

و شــاهنامه فردوســی حرف میزنیم ،این موارد عظیمترین مواریث
فرهنگی ما هستند که شاید قابل مقایسه با آثار فیزیکی بسیار مهم و

به جا مانده نباشند که حتی به ثبت جهانی رسیدهاند و اما گاهی باید
برتر از آنها هم تلقی شــوند چون اینها ،نوامیس فرهنگی ما هستند.
انســان در این سرزمین زیسته و در اثر زیســتن او آثار مادی و معنوی

به جای مانده که درحقیقت بر کیفیت وجودی انسان داللت میکند.
امام معصوم (ع)می فرماید« :آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا إلى اآلثار»،
آثار ما داللت بر ما دارد پس به آثار ما نگاه کنید .انسان وقتی در طول

زمان حرکت میکند؛ براســاس موقعیتهای مختلفــی که به وجود
میآیــد ،چیزهای مختلفی را چه معنوی و چه مادی به وجود میآورد
که همه اینها ازجمله مباحث فرهنگی هستند.
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در کنار ماهیت در جواب کلمه «کیســتی» معنــا پیدا میکند .اگر از
که این ملت کیســتند؟ برای فهمیدن این ســوال باید به چه چیزی

مراجعه کرد؟ اگر از شــما سوال کنم شــما کیستید؟! تمام جمالتی
که به کار خواهید برد ،تماما ماضی هســتند؟ میگویید اینجا متولد

شدم و اینجا درس خواندم و ...هر چه هست مربوط به گذشته است،
بنابــر این هویت یا کیســتی هر موجــودی به آنچه که در گذشــته او

اتفاق افتاده اســت ،بر میگردد .یا آن زمان در اختیار هر کسی قرار

میگیرد تا «کیســتی» خود را به منصه ظهور برساند .آنطور که قرآن

کریم میگوید :زندگی برای شما مثل باران است .همانطور که گفته
میشــود وقتی باران ببــارد « در باغ الله روید و در شــوره زار خس »
هر کســی کیفیت بودن خود را عیان میکند .لذا برای یک ملت هم

زمــان و عمری که در اختیار او قرار میدهند {این زمان و عمر} محل
تجلی «کیستی» او است .اگر میخواهیم بفهمیم که او کیست ،ابتدا

باید به ســوابق او رجوع کنیم و بفهمیم؛ این مطلب بســیار روشــن و
ساده است .وقتی بخواهید کسی را استخدام کنید بهطور طبیعی از

گذشــته او و حاالت روانی و احساســی و علمی و رفتاری اش سوال
میکنید تا بدانید شایســتگی این شــغل را دارد یا نه؟! یعنی فردای
فــرد ،مبتنیبر کیفیت «بودن» او اســت .برنامهریزی برای آینده یک
کشــور مبتنیبر این اســت که ما بدانیم او کیست؟! و این «کیستی»

از دل میراث فرهنگی بیــرون میآید .چون با این تعریف چیزی بجز

گذشته یک انســان برای او وجود ندارد که بفهمد ،کیست .از جمله

خصوصیتهای این «کیستی» این است که میزان اشتراک و افتراق
با دیگــران را مشــخص میکند ،یعنی وقتــی میگوییم مــا ایرانی

هستیم ،کیفیت بودن ما در گذشته تفاوت ما را با سایر ملتها نشان

از کشــورهای اروپایی به این مرکز آموزشی ،دانشجو میفرستادند.
این اتفاق دو دلیل داشــت :اول اینکه ما انواع و اقسام آثار را از پیش

از تاریخ تا امروز در اختیار داریم .یعنی مزرعهای بســیار وسیع برای

میدهد .آنها تا به امروز کسی بودهاند و هویت آنها در آثارشان تجلی

تمام آثاری که ممکن است در تمام زمینهها به وجود بیاید ،در اختیار

ما افتخار میکنیم که فردوســی و موالنا و سعدی و حافظ و دیگرانی

ما واقعا اساتید خبرهای را تا به امروز داشتیم که قطعا قطرات آخر آن

پیدا میکند و ما نیز هویت خود را در آثارمان نشــان میدهیم .امروز
را داشتیم .ما میگوییم هویت ما در این موارد است و اگر میخواهید
ما را بشناســید ،مثنوی و گلستان را بخوانید و میدان نقش جهان را

ببینید و بدانید ما که هســتیم .بودن و هویت ما در اینها نهفته است
و مــا میتوانیم از آنها بهرهمند شــویم ،لذا هویت امــروز ما مبتنیبر

کیفیت بودن ما در دیروز اســت؛ براســاس این شناســایی میتوان
برای آینــده برنامهریزی کرد .در بازی بین ملتها ما اســتعدادها را

شناســایی میکنیم و براساس آن استعدادها حرکت میکنیم .یکی

از مســائل عمده در برنامهریزی امروز کشور ما این است که بفهمیم
«کــه» هســتیم و نقاط قوت و ضعف ما در کجاســت؟! و در راســتای

تقویــت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف خود حرکت کنیم .تا

داریم حتی از نقطه نظر تنوع مــواد و اقلیم و مذاهب و ...و دوم اینکه

باقی ماندهاند و این ســرمایه رو به اتمام است .اگر در همان دهه 60

مرکز آموزش میراث فرهنگی را تقویت میکردیم – که متاســفانه با

بیتوجهیهــا و ندانمکاریها ،این مرکز از بین رفت  -در این صورت
مجموعــهای از کارشناســانی خبــره فراهم میآمد کــه در دنیا و در

بســیاری از زمینهها حرف اول را میزدند .ایران از نقطه نظر میراث
فرهنگــی در چنین جایگاهی قرار دارد و دنیا هــم آن را قبول دارد،
ولی مثــل باقی مواردی که به خام فروشــی عادت داریــم ،در مورد

میراث فرهنگی نیز خام فروشــی میکنیم؛ یعنی فقط آثار خود را در

معــرض نمایش میگذاریم؛ به جای اینکه از آنها اســتفاده کنیم و به
قوههاضمه جامعه ببریم و بهره برداریهایی چند برابر داشته باشیم،

ما «ندانیم» که هستیم ،نمیتوانیم برای فردا برنامهای داشته باشیم.

فعــا در معرض نمایش قرار دادهایم تا عدهای بیایند و ببینند و به به

اینکه ما اینها را از میراث فرهنگی بخواهیم و بدانیم که هســتیم تا

این توانایی را دارد تا در صورت اینکه آنچه ضروری اســت در اختیار

اجــازه دهید اینجا درد دل و جمله معترضهای را عرض کنم؛ به جای

بگویند و پولی به ما بدهند و بروند .به نظر من جامعه کارشناســی ما

فردا را براســاس «که بودن» امروزمــان برنامهریزی کنیم ،میگوییم

بگیرد ،به بهترین وجه در سطح ایران و جهان عمل کند .اما متاسفانه

طریق شــغل ایجاد شود؛ این نقطهای اســفناک است؛ به جای آنکه

نیروها نداشــتند .امروز آژانسهای گردشــگری زیادی وجود دارد؛

میراث فرهنگی را بزک کنید تا توریســتها به کشور بیایند و از این

میراث فرهنگی هویت ســاز باشــد و تضمینکننده و هدایتکننده

آینده باشد ،آن را برای جذب توریست استفاده میکنیم.

بهعنــوان شــخصیتی علمی که ســالها در حــوزه مدیریت

نه دانشکدهها و نه هیچ مرکز آموزشی دیگری سهمی در پرورش این
راهنمایان تور ،از کجا باید آگاهی الزم برای ارائه به مشــتریان خود

را کسب کنند؟! مثال از آنها پرسیده میشود چرا ورودی مسجد شاه
بزرگ است؟ جواب میدهند چون با شتر وارد مسجد میشدند! در
عمارت عالی قاپو پرســیده میشــود چرا دیوارهــای درون بنا حفره

سازمان میراث فرهنگی حضور داشتید و در تصویب قوانین

دارند؟ پاســخ داده میشود گروه موســیقی در اینجا مینشستند و

میراث فرهنگی چیست؟

مجــددا از درون حفرهها بــرای آنها پخش میشــد! البته نهفقط در

هــم فعال بودیــد ،ارزیابی شــما از حوزه کاری کارشناســان

مــن فکر میکنم آنچه که آنها باید میگرفتنــد را به آنها ندادهایم

مینواختند و بعد از آنها خانمها میآمدند و مینشســتند و موسیقی
ایران ،بلکه در بسیاری مناطق دنیا این شیوه پاسخگویی وجود دارد،

و از آنها چیزی را خواســتهایم که به آنان نــداده بودیم؛ این منصفانه

این اتفاق محصول کشــیده شدن کار به عوام پسندی شده و موجب

آنچه را که باید حقیقتا انجام دهد ،ارائه نمیکند ،به دلیل این نیست

به دست خودمان کسانی را که به وضعیت بهبود ببخشند را پرورش

نیســت .یعنی اگر امروز بدنه کارشناسی ما در حوزه میراث فرهنگی
که مستعد نیســت و کم کار و بیتوجه است ،بلکه به این دلیل است
کــه آنچه را بایــد در اختیار آنها قــرار ندادهایم و شــرایط فهم عمیق

ارزشهای میراث فرهنگی در آنها ایجاد نشده است تا وقتی کارخود

را درقالــب پژوهش ،مرمــت و حتی معرفی آثار بهعنــوان راهنمای
توریستها ،انجام میدهند ،بتوانیم نمره باالیی به آنها بدهیم .علت

افول میراث فرهنگی شده است ودلیل اصلی آن هم این است که ما
ندادهایــم .امــروز به دلیل توجهی که به ســازمانهای مــردم نهاد و
استارتاپها شده است ،شکوفایی زیادی در این عرصه رخ داده ،اگر

ما از سی سال گذشته تا به امروز روی این قضیه سرمایهگذاری کرده
بودیم ،به جایگاه رفیعی رســیده بودیم ،ولی متاســفانه در طول این

ســالها جنبه علمی و تحقیقاتی وهویتی میــراث فرهنگی تضعیف

آنکه در دهه  60و در اوایل ایجاد ســازمان میراث فرهنگی ،ما مرکز

شــده و جنبه بهرهبرداری زودرس و رســیدن ســود مــادی از طریق

عرض میکنم که تمام کشورهای همسایه ما تا عمق زیاد حتی برخی

فعالیتهای کارشناسی دراین عرصه ،چندان راضی نیستم.

آمــوزش میراث فرهنگی را ایجاد کردیم ،همین بود .به ضرس قاطع

آن ،تقویت شــده اســت و امروز من بــا صراحت میگویــم که از نوع
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انتقاداتــی در فضای مجازی و رســانهها مبنیبر اینکه ما در
حفــظ ابنیه تاریخی موفق نبودهایم ،منتشــر میشــود.این
انتقادات تا چه حد جدی است؟

من بارها عرض کردهام ما در کشــوری زندگی میکنیم که اگر به

پیرزنی در یک روســتا بگویید فرش کهنه خود را بــه ما بده ،خواهد

گفت میدانم که عتیقه است و نمیخواهم آن را با جنس نو معاوضه

ابتدا باید به این نکته توجه داشــته باشــیم که مجموعه آثاری

کنم .اما بناهای قدیمی ما مشــمول چنین نظری نمیشــوند! چون

تاریخی که تا زمان حضور من در ســازمان میراث فرهنگی ،بالغ

چنین برداشتی داریم ،ولی هنوز به محوطهها و ابنیه تاریخی چنین

که در کشــور ما شایســته حفاظت هســتند -اعــم از محوطههای

بر  200هزار محوطه تاریخی شناســایی شــده بــود و امروز باید

میــزان آنهــا بیش از این باشــد -تعداد ابنیه تاریخی ســر به فلک

هنوز جامعه متوجه ارزشــمند بودن آنها نیســت .ما نســبت به اشیا
حســی نداریم .حتی در مورد میــراث معنوی هم هر چند وقت یکبار

چند موردی به ثبت میرســد ،ولی اقدامی در جهــت تثبیت و بقا و

میزنــد .ما در کشــوری با حداقل ده هزار ســال تاریخ هســتیم،

تــداوم آن صورت نمیگیرد و کوچکتریــن قدمی در جهت تقویت و

خطر خیزی اســت ،این بناها توسط طوفان و سیل و زلزله و انواع

کاری صورت نمیگیرد .مثال مراسم قالی شویان و فالن سازموسیقی

بنابرایــن آثار زیادی داریم و با توجه به اینکه کشــور ما ســرزمین

و اقسام گرفتاریها تهدید میشوند؛ بجز صنعتی شدن و مواردی

که با عنوان توسعه در کشــور انجام میشود و در تزاحم با میراث

فرهنگی قرار دارد؛ اگر بخواهیم به این موضوع به درســتی نگاه
کنیــم  ،باید گفت آنچه که اتفاق میافتد ،صحیح نیســت چون از

اساس رفتن به ســراغ دستگاه دولتی با محدودیتهایی که دارد

 ،رســیدگی به ایــن همه اثر تاریخــی ،غیر ممکن بــود .امروز در
دنیا شعاری مطرح اســت که گفته میشود« :حفاظت در ذهنها
اتفاق میافتــد ».یعنی این حفاظت ،ابتدا باید ملکه ذهن شــود.

فکر کنید امروز اگر در اروپا کســی با یــک میخ بزرگ و چکش به
سراغ یکی از بناهای تاریخی برود ،حداقل چند نفر از کسانی که

عبور میکننــد به او میگویند چه میکنــی؟! این یعنی حفاظت
در ذهــن ،یعنی عموم مردم نســبت بــه ارزش آثار فهــم دارند و

خودشــان از آثار خودشــان نگهداری میکنند؛ ایــن با وضعیت

ما قابل مقایســه نیســت ،امروز مالک بنای تاریخی ثبت شده ،به
دیوان عدالت اداری شــکایت میکند تا ملــک او را از ثبت خارج

کنند تا بتواند آنرا را خراب کند و به جای آن چند طبقه ساختمان
بســازد .یعنی بیشــترین کاری که باید کرد ،تقویت ارزش آثار در
ذهن جامعه اســت .جامعه در مجموع بــا تمام عناصری که وجود

دارد ،بــا تمام قوا؛ یعنی با کمک مجلس و دولت و قوه قضائیه و...

باید مدافع حفاظت از آثار باشــند؛ یعنی نسبت به ارزش آثار فهم
داشــته باشــند .در این صورت ما موفق میشویم؛ ما در این مورد

موفق نبودیم و نتوانســتهایم ارزش آثار را به معنای حقیقی کلمه
کــه بتواندحفاظت ذهنــی ایجا کند {را} تحقق ببخشــیم .حال با

محدودیتهای مالی و کارشناسی و سایر محدودیتهای مربوط

به امکانات در کشــور ،چگونه میتوان از این همه آثار در شهرها و
روســتاها و ســایتهای تاریخی ،حفاظت کرد .هر زمانی که به
مســووالن ســازمان میراث فرهنگی هم مراجعه کنید ،خواهند
گفــت به ایــن میزان مشــخص منابع و امکانــات و نیرو دارند و

نمیتواننــد بیــش از ایــن رســیدگی کننــد .مردم نیــز متوجه

نیستند و کار خود را میکنند.
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تداوم آنها برداشــته نشده است ودر جهت تقویت و بقای آن هم هیچ

و ...ثبت شــده ،ولی برای حفظ آنها به یک جهاد بزرگی نیاز داریم تا
در ســطوح متنوعی از جامعه در جهت فهــم ارزش این میراث عظیم

اقدام شــود .بزرگترین سوال من این اســت :نقش و جایگاه میراث

فرهنگی در کشور ما کجاست؟! ما از میراث فرهنگی مان چه توقعی
داریم؟! آیا توقع داریم برای ما پول و شغل بسازد یا ضامن هویت ملی
ما باشــد؟! فاصله این دو معنی با هم بســیار زیاد اســت؛ باید به این

مساله توجه کرد.

در ســالهای پیش از پیروزی انقالب اســامی ،انجمن آثار و
مفاخــر فرهنگی نقش موثری در ترمیم و مرمت آثار تاریخی
کشــور داشــت،اما امــروز ظاهــرا از ســوی ســازمان میراث

فرهنگــی اقبالی برای حضــور دوباره انجمــن دراین عرصه

وجود ندارد.ارزیابی شما بهعنوان عضو هیات مدیره انجمن
آثــار و مفاخر فرهنگی از این امر چیســت؟ آیــا نباید دوباره

شاهد حضور انجمن دراین عرصه باشیم؟

بارها در هیاتمدیره این مســاله مطرح شــده اســت .آنچه که در

جامعه ما ارزشمند است ،فقط مکتوبات باقیمانده از گذشته نیست،
بلکــه آثار فیزیکی نیز هســت و ما نیز خیزی به جهــت انجام این کار

برداشــتهایم؛ اما از طرفی میراث فرهنگی مدعی مسوولیت داشتن
در این کارها است ،از طرف دیگر بسیاری از این آثار در اختیار اوقاف

اســت و آنها نیز خــود را متولی ایــن امر میدانند .البتــه چه در این

حوزه،کاری انجام بدهند یا ندهند؛ تا ما میخواهیم دســت به کاری

بزنیم ،گفته میشود این حوزه نفوذ ما است و این کار شدنی نیست.
آنچه که امروز بعد از انقالب در اختیار انجمن اســت ،نســبت به قبل

از انقالب و ســوابق قابل توجهی کــه در قبل از انقالب برای این نوع
فعالیتها از ســوی انجمن بوده ،بســیار تقلیل پیدا کرده است و من
نیز این را قبول دارم؛ ولی اگر بخواهیم این راه را باز کنیم ،ابتدا باید

مســائل حقوقی حل شود و باید مشخص شــود حوزه نفوذ انجمن و

سازمان میراث و حوزه نفوذ اوقاف کجاست و هر کدام چه مسوولیتی
دارند و تا بعد هرکدام بتوانند دراین عرصه ورود پیدا کنند.

دو ماه با مفاخر

گزارشها�یی از
نشستهای علمی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بهار امسال چندنشست متنوع علمی و فرهنگی
در انجمن آثارو مفاخر فرهنگی برگزار شد :مراسم
بزرگداشت مرحوم دکتر محمود عبادیان ،نشست
تخصصــی «جایگاه حضــرت علــی (ع) در ادبیات
منظوم و منثور ایران و بزرگداشت روز فردوسی» و
مراسم بزرگداشت عالمه عبدالحسین امینی (ره)
که دراین شماره از «مفاخر ماندگار» گزارشهایی از
اینبرنامههارامیخوانید.
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مراسم بزرگداشت دکتر محمود عبادیان برگزار شد

استاد متواضع

قبل از آنکه هر مترجمی «دنیای ســوفی» را

ترجمه کند ،ایشــان این کتاب را از آلمانی

ترجمه کرد و من آن را با زبان اصلی تطبیق

دادم .عضو هیاتمدیره انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی افــزود :ندیدم عبادیان حســودی

کند یا از کســی بد گوید .او انسانی کمنظیر
بود .به همین جهت اســت کــه هرچه زمان
بیشتر میگذرد ،بیشتر حس میکنم دوست

دارم این بیت از غزل حافــظ را به افتخار او
بخوانــم :یاد باد آنکه ســر کوی تــوام منزل
بود  /دیده را روشــنی از خاک رهت حاصل

مراســم بزرگداشــت محمود عبادیان،

فیلسوف ،ادیب و زیبا شناس ،سهشنبه

دهــم اردیبهشــت مــاه در تاالر شــهید

ودرحقیقــت یکی از اســاتید برجســته در

شــرایطی هســتند؟ما یک فرهنــگ اصیل

از منظــر هگل بودند و بنــده هم این توفیق

ماســت ولی هر روز با آن بیگانهتر میشویم.

زمینه هگلشناســی و البته زیباییشناسی

مطهری انجمن برگزار شد .در این مراسم

را داشتم که درآن دانشگاه ،زیباییشناسی

دکتراصغــر دادبــه ،عضــو هیاتمدیره

آثار و مفاخر فرهنگی ادامه داد :جدیترین

دکترحســن بلخــاری ،رئیــس انجمــن؛
انجمــن؛ دکترحســین پاینــده ،اســتاد

دانشــگاه عالمه طباطبایی؛ دکترشــیوا

شــرق را تدریس میکــردم .رئیس انجمن
مباحث زیباشناسی ،متعلق به هگل است و

مرحوم استاد عبادیان از جمله استادانی بود

دولــت آبــادی ،روانشــناس و اســتاد

که تسلط شگرفی در مسائل زیباشناسی از

نویســنده و منتقــد ادبــی و حمیدرضــا

بنده درک ما از هگل و زیباییشناســیاش

دانشــگاه؛ دکتربهرام پرویــن گنابادی،

اســامی ،از شــاگردان مرحوم عبادیان

سخنرانی کردند.

حســن بلخاری درابتــدای ایــن برنامه

گفت :مرحوم استاد عبادیان به همراه دکتر
اصغر دادبه ،گروه فلســفه دانشــگاه عالمه

طباطبایی را تاســیس کردند و برای اولین
بار فلســفه هنر را وارد دروس فلســفه کرده
و از ایــن طریق گرایش «فلســفه هنر» را در

دوره دکتری ایجادکردند .اودرادامه افزود:
اســتاد عبادیان در دانشــگاه آزاد اســامی

اسالمی واحد علوم تحقیقات فلسفه غرب،

بهویــژه فلســفه هــگل را درس میدادنــد

بود .اوادامــه داد :عبادیانهــا محصول چه

دیدگاه هگل داشــت .او اضافه کرد :به نظر
دچار کجفهمی شــده اســت و آن را معادل

با «مرگ هنر» و «پایــان هنر» میدانند؛ من
میخواهم به نکتهای اشــاره کنــم و بگویم

که اصطالح «مــرگ هنر» را با هگل ،معادل
نمیدانم.

انسان کم نظیر

بعد از ســخنان بلخــاری ،اصغــر دادبه

دربــاره محمــود عبادیــان به ایراد ســخن

پرداخــت وگفــت :این بــزرگ مــرد ،معلم
عاشــقی بــود حتــی زنگهــای تفریح هم
بــا دانشــجویان در کنــار باغچه دانشــگاه

گفتوگوی علمــی میکرد .من و ایشــان،
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داریم کــه هنوز هم در دنیا مایه ســربلندی

ادعــای من این اســت کــه هرجا ســایه آن
فرهنگ هســت ،آدمها ،آدمترند .براســاس
تحقیقات ،امــروزه کمتــر از  %۸کتابهای

درســی مــا از آثــار ســعدی در متــون خود

استفاده میکنند .افالطون ،فیلسوف بزرگ

یونانی وقتی از تربیت حرف میزند ،بر شعر

و موسیقی تاکید دارد و میگوید تربیتی که

با این دو آغاز شود ،فرد آموزنده ،زشت و زیبا
را از هم تشــخیص میدهد و آماده میشود
برای خردمندشدن .چنین تربیتی است که
«آدم» میســازد .عضــو هیاتمدیره انجمن

آثــار و مفاخر فرهنگی تاکید کــرد :دو چیز
عبادیانساز است :یکی آموزش ادب ،ادبی

که با ســعدی شروع شــود و دیگری تربیت

صحیــح فرزندان و کودکان و تحمیل رنجی
که نتیجه فقر نباشدکه نتیجه تربیت درست
در خانوادهها باشد.

رویکــرد میان رشــته ای؛ ویژگی مهم
عبادیان
حســین پاینده ،ســومین ســخنران این

نشست بود .اودرباره مرحوم عبادیان گفت:

دانشگاه عالمه طباطبایی پیوست و منش،

«شـاهنامه» اختصـاص داد کـه البتـه دراین

مکان کار درستی بود زیرا عمارت امیربهادر و

علمی باال ،جذبه خاصی در همه اســتادان

توجـه داشـته کـه ایرانیـان سـالهای

من فکر میکنم برگزاری این مراسم در این
ساختمان انجمن آثار ومفاخر فرهنگی بسیار

چشــمنواز اســت و عناصر زیباییشناختی
که گذشــته ما را به یــاد مــیآورد ،در اینجا

بسیار برجسته اســت .در چنین تاالری باید

درباره امثــال عبادیان صحبــت کرد .چون
چشمنواز اســت ومرحوم عبادیان هم استاد
زیباییشناســی بــود .او ادامــه داد :آنچــه

میگویم تجربه مســتقیم خودم از حضور در
کالسهای عبادیان اســت؛ بــه اعتقاد من،

نقطهقوتکارعبادیان،رویکردمیانرشتهای

او بود .تحصیالت او هم در زمینه فلسفه بود
هم در حــوزه ادبیات و زبانهای باســتانی؛
او در ســال  ۱۹۶۶میــادی فارغالتحصیل

شد ،یعنی دورهای که در آن نقد ادبی ،دچار

چرخش شــد و از این رو رویکرد این اســتاد
فقیدهم به سمت میان رشتهای بودن رفت.

او شــاهد رویدادهای تاریخــی بزرگی بوده
است .عبادیان از یک دوره پرتالطم عبور کرد
و تحت تاثیر اندیشههای مختلف قرار گرفت
ودر حقیقت عناوین مختلف کتابها و آثار او

نشــاندهنده تنوع فکر و اندیشه این استاد

فقید است.

فروتنی و تواضع

درادامه این مراسم شــیوا دولت آبادی،

طی ســخنانی گفت:عبادیان درگوشــهای
از بهشــتزهرای تهــران به خاک ســپرده

بینش و اخالق ایشان بود که در کنار دانش
این دانشگاه ایجاد کرد.

توصیه به منفعل نبودن نویسندگان

امـر حکمتـی وجوداشـت ،او بـه مسـالهای

متمـادی درمسـیر آن گام برداشـتهاند،

رفتهانـد و نرسـیدهاند ،نرسـیدنی کـه
مقهـور سرشـتی از دیـدگاه و جهـان بینـی

بهرام پروین گنابادی ،پنجمین سخنران

اسـت .چیزی کـه عبادیـان در مقـاالت خود

مهمی اســت و معموال شــاگردان او تالش

اودر بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت:

این نشست بود .او گفت :عبادیان شخصیت
زیادی در پاسداشــت مقام علمــی او انجام
دادهانــد .چون شــخصیت اخالقی و علمی
او همواره برای شــاگردانش بسیار اهمیت
داشته است .اودرادامه بااشاره به نحوه اداره

کالسهــای محمــود عبادیان دردانشــگاه
گفت:ایــن اســتاد فقیــد تاکید داشــت که

درکالسها بایددانشــجویان یا اهل تحقیق
باشــند یا به تطبیــق اندیشــهها بپردازند،

کالس درس دانشگاه ،کالس انشا نبود که

صرفا مطالبی مطرح شده و از آن عبور شود.
نقل قــول دیگــران درآن کالسها اهمیت

نداشــت بلکه دانشــجو باید آنچــه در چنته
داشــت رادرقالب گفتوگوهای علمی ارائه

میکرد.

درزمینـه «شـاهنامه» بـه آن اشـاره میکنـد.

عبادیـان همـه سـالهای زندگـی خـودرا
وقـف آموختـن کـرده بـود ،آموختـن راهـی

بـرای غلبـه بـر زمـان ،او عالقـه زیـادی بـه
سـایر فرهنگهـا داشـت و درایـن مسـیر بـه
بسـیاری از کشـورهای دنیـا ازپـراگ تا پکن

و آلمـان سـفر کـرد ،افتـادن لنگـر زندگی او

در دریـای فلسـفه تاریـخ ،قطعا بـا زندگی او
تـرادف وتناسـب داشـت.

درپایـان این مراسـم ،لـوح تقدیر انجمن

آثـار و مفاخـر فرهنگی بـه مهتـاب عبادیان،
بـرادرزاده مرحـوم محمـود عبادیـان اهـدا

شـد و اوهـم طـی سـخنان کوتاهـی ازاقدام
ایـن انجمـن درجهـت بزرگداشـت ایـن
اسـتادفقید ،تقدیـر و تشـکر کـرد.

توجه عبادیان به اسطوره و حماسه

سـخنران پایانی این نشسـت حمیدرضا

اسلامی بـود .او گفـت :محمـود عبادیـان
بخـش عمـدهای از نوشـتههای خـودرا بـه
تحلیـل اسـطوره و حماسـه ،بهخصـوص

شــد ،درحالی که انتظــار میرفت در قطعه
نــام آوران دفــن شــود .اواضافه کــرد :این

اســتاد فقید ،فرد دنیا دیــدهای بود که فراز

و نشــیبهای فراوانــی را درزندگــی خود

پشتســر گذاشــته بود و تجربیــات خودرا

بیکم و کاســت در اختیار همه قرار میداد.
فروتنــی و تواضع او زبانزد همــه بود و البته

هیچ تردیــدی در صداقت گفتــار وعمل او

وجودنداشــت .ایــن استاددانشــگاه اضافه
کــرد :عبادیان با دو مدرک دکتری فلســفه

از دو دانشــگاه اروپایــی بــه ایــران آمد و به
دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد 11 ۹۸

نشست تخصصی «جایگاه امام علی (ع) در ادبیات ایران و بزرگداشت روز فردوسی» برگزار شد

ادیبان و مقام والیت

نشســت تخصصی «جایگاه حضرت علــی (ع) در ادبیات منظوم و

اســت اما شاید خوســفی با اصطالح «نامۀ تازیان» به دنبال بیان یک

در تاالر شــهید مطهری انجمن برگزار شد .دراین مراسم که با حضور

معنا داشته که یک روایت عربی که در رأس آن شجاعتهای حضرت

منثور ایران و بزرگداشت روز فردوسی» چهارشنبه  26اردیبهشت ماه
جمعی از اســتادان ،شــاعران ،نویســندگان و عالقهمندان به حوزه

ادبیات برگزار شــد ،دکترحســن بلخاری ،رئیس انجمن آثار ومفاخر
فرهنگی ،دکترمهدی محقق ،رئیس هیاتمدیره انجمن ودکتر احمد
تمیم داری ،استاد ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی ودکترسید علی

موسوی گرمارودی ،شاعر و چهره ماندگار به ایراد سخن پرداختند.

روایت عربی بوده نه الزاما متنی عربی .به عبارتی خوسفی تأمل بر این
امیرالمومنیــن علــی (ع) قرار دارد به زبان فارســی بــه عالقهمندان
هدیه شــود و نه اینکه الزاما متنی منثور به زبــان عربی بوده و او آن را

به فارسی برگردانده اســت .اوادامه داد :تکرار میکنم« ،نامه تازیان»

الزاما به معنای در دست بودن کتابی عربی با مضمون شجاعتهای
افســانهگون امیرالمومنین (آن چنانکه در خاوراننامه آمده) نیســت

درابتدای این مراســم حســن بلخاری با گرامیداشــت تقارن ماه

چنانکــه تاریخ نیز از این متن نشــانی نمیدهد بلکــه به معنای یک

فردوســی به تشــریح «خاورنامه» یا «خاوراننامه» نوشــته ابنحسام

خاوراننامه اینگونه آغاز میشــود :نخســتین به این نامه دلگشای،

مبــارک رمضان و ایام شــهادت حضرت علی (ع) با روز بزرگداشــت
خوســفی پرداخت و گفــت :خاوراننامه (یا خاورنامــه) که در برخی
نســخ آن را «تازیاننامه» نیز نامیدهاند ،منظومهای حماســی و دینی

در بیان شجاعتها و رشادتهای امیرالمومنین علی (ع) و یاورانش
چون مالک اشتر و ابوالمحجن در سرزمین خاوران و در جنگ با شاه

خاور «قباد» و شاهان بتپرست دیگر «طهماس» شاه و «صلصال» شاه

و ســپاه دیوان و اژدها است که توســط موالنا محمدبن حسامالدین
حسن بن شمسالدین محمد خوسفی مشهور به ابنحسام خوسفی

(  783-875هجری) به تقلید از شاهنامه فردوسی در بحر متقارب و
با تعداد  22500بیت شعر سروده شده است .به تعبیر خود خوسفی،

روایت از اعراب و در رأس آنها حضرت امیرالمومنین علی (ع) اســت.
ســخن نقش بستم بنام خدای ،خداوند هوش و خداوند جان خداوند
بخشــنده مهربان ،یگانه خداوند باال و پست ،گواه بوده بر هستی اش
هر چه هســت ،سپهر و زمین و زمان آفرین ،دل و دانش و عقل و جان

آفرین ،خردبخش اندیشه تیز کام ،گشاینده ذهن چابک خرام ...بالغ
بر  150بیت در حمد و ثنای حضرت حق است و آنگاه در ستایش مقام
ُ
شفیق
شفیع
نبوت :شــه انبیا سیدالمرسلین،
رسول امین که بالغ بر
ُ
ُ
 40بیت است و سپس سرایش معراجنامهای زیبا که این نیز اینگونه

آغاز میشود:خجســته شبی خوشــتر از روز عید  -سعادت مساعد به
بخت سعید .خوسفی سپس با عرض حالی به پیشگاه حضرت رسول

مبنای خاوراننامه یک کتاب تازی بوده اســت :چو بر ســال هشتصد

اکرم (ص) و با عنوان «آغاز کتاب خاورنامه» داستان خود را چنین آغاز

آن متن توسط خود ابنحسام است و البته این نظر مشهور است که بر

که آن مســجد آرای اقصی خرام ،رسول قریشی علیه السالم ،به فال

بیفزود ســی  /شد این نامۀ تازیان پارسی؛ که اشاره به ترجمه فارسی
بنیاد این بیت از خاوراننامه ،مبنای سرایش این اثر ،متنی عربی بوده
 12دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد ۹۸

میکند که :خردمند دانای تــازی نژاد ،ز تازی زبانان چنین کرد یاد،

همایون یکی بامداد ،بمســجد درون بود بنشســته شاد ،همیدون به

پیرامنش یاوران ،نشسته چو بر گرد ماه اختران ...حضرت رسول اکرم
(ص) جمع را به یاد گذشتگان و رفتن به زیارت قبور آنان میخواند .اما

برخی میمانند و در میانشان بحثی سر میگشاید در باب رشادتها

و شــجاعتهای نامداران عرب ،همچون عمرو بن معدی و نیز مالک

اشــتر و بدینترتیب داستان «خاوران نامه» آغاز میشود .اوادامه داد:
داستان نخســت آن ،رفتن ســعد وقاص و ابوالمحجن به خاور زمین
و جنگ با نوادر اســت .اســارت ابوالمحجن و سعد توسط ّ
قطار سبب

روانه کردن امیرالمومنین علی (ع) توسط پیامبر اکرم(ص) به جنگ
است و این آغاز رشــادتهای امیرالمومنین علی (ع) در جنگهایی
به ســبک و ســیاق «شاهنامه» اســت .داســتانهای نبرد حضرت در

و سیاق فردوسی سروده ،در آغاز کتاب خویش با ارجاعی بس لطیف

به فردوسی ،طی اشعاری زیبا عاقبت بخیری حکیم ابوالقاسم را برای

خود آرزو کرده بود (در ســخنرانی ســال گذشته روز فردوسی در این
باب به تفصیل مطالبی عرضه کردم که در سایت انجمن آثار و مفاخر

فرهنگی مضبوط است).

نهجالبالغه و شعرای فارسی زبان

درادامه این مراسم مهدی محقق ،تقارن ماه مبارک رمضان ،ایام شهادت

حضرت علی (ع) و روز فردوســی را میمون و مبارک خواند وگفت:سخنان
حضرت علی (ع) در «نهجالبالغه» بهترین ســند برای اخالق ،آداب و رسوم

ســرزمینهای« خاوران» ،قهرمان ،ســاحل زمین و قام و نیز چهارده

یک مسلمان اســت و این سخنان بهصورتهای مختلف در ادبیات فارسی

کشتن دیوی مار ،کشتن اژدهای هفتسر ،هالک کردن دیو و اژدها

اظهار کرد« :من آرزویی ندارم جز اینکه یکی از خطبههای حضرت علی(ع)

خوان یا چهارده رویارویی و نبرد حضرت امیرالمومنین به این شــرح:
و نجات دادن ســعد از چاه دیوان ،گذشتن بر دشــت گرم و سوزان و
کشتن مهتر پیل گوشان ،کشتن رعد جادوگر در شکل اژدها و نجات

لدل از چاه مکر
دادن ابوالمحجن ،بیرون آمــدن حضرت علی(ع) و ُد ُ
جمشید شاه ،و ، ...که همه به صورت کامل الگوبرداری «خوسفی» از
شاهنامه را نشان میدهد.

خوسفی و ارادت به حکیم ابوالقاسم فردوسی

به گفته این اســتاد دانشــگاه تهران اینکه برخی ســعی کردهاند

نســل به نسل بکار گرفته شده اســت .اوبه نقل از یک نویسنده بزرگ عرب
به نام من در تاریخ باقی بماند » .رئیس هیاتمدیره انجمن با اشاره به اینکه

جاهالن همیشه فریب دنیا را میخورند ولی حضرت علی(ع) هرگز فریب

دنیا را نخورد ،تصریح کرد :موارد متعددی پیدا میشود که حضرت علی(ع)
فرمودند :دنیا ،دنیای عبور است و از این دنیا باید عبور کرد و به دنیایی وارد

شد که آن گذرا نیست.

تاثیر محیط دینی براشعار فردوسی

درپایان این مراسم احمد تمیمداری با اشاره به اینکه کمتر شاعری

خاوراننامه را مقابل شــاهنامه قرار دهند ســخنی است بسیار ناروا.

را میتوان پیدا کرد که درباره خصایص حضرت علی(ع) شــعر نگفته

دلیل متقنی اســت بر ناروایی آن نسبت .اما مهمتر تاکید وسیع او بر

پرداخت .او همچنین درباره فردوســی گفت :این شاعر بزرگ ایرانی

همینکه خوســفی خاوراننامه را بر وزن شــاهنامه سرود البته خود

باشــد به تشــریح چند روایت دربــاره عدالت و صالبــت آن حضرت

عظمت و جایگاه بینظیر فردوســی و شــاهنامه در متن خاوراننامه

در محیطی زندگی میکرد که انواع و اقســام مذاهب حضور داشــت

رســول اکرم (ص) و در بیان فلسفه ســرایش این اثر که نامش را بلند

دانشگاه عالمه طباطبایی چون محیط زندگی فردوسی اسالمی بود

است .نخســت در همان ابتدای خاوراننامه و پس از منقبت حضرت

گرداند (بدین نامه نامم برآید بلند) به سراغ حکیم ابوالقاسم فردوسی

رفته و همــان حکایتی را باز میگوید که حمدالله مســتوفی مورخ و

شاعر بزرگ ایرانی (متوفی  750هجری) در ظفرنامهاش که به سبک

و این محیط سرشــار از فرهنگ و دانشــمند بود .به گفته این اســتاد
ادبیات دینی در آثار او بســیار اثر گذاشــته بود .گفتنی است در آغاز

این نشست ،علی موسوی گرمارودی شــاعر و چهره ماندگار ادبیات

اشعاری در وصف حضرت علی (ع) و فردوسی قرائت کرد.

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد 13 ۹۸

در مراسم بزرگداشت عالمه امینی (ره) مطرح شد:

پرچمدار وحدت

مراسم بزرگداشــت عالمه عبدالحسین

امینی ،دوشــنبه  30اردیبهشت ماه 1398
بــا حضــور جمــع زیــادی از عالقهمنــدان

به حوزه اندیشــه اســامی در تاالر شــهید
مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار

شــد .در این مراسم دکتر حســن بلخاری،
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ استاد

محمدجــواد حجتــی کرمانی ،نویســنده و

پژوهشــگر علوم اســامی؛ حجتاالســام

دکترداود فیرحی ،اســتاد دانشگاه تهران؛

استاد منوچهر صدوقیســها ،عضو شورای
علمــی انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی؛

حجتاالســام ســید محســن دیــن پرور،
محقق و پژوهشــگر و حجتاالســام احمد

امینی ،فرزند عالمه امینی سخنرانی کردند.
حســن بلخاری ،در ابتدای این مراســم

اول میپذیرفت که فاطمه صادق است ،اگر

جستوجوی حقیقت ترک کرده بود ،امکان

پیش میکشــید ،باید آن را هم میپذیرفت

دینی تأمل موشــکافانه داشته باشد ،بسیار

فردای آن روز حضرت زهرا مســاله غدیر را
ولــی آن را برنمیتابیــد .ابن ابــی الحدید

اینکــه ایــن روح حقطلب در بــاب حقایق

زیاد است.

گفت :مــن بــرای ورود به بحث کــه درباره

میگوید :این پاسخ هر چند به شوخی گفته

شــخصیت خود ایشــان اســت ،نکتهای را

اوافزود :در سال  ۱۹۹۵در بیروت کتابی

محمد جــواد حجتــی کرمانــی دومین

غزالی» چاپ شــد .در این «مجموعه رساله»

امینــی ،عاشــق عظمــت و انســانیت امام

کار ســترگ عالمه یعنــی «الغدیــر» و البته

عرض میکنــم ابن ابی الحدیــد منتظری،

در «شــرح نهجالبالغه» خودش میآورد .او
در جلد  ،۱۶نکته مشــهوری را ذیل داستان
بلند فدک ذکر میکنــد .او میگوید :روزی

شد ،ولی بیانگر حقیقت بود.

تحتعنــوان «مجموعه رســائل امام محمد
مقالهای وجود دارد دربــاره ترتیب خالفت

بعــد از پیامبر و به این میپــردازد که بعد از

در مدرســه غربی بغداد از اســتادم ســوال

پیغمبر چه داستانی اتفاق افتاد .امام محمد

ادعــای فدک ،صــادق بــود یا نه؟ ایشــان

امینی آن را ترجمــه کرده و حادثه غدیرخم

کردم که آیا حضرت فاطمه (س) در مســاله
جــواب داد :بله .من پرســیدم چــرا خلیفه

اول به خطبه ایشــان توجه نکــرد و فدک را

برنگرداند؟ استاد در پاسخ گفت اگر خلیفه

غزالی در این بخش جملهای دارد که عالمه
را از رســاله امام محمد غزالی ذکر میکند.

به قرینه زندگی امام محمد غزالی که روحی
عصیانگــر داشــت و مناصب دنیــوی را در
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امینی؛ عاشق عظمت علی بن ابیطالب(ع)
ســخنران این نشســت بود .او گفت :عالمه
ی او به آن
علی(ع) بود و همه شــرف و بزرگ 

است که در برابر حضرت علی(ع) ،سرتعظیم
فرو میآورد .او در کتاب گرانسنگ و ماندگار

خود «الغدیر» ،به همه متون و منابعی که به
حضرت علی(ع) مربوط هستند ،میپردازد،
اودرحقیقت با تالیــف کتاب«الغدیر» کاری

را انجــام داد که اصحاب یک دایرهالمعارف
با هم انجام میدهند؛ ولی به خاطر عشقی

که به حضرت علی(ع) داشت ،به تنهایی این
کار را به سرانجام رساند.

اوتاکیدکــرد :عالمــه امینــی ،مثل خود

پیامبــر پنهان باقی مانده اســت .این دوره،

الدین دین پرور نقل میکنند که دو جلســه

موارد این دوره ،غدیر است .در سیره پیامبر،

من بگشــاد .از ایشان پرســیدم چه شد که

نیــاز به تبارشناســی و واکاوی دارد .یکی از

علی مرتضی(ع) و فاطمه اطهر(س) ،پرچم

بحثهــای مهمــی مطــرح اســت از جمله

او ،یک کلمه توهینآمیز نمیبینیم .درسی

برخــوردی میکرد؟ پیامبر ،دین صلح را در

وحدت اســت نه اختالف؛ در سرتاسر کتاب

که ما از عالمه امینی میگیریم آن است که

اگرما شیعه علی بن ابی طالب(ع) هستیم؛

آنکه مثــا پیامبر با قبایل و اقــوام دیگر چه
جامعه ترویج کرد اما بعدها اسالم تبدیل به
دین جنگ شد .بسیاری از وجوه سیره پیامبر

در برابر آنچه پیش آمد ،گرچه برخالف نظر

ناشــناخته مانده که نیاز به یک عالمه داریم

صبر کنیم.

مناقشــه بر ســر الغدیر چند دوره اســت که

ما و حتی بر خالف نص پیغمبر(ص) است،

عالمه امینی ،دستاوردها و درسها

تــا آنها را برما آشــکار کنــد .او تصریح کرد:

برجسته شده است .خیلیها فکر میکردند
این بحثها ممکن اســت فرقهگرایانه تلقی

داود فیرحی ،دیگر سخنران این نشست

شود ،خود عالمه امینی در مقدمه جلد اول

عنوان «عالمه امینی ،دستاوردها و درسها»

تحقیق است .شــما تاریخ صحیح را درست

بود .اوطی سخنانی گفت :برای این مراسم
را انتخــاب کردم .نیمقــرن از رحلت عالمه

«الغدیر» میگوید :بهترین دفاع ،صادقترین
بیان کنی ،احتیاج به لشکرکشــی خیابانی

گذشته است .در این شرایط کنونی عالمه را

نــداری .اودرادامــه افــزود :روششناســی

آنقــدر احترام دارد به خاطر صاحب ســخن

خود تاریخ ،مفســرین و محدثین پرســیده

ایدهای نهفته بود و احتیاج داشــت مستدل

عالمه امینی خودش شــواهد را جمعآوری

چگونه میبینیم؟ اینکه مرحوم عالمه امینی

بودنش است .برای شــیعه ،صدایی خفته و
شــود .غدیر قبــل از عالمه ،هیــچگاه آنقدر
مستند نشــده بود و عالمه نیاز جامعه تشیع
را بااقدام خود برطرف کرد.

استاددانشگاه تهران ادامه داد :وقتی به

تاریخ فکر سیاسی مسلمانان نگاه میکنیم،

متوجه میشویم این تاریخ از فردای رحلت
پیامبر رواج پیدا کرد .تفکر رایج ،زمان قبل
از ســقیفه را پنهان کــرده ،از جملــه واقعه

غدیــر را؛ مطالعات تاریخی نشــان میدهد

عالمه جالب اســت .او معتقد اســت باید از
شــود که چــه اتفاقی افتــاده اســت .البته
کرد ،بهگونهای که موافقان تشــیع به یقین

رســیدند و مخالفان ،در تکذیب آن ،دســت
نگهداشــتند .پس از پایان سخنان فیرحی،

منوچهر صدوقی ســها ،خاطراتی از ارتباط

عالمــه امینــی و مرحوم اســتاد محمدتقی
جعفری را برای حاضران بیان کرد.

خاطراتی از عالمه امینی

اما درادامه این نشســت ســید محســن

اگر پیامبر  ۲معجزه داشته باشد ،یکی قرآن

دینپرور ،فرزنــد آیتاله دینپــرور ،رئیس

اســت .قرآن باقــی مانده ،اما ســیره عملی

سخن پرداخت و گفت :آیتالله سید جمال

و یکی سیاســتهای او در تاســیس مدینه

بنیاد نهجالبالغــه از طرف ایشــان به ایراد

در خدمــت عالمه بــودم و عالمــه راز دل بر
به فکر تالیف کتاب الغدیر افتادید؟ ایشــان

گفتند :روزی به حرم حضرت علی رفتم و از
ایشان خواستم کاری را برعهده من بگذارد.

پس از خروج از حــرم ،این فکر در ذهن من
درخشید که درباره واقعه غدیر خم و فرهنگ
برخاسته از آن بنویسم و شرح این واقعه را به

گوش جهانیان برسانم.

امینی و عشق به خلق

درپایاناینبرنامههماحمدامینی،ضمن

تشکر از دستاندرکاران و برگزارکنندگان
این مراســم علمی و فرهنگی ،گفت :به این

امید آمدم که دردی که عالمه حس میکرد
را اینجا حــس کنم .بزرگداشــت ،به معنی
تعریف کردن نیســت ،بزرگداشــت باید در

همان جهتی باشــد که فــرد زندگی خود را

در آن جهت صرف کرد .نکته مهم نزد عالمه
امینی آن بود که وآلیتاللهی که خداوند به
همه انســانها داده و اولیای حق مصادیق

آن هســتند ،منحصربه قوم و قبیله نیســت.

امامت یک امر حکومتی نیست ،امامت برای
تعلیــم و تربیت انســان به ســمت خداگونه

شــدن اســت .اوتاکید کــرد :آرزو میکنم،

اهل معرفت و بزرگان علوم اســامی ،وضع
جامعه را آسیبشناسی کنند و به این مساله

توجه داشته باشند که وضع مطلوب جامعه

چه باید باشد و راه رسیدن به وضع مطلوب
چیست.

درپایان این مراســم ،لــوح تقدیرانجمن

آثار ومفاخر فرهنگی به احمدامینی بهعنوان

نماینده خانواده عالمه امینی(ره) اهداشد.
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گزارشی از مراسم بزرگداشت آیت الله میرزا ابوالحسن جلوه

جلوه حکمت

مراســم بزرگداشــت حکیــم میــرزا

توســط برخی شــاگردان خــاص او بهویژه

بر «مثنــوی معنوی» موالنا اســت و دیگری

چهارشنبه  29خردادماه  1398درتاالر

معنا را مرحوم جلوه در خودنگاشت زندگی

قیصری.این دو اثر اخیــر را از این رو جالب

فرهنگــی برگزارشــد.در ایــن مراســم

تصنیــف تازه ،صعب بلکه غیرممکن اســت

ابوالحسن جلوه ،فیلسوف و حکیم الهی
شــهید مطهــری انجمــن آثــار و مفاخر

دکتر حســن بلخــاری ،رئیــس انجمن؛

دکترمهــدی محقــق ،رئیــس هیــات
مدیره انجمــن؛ آیت الله غیاثالدین طه

محمــدی ،رئیس بنیاد علمی و فرهنگی
بوعلیســینا؛ دکترقاســم پورحســن،

استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی
و اســتاد منوچهــر صدوقیســها ،عضو

شورای علمی انجمن سخنرانی کردند.

ســیدعباس موسوی شــاهرودی است.این
خود چنین بیان کردهاند« :و چون دانســتم

چیز مستقلی ننوشــتم ولی حواشی بسیار

بر حکمت متعالیه که معروف به اسفار است
و غیره نوشــتهام و اکنون در دســت بعضی

از طــاب اســت و محــل انتفــاع ».اوادامه
داد :این آثار عبارتند از« :حواشــی الشــفاء
الطبیعیات (الســماع الطبیعی)»« ،حواشی

علی شرحاالشارات و التنبیهات»« ،حواشی
علی الحکمه المتعالیه فی االسفاراالربعه»،

«حواشــی علی المبدأ و المعاد»« ،حواشــی
علی کتاب المشــاعر مالصدرا»« ،حاشــیه

جلــوه وتوجــه ویــژه او بــه فلســفۀ
بوعلیسینا

بر شــرح الهدایهاالثیریه مالصدرا»« ،رساله

گفت :میدانیم که حضرت اســتاد آقا میرزا

اثبــات وجود صــور النوعیه فی االجســام و

حســن بلخاری درابتــدای ایــن برنامه

جوهریــت صــور نوعیه (هــذه الکلمات فی

ابوالحســن اصفهانی مشــهور و مشــتهر به
میرزا ابوالحســن جلوه ،خود مستقیم ًا متن

قدیم»« ،حواشــی بــر شــرح تجریدالعقائد

عنوان آثار و تألیفات ایشان در تاریخ حکمت و

تجریداالعتقــاد خواجــه نصیــر)»« ،تعلیقه

و تقریرات دروس ایشــان و جمعآوریشده

اثر بســیار جالب که یکی تصحیح و حاشیه

جدیدی را تألیف و تصنیف نکرد و آنچه تحت

فلسفۀ ایران مضبوط است در اصل ،حواشی

کونهــا جواهر)»« ،رســاله در بیان حادث به

عالءالدیــن قوشــجی (شــرح قوشــجی بر

بــر دره فاخــره موالنا جامــی» و...و البته دو
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تعلیقــات بر مقدمــه شــرح فصوصالحکم
توجه ویــژۀ مرحوم جلــوه به
میدانــم کــه ّ
موالنا و ابنعربی را نشان میدهد.بلخاری
درادامه ســخنان خــود بیان کــرد :چنانکه
مشهور اســت و البته صحیح ،مرحوم جلوه

بیشــتر در حوزه فلســفۀ بوعلی کار کرده و

در باب حکمت متعالیه ،اندیشندهای بسیار
ژرف و البتــه منتقدی صریح بــوده ،همان

انتقاداتی که سبب برافروخته شدن مرحوم
جاللالدین آشتیانی نسبت به مرحوم جلوه

شده اســت.یکی از شاگردان مرحوم جلوه،
ایــن معنا را چنیــن بیان کرده« :در فلســفه
پیروی از مسلک مشائین مینماید ،تألیفات
ابنســینا را بزرگ شــمرده بــه تدریس آنها
افتخــار میکند.کتب متأخریــن مخصوص ًا
مالصــدرای شــیرازی را تدریــس میکند
اهمیت بــه آنهــا نمیدهد.خصوص ًا به
امــا
ّ

«اسفار» او که آنها را جمعآوریشده از کتب

دیگران میداند و آن کتاب را به این صورت

کــه هســت بــه شــاگردان صدرالمتألهین

نســبت میدهد که پس از رحلــت او تالیف
نمودهباشند».

جلوه و حکمت مشاء

مهــدی محقــق دومیــن ســخنران این

طــه محمدی بــود.او طی ســخنانی گفت:

داشــته حاکی از ســنت دیرینهای است که

یک امر واجب ملی و کشــوری اســت چون

جریان داشته است.

زنده نگاه داشــتن یــاد بزرگانی چون جلوه

برنامه بود.او درابتدای سخنان خود گفت:

این چهرهها ذخائر علمی و فرهنگی کشور

بســیار مهم اســت.اگر فلســفه اســامی و

عناصر عرشــی و اســتثنائی چــون حکیم

جایگاه حکیم جلوه در تاریخ فلسفه اسالمی

مکاتب آن را مشخص کنیم ،یکی از مکاتب

ماهســتند.بنابراین حفاظت و پاسداشــت

جلوه امــری ضروری و بســیار قابــل توجه

آن مکتب مشائی است.اینان پیروان ارسطو

اســت.اوادامه داد :جلوه شخصیت جامعی

محمدکاظــم عصــار ،مشــائیان را افرادی

یک الگو باشــد ،آنچــه خوبان همــه دارند

هســتند؛ اســتاد بزرگــوار ما مرحوم ســید

معرفی میکردند که مشــی علمی داشتند

اســت که میتواند بــرای همه ما بــه مثابه
او بــه تنهایی داشــته اســت.لذا چند نقطه

یعنی حرکت از علت به سوی معلول.اوادامه

عطــف در شــخصیت جامع او وجــوددارد،

آثار آنان درمیان مســلمانان مشهور بود ،از

مرحوم آیت الله شــاه آبــادی را تربیت کرد

داد :ارســطو بعد از خود پیروانی داشت که

جمله این دانشمندان اسکندر افرودیسی،
سامستیوس،یحیی النحوی و...اند.مکتب
دیگــر در تاریــخ فلســفه اســامی ،مکتب

از جمله اینکه او حکیمــان و عارفانی چون
که بعدها ایــن افراد ،خود درمقام اســتاد،
شــاگردان با عظمتــی چوم امــام خمینی
(ره) را تربیت و پرورش دادند.طه محمدی

اشــراق بود که این مکتب را با شیخ اشراق

تاکید کرد:درهرعصر و زمانی تا روزقیامت

البته شــارحان زیادی هم آثار ســهروردی

نورافشــانی صورت بگیــرد و یکی از عوامل

حکمــت بحثی(مبتنــی براســتدالل) و

بزرگی چــون میرزاابولحســن جلــوه بوده

یا شــهاب الدین ســهروردی میشناسند و
را شــرح کردهاند.همچنیــن دراین مکتب
حکمت ذوقی(مبتنی بر کشــف وشــهود)

مطــرح اســت.همچنین درتاریــخ فلســفه
مکتب حکمت متعالیه مطرح اســت که نام

آن با مالصدرا پیوند خورده اســت.بنابراین
میرزای جلوه هم بهعنوان چهرهای شاخص
دراین عرصه بهخصوص مکتب مشــاء مهم

و قابل توجــه اســت.محقق درادامه گفت:
میرزای جلوه شــاگردان زیادی داشــته که

از جمله آنها میرزا طاهــر تنکابنی ،مرحوم

بایــد دردورهای کــه تاریکــی وجــوددارد،
این نورافشــانی دردوران مــا حضور حکیم

است.

به مالصدرا وارد میکند وبه نظر بنده نقداو
برحکمــت متعالیه باعث شــد که تا ســطح
باالیــی مورد توجه فعاالن حــوزه حکمت و

فلســفه قرار بگیرد.درحقیقت حکیم جلوه

جریان حکمت و اندیشــه دراین کشور زنده

و شاگردان آنها هم بسیار متنوعند.اوافزود:

جلوه؛ حکیم استثنائی

سومین سخنران این مراسم غیاثالدین

جلوه یکــی از حکمای اربعه حــوزه تهران
اســت و نتیجتا اگر ندانیم کــه حوزه تهران
چیســت ،طبیعتا جلــوه راهــم نمیتوانیم
بشناســیم.او ادامــه داد :ادوار فلســفه

دراســام و ایران حــدود  10یــا  12دوره

است،دوره اول دوره ترجمه است که برخی
از اندیشهها از یونان ترجمه و به عالم اسالم
وارد شــد ،دوران دوم دوران ظهور فارابی،

ســپس ظهــور ابن ســینا و ســپس دوران
تهافتــات با ظهور غزالی اســت بهخصوص

اقدامات او که باعت اختتام فلسفه در عالم
اسالم شــد؛ البته درممالک سنی مذهب.

ولــی درایران ایــن جریان مســکوت ماند.

دوران بعــدی دوران فترت اســت؛  200یا
 300ســال دراین دوران حکیمی همطراز

ابن سینا وجودنداشــت و بیشتر متفکرین
متکلمِ فیلسوفاند.دوران بعد نزدیکیهای

ســخنرانی کرد.اوگفت:جلوه انتقاداتی را

اســت.او تاکید کرد :امیدواریم بزرگداشت

مباحث اندیشهای درایران باشیم.

صدوقی سها طی ســخنانی گفت:میرزای

ســیاهی را داریم که از این دوران به دوران

درادامــه ایــن برنامه قاســم پورحســن

و اســتاد شــده در اصفهان هستند و سپس

بماند و هرروز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر

دربخش پایانــی این برنامه هم منوچهر

اهمیت فلسفه ابن سینا نزد میرزایجلوه

آیت الله شــاه آبــادی و...اســت و آثار اوهم

چهرههایی چون مرحوم جلوه باعث شودتا

حکیم برجسته حوزه تهران

ظهــور میرداماد است.ســپس مالصدرا را

و مرحــوم آقــا محمد رضــا قمشــهای و آقا

بیشتر تحشــیه و تعلیق برآثار بزرگان بوده

دربــاره توجه به فلســفه ســینوی درایران

علی مدرس بــزرگ شــده و تحصیل کرده
درتهران درس میدهنــد و وفات میکنند
در اصفهان بعــد از مالصدرایا باید حکمت
متعالیه میخواندند ویا فلسفه ابن سینا؛.به
نظر میرســد که خودمالصدرا هم تا سطح
باالیی متوجه به ابن ســینا بوده اســت ،لذا

اینکه حکیم جلوه اینقدر به ابن ســینا توجه

داریــم و بعد ازاو دراثر حملــه افغان دوران

اســتادان واســطه تعبیــر میکنم.البته با
تحقیقاتــی که انجــام دادیم ایــن دوران و

بزرگان آن هم آشــکار شدند.سپس دوران
ظهور مالعلی نوری را داریم.

اوافزود:حوزه تهران درحقیقت با ظهور

مالعلی نوری تاسیس و شروع به کار میکند
کــه دامنه آن تا امروز هــم ادامه دارد.حوزه

تهران خصائــص زیادی دارد از جمله اینکه

عرفان ،فلسفه مشاء ،فلسفه اشراق ،ریاضی
و موســیقی والبته توجه به فارسینویسی و

تفســیر عرفانی «قرآن کریــم» دراین حوزه
مورد توجه بوده اســت و البته نوع حکیمان

این حوزه شــاعر هم بودند که از جمله این
حکیمان ،میرزا ابوالحسن جلوه است.
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گفتوگو با دکتر اصغر دادبه (بخش پایانی)

زبان فارسی؛ زبان علم است
صدرا صدوقی

در بخــش اول گفتوگــو با دکتر اصغــر دادبه،
اســتاد برجســته زبان فارســی و عضــو هیات
مدیره انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی ،نقش و
اهمیت زبان وادبیات فارسی در ابعاد اجتماعی
وفرهنگی رابررسی کردیم .دراین شماره بخش
دوم و پایانی این گفت و گو را می خوانید.
آیا امروزه زبان فارسی بهعنوان یک زبان زنده و پویا برای حضور
در عرصه بینالمللی میتواند تاثیرگذار باشد؟
در یک کالم آری! زبان فارسی ،زبانی تواناست که نهتنها ابزار بهترین
و هنریترین بیان مسائل و مباحث ادبی و هنری است که بیگمان ابزار
مناســب برای بیان مسائل علمی نیز هست .البته این امر برنامهریزی و
پایداری و دلسوزی میطلبد .درست گفته است ملک الشعرای بهار که:
گرت پایداری است در کارها  -شود سهل پیش تو دشوارها.
با برنامهریزی و پایداری و دلسوزی ،زبان مرده عبری را زنده کردند
و بهعنوان یــک زبان زنده به کار بردند و در حــوزه زندگی خویش رواج
دادند .زبان فارسی ،زبانی زنده و پویاست با امکانات بسیار ،زبانی است
پویا و انسانی .به یاد دارم که در مکاتبات مارکس و انگلس چنین خواندم
کــه انگلس به مارکس مینویســد :اکنــون که برای اجــرای عدالت در
جهان کمر بستهای و میکوشی تا نظامی انسانی و عادالنه را جایگزین
نظامهای ناعادالنه کنونی بســازی به زبانی انســانی و پویا نیاز داری تا
زبان مردم آرمانشهری باشد که بنیاد میکنی .آن زبان ،بیگمان ،زبان
فردوسی و سعدی و حافظ است؛ زبان فارسی ( نقل به معنی ) .گذشته
از آنکه زبان فارسی چونان دیگر زبانهای هند و اروپایی زبانی پیوندی
است و میتوان صدها و هزارها واژه و تعبیر به مدد پیوند ،ساخت و زبان
را توانا و تواناتر گرداند ،اجازه بدهید دو مقایسه انجام دهم؛ دو مقایسه
که موید تحول و توانایی زبان فارسی است :یکم) مقایسه زبان فارسی در
ایران ،در تاجیکســتان و در افغانستان :در ایران ،زبان فارسی نسبت به
آن دو کشور ،بهویژه در تاجیکستان کمتر آسیب دیده و کمتر تحت فشار
بودهاست .آثار پدیدآمده ،حتی در حوزه علوم در ایران ،چنان چشمگیر
است که موجب حیرت برادران تاجیکمان میشود! اسارت هفتاد ساله
زبــان فارســی در آن دیار پویایی آن را به درنگ و ســکون بدل ســاخته
اســت .البته اکنون با همه مشــکالت  -که ریشــه در بازیهای سیاسی
دارد  -خوشــبختانه وضع ،دگر شــده اســت .یکی از دوستان فرهیخته
تاجیک آقــای عبدالخلیل خالقزاده ،نویســنده کتــاب تکاندهنده و
ســودمند ماجرایرفته در احوال ملک و ملت تاجیک به روزگار ســلطه
کمونیسم ،در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب به ایران سفر کردهبود.
او ســفرنامهای کوتاه نوشته اســت که امیدوارم بهزودی به چاپ برسد.
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توصیفی که این عزیز از ســر انصاف و واقعبینی،
همراه با شــگفتی و تحســین از نمایشــگاه کتاب
تهران به دست میدهد خواندنی و شنیدنی است.
اظهار تاســف او از اینکه تاجیکان در اثر بیگانگی
با خــط نیاکان خــود از دریــای بیکــران دانش و
معرفت ( علوم مختلف) که به زبان و خط فارســی
درنمایشــگاه کتاب تهران دیدهاست ،محرومند،
مثبت مدعای ماســت؛ این مدعا که زبان فارسی
در بیان مسائل مختلف؛ مســائلی که نیاز روزگار
ماست تواناست .آقای خالقزاده با نثر شیرین و روان تاجیکی مینویسد:
«این انبار بیآخر اطالع و دانش به زبان ما تهیه شدهاســت و اگر ما خط
بابایانمان را بیاموزیم این همه در خدمت ما خواهد بود» .دوم) مقایســه
زبان فارسی پیش از سده اخیر با سده اخیر :در سده اخیر ،تحوالتی پدید
آمد که از جمله آنهاست :روشهای جدیدآموزش ،بنیادشدن دانشگاه،
تاسیس فرهنگستانها ،آگاهی از فرهنگ غرب و تحوالت برآمده از این
فرهنگ و همگانی شــدن آموزش .این عوامل  -که درباب هریک و تاثیر
هریــک میتوان جداگانه بحث کرد  -موجب شــد تا توانائیهای بالقوه
زبان فارســی را متناسب با روزگار معاصر فعلیت بخشید و نشان داد که
برخالف تبلیغات دشمنان فرهنگ و زبان و ادب فارسی ،این زبان ،تنها
ِ
زبان شــعر و ادب نیست؛ که زبان علم نیز هست .در طول
تاریخ بیش از
هزارساله زبان فارسی دری ،بزرگان زبان و ادب و فرهنگ ایران زمین به
این مغالطه با برهان آثار خود پاسخ دادهاند .آثار پدیدآمده در این سده در
حوزه علوم مختلف تجربی و فلسفه ،اعم از فلسفه غرب و فلسفه ایرانی-
اسالمی به زبان فارســی نیز ادامه برهانهای بزرگان گذشته است و از
توانائی و به اصطــاح از «روزآمد» بودن این زبان حکایتها بازمیگوید
هم بدان شــرط که منصفانه بنگریم و نه از پشت عینک غرض و مرض!
که به گفته مولوی:چون غرض آمد هنر پوشیده شد  -صد حجاب از دل
به ســوی دیده شــد .آری !زبان فردوســی و نظامی و مولوی و سعدی و
حافــظ ،زبانی اســت پویا که میتوانــد در روزگار علــم و عصر تحوالت
شــگرف برآمده از دانش و فن (= تکنیک) به نیازهای گویندگان به این
زبان به خوبی پاسخ گوید و دربرابر دیگر زبانهای زنده جهان ارزشها
و توانائیهای خود را نشــان دهد که در روزگارانی نهچندان دور ارزش
ذاتی این زبان و توانائیهای آن موجب شــده بود تا زبان فرهنگی ایران
فرهنگی گردد و صدها اثر ارجمند علمی -فرهنگی پدیدآورد ،چونان آثار
پدیدآمده در شــبه قاره هند که با همه تالشها هنوز نتوانستهایم حتی
فهرستی جامع از این آثار فراهم آوریم .اگر تحقیقی جامع صورت گیرد
که فیالمثل چرا و چگونه انگلیسیها در شبه قاره هند در هیات دوستی
دشمنیها کردند؛ دشمنیهایی که با برنامهریزیهای دقیقتر همچنان
ادامــه دارد ،و تالشها ورزیدند تا زبان فارســی را براندازند و زبان خود
را به جــای آن نهند؛ زبانی که هزارســال در آن دیار بــا توانائی معنوی

خــود حکومت کرده بود ،از رازی بزرگ که همانا ارزش زبان فارســی و
توانائیهای شگرف آن است ،پرده برمیگیرد!
وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی در کشــور را چطــور ارزیابی
میکنید؟آیا به نظر شما زمان آن فرا نرسیده که درکنار مدرک
تافل زبان انگلیسی در دورههای دکتری ،آزمون سطح باالیی در
زبان فارسی هم در نظر گرفته شود تا کیفیت دانشجویان ما در
مقاطع دکتری در زبان فارسی هم افزایش پیدا کند؟
در پاسخ به پرسش پیشین از توانائیهای زبان فارسی سخن گفتم و
گفتم که اگر به دیدهء تحقیق و انصاف بنگریم زبان فارسی ،زبانی زنده
و پویاست و اگر قرنها زبان فرهنگی گسترهای بزرگ از جهان ،موسوم
به ایران فرهنگی بودهاست ،دستکم ،علت اصلی آن توانائی این زبان
بودهاســت ،نه قدرت نظامی نظامیان هردوران .اکنون سخن این است
که هر بنای اســتوار هم به نگهداری نیازمند است ،زیرا خواه ناخواه در
معرض تهاجم عواملــی ویرانگر قراردارد و امروز زبان فارســی از آن رو
که عین هویت ماســت ،در معرض تندبادهای ویرانگری اســت که اگر
حکیم فرزانه؛ فردوسی هم در روزگار ما میزیست از وزش این تند بادها
پریشان میشد و با تردید میسرود :پیافگندم از نظم کاخی بلند  -که
از باد و باران نیابد گزند . ...دانش و هنر ،محصول دورانهای آرام و امن
اســت .عصر صفویان ،هرچه بود ،چه مثبت و چه منفی بر جامعه ایران
امنیت و آرامشی نسبی حاکم ساخت و هنر و دانش رشدی نسبی یافت.
نقد سبک موســوم به هندی و بازگشت به شیوه شاعران و نویسندگان
دوران ســبک خراســانی و عراقی نیــز نتیجه همین امنیــت و آرامش
نســبی و فراهمآمدن امکان نقد بود .با اســتقرار امپراطوری قاجاریان،
درپی فروپاشــی سلسله صفوی و رویدادهای خجسته و ناخجسته پس
از آن ،چونان سپریشــدن جهانگیریهای نادرشــاه و آرامش همراه با
عدالتگستری وکیلالرعایا؛ کریمخان زند وجانشینان او ،امپراطوری
قاجاریه  -که به امپراطوریهای غزنوی و سلجوقی میمانست  -در ایران
استقراریافت و دومین شاه این سلسله یعنی فتحعلیشاه خود ،شاعر بود
و مشوق شــاعران .مجموعه این عوامل موجب شــکوفایی زبان و ادب
فارسی شد و شاعرانی تربیت شدند که در قدرت شاعری ،دستکمی از
شاعران دوران سبک خراسانی نداشتند .با اقدامات اصالحی قائممقام
فراهانی نثر فارســی نیز متحول شد و به تدریج سادهنویسی جایگزین
دشوارنویسیهای ناسودمند گردید .نهضت موسوم به بازگشت ادبی به
جربانهای سیاسی و فرهنگی مثل انقالب مشروطه و آشنایی اهل فکر
و قلم با فرهنگ و ادب غرب پیوســت و ابعــاد و جلوههای گوناگونی در
ایــن نهضت پدیدآمد و پدیدآورنده آثار گوناگون منظوم و منثور گردید؛
از قصیدههای اســتوار مدحی تا اشــعار اجتماعی ،سیاسی ،انقالبی و
تا ظهور اشــعاری دیگرگونه موسوم به شــعر نو یا شعر نیمایی .در حوزه
نثر هم جریانهای تازه شــکلگرفت و رماننویسی از آن برآمد .بهرغم
نظر محققانی که بازگشــت را جریانی اصیــل نمیدانند و البته مبنای
داوریهــای آنهــا خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه شکســتهای نظامی و
سیاسی دوران قاجار است و آشفتگیهای اجتماعی ،بازگشت ادبی -که
همچنان ادامه دارد  -به بازگشت نویسندگان و شاعران عصر رنسانس
به شــیوه نویسندگان و شــاعران روم و یونان میمانســت که هم آثاری
ارجمند پدیدآورد ،هم شــخصیتهای فرهنگی بزرگــی پرورد .پیوند

مــردم را هم با شــعر و ادب  -که همواره برقرار بــود  -تقویت کرد .وقتی
آموزش و پرورش دگرگون شــد و مدارس جدید پدیدآمد معلمانی آشنا
با ادبیات و عالقهمند به فرهنگ و ادب عهدهدار تدریس ادبیات شــدند
و شــاگردانی تربیت کردند که در ادامه تحصیل هررشتهای برگزیدند
پیوند خود را با شــعر و ادب عالقهمندانه حفــظ کردند .در روزگاری که
دیپلم ،به اصطالح ،دیپلم علمی بود و دانشآموزان تا پنجم متوســطه
درس میخواندنــد و دیپلم میگرفتند ازجمله درسهایشــان خواندن
و آموختن شــماری گزیدههای متون ادب فارســی بود ( شــاید حدود
ســی متن گزیده) کــه از جمله آنها که بــه یاددارم کلیلــه و دمنه بود و
اسرارالتوحید و برخی از مهمترین دیوانهای شاعران بزرگ .در کالس
ششــم ابتدایی معلمان از کلیله و دمنه دیکتــه میگفتند .حفظکردن
اشعار شاعران بزرگ و متونی چون گلستان که به ذهن غنا میبخشید
عمال جزء برنامه بود .وقتی هم که رشــتههای سهگانه ریاضی و طبیعی
و ادبی تاســیس شد و دوره متوسطه به شش سال افزایش یافت همین
شــیوه ،بهگونهای اســتمراریافت .دیگــر آن گزیدههــا در کار نبود ،اما
کتابهای ادبیات آکنده از متون درجه اول ادب فارسی بود یعنیکه آب
را از سرچشمه به تشنگان مینوشاندند وکار تدریس غالبا عالقهمندانه
و بهجد صورت میگرفت .هرچه زمان گذشــت متاســفانه این شــیوه
اصولی به تدریج ضعیف و ضعیف گردید .در سالهای پس از انقالب از
یکسو با این برهان که حجم کتابها زیاد است و دانشآموزان خسته
میشوند! نهفقط از حجم کاســتند که رفتهرفته متون درجه اول را هم
کاهش دادند و همه گونه با کمکاری دانشآموز ،بهویژه در درس ادبیات
کنارآمدند .از سوی دیگر در استخدام معلم هم معیارهایی به کار گرفتند
که بیشتر عقیدتی و سیاسی بود تا علمی! مجموع این عوامل بهتدریج
کار را به جایی رســانده که فی المثل دانشآموز از معلم و دبیر با لحنی
طنزآمیز میپرسد :خانم اگر صابون را با سین بنویسیم کف نمیکند؟!
نگارشهــای نادرســت و آشــفته (امال و انشــا) بهویژه در شــبکههای
اجتماعی ماجرای دردناکی است برآمده از ضعف آموزش و واکنشهای
جوانان عاصی که نتیجه آن رسیدن آسیب جدی به خط فارسی است که
در کنار زبان از عوامل تشکیلدهنده هویت ملی است .همچنین کار به
جایی رسیده است که اگر فیالمثل به دانشجویان دوره ادبیات فارسی
در دانشگاه دیکته بگویید خدا میداند چند غلط بنویسند و کار به جایی
رسیده است که اگر از دانشجویان دوره کارشناسیارشد و حتی دکترای
رشته زبان و ادبیات فارسی بخواهید که یک غزل از حافظ بخوانند ،نه از
حفظ که از روی متن ،بازهم خدامیداند چگونه میخوانند با چند غلط
حیرتانگیز .البته در میان انبوه کارشناســان ارشــد و دکتراگرفتهها و
ونزدیکشدگان به اخذ این مدرک ،ممکن است اقلیتی عالقهمند بتوان
یافت که امیدوار بودن به آنها موجه باشد ،اما این امر ،با آنکه منشاء امید
است از مقوله استثناست ،نه قاعده و من امیدوار به این استثنا  -که سبب
آن غیرت جوانان این مرز و بوم است  -به دعا از خدای بزرگ میخواهم
کــه با عنایت خود به این اقلیت توفیق دهــاد و با لطف خود ،فرهنگ و
ادب ارجمندمان را  -که موثرترین نکات توحیدی و انسانی و الهی را هم
دربردارد  -حفظ فرمایاد و مردم خوب ما را از وصال بزرگترین گنجینه
معنوی و الهی و انسانیشان محروم نکناد! آمین :گفتند وصالش به دعا
بازتوان یافت  -عمری است که عمرم همه درکار دعا رفت.
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سعدی؛ کهنگرای نوآور
میروید که بتواند روزگاری درختی بلند و بشــکوه و بارآور شــود.من
برآنم که نوگرایی سویمندی است در ساختار.ساختار پیشینه است،

میرجالل الدین کزازی

استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبائی
نخست این نکته را باید در میان بنهم که نوگرایی گسسته از سنت

به هیچ روی پذیرفتنی نیســت.اگر ما تنها نوگرای باشیم ،گسسته از
پیشینه فرهنگ و تاریخ و اندیشه نیاکانی خویش ،آن نوگرایی بیهیچ

گمان آشــوبگرایی خواهد بود.تراداد ســنّت ،بــه درختی میماند

تراداد است.سنت است.سویمندی ســاختار را آن توان ،آن مایه ،آن
شایستگی میبخشد که بتواند پاسخهای سنجیده ،بهآیین ،درست،

کارساز برای نیازهای نو پدید بیاورد.مردمانی مانند ما ایرانیان که از
کهنترین مردمان جهانیم ،به ساختاری رسیدهایم بسیار جانسخت،

اســتوار ،پایدار.بســیاری از آنچه را دیگران گرم آزمودهاند ،ما دیری
اســت که آزمودهایم و ِ
پس پشــت نهادهایم؛ اما اگر ســاختار میباید
بپاید ،همچنان زنده ،تپنده ،شــکوفان ،بــارآور ،توانمند ،نیاز دارد به
سویمندی نو.آنچه ما میبایدمان جســت ،شکستن ساختار نیست،

گشــنبیخ و بسیارشــاخ که ریشــه در دورجای تاریخ دوانیده است.

یافتن سویمندی نو در این ساختار کهن چندهزار ساله است.از همین

به ناچار خواهد افسرد.ســر در نشــیب نابودی خواهد نهاد.نوگرایی

دوسویه ،پویا ،برازنده ،سازنده که در میان ساختار و سودمندی پدید

اگر ســتاگها ،شــاخههای نو ،بر این درخت کهن نرویند ،آن درخت

همان ستاگها و شاخههای نو اســت که بر آن درخت کهن میروید

روست که آنچه سعدی در سخن پارسی کرده است ،پیوندی نغز ،ناب،
آورده اســت ،یکی از بزرگترین و بنیادینتریــن آموزهها و اندرزهای

از ســویی ،مایه شادابی و شگفتی و زندگانی همواره درخت میشود.

ســعدی اســت در این روزگار؛ این روزگار بیفریاد که روزگار آشوب

میدهد ،همساز و هماهنگ میگرداند.اگر شاخهای به هر شیوهای

نیاکانمان در روزگاران دیگر به ســعدی نیازمندیم؛ زیرا سعدی یکی

از ســویی دیگر درخــت را با زمینههــای زمانی با نیازهــای نو پیوند

از این درخت بگسلد ،بر خاک بیفتد ،ریشه بدواند ،بسیار اندک امید
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و گسســت و بیگانگی با خویشــتن اســت.ما در ایــن روزگار بیش از
از درخشانترین و کامگارترین فرزندان ایران است که توانسته است

بیآنکه از ســاختار بگســلد ،به سویمندی نو دســت بیابد.سعدی از

از همیــن بیــت آغازین آشــکارا باز میگویــد که مرد بزم اســت.

همین دید به این ویژگی واال ،کممانند هم آراسته است که سخنوری

عیار ،اما چرا؟ من
واژهها ،واژههای بزمی و رامشــی است :یار ،شوخّ ،

توانمند ،بشکوه ،شــگفتیآفرین ،شاهکار آفریده است.در بسیاری از

میدهم؛ چرا سعدی در این زمینه آن توانایی شگرف را آشکار نداشته

است همهسویه و همهرویه ،کمابیش در همه قلمروهای ادب پارسی
این قلمروها سعدی شــالودهریز نیست ،هنر سعدی این است که هر

کدام از آنها را برگزیده استُ ،مهر خویش را بر آن زده است.داستان،
داستان سویمندی سخته ستوده ستوار است در ساختار پایدار کهن

پیش از ســعدی ،غزلسرایانی غزل پارســی را تب و تاب و شور و شرار
و جان و جنب بخشــیدهاند پیش از سعدی چامهپردازان ،چامههایی

نمیخواهم به این زمینه درپیچم.ســخت کوتاه به این پرسش پاسخ

است؟ پاسخ من این است:

پایان روزگار حماسه سرائی

در زمــان ســعدی روزگار حماسهســرایی به پایان آمــده بود.هم

از این روســت که ما از آن پس ،هرگز بــه رزمنامهای حتی میانین باز

کوهوار ،ســتوار ،پدید آوردهاند.پیش از سعدی ،سخنورانی بزمنامه،

نمیخوریم.دهها رزمنامه درپیوسته آمده است؛ اما شاید کمتر کسی

کهنترین اندرزنامهسرایان ایرانی است.پیش از سعدی ،نویسندگانی

آشــنا باشند.واپسین آنها ،رزمنامهای اســت که میرزا احمد الهامی ـ

رازنامــه ،رزمنامــه ،آفریدهانــد یا اندرزنامه.بوشــکور بلخــی یکی از

چربه دســت ،نوشــتار پارســی را به شــیوهای آهنگین ،هنری به کار
گرفتهاند.کسانی چون پسر هژیر و فرخندهوی ِر هرات ،خواجه عبدالله

انصاری.اما ســعدی چه کرده اســت؟ آنچــه را آنان پایــه ریختهاند،

گســتردهاند ،پروردهاند ،به فرازنای فرهمندی برده اســت ،بر ستیغ
ســخن پارسی نشانده اســت.اگر حافظ نمیبود ،سعدی بزرگترین

غزلســرای ایران میشد ،هرچند در شــیوه غزلسرایی خویش ،کم از
حافظ نیست.حافظ خود نیز به استادی سعدی خستوست.در بیتی

که بازخوانده بدوست:

استاد سخن ،سعدیست پیش همه کس اما

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو (حافظ)۵۶۹ :۱۳۸۱ ،

چامههای سعدی

در میان شــمایان ،مگر اســتادان ادب پارســی با نام این رزمنامهها

پدر ابوالقاســم الهوتی ـ در زمان ناصرالدینشــاه درپیوســته است و
رزمنامهای دینی است در داستان نینوا ،به نام «باغ فردوس».میتوانم

گفت :ســعدی در گونهای بنبست ادبی و فرهنگی بوده است؛ از این

روی ،نتوانســته است آنچنانکه خود میخواسته ،مرد رزم هم باشد.
من یک ،دو نمونه را تنها یاد میکنم:خواجه عبدالله انصاری میگوید:

«اگر به هوا پری ،مگســی باشــی؛ اگر بر آب روی ،خسی باشی؛ دلی
به دســت آر ،تا کســی باشــی( ».انصاری :۱۳۷۲ ،ج.)۴۵۴ ،۲سخن

زیباســت و دلنشــین؛ اما هنر پیر هرات تنها این اســت که ســه واژه

همگون را در پایان لختها (جملهها) آورده است.ســعدی این شیوه

را به فرازنایی میبرد که فراتر از آن نمیتوان رفت.ســرودههای او از
این دید چندان از نوشــتههای وی گسستنی و بازشناختنی نیستند:

«ســالی از بلــخ بامیانم ســفر بــود و راه از حرامیــان پرخطر.جوانی

چامههای سعدی در َسختگی و ُستواری ،نمونههایی برتریناند.در

بدرقه همراه من شــد :سپرباز ،چرخانداز ،سلحشــور ،بیشزور که به

جهان را پدید آورده اســت« :بوستان» یا «سعدینامه».در نثر آهنگین

زمین نیاوردندی…» (ســعدی.)۱۶۲ :۱۳۸۹ ،شما از دید نگارینی،

اندرزنامه ،سعدی اســت که شاهکار ادب ایران و میتوانم گفت ادب
و خُ نیایی و هنری پارســی نیز ،ســعدی اســت که نمونه برترین را به

ده مرد توانــا کمان او زه کردندی و زورآوران روی زمین ،پشــت او به
هنرورزانگی ،شکوه زیباشناختی سخن ،همین لختها را اگر بکاوید،

دست داده است« :گلستان».تنها در یک گونه از ادب پارسی است که

میبینید که آن سخن ساده چگونه شگرف و شگفت شده است.سخن

دست نیاورده اســت :در «رزمنامه».بیگمان خواندهاید در «بوستان»

آگاهانه چنین بر زبان میرانم.این حکایت کوتاه «گلستان» را« :شبی

استادی است بیهمانند ،مگر در رزم و سخن پهلوانی «که این شیوه

گفتم :دســت از من بدار.گفت:ای برادر ،حرم در پیش است و حرامی

سعدی نامی همسنگ و همساز با دیگر گونهها و زمینههای سخن به

که دوســتی به ســعدی گواژه میزند که او در همه زمینههای سخن

ختم است بر دیگران».این سخن بر ســعدی گران میافتد.میگوید

که اگر من رزمنامه نســرودهام ،نه از آن اســت که نمیتوانســتهام؛ از
آنجاست که من مرد بزمم و مهر و آشتی و دوستی.با کسی به سر جنگ

و ســتیز و آویز و نبرد و آورد نیستم.سپس میخواهد آشکار بدارد که

اگر میخواســت مرد رزم باشد ،همچنان پهلوانی میشد در آوردگاه

سخن.حکایتی از بوستان را درمیپیوندد که با این بیت آغاز میگیرد:
مرا در سپاهان یکی یار بود

که جنگاور و شوخ و عیار بود (سعدی)۳۲۳ :۱۳۸۹ ،

نوشــتاری ســعدی ،در آهنگینی ،با ســرودههای او پهلو میزند.من

در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند.ســر بنهادم و شتربان را
در پس اگر رفتی ،بردی؛ و گر خفتی ،مردی!» (سعدی.)۷۶ :۱۳۸۹ ،
ِ
سرود
این یکی از زیباترین نمونههای شعر منثور است که من آن را
ناســرود مینامم« :در جامــع بعلبک وقتی کلمــهای همی گفتم با

جماعتی افسرده ،دلمرده ،ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده؛

دیدم که نفَســم درنمیگیرد و آتشــم در هیزمتر اثر نمیکند.دریغ
آمدم تربیت ستوران و آینهداری در مح ّلت کوران ،ولیکن د ِر معنی

باز بود و سلســله ســخن دراز در معانی این آیت کــه :و نحن أقرب
َ
إلیکم ِمن َح ِ
بل ال َورید…
دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد 21 ۹۸

میراث فرهنگی گنجینه عظیمی از هویت ملی
دورههای تاریخی نمایان ســازد و به گنجینهای ارزشــمند از هویت

ملی تبدیل شوند.بنابراین ارزش و مؤلفههای تأثیرگذار در شناخت
و ارزیابی آثار تاریخی ،دربردارنده مفهومی خاص است چرا که ابنیه

نادره جاللی

و ســازههای تاریخی از وجوه فرهنگی و هویتــی برخوردارند که در

مدیرپژوهشهای راهبردی انجمن

منظر تاریخ شفاهی و تاریخ باســتانی عالوه بر سرمایههای تاریخی
ـ اجتماعــی ،دارای نشــانههای معنایــی هســتند.این نشــانههای

اصطالح «فرهنگ» ،بر حســب زمــان با مفاهیــم مختلف به کار

معنایی ،رخســار حیات مشاهدهگران و کنشگران متعامل را با آثار

در پندنامه آثتورپات اســپنتامان آمده «:به خواستاری فرهنگ کوشا
باشید ،چه فرهنگ تخم دانش است و َب ِر آن خرد است.و خرد آرایش

از اینرو ،میتوان گفت میــراث فرهنگی هر ملت در هویت ملی آن

مؤثر اســت ،زیرا آنچه امروز قابل مشاهده است فیزیک آثار تاریخی

«ورزشها» ،1فردوســی در «شــاهنامه» آن را به معنــی و مترادف با

خالقیت انســانی به شمار میرود میتواند عالوه بر آشنایی با تاریخ

رفته اســت که از آن جمله به معنی «دانش»« ،حرفه» و «علم» است.

دو جهان اســت ».در کارنامه «اردشــیر پاپکان» بــه معنی «فنون» و

«خود» و «دیگری» بنابر نظریات جورج هربرت میتز آشــنا میسازد.

اســت در حالی که مشــاهدهگر با دیدن آن که شــاهکاری از نبوغ و

«دانــش» و «هنر» و مؤلف «قابوســنامه» آن را به معنــی «آموختن» و

کشــور خود ،به تجزیــه و تحلیل آن بپــردازد و مفاهیم و ارزشهای

3

خاص و تعامل بین انســان و محیطزیســت پی ببرد.برای مثال یک

غیرمادی درواقع هویــت فرهنگی یک جامعه را تشــکیل میدهد.

تاریخــی آن ،عناصری را به یاد مــیآورد که موجب بالیدن به هویت

«به کار بســتن» آورده اســت 2.اما با شــروع تعلیم و تربیت جدید در

ایران ،واژه «فرهنگ» به معنی «آموزش و پرورش» به کار رفته است.

آن را اســتخراج کنــد و بــه تبادل ارزشهــای بشــری در یک دوره

فرهنــگ بــه دو بخش مادی و غیرمادی تقســیم میشــود.فرهنگ

مشــاهدهگر با دیدن آثار تاریخی عصر هخامنشی و توجه به سوابق

یکــی از ویژگیهای فرهنگ ،کشــش و کوشــش انســان در جهت
زیباسازی است.از اینرو ،هنر جزئی یا تبلوری از فرهنگ است و ُلر

فرهنگی خود میشــود و همین نکته هویتآفرین اســت.یا با دیدن

مدرســه «دارالفنون» و نشــانههایی که در این اثر دیده میشــود در

اثر و دوم انگیــزه آفرینش آن 4».بنابراین ،هر بنای تاریخی دارای دو

در جریان بوده و چگونه مدرسه دارالفنون زیربنای آغاز شگلگیری

وا گوران مینویسد«:در هر اثر هنری دو جذبه هست.نخست زیبایی

وجهه عینی و غیرعینی اســت«.هویت» نیز به مفهوم خودشناســی،

مییابد چه اندیشهای برای توســعه نظام آموزشی و فرهنگی ایران

و شکوفایی حوزههای گوناگون دانش در ایران شده است.مجموعه

یکی از پیچیدهترین مفاهیم علوم اجتماعی و مباحث مهمی اســت

گفتارهای اخیر نشــان میدهد ضرورت دارد برای غنابخشــیدن به
زندگی هویتی هر اجتماع انســانی ،او ً
ال به تاریخ آن و بعد به عناصر

از مهمتریــن کارکردهای آن ،ایجاد انســجام اجتماعی و وفاق ملی

تاریخی و فرهنگی برای ما قدرت هویتیابی و هویتســازی داشته

خودیابی و خودفهمی اســت ،چه در ســطح فردی و چه اجتماعی و

که از اهمیت تاریخی و جامعهشــناختی برخوردار اســت ،زیرا یکی

در جامعه اســت.از آنجا که تمدن ،حاصل فرهنگ اســت و فرهنگ،

حاصل تاریخ؛ پس برای فهم هویــت خویش نیازمند غور در تاریخ و

میــراث به جامانده از آن هســتیم.بنابراینُ ،بعد تاریخی هویت ملی
عبارت اســت از آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی
و احســاس دلبســتگی به آن.احســاس هویــت تاریخی نیــز عامل

پیونددهنده نســلهای مختلف به یکدیگر اســت کــه مانع جدایی
یک نســل از تاریخش میشــود ،زیرا هر جامعهای با هویت تاریخی

خود تعریف و ترســیم میگــردد 5.بنابراین ،آثــار و بناهای تاریخی

پدیدههایی ارزشــمند به شــمار میروند ،زیرا جلــوهگاه ارزشهای
فرهنگی ،تاریخــی ،اجتماعی ،مذهبی یک قوم هســتند.از اینرو،

شــناخت ارزشهای آثار تاریخی در راستای شناخت کامل فرهنگ

و هویت آن جامعهای اســت که آثار تاریخــی در آن قرار دارد.چنین
شناختی میتواند ابعاد مختلف جهانبینی انسانهای جامعه را در
 22دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد ۹۸

تاریخی آن به اندازه کافی ارزشگذاری کرده تا از اینطریق سوابق
باشد تا از این طریق ارتباط نسلی در خط سیر زندگی تاریخی دوام
یابد و زاویههای تمدنسازی فعال شود.
ارجاعات:

 -1زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان ،ویراسته صادق هدایت ،تهران:
امیرکبیر ،1344 ،ص .173

 -2قابوسنامه ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :فروغی ،1337 ،ص. 22

 - 3روحاالمینــی ،محمــود ،زمینه فرهنگشناســی ،تهران :عطــار،1368 ،
ص.14

 -4لوروا  -گوران ،آندره دستافریدههای هنری و مذهب مردمان پارینهسنگی،

ترجمه نورالدین فرهیخته ،تهران :پویش ،1357 ،ص . 19

 -5معمار ،رحمتالله ،ســنجش گرایش به هویت تاریخی ،تهران :اداره کل مطالعات
مرکز تحقیقات و سنجش برنامهای سازمان صدا و سیما ،1378 ،ص .17

اتاق خبر
حسن بلخاری در مراسم بزرگداشت «خیام نیشابوری» عنوان کرد:

خیام؛چهر هبینالمللیایرانی

نشست پژوهشی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمرخیام ،با سخنرانی حسن بلخاری ،رئیس انجمن

آثار و مفاخر فرهنگی و احمد تمیم داری ،اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی ،شنبه  28اردیبهشت ماه در

خانه هنرمندان ایران برگزار شد .بلخاری طی سخنانی دراین نشست گفت :حکیم عمر خیام نیشابوری به
حق یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسالم است .دانشمندی که نام او بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی

گســترش داشته و در جهان درخشیده اســت .او درحقیقت یکی از چهرههای بینالمللی ایرانی در سطح

جهان در کنار نامداران بزرگی چون شیخ الرئیس ابوعلی سینا است.

از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی صورت گرفت

اهدای 30هزارجلدکتاببهکتابخانههایمناطقسیلزدهکشور
 30هزار جلد کتاب از سلســله انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در راســتای ترویج کتابخوانی و تقویت روحیه فرهنگی

هموطنان سیلزده به کتابخانههای مناطق سیلزده کشور اهدا شد .حسن بلخاری ،رئیس انجمن آثارومفاخرفرهنگی دراین باره
گفت :درپی جلســه با وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و در راستای ایجاد نشــاط فرهنگی و روحیه بخشی بیشتر به هموطنان عزیز

ســیلزده ٣٠ ،هزار جلد کتاب از سلسله انتشــارات انجمن در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار گرفته است تا از طریق
این نهاد ،در اختیار ســیلزدگان قرار گیرد .او تاکید کرد :بههمان اندازه که فراهمآوری خوراک و پوشــاک و ســایر اقالم مورد نیاز

سیلزدگان اهمیت دارد ،تامین نیازهای فرهنگی و به تبع آن ایجاد نشاط روحی و امنیت روانی برای این عزیزان هم اهمیت دارد
و تالش ما بر این است که در این حرکت معنوی و فرهنگی سهیم باشیم.

سخنرانیرئیسانجمندرهمایش«حکمتایرانیوحکمتمتعالیه»
بیست و سومین همایش از سلســله همایشهای بزرگداشت حکیم مالصدرا ،باحضور و سخنرانی

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  22خردادماه  1398برگزار شــد .به گزارش روابطعمومی انجمن

آثار و مفاخر فرهنگی ،حسن بلخاری ،دراین همایش با موضوع «حکمت االنوار مشرقی و روایت شرقی
آن در اوپانیشادها» سخنرانی کرد.

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  ۵ـ فروردین ،اردیبهشت و خرداد 23 ۹۸

تازههای نشر انجمن
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود عبادیان

دکتر محمودعبادیان پیش از وفات بیش از  ۳۰عنوان کتاب فلسفی و ادبی را ترجمه یا تالیف کرده است که رساله منطقی-فلسفی
ویتگنشــتاین نخستینبار توســط او به زبان فارسی ترجمه شد .او استاد بازنشسته گروه فلســفه دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو
هیاتعلمی دانشگاه مفید قم و عضو گروه فلسفه فرهنگستان هنر ایران بوده است« .فردوسی ،سنت و نوآوری در حماسهسرایی»
(مباحثی از ادبیات تطبیقی)« ،سقراط»« ،درآمدی بر ادبیات معاصر ایران»« ،تکوین غزل و نقش سعدی» و ...از جمله آثار ترجمهای
و تالیفی این استاد فقید است.
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی عالمه عبدالحسین امینی

عالمه عبدالحســین امینی (  ۱۲تیر ۱۳۴۹ش ۲۸ /ربیعالثانی ۱۳۹۰ق) ،نویســنده کتاب الغدیر ،فقیه ،محدث ،متکلم ،مورخ،
نسخهشناس و از علمای بزرگ شیعه است .او عالوهبر نگارش آثار مهم علمی ،کتابخانه امیرالمومنین(ع) را در نجف تاسیس کرد که
حاوی  ۷۰هزار نسخه خطی است .مشهورترین اثر عالمه امینی ،الغدیر فی الکتاب والسنة واألدب ،کتابی است در اثبات امامت و
خالفت بالفصل امام علی(ع) با استناد به واقعه غدیر و بررسی سند و داللت حدیث غدیر.
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله ابوالحسن جلوه

آیتالله «میرزا ابوالحسن جلوه» یکی از دانشوران جهان تشیع است که در عصر قاجار چون ستارهای فروزان در آسمان حکمت درخشید
و با تالشی ارزشمند و کوششی وافر مشعل حکمت را در این عصر روشن نگاه داشت .این حکیم االهی ،به مدت ۴۱سال در این مدرسه
به تدریس حکمت و فلسفه و ریاضیات مشغول بود .در این عصر آقا محمدرضا قمشهای و آقا علی مدرس و جلوه سه استاد کامل فلسفه و
حکمتبهشمارمیرفتندکهکاروانیازدانشورانومشتاقانمعرفتازحوزهتدریسآناناستفادهمیکردندوبارحلتآندوحکیمدردوره
ناصریعلومعقلیبهمجلسدرسجلوهانحصاریافتوبعدازحاجمالهادیسبزواریدرمکتباوفلسفهجانتازهاییافت.
مجموعه مقاالت دکتر محمود عبادیان

این مجموعه شامل مقاالت تالیف و ترجمه دکتر محمود عبادیان استاد فقید ادبیات ،زبانهای باستانی ،زیباییشناسی و فلسفه
دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه مفید قم است و گفتوگوهایی است که نشریات و سایتهای فرهنگی بااو انجام دادهاند .باتوجه
به نگاه فلســفی و اندیشــه نقاد آزموده عبادیان ،انجمن آثارومفاخر فرهنگی امیدوار است این مجموعه مقاالت برای پژوهشگران
حوزههای ادبیات ،فلســفه ،زیباییشناسی و مسائل اجتماعی ایران راهگشــا و یاریگر باشد .فروتنی کم نظیر آن دانشی مرد سفر
کرده ،همچون همه عالمان واقعی باعث شد انتشار این مجموعه ارزشمند عالوهبر انتشار یادنامه آن استاد ،در دستور کار انجمن قرار گیرد.
صراح اللغه (فرهنگ لغات تازی به فارسی)

الصراح من الصحاح ابوالفضل محمدبنعمربن خالد مشهور به جمال َقرشی ،دانشمند ترکستانی متولد
کتاب صراح اللغه یا ُ
 628هـ .ق در شهر المالیغ (الما آتای کنونی) و متوفای دهه اول قرن هشتم بین سالهای  705تا  710هجری است .صراح
در لغــت بــه معنای وجه و بخش خالص هر چیز و در اینجا به معنای وجه خالص ،پاک ،غیر مشــوب و پاکیزه لغات اســت .این
کتاب در اصل ترجمة فارســی کتاب الصحاح جوهری اســت که عنوان کامل آن الصحاح (تاجاللغه و صحاح العربیه) اســت.
محمد حسین حیدریان مترجم و مصحح این اثر است.
مجموعه مقاالت در زمینه باستان شناسی

اثریکهبهتازگیبهخوانندگانفهیموخردمندمنشوراتانجمنآثارومفاخرفرهنگیتقدیمشدهاست،سومینمجلدازمجموعهمقاالت
در زمینه باستانشناسی اثر دانشمند فقید مرحوم دکترمحمدتقی مصطفوی کاشانی است .در جلد اول این اثر که در سال ۱۳۸۱توسط
انجمن به زیور طبع رسید ،آثار مختلف و متعددی مورد بحث و شرح قرار گرفتند؛ از بناهایی مذهبی چون مسجد جمعه نائین گرفته تا
مســجد ساوه و ایوان طالی آســتان قدس رضوی و . ...در جلد دوم (چاپ )۱۳۸۳محور اصلی کشفیات و تتبعات در باب تخت جمشید
و برخی بناهای دوره ساسانی بودو اینک در جلد سوم هم ،مساجد مورد بحث و فحصاند چون مسجد کبود تبریز و هم آثاری چون مجسمه نادر و مهم تر،
فرشهایتاریخیایرانونیزهنرظریفوزیبایکاشیکاریایرانیان.ایناثربهکوششوگردآوری«مهدیصدری»منتشرشدهاست.
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