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سخن ماه

در باب چهرهپردازی از مفاخر

کاوه خورابه

سردبیر

از جمله مشـــغولیات ذهنی امروزیان مجموعه تصوراتی اســـت که
از تصویـــر گذشـــتگان دور و نزدیک بـــه مدد قوه تخیـــل و وهم در
ذهنشـــان نقش میبندد .بدیهی اســـت چنین تصاویری به شمار
افـــراد از تکثر و تنوع برخوردار میشـــود چراکه گویی هر کســـی
از ظـــن خود یار او میشـــود و از درون خود بیآنکه بـــه درون او راه
برد نقـــش خیال بر بـــوم ذهن درمیکشـــد .این فرآیندی اســـت
طبیعـــی که ذهن آدمی را از آن گریزی نیســـت و دائم به ســـاختی
چنیـــن دســـت میزنـــد و بـــه مـــدد همین قوه اســـت که ســـیر
اندیشـــهورزی صورت میگیـــرد؛ از رودخانه معقـــوالت اولیه گذر
به دریـــای بیکران معقـــوالت ثانویه میســـر میشـــود؛ خصایص
و خصائـــل جزئـــی در ترکیبی کلـــی ،کالبدی تالیفـــی مییابند.
چنین فرآیندی عام اســـت ،اما گاه تصوری از رهگذر دســـت ،قلم
یا تیشه هنروری ،جســـمیت و تجســـدی خاص مییابد که پس از
ایـــن بر تصـــورات و تخیالت دیگـــر نهتنها تاثیرگذار میشـــود که
گاه روند طبیعی تصویرپردازی آنان را میایســـتاند و ُمهر و نشـــان
خود را بر اذهان تخیلگرشـــان مینشـــاند .از همین روســـت که
ِ
شـــمایان ایرانـــی ،تصویری تقریبا یکســـان از بزرگانی
اینک ما و
چون ابنســـینا ،فردوســـی ،ســـعدی و ...داریم چراکه بیش از نیم
قرن چشـــم و ذهن ما آشـــنا به پرترهپردازیهایی شـــده اســـت که
به همـــت هنرمندانی چـــون ابوالحســـن صدیقی و دیگـــران ،از
این بـــزرگان از عرش ذهنشـــان به فرش بومشـــان نقش بســـته
شـــده اســـت .از این رو بهگاه بزرگداشتی یا همایشـــی از ایشان،
آنجـــا که طلب ،تصویری از ایشـــان باشـــد بســـتر مهیاســـت .اما
هنوز بســـیارند بزرگانی که گرچه گذر تصاویرشـــان بـــر نگارخانه
نگارگـــران میافتـــد اما حاصـــل گاه نهتنها شایســـته و بایســـته
اینان نیســـت که گاه وهن مردمانی میشـــود کـــه چنین تصاویر
یـــا تندیس یا سردیســـی نماینده و نمایشـــگر آن بزرگ باشـــد .از
این جمله اســـت چهرهپردازی و ســـاخت تندیس و سردیسهایی
از ایشـــان که در عین حـــال کـــه از تفاوتهای بســـیار برخوردار
بوده اســـت ،در بســـیاری از موارد آنچنان نابایســـته و ناشایســـته
چهرهپـــردازی شـــدهاند که از گذر توجـــه به آنان قـــوه تخیل را به
ذهنیتی منفی از ایشـــان رهنمون میشـــود.
چهرهپردازی و ســـاخت تندیس از شیخ شـــهاب الدین سهروردی
در ســـالیان اخیـــر از جمله نمونههایی اســـت که همـــواره محل

شـــکایت و حکایت ِ دردمندانـــه از جفا و بیمهری رفتـــه بر او بوده
اســـت ،تصاویـــر و پیکرههایی که نه با ســـن و ســـال ایشـــان و نه
بـــا حکمـــت و فرزانگی ِ مـــردی که مولـــف آثاری چـــون حکمت
االشـــراق و تلویحات و عقل سرخ و ...بوده اســـت در تناسب است.
چنـــان مجنـــون و روان پریش و ســـالخورده پرداختـــه اندش که
گویی قصـــد ،نه نیکوییدن کـــه نکوهیدن ِ این بزرگ بوده اســـت.
(بسا خوشـــحالی که پیکره ایشـــان از صحن موزه ســـینما در باغ
فردوس برداشـــته شـــد که دیدن چنین کســـی را پرداخت کفاره
الزم میآمـــد ) .مواردی چنیـــن حاکی از نبـــود ِ ارتباطی بنیادین
میـــان هنرمندان چهرهپـــرداز با آموزههای اندیشـــگی و مطالعات
انســـان شناســـی تاریخـــی از یک ســـو و عـــدم تجســـس کافی
در دادههـــای تاریخـــی از گزارشـــات ریختشناســـی مکتون در
مکتوبات به جای مانده اســـت .وصف شـــیخ شـــهاب الدین را در
دو رســـاله نزهت االرواح و کنزالحکمه از قلم شـــهرزوری بخوانیم:
«معتدلقامـــت بود و ریـــش نه تنک بـــود و نه انبوه ،ســـرخرنگ،
اکثر مســـافرت او پیادهروی بـــود» یا« ...در بعضی احیان کســـائی
میپوشـــید و کاله ســـرخ درازی به ســـر مینهـــاد و بعضی اوقات
مرقع میپوشـــید ،و خرقـــه بر بـــاالی آن و گاهی خـــود را به زی
صوفیه میســـاخت ،و اکثر عبادتش گرســـنگی و بیـــداری و فکر
و تامـــل در عوالـــم الهی بـــود ،و قلیـــل التفات به رعایـــت خلق و
کثیرالســـکوت و مشـــغول به خود بود .ســـماع و نغمات موسیقی
را به غایت دوســـت میداشـــت.
صاحـــب کرامـــات و آیـــات بود» یـــا «ســـدیدالدین معـــروف به
ابنرقیقـــه گفـــت :با شـــیخ شـــهابالدین در مســـجد جامع میا
فارقیـــن راه میرفتـــم و او جبـــه کوتاهـــی کـــه رنگ آســـمانی
داشـــت دربر نمـــوده و فوطـــه (لنگ) تابیده شـــدهای را بر ســـر
بســـته بود» یا«شـــهابالدین ،دارای قامت میانـــه و ریش معتدل
بـــوده و رنگ چهـــرهاش مایـــل به قرمـــزی و لباســـش مندرس
و مرقـــع و مویـــش ژولیـــده ،همان قســـم کـــه در ســـخن گفتن
بیاعتنا بـــوده در لباس هـــم ،بیمبـــاالت و بیتکلف بـــوده»...
آیا چنین مشـــخصاتی که با رنـــگ و لعاب و حکمـــت آمیخته و از
آن جوانی ســـی و هفت-هشـــت ساله اســـت در آثارپرداخت شده
موجود نمایان اســـت؟بی شـــک پاسخ منفی ست .ســـالها پیش
از ایـــن انجمن آثـــار ملی کـــه دل در گرو گرامیداشـــت بزرگان
ایـــن مرزوبوم را داشـــت به حق توانســـته بود بـــا چهرهپردازی،
ســـاخت تندیس و بنای بناهـــای یادمانی و آرامگاهی سرمنشـــا
مانـــدگاری اندیشـــمندان ایـــن مرزوبوم شـــود امید امـــروز نیز
چنیـــن دغدغـــهای در ضمیـــر دغدغهمنـــد متولیـــان فرهنگ،
پویایی گیرد و دســـت بـــه کاری زننـــد که غصـــه دغدغهمندان
ایـــران عزیزمان به ســـراید.
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نسبت ذاتی مرمتگر با حقیقت
ایــن عامل در اصــل ،تاکید بر تاریخچۀ ویژه یک شــیء یا بنا اســت،

تاریخچهای که فی نفســه بیانگر شواهدی اســت که گذر تاریخی بر

حسن بلخاری

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

شــیء بر جای نهاده اســت .مرمت و حفاظت هرگــز نمیتواند به نام
ِ
موضع خاص،
مرمــت ،این وجــه از بنا را نادیده بگیرد .تاریــخ در این
نقش بنیادینی در ارزشمندی اثر ایفا میکند.

تاکید بر حفاظت از ســه اصل بنیادین فوق ،مرمت و حفاظت را از

« میریام کالویر» در کتاب «حفاظت از آنچه ارزشمند است ،موزهها،

یک کنش صرفا فیزیکی برای احیاء یا بازســازی اثر هنری و معماری

کالســیک ،بر حفظ ســه نوع انســجام تاکید دارد :انسجام فیزیکی،

اجرای حقیقت که منظــور از آن بازیابی کامل حقیقــت اثر ،در روند

حفاظت و نخســتین ملتها » خاطرنشان ســاخت ،حفاظت و مرمت
انسجام زیباییشناختی و انســجام تاریخی .فقدان این سه انسجام،

شیء یا بنای مورد مرمت و محافظت را یکسره از هو ّیت و ذات هنری
و ارزشــی آن تهی میسازد .انسجام فیزیکی یعنی اینکه شیء هنری
یا بنای معماری به هنــگام آفرینش دارای نوعی یکپارچگی در اجزاء

ســازندۀ خود بوده اســت .مرمت و حفاظت هرگز نبایــد به قیمت از

بسیار باالتر برده و به تعبیری آن را به «اجرای حقیقت» تبدیل میکند.

مرمت و احیاء است ،اصطالحی اســت که سالوادور مونوز ویناس در

اثر خویــش با عنوان نظریه معاصر مرمت به کار برده اســت .او در اثر
خویش که در سالهای آغازین قرن بیستویکم منتشر شد نظریههای
کالســیک حفاظت و مرمت را اجرای حقیقت خوانــد« :از زمان آغاز

حفاظت تا حال توافقی بر مــکان و موضوع این حقیقت وجود ندارد.

دســت رفتن این یکپارچگی حاصل شود .انســجام زیباییشناختی
ِ
قــدرت یک شــیء هنری یا بنــای معماری در ایجاد احســاس
بیان

یا کمال واقعی یک شــیء است .همچنین همانگونه که اورول گفته

ویترویــوس در بیــان ارکان یک معمــاری خوب بر آن تاکید داشــت:

بیمعنی و بیهدف است» .

زیباییشناســانه در مخاطب اســت .این همان اصل اصیلی است که

اصل ونوســتاس یا همان اصل زیبایی (در کنــار ارکان دیگری چون
فرمیتاس استحکام و استواری و یوتیلیتاس سودمندی و کارآمدی) در
اصول کالســیک مرمت و حفاظت ،حفظ این وجه یک رکن محسوب

میشــود ،زیرا در حوزه مرمت هر شیئی ،مورد بازسازی یا تعمیر قرار
نمیگیرد .بنا به مثال مشهور اگر در مدرسهای یک صندلی شکسته
شود یا به هر دلیلی آسیب ببیند تعمیر میشود اما اثر بینظیر معراج

اثر ســلطان محمد ،نگارگر مکتب دوم تبریز اگر آسیب ببیند ،تعمیر
نمیشود ،مرمت و حفاظت میشود و این همان تفاوت جوهری تعمیر

با مرمت است.

اما هدف اصلی حفاظت و مرمت همانا آشکارسازی طبیعت حقیقی
اســت «حفاظت و نگهــداری بدون مفاهیــم واقعی ،اصلــی و معتبر
ایــن تاکیــدات بــه نحــو صریــح و بــارز بیانگــر آن اســت کــه یــک

حافــظ و مرمتگــر ،نســبتی ذاتــی بــا حقیقــت دارد و دقیقــا از
همیــن روســت کــه بیــش و پیــش از آنکــه یــک آزمــوده تجربــی

باشــد میبایســت کامــا متکــی بــر تحقیــق و تتبــع باشــد .ایــن
کالم ســالوادور وینــاس در ابتــدای کتــاب فوقالذکــر بــه نقــل از

ُجــرج اســتات بســیار روشــنگر اســت« :فــرد بایــد از ابتــدا اطمینــان
حاصــل کنــد کــه مبنــای فلســفی صحیحــی بــرای کارش وجــود

دارد ،بهگونــهای کــه حفاظتگــران و مرمتگــران نهتنهــا بایــد
اجراکننــدگان خوبــی باشــند بلکــه بایــد محقــق نیــز باشــند[ ،آنهــا]

به سخن دیگر ،اثری که در کنار مولفههای دیگر ،از مولفۀ زیبایی

نهتنهــا بایــد از چیســتی کار خــود آگاه باشــند بلکــه چرایــی آن را

تاریخی تبدیل میشــود ،چنانچه بنا به گذر زمان دچار نوعی آسیب

مخالفــان خــود در زیباییشناســی ،تاریــخ هنــر و ...آمــاده باشــند» .

نیــز بهره میبرد و بنا به این مولفه و دیگر مولفهها به یک اثر هنری یا
شــود ،با حفظ تمامی ارکان و عناصر معنوی و مــادی آن باید مرمت
شــود .دقیقا به این دلیل ،آنچه مهم است حفظ هو ّیت است نه صرفا

کالبد و یقینا یکی از عوامل معنوی تامین هنر ّیت یک شیء و معمار ّیت

یک بنا بدون تردید ،اصل زیبایی است .تکرار میکنم به همان دلیل
که ویترویوس در ده کتاب دربارۀ معماری در باب آن تاکید کرد.

نکته سوم ،حفظ انسجام تاریخی شیء هنری یا اثر معماری است.
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نیــز بایــد بداننــد و بــرای بحثــی کارآمــد در مــورد مســائل اساســی بــا
قطعــا این تاکید اســتات و امثال ویناس در بــاب وجوهات نظری
ِ
مرمت ،ریشــه در
تاریخ معماری غرب دارد که نســبت میان فلسفه و
جدی انگاشته بود« :اندیشه یونانی نسبت میان
معماری را بهشــدت ّ

فلسفه ،هندسه و معماری را بسیار جدی انگاشت» .

* این گفتار ،بخشی از سخنان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درمراسم

بزرگداشـت مرحوم دکتر محمدباقر آیتاللهزاده شیرازی است.

گذشته وحال شهر «تهران» در گفتوگو با استاد سید عبدالله انوار

معماریجدید،مردمپایتخترامحصورکردهاست
صدرا صدوقی

اســتاد ســید عبدالله انوار ،نسخهشناس باســابقه و پژوهشگر

تاریخ تهران ،اکنون در نود و چند ســالگی ،خاطرات و ســخنان

فراوانی از دگرگونیهــای ایران و تهران و زندگی مردمان آن در
چند دهه گذشته تاامروز دارد .بررسی تاریخ فرهنگ و تحوالت

شــهری درتهــران بهعنوان پایتخت ایــران مارا برآن داشــت تا

در گفتوگــو بــا این عضو شــورای علمــی انجمن آثــار و مفاخر
فرهنگی ،نگاهی داشته باشیم به پیشینه این شهر و جایگاه آن

در جغرافیای فرهنگی ایران که درادامه آن را می خوانید.

لهجه تهرانی از چه زمانی مرسوم شد؟

زندگی در شــهر تهران به چه زمانهایی بــاز میگردد و چه

وقتی رفته رفته شهرنشــینی به وجود آمد ،زبان تاتی از بین رفت؛

آن چیــزی که ما از لغت تهران توانســتهایم پیدا کنیــم؛ قبل از حمله

ولی رفته رفته شهرنشینی در تهران گســترش پیدا کرد؛ زبان جنبه

تاریخچهای دارد؟

مغول ،نــام آن در کتابهای جغرافیایی و کتابهای مســالک و ممالک

وجود نداشت ،بلکه در مبحث اســماء اعالم آن را پیدا کردهایم .ما محمد

بن تهرانی دوالبی را پیدا کردیم که در قرن سوم بوده؛ حتی نمیدانستیم

دوالب هــم متعلق به کجا بوده اســت .درباره دوالب هــم از طریق تاریخ
بیهقی دانســتیم که وقتی محمــود غزنوی به ری آمد ،قشــون خود را در
دوالب گذاشــت و از آنجا بود که تهران به وســیله دوالب شــناخته شد و

دوالب هم به وســیله ری؛ تهران بعد از دوره خرابی ری به دست مغولها
مهم شد و در زمان شاه طهماسب اول صفوی که از پایتختش قزوین به شاه
عبدالعظیم جایی که عموی او مدفون بود ،میرفت؛ از تهران خوشش آمد

و دستور داد ،دور و بر شهر را بارو بکشند که  114بارو شد و بر هر کدام نام
سورهای از قرآن گذاشتند و دستور داد دور آنها را خندق کندند و از آن زمان
تا زمان ناصرالدین شــاه ،تهران کوچک بود .در  1284قمری ناصرالدین

شــاه تهران را وسیع کرد و از میدان توپخانه کنونی  1500قدم به شمال

رفت و از شــرق و غرب و جنوب نیــز  1000قدم به طرفین رفتند و دور آن
را خندق کشیدند تا زمان رضاخان که او خندقها را در 1309شمسی پر

حتی تا همین اواخر نیز عدهای در سوهانک ،تاتی صحبت میکردند.

فصاحت پیدا کرد.

تهــران بهعنوان پایتخت ،چه نقش و جایگاهی در جغرافیای

فرهنگی ما داشته است؟

درسال 1200قمری فرمانده آقا محمد خان قاجار توانست تهران

را از دســت «زندیــه» خارج کند ،بعد آقا محمد خــان بالفاصله از ایل

قاجار که در شــمال بود ،خود را به تهران رساند و به قولی در 1200
و به قولی در  ( 1220صحیح همان  1200اســت) تهران را پایتخت

کرد ولــی در تهران نماند ،آن زمان جمعیت تهــران بیش از 15هزار
نفر نبود .او برای ایجاد امنیت به سمت تفلیس رفت تا اینکه در سال
 1280تهران گشاده شد .دردوره پهلوی اول سرلشگر بوذر جمهری

را شهردار تهران کرد واو خیابانها را وسیع کرد .و رفته رفته مدرنیسم
به این شــهر آمد .البته ناصرالدین شاه میخواست کارهایی بکند اما

کارهای او عمیق نبود.

کرد و تهران گسترش پیدا کرد .ولی حدود تهران در زمان ناصرالدین شاه

بعــد از پایــان دوره پهلــوی با پیــروزی انقالب چــه اتفاقات

تهــران بود .وقتــی  1000قدم از میدان توپخانه به ســمت غرب بروید به

تهران از اول انقالب همین اســت که بوده ولی یک اشکال بزرگ

در حد شمالی ،به خیابان انقالب میرسید .که اینها خندقهای شمالی

خیابانکارگر جنوبیامروز(یا30متریگذشته)میخوریدوجنوبتهران
نیز به پایین خیابان مولوی گفتهمیشد که امروز اسم آن تغییر کرده است

و شرق تهران هم به خیابان «ری» ختم میشد.
گویش مردم تهران چگونه بود؟

زبان آنها زبان «تاتی» بوده است.

فرهنگی مثبتی در جغرافیای تهران رخ داد؟

پیدا کــرد؛ با حذف خندقها ،دیگر حدود تهران معین نیســت و این
یکی از مشکالت تهران برای شهرداریها است .بین تهران و شمیران

اختالف اکوسیستمی وجود دارد؛ درگذشته «تهران» ناحیه گرمسیر
این منطقه و شمیران ناحیه سرد این منطقه بوده است و به نوعی آب و

هوای ییالقی و قشالقی در دو منطقه حاکم بوده؛ امروز تهران در حد
شرق و غرب تا جایی که میتواند پیش میرود واین وضعیتی است که
دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  6ـ تیر و مرداد 5 ۹۸

باید تصمیم درستی درباره آن بگیرند .البته مشکل مهم تهران «آب»

پیشــینه ابنیــه تاریخــی تهــران چگونــه اســت اولیــن

گرفتار بیآبی شــده است .دولت و شــهرداریها باید حدود تهران را

پیشــرفت صنعت و ساختمانســازی در دوره پهلوی اول بود ،در

آن است ،آب تهران کم اســت؛ امروز سه رودخانه را بستهاند و تهران
معین کنند وگرنه بیآبی تهران تشدید میشود .امروز سه سد «کرج»،
«لتیان» و «الر» وجود دارد؛ حتی از آب زیرزمینی استفاده میکنند و

این نیز به ضرر این شهر است.

در گذشــته ســاختارهای اداری در تهــران چگونه درســت

شدند؟

ساختمانهای مدرن از چه زمانی در تهران ساخته شد؟

دوره ناصرالدین شاه نیز ســاختمانهایی ساخته شد؛ برجستهترین

آنها ساختمان شمس العماره بود ،آرزوی ناصرالدین شاه این بود که

از آنجا تمام شهر را ببیند ،ولی آن بنا هم چند طبقه بیشتر نبود .ولی
در زمان پهلوی اول تکنولوژی ســاختمانســازی رونق گرفت و شهر
جنبه پیشرفتهای پیدا کرد.

ســاختارهای اداری دقیقــی وجــود نداشــت؛ چون ما تــا زمان

آیا در گذشته مردم به ابنیه تاریخی مثل امروز توجه داشتند؟

بود و بعد از مشــروطیت که در ایران مجلس و اداراتی درســت شــد؛

مسافر خارجی به ایران میآمد ،بیشتر بخاطر دیدن آثار قدیمی قبل

مشــروطیت چیزی نداشتیم؛ تشــکیالت اداری ما بســیار مقدماتی

غالبا ســاختمانی نبود و حتی در حکومت پهلــوی اول نیز مقداری از
ساختمانهای کاخ گلستان که مرکز حکومت در دوره قاجار بود؛ جزو
ادارات شد و بعدها رفته رفته در دوره پهلوی اول ساختمانهایی برای

نظمیه و ارتش و وزارت عدلیه و مالیه ســاخته شــد و در دوره پهلوی
دوم نیز ادامه داشت که امروز به برجهای عجیب و غریب رسیده است.
آیا تهران شهری مذهبی بوده است؟

البته درتهران ابنیه تاریخی خاصی وجود نداشت و اگر توریست یا

از اســام میآمدند یا برای دیدن معماری اسالمی و مساجد قدیمی،

ولی تهران شــهری دویست ساله است و مساجد و آثار قدیمی زیادی
برای دیدن نداشت.

تهران پژوهشــی به صورت کاری علمی از چه زمانی شــروع

شده است؟

درحقیقت اولین ومهمترین کتابی که درباره تهران نوشــته شده،

تهران ،زمانی که دردوره فتحعلی شاه پایتخت شد ،فضالی شیعه

«مرآت البلدان» اعتماد الســلطنه اســت .البته تهران دو نقشــه مهم

و مسجد سپه ساالر؛ اینجا شهری بود که مذهب شیعه داشت و تعداد

از استادان توپخانه در دارالفنون با شاگردانش این نقشه را کشیدند و

به آن رفت و آمد داشــتند و با وجود مساجدی چون مسجد شاه سابق

زیادی از فضالی شیعه در این شهر بودند و امروز هم که پایتخت یک

کشور بزرگ اسالمی – شیعی است.

وضعیت تعلیم وتربیت در تهران قدیم چگونه بود؟

داشت ،یکی نقشه  1275که به آن نقشه کرشیش میگویند که یکی
همان تهران شاه طهماسبی را نشان میدهد .ولی نقشه بسیار خوبی

«عبدالغفارخان نجم الملک» که بعدها «نجم الدوله» نامیده شــد؛ در
سال  1309کشیده است که واقعا دقیق و علمی است و حاوی حدود

تهران بعد از  1284قمری در زمان ناصرالدین شاه است ودرآن حدود

تا زمانی که مدرسه دارالفنون نداشتیم ،تحصیالت ما تحصیالت

تهران معین شده است؛ اما در مورد تهرانپژوهی جدید باید گفت که

بیاورد و در دوره مظفر الدین شــاه بود که رفته رفته مدارس جدید باز

از معدود کســانی که در این زمینه اقدام کرد ،بنده بودم؛  4یا  5مقاله

قدیمه اســامی بود ،دارالفنون توانســت مدرســهای با علوم جدید
شــد .البته میسیونهای خارجی هم در ایران مدارسی داشتند و بعد

از مشروطیت مدارس جدید باز شد ،اما پیش از آن هر کسی در اینجا
درس میخواند ،علوم قدیمه را خوانده بود.

این کار بیشــتر در دوره پهلوی دوم انجام شد و در این اواخرهم یکی
نوشــتم و این بحث را شــروع کردم که این شــهر از حیــث زمینها و

مالکین باید بررسی شود ،کم کم این کار مورد توجه قرار گرفت و االن
هم دیگران روی آن کار میکنند.

اگر بخواهیم نگاهی به تاریخ روحانیت و حضور روحانیون در

با توجه به ســن دویست ســاله تهران آیا میتوانیم معماری

روحانیون از زمان فتحعلیشــاه بودند ،بهطور شاخص ،امامجمعه

متاســفانه خیر! اما در زمان فتحعلی شاه معمارانی کار کردند که

تهران بیندازیم ،شاهد چه پیشینهای هستیم؟

حضور داشــت و فتحعلی شاه شدیدا از آنها کمک میگرفت ،در دوره
ناصر الدین شــاه فضالی دینی مورد توجه بودند و در آن زمان علما از

حکومت جدایی نداشتند.

رابطه مردم با روحانیون چطور بود؟

روحانیـــت مرجع دینی مـــردم بودنـــد و از آنها درامور شـــرعیه

تقلیـــد میکردند.

 6دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  6ـ تیر و مرداد ۹۸

خاصی را بهعنوان معماری بومی این شهر در نظر بگیریم؟

یکی از آنها اســتاد غالمرضا بود که من تاریــخ آن را هم پیدا کردهام،
فتحعلیشاه او را از اصفهان آورد و او ساختمانهایی را بنا کرد ،بعدها
در دوره ناصرالدین شــاه ،برادرزنش یکی از معماران برجســته دوره

ناصری بود؛ در دوره پهلوی دانشــکده فنی هم مهندسینی را بیرون

داد غالبا به فرنگ رفته بودند لذا کار اساســی در آن دوره شــروع شد
و معماری غربــی به ایران آمد ،به نظر من امــروز این برجهای تهران

کامال تحت تاثیر معماری آمریکایی اســت ،فکر نمیکنند که آیا این

نوع معماری ،برای شــهر تهران مناسب اســت یا نه؟! البته کار از این

حرفها گذشته است!

نگاهی به تهران امروز داشته باشیم؛ اتمسفر فرهنگی شهر

تهران و مناســبات مــردم و وضعیت معماری شــهر را چطور

میبینید؟

بــا این جمعیت در این شــهر چه باید کــرد؟ چگونه باید این

جمعیت را سکونت داد؟

اگر امکاناتی به شهرستانها داده میشد و کمبودها رفع میشد،

مهاجرت به تهران کمتر میشد و جمعیت به این حد نمیرسید.

آیا به نظر شــما خوب اســت که برخی از امکانات پایتخت به
خارج از تهران منتقل شود؟

امــروز تهران ،آب بســیار کمــی دارد؛ ابتدا باید فاضــاب تهران

امکاناتی که در تهران وجود دارد باید در جاهای دیگر نیز باشــد.

کجا میرود؟! این آب باید دوباره تصفیه شــود ،این سیستم حتی در

باشند؛ مثال وقتی بیمارستان نمازی در شیراز راهاندازی شد ،میزان

درست شود .آب سه رودخانه را به این شهر بستهایم ،این فاضالب به
کشورهای پر آب نیز رعایت میشود؛ در آلمان قالب شهرها رودخانه

دارند؛ ولی با این وجود فاضالب تصفیه میشود .مساله دیگر کاالیی

شــدن زمین در تهران اســت .زمین کاالیی ،ضرر فراوانی به اقتصاد
میزنــد .قیمت زمین باال رفتــه و بورس بازی روی زمیــن در جریان
است و این اقتصاد را زمین میزند .همچنین معین شدن حدود شهر

هم خیلی اهمیت دارد؛ یکی از اشــتباهات بزرگ ما این بود که مجوز
ساختمانهای چندین طبقه در خیابانهایی داده شده است که این
خیابــان ها اســتعداد پذیرش این همه جمعیت و ترافیــک را ندارند.

شهرداری باید مراقب این موارد باشد.

بیمارســتانها در مناطق دیگر کشــور بایــد دارای همین تجهیزات

زیــادی از بیمــاران را به ســمت خود کشــید ؛ به زبــان فرنگی به آن

فسیلیتی گفته میشــود .اگر این فسیلیتیها در جاهای دیگری نیز
وجود داشــته باشــد؛ افراد کمتر به تهران میآیند .امروز نیز بسیاری
میخواهنــد از تهران خارج شــوند چــون آب و هوای تهران بســیار

مسموم است.

درباره پیشــینه ســاختمان انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی یا

انجمن آثار ملی سابق توضیح دهید. .

مرحـــوم دکترمصطفـــوی بهطـــور مفصـــل دراین باره نوشـــته

اســـت؛ به ایـــن ناحیه پـــارک امیربهـــادر جنگ گفته میشـــد ،او

نقــش شــهرداریها در اداره شــهر بســیار پررنــگ اســت؛

فرمانده کشـــیک خانه دوره مظفرالدین شـــاه بود و بعد از مشروطه

ابتدا بایـــد باکمـــک ســـازمان آب ،تکلیف فاضالب تهـــران را

بـــه ســـفارت روس رفـــت؛ این منطقـــه باغ بســـیار بزرگـــی بود و

شهرداری در مورد پایتختی مثل تهران چه وظیفهای دارد؟

معیـــن کنند.

نیـــز چون جـــزو مخالفین مشـــروطه شـــد ،بـــا محمد علی شـــاه
قناتی هم داشـــت .از ســـاختمانهای امیر بهـــادری آن دوره ،این

ســـاختمان محل روضه خوانـــی و تکیه بوده که باقی مانده اســـت

شــهرداریها چگونــه میتواننــد در ســبک زندگــی مردم

و ظاهـــرا منـــزل او در جای دیگری بـــوده اســـت .در همین ناحیه

شــهرداری نمیتواند در زندگی مردم تاثیری داشته باشد؛ سبک

طرف نیـــز پل امیر بهـــادر بود که امـــروز تمام ســـاختمانهای آن

معین و اصالح شــود ،زندگی مردم در این صورت بهتر خواهد شــد؛

ســـاختمانهای قدیمیتـــری هســـت .در اول خیابـــان فرهنگ،

تاثیرگذار باشند؟!

زندگی مردم به شرایط اقتصادی وابسته است .باید شرایط اقتصادی

شهرداری مسئول پاکیزگی شهر و حفاظت و حراست از شهر است .به
نظر من امروز مساله عمده آب و فاضالب تهران است.

و در خیابـــان فرهنگ تمـــام ســـاختمانها از آن جنس بـــود ،آن
جدید اســـت ولی در طرف شـــرق خیابان شـــاهپور یا حافظ ،هنوز
مدرســـه فرانکوپرســـون بود کـــه در آن زبـــان فرانســـوی آموزش
میدادنـــد اتفاقا من هم آنجا فرانســـه خوانده بـــودم .این یک تکه

به خیابـــان امیریه میخورد ،چـــون باغ امیر بهادر بعدها قســـمت

زیبایی بصری شهر در کیفیت زندگی افراد موثر است؛ امروز

شـــد ،ســـاختمانهای جدیدی در این منطقه ســـاخته شده است.

درحقیقت زیبایی بصری شــامل تناســب ســاختمان ها در نسبت

امــروز حضور چنین ســاختمانی چقدر میتوانــد در روحیه

برجســازی در معمــاری تهران وارد شــده و حتی دید اشــخاص را هم

فضای ساختمانها در شهرها کوچک شده است و دیگر مثل قدیم

چه انتقاداتی به زیبایی بصری شهر دارید؟

با هم اســت؛ امروز چنین تناســبی وجود ندارد ،چون به یکباره مساله
عوض کرده است .در نیویورک در منطقهای فقط برجسازی وجود دارد
و چهره شهر در آن خیابانها دگرگون شده است .این منظره دید انسان
را عوض میکند .باید فکر میشد که آیا تهران استعداد چنین برجهایی
را داشت یا نداشت؟!

فرهنگی مردم منطقه تاثیر داشته باشد؟

نیست و کســی نمیتواند یک باغ داشته باشــد ودرآن زندگی کند و

ناچار از زندگی در آپارتمانها و فضاهای کوچکاند .دیدن بنایی که
شاید قدیمیترین ســاختمان این ناحیه است ،میتواند تاثیر داشته

باشد و تا حدودی در روحیه افراد تاثیرگذار باشد.

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  6ـ تیر و مرداد 7 ۹۸

نقش معماری و بناهای تاریخی در توسعه گردشگری
اعتقادات یک جامعه میباشد معماری و بناهای ساخته دست انسان

وحیدرضا قربانی

کارشناس ارشد جغرافیا
و برنامهریزی توریسم

است که مورد توجه گردشگران در سراسر جهان قرار دارد.

از آنجا که براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبۀ

دهم جاذبههای باســتانی و تاریخی را در جهان داراســت ،پرداخت

به این فرصت اســتثنایی میتواند کمک شــایانی به اقتصاد کشــور
نمایــد .البته وجود نهادهای فرهنگی چــون انجمن آثار ملی (مفاخر

گردشــگری ،بهعنوان یک پدیده کهن از دیرباز در جوامع انسانی

فرهنگی)که در زمان خود توانستند بانی تعمیر و احداث آرامگاههای

جهان است .در سالهای اخیر ،این صنعت بهعنوان یک صنعت پاک،

کمالالملک ،باباطاهر ،خیام ،ابوالحسن بیهقی و بسیاری از مشاهیر

مطرح بوده و به ســرعت در حال تبدیل شــدن به بزرگترین صنعت

منبع درآمدهای هنگفــت در حوزه تجارت جهانــی و عاملی مهم در

تنظیم موازنۀ بازرگانی و تراز پرداخت بسیاری از کشورها شده است.
رشــد و توسعۀ گردشگری ،بهویژه در کشــورهای کمتر توسعه یافته،

قطعا عامل موثری در رونق اقتصاد ،اشــتغالزایی و مبارزه با فقر است
و موجب افزایش درآمد قشــرهای مختلــف و در نتیجه بهبود کیفیت

زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود.

بزرگان و نامآوران ایرانی چون :فردوســی ،حافظ ،ابنسینا ،سعدی،

دیگر شوند و با ســاخت تندیس ،برگزاری مراسمها و چاپ و نشر آثار

مکتوب آنان در صدد حفظ و معرفی مفاخر این سرزمین برای آیندگان
و گردشگرانی که از اقصی نقاط دنیا به این کشــور باســتانی ســفر

مینمایند درآیند ،ستودنی و قابل تقدیر است.

در روزنامــه دنیای اقتصاد ،شــماره  4681آمده اســت در ســال

 2018مجموع درآمد حاصل از گردشــگری بــه  5/34تریلیون دالر

کشــور ایران به دلیــل قدمت ،غنــای تاریخی و تکاپوی مســتمر

رســید و همچنین تخمین زده میشــود تا پایان ســال  2019درآمد

سیاحان و جهانگردان مشهوری همچون ابن حوقل ،سیاح عرب قرن

حدود  6درصد از تولید ناخالص داخلی

اجتماعی ،فرهنگــی ،هنری و علمی از گذشــتههای دور مورد توجه
چهارمهجری،مقدسیصاحبکتاباحسنالتقاسیم

فی معرفت االقالیم ،یاقوت حموی مولف کتاب
معجمالبلدان در جغرافیا ،ابنبطوطه جهانگرد

شهیر مراکشــی ،ژان شــاردن ،آنتونی شرلی و
بســیاری دیگر از بزرگان و جغرافیدانها بوده
اســت که حاصل دســت آوردها و مشاهدات

خــود را غالبــا در کتــب و ســیاحت نامههای

خویش به رشته تحریر درآوردهاند.

هر گردشــگری با هرانگیــزهای که به

ی کند ،میتواند مطابق با
ایران ســفر م 

اهــداف ،ذوق و برنامههای خود در این

حاصــل از گردشــگری به  5/44تریلیون دالر برسد که
جهــان خواهد بــود .در ســال ،2018

تعداد سفرهای بینالمللی با رسیدن به

 1/279میلیارد ســفر ،رشد  49میلیونی

را نســبت به ســال  2017تجربه کرده و با

رشــد  4درصدی همــراه بوده اســت .برای

سال  2019پیشبینی میشــود که این رقم به

 1/322میلیارد سفر و رشــد  4/1درصدی برسد.

بنا به گزارش مجله گردشــگری «الی گشــت» در

سال  2018به ترتیب فرانسه با  86/9میلیون ،اسپانیا

بــا  81/8میلیون ،ایاالت متحده آمریکا با  76/9میلیون،

چیــن با  60/7میلیــون ،ایتالیا بــا  58/3میلیون ،مکزیک

کشور ،دیدنیهای مورد نظر را بازیابد .جاذبههای گردشگری ایران را

با  39/3میلیــون ،بریتانیا با  37/7میلیون و ترکیــه با  37/6میلیون

که بناهای تاریخی در زمرۀ جاذبههای فرهنگی و هنری قرار دارند .هر

با توجه به اینکه ســهم کشــور ایران از این بازار بسیار ناچیز است،

میتوان به ســه بخش عمدۀ طبیعی ،فرهنگی و مذهبی تقسیم نمود

چند در موارد عدیده ،گونهای همپوشانی معنایی میان این سه حوزه
برقرار میشود.

بدیهی اســت اولین گام در شــناخت و پی بردن به شرایط زیستی

یک جامعه و در سطح کالنتر یک تمدن ،آشنایی با مظاهر فرهنگی،

تاریخی و اجتماعی آن است .پدیدههای انسان ساخت در طول زمان
میتوانند در تحقق این شــناخت نقش موثری ایفــاء نمایند .یکی از

بارزترین این پدیدهها که متأثر از شــرایط زیســتی ،اقلیمی ،باورها و
 8دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  6ـ تیر و مرداد ۹۸

گردشگر خارجی پربازدیدترین کشورهای جهان گزارش شدهاند.

پرداختن به سرمایههای فرهنگی ،یادمانهای تاریخی و طبعا معماری

ایرانی ـ اســامی که در حوزه گردشگری قابل تعریف است بهعنوان

یک اســتعداد بالقــوه ،این کشــور را قادر خواهد ســاخت در صورت

برنامهریزی ،ایجاد زیرســاختهای الزم و رفــع محدودیتها و موانع
ِ
داشت
توسعه گردشگری ،بدون دور شدن از مواضع اصولی و با در نظر
ارزشهای فرهنگی ـ اسالمی ،سهم قابل توجهی از منابع گردشگری

جهانی را به خود اختصاص دهد.

دو ماه با مفاخر

گزارشها�یی از
نشستهای علمی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تیرومرداد امســال شــاهد برگزاری نشســتهای
مختلفــی درانجمــن بودیم.نشســتهایی چــون
صدمین زادروز«عباس یمینی شریف» ،بزرگداشت
مرحــوم دکتــر محمــود شــهابی خراســانی،
همایــش ملی «حکمت اشــراقی در پرتــو آراء و آثار
شــهابالدین ســهروردی» و بزرگداشــت مرحوم
دکترســیدباقرآیتا...زاده شیرازی؛ همچنین یک
برنامه رونمائی کتاب هم با همکاری کتابخانه ملی
ایران برگزار شد که دراین شــماره گزارشهایی از
ایننشستهاوبرنامههارامیخوانید.
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گزارشی از جلسه رونمایی از فرهنگ واژگان تازی به فارسی

یک کتاب لغت حاوی چهل هزار واژه
میگویند) از آثار اوست.

استاددانشــگاه تهــران دربخش دیگری

از ســخنان خودگفت :فرهنگنویسی که در
قاموس اندیشه اسالمی ،کاری بسیار ارزنده

توجه و اقبال
و بهشــدت مورد نیاز بود ،مورد ّ
حاکمان و دانشــمندان مسلمان قرار گرفت

امــا همچنانکه مصحــح محتــرم در دیباچه
ِ
ازهری
آوردهاند فرهنگنویسان بزرگی چون
هروی با نــگارش تهذیب اللغــه ،ابندرید با
تالیف جمهرهاللغــه ،ابوعلی قالی با نگارش

مراســم رونمایــی از کتــاب «الصــراح

اصل ترجمه فارسی کتاب الصحاح جوهری

(دایــی جوهــری) با تالیــف دیــوان االدب،

و صحــاح العربیــه) اســت .صحاح توســط

و ابنفارس با نــگارش والمجمل و مقاییس

من الصحــاح» ،فرهنــگ واژگان تازی به

اســت که عنوان کامل آن الصحاح (تاجاللغه

فرهنگی و با همکاری ســازمان اســناد و

اســماعیل بن حماد جوهری فارابی تالیف و

فارســی ،به همــت انجمن آثــار و مفاخر

کتابخانهملی،چهارشنبه 5تیرماه1398

در محل اندیشگاه فرهنگی این کتابخانه

البــارع فیاللغــه ،ابراهیم اســحاق فارابی

به ابومنصور عبدالرحیم بن محمد بیشــکی

تقدیم شــد« .جوهری» که همچــون فارابی

صاحببنعباد طالقانی بــا تالیف المحیط
اللغه در کنار «جوهری» همه ایرانی هستند

و بنابرایــن نقــش ایرانیان در ارتقــا و تعالی

زبــان عربی بیهمتاســت .ابنخلــدون این

برگزارشد .دراین نشست حسن بلخاری،

بزرگ ،کنیه ابونصر دارد و متولد فاراب است

مهدیمحقق،رئیسهیاتمدیرهانجمن،

نزد ابوسعید سیرافی و ابوعلی فارسی تعلیم

آیینهای شهریاران به شمار میرفت و عرب

اصیــل و خالص (به تعبیر خــود او در مقدمه

مردم شــهری عبارت از عجمان (ایرانیان) یا

اســتاد دانشــگاه تهران و رئیس انجمن،

ســعید واعــظ ،اســتاد دانشــگاه عالمه
طباطبایی ،جمشــید کیانفر ،پژوهشگر

تاریخ و محمد حسین حیدریان ،مترجم
و مصحح کتــاب «الصراح مــن الصحاح»

سخنرانیکردند.

در ســال  340هـــ .ق به دنیا آمــد و در عراق

یافت و ســپس بــرای ایجاد ارتبــاط با عرب

صحاح) به میان قبایــل «ربیعه و مضر» رفت.
این ســفر ،او را با عمق و ریشــه لغات عربی

موالی و اهالی شــهرهای بزرگــی که در آن

در انتخاب این عنوان متأثر از مقدمه جوهری

الصحاح،اثرابوالفضلمحمدبنعمربنخالد
مشهور به جمال َقرشی  ،دانشمند ترکستانی

توجو کرد و نه صرفا در
در قبایل عرب جســ 

متولد  628هـ .ق در شهر المالیغ (الما آتای

فرهنگنامهها و کتب لغت .اوادامه داد :ادامه

سالهای  705تا  710هجری است .صراح

سال  386ق ( 393هم گفتهاند) که به مرگی

چیــز و در اینجا به معنای وجه خالص ،پاک،

رفت .کتاب صحاح ،کتاب المقدمه (در نحو)

غیر مشوب و پاکیزه لغات است .این کتاب در

کســانی مشــابه و نظایر آنان بودند از قبیل

تشــکیل دولت فارس داشــتهاند بر این امور

در صحاح بــود که عربی اصیــل و خالص را

در لغت بــه معنای وجه و بخــش خالص هر

از آنهــا و بازار رایج آنها دور بــود و در آن عهد

و پیشــهها از ایرانیان تبعیــت میکردند چه

حســن بلخــاری درابتدای این نشســت

کنونی) و متوفای دهه اول قرن هشــتم بین

خود چنین شــرح میدهد« :پس علوم هم از

در فرهنگ بومی و اصیل عرب آشــنا نمود و
شاید جمال َقرشــی که کتاب صحاح او را به
الصراح من الصحاح یا صراح اللغه برگرداند

الصــراح من
گفــت :کتاب صــراح اللغــه یا ُ

بیهمتایی را در مقدمه مشــهور کتاب العبر

حیات «جوهری» در دامغان و نیشابور است تا
عجیب در مسجد جامع قدیم نیشابور از دنیا
و کتاب العروض (که به آن عروض الورقه نیز
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روزگار در تمــدن و کیفیات آن مانند :صنایع

ایرانیان به علت تمدن راســخی کــه از آغاز
اســتوارتر و تواناتــر بودنــد ،چنانکه صاحب

صناعت نحو ســیبویه و پس از او فارسی و به
دنبال آنان زجاج بود و همه آنان از لحاظ نژاد

ایرانی به شمار میرفتند ،لیکن تربیت آنان
در محیط زبــان عربی بود و آنــان زبان را در

مهد تربیت آمیزش با عرب آموختند و آن را به
صورت قوانین و فنی درآوردند که آیندگان از
آن بهرهمند شوند .رئیس انجمن آثار و مفاخر

فرهنگــی درپایان گفت :مولــف این کتاب،

کریم به زبان دیگری هم نازل میشد ماباید

فراوان ،بدون هیچ حمایتی از سوی نهادهای

شــواهد خودداری نموده ،از آیات ،احادیث،
ِ
اشــعار و امثال فقط به آوردن
عبارت شــاهد

او تاکیــد کــرد :آقای حیدریــان تعصب

غیرمعقول نســبت به زبان عربــی ندارند و

دشوار و طاقت فرسارا انجام دادم و حقا باید

فارســی آورده ،وزن و باب و دیگر مشخصات

بنده بهعنوان اســتاد راهنمای ایشــان در

ترجمــه و تصحیح این اثــر وبرخی دیگر از

دکتر حســن بلخاری رئیس محترم انجمن

دیباچــه خــود را به عربی نوشــته ،از ترجمه

اکتفا کرده ،در برابر هر کلمه عربی یک واژه

از قبیل مفرد ،جمع و مصدر بودن کلمه را با
نشانهها و شمارههایی در جوار آن معلوم کرده
و در ترتیــب واژ هها با پیروی از صحاح ،حرف

آخر کلمه را بخش بزرگ باب و حرف نخست

را بخــش کوچک فصل قرار داده اســت؛ در
این کتاب قریب چهل هزار واژه آمده اســت.

از مصحح محترم که زحمت تصحیح و تنقیح
کتاب را کشــیده سپاســگزارم و امیــدوارم

امروز هم درباره آن زبان ،تحقیق میکردیم.

کارها ،شــهادت میدهم که بسیار عالمانه

عمل کردهاند.

تصحیح متن محور

ســومین ســخنران این برنامه جمشــید

کیانفر بود .او طی سخنانی گفت :به انجمن
آثــار ومفاخر فرهنگی بــرای انشــار این اثر

تبریک میگویــم .بنده از گذشــته با جناب
آقــای حیدریــان آشــنایی دارم و برخــی از

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بتواند در آینده

مقاالت ایشان درحوزه زبان و ادبیات عربی را

و انتشار بسپارد.

اوافزود :آقــای حیدریان درمقدمه این کتاب

آثار مهم دیگری از این دســت را به زیور طبع

یک کتاب مهم درزبان و ادبیات عربی

هم درنشریه آئینه میراث مطالعه کرده بودم.
در  3بخش توضیحــات قابل توجهی را ارائه

کرده اند؛ بخش اول حاوی اطالعات تاریخی

درادامهایننشستسعیدواعظسخنرانی

اســت که خواننــده رابا تاریخ ترجمــه و ...به

«الصراح من الصحاح» ،فرهنگ واژگان تازی

از خــود اثــر و مولف آن دفــاع جامعی انجام

فرهنگی منتشر شد ،چون این نگرانی وجود

پرداختهاند که همه اینها درجای خود بسیار

کــرد ،اوگفت :بســیار خوشــحالم که کتاب
به فارسی ،با مســاعدت انجمن آثار و مفاخر

داشــت که کتابی دراین حجم برای نشــر با

مشکل مواجه شود و خوشبختانه امروز این اثر
علمی منتشر شده و از آن رونمایی میشود.

استاددانشــگاه عالمه طباطبائی ادامه داد:

عدهای از دانشجویان و حتی اهل علم انتقاد

میکنند که چرا به زبان عربی تااین ســطح

خوبی آشــنا میکند .در بخش دوم به نحوی
میدهند ودر بخش ســوم به نسخهشناسی
مهم و قابل توجهاند.

تقدیر کنم از زحمات بیشــائبه جناب آقای
آثار و مفاخر فرهنگی و جناب آقای دکترکاوه

خورابــه معاون محترم پژوهشــی انجمن که

تــاش فراوان و مســاعدت ویــژهای را برای
انتشــار این اثر انجــام دادند والبتــه از همه
کارشناسان محترم این انجمن هم تشکرمی

کنم که درطول این سالها زحمات زیادی را
برای انتشار این اثر متقبل شدند.

جایگاه مهم علم لغت درمیان سایرعلوم

درپایان این نشست ،مهدی محقق طی

سخنان کوتاهی گفت:همانطور که اشاره
شــد ،زبان عربی دردانشگاهها مهجور شده
اســت؛ درزبــان عربی حاتم طائی مشــهور

به جود و کرم اســت ودر مقابل فردی بوده
ِ
بــه نام
«مــادر» که اهــل بخل بوده اســت؛

شاعری اینطور ســروده بود کهِ :
«مادری را
َگهی کنی حاتم » ...اســتادی این مصرع را
اینطور ترجمه کــرده بوده :مادری را َگهی
کنی خانم! ایــن را عرض کردم که بگویم تا

چه سطحی علم لغت و لغت دانی اهمیت و
جایگاه ویژهای دارد.

رئیس هیاتمدیــره انجمن آثار و مفاخر

مســاعدت ویژه انجمن آثــار و مفاخر
فرهنگی

فرهنگی تاکید کــرد :علم لغت یکی از 12

و مصحح کتــاب «الصراح مــن الصحاح» به

زمینه نوشــته اســت که همه درجای خود

درادامه محمد حسین حیدریان ،مترجم

توجه میشود؛ باید درپاسخ بیان کرد که زبان

ایراد سخن پرداخت و گفت :بنده به عبارتی

دوران گذشته بوده است ،لذا حتی اگر قرآن

ترجمه این اثر بودم؛چــون در تنگنای مالی

عربی زبان دین ماست و البته زبان علمی در

مســوول در زمینه نسخ خطی این کار علمی

عاشــق و مجنون انجام ایــن کار و تصحیح و

علــم ادبی اســت وکتب زیادی هــم دراین
قابــل توجه هســتند وایــن نشــاندهنده
اهمیــت و جایــگاه ایــن علم دربین ســایر

شاخههای علوم انسانی است.
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صدمین زادروز «عباس یمینی شریف» درانجمن برگزار شد

ِ
حافظ شعر کودکان ایران

صدمین زادروز عباس یمینی شریف ،شاعر برجسته کودکان

مرحوم اوج زیبایی و جذابیت در شعر کودکان را در عین سادگی برای

فرهنگی سهشــنبه  18تیرمــاه  1398درتاالر شــهید مطهری

او یعنی ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم ...است .بلخاری درپایان

به همت شــورای کتاب کودک و با همــکاری انجمن آثار و مفاخر

انجمــن برگزارشــد .در این مراســم که با حضور جمــع زیادی از

فعاالن عرصه شــعر و کتاب کودک و نوجوان برگزار شد ،حسن
بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ نوش آفرین انصاری،
رئیس شورای کتاب کودک؛ ناهید معتمدی ،عضو شورای کتاب

کــودک؛ علی اصغر ســیدآبادی ،مشــاور وزیر فرهنگ و ارشــاد

اسالمی و پژوهشــگر ادبیات کودک و نوجوان؛ مسعود ناصری،
مدیر موزه عروســک ها؛ اســدالله شــعبانی ،نویســنده و شاعر

کودک و نوجوان؛ لیال میرزایی ،محقق و مدرس ادبیات و هومن
یمینی شریف سخنرانی کردند.

ما به ارمغان میآورد که مهمترین دلیل برای این ســخن ،شعر مشهور
سخنان خود با توجه به سادگی و زیبایی فوقالعاده شعر استاد یمینی

شریف او را حافظ شعر کودکان ایران نامید.

یمینیشریف و آذریزدی؛ دو نویسنده اخالق مدار

در ادامه نوشآفرین انصاری ضمن تشکر از عوامل برگزاری مراسم

از سوی هیاتمدیره شورای کتاب کودک و اعالم برنامههای مراسم،

درباره برگزاری مراســم صدمین سالروز تولد عباس یمینیشریف در
روز ملی ادبیات کودک ،گفت :راســتی چــرا روز ملی ادبیات کودک
و نوجوان به نام آذریزدی نامگذاری شــده؟ مهدی آذریزدی انســانی
اســت که در کودکی بسیار سختی کشــیده و با خلق قصههای خوب

حســن بلخاری ،در ابتدای این مراسم گفت :استاد عباس یمینی

برای بچههای خوب ،کار بسیار بزرگ فرهنگی را در سرزمین ما انجام

اقدام او همواره درتاریخ ماندگار خواهد بود .او در ادامه ســخنان خود

قصههای خوب برای بچههای خوب هســتیم .او ادامه داد :اینکه چرا

شریف جهان ناشــناخته کودکان را برای ما روشــن و آشنا کرد و این
گفت :حرکت از کودکی به بزرگســالی یک امر کامالطبیعی است اما
بازگشــت به ایام کودکی امری بسیار دشــوار است ،اما یمینی شریف

این بازگشــت را بــه بهترین وجه ممکن انجــام داد و باید از شــورای

کودک به دلیل این اقدام مهم یعنی برگزاری بزرگداشت این نویسنده
و روزنامه نگار پرکار کودک و نوجوان کمال تقدیر و تشــکر را داشــته
باشــم .استاد دانشگاه تهران ادامه داد:یک نکته بسیار مهم این است

که ما در مباحث زیباییشناسی بیان میکنیم که امر «زیبا» بسیار ساده

است؛ خالف آنچه که افالطون بیان میکرد ،زیبایی در جوار سادگی
خودرا نشــان میدهد .بنابراین ذات زیبایی در سادگی است؛ دراین
راســتا بهعنوان مثال درباره حافظ ،بهعنوان شاعر بزرگ ایرانی آنچه

که اهمیت دارد این اســت که درشــعر و بیان او ،اوج حکمت وزیبایی
را در عین ســادگی شاهد هســتیم .بلخاری تاکید کرد :باآنچه عرض

کردم باید درباره استادیمینی شریف به این نکته هم اشاره کنم که آن
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داده اســت .ما مقدار زیادی هویت ادبی و فرهنگی خودمان را مدیون
تولد ۱۰۰سالگی عباس یمینی شــریف؟ او هم انسان بسیار سختی
کشیدهای است ،که کودکی بسیار دشــواری داشته است .هر دو این

شخصیتها بســیار تاثیرگذار بودهاند و هر دو از ویژگیهای اخالقی
بسیار بلندی برخوردار بودند.

خادم تعلیم و تربیت

ناهید معتمدی ،اســتاد دانشــگاه و عضو شــورای کتاب کودک،

دیگر ســخنران این مراســم بــود که با خواندن شــعر آواز فرشــتگان

یمینیشــریف ،سخنرانی خود را آغازکرد و گفت :در روزهایی که بین
صداهای خشــن و در البــهالی کلمههای دشــوار ،مفاهیم پیچیده و

ســخت کودکی جایی نداشــت و صدای کودک در میان چوب و فلک
و ترکه و تنبیه گم شــده بود؛ یارمهربان کودکان ایران خود کودکی از

این ســرزمین بود ،که همواره در پی کشف معنای کودکی بود .عباس

یمینیشریف دوستدار طبیعت بود .او از کودکی شعر میگفت و هنر

خــود را در خدمت تعلیم و تربیت قرار داد .آنقدر قدرتمند عملکرد که

چارچوب آهنی و رســمی دیرین آموزش و پرورش را کم کم طبیعیتر
کــرد .او احساســاتش را در البــهالی عبارتهای خشــک کتابهای

درســی گنجانده و کودکان نیز کم کم شــیرینی و حــاوت آموزش را
تجربهکردند.

آفریننده خاطرات جمعی ایرانیان

بـرای کـودکان در سـال 1332شمسـی نوشـته شـده اسـت.

توجه یمینیشریف به دانستن و توانستن

در ادامه این برنامه اسدالله شعبانی ،نویسنده و شاعر کودک ضمن

اشاره به صلح بهعنوان یکی از مفاهیم اصلی شعر یمینیشریف ،گفت:

دو کلمه توانستن و دانســتن ،که دو بال فرهنگ ایران زمین است ،از

عناصر اصلی شــعر او اســت و این دو فعل و کلمه را در همه شعرهای
یمینیشــریف میبینیم .او در ســایه این فرهنگ ،غنچههای ایران را

در ادامه علیاصغر سیدآبادی ،مشاور وزیر ارشاد و عضو شورای

با دســتاوردهای آموزشــی جدید گره زده و برای بچههای ایرانزمین

یمینــی شــریف از چهرههای بزرگ و موثر فرهنگ و هنر ســرزمین

برخی از ابیات یمینیشریف ،که در آن شادی را در خانه ایرانی دنبال

کتاب کودک و نوجوان به ایراد ســخنرانی پرداخت و گفت :مرحوم
ما اســت .دالیل متعددی هست که ما ایشان را جزو این چهرههای

بــزرگ میدانیم؛ اما در میان همه کارهــای بزرگی که کرده؛ به دو
اعتبار میتوانیم او را متمایز کنیم؛ یکی اعتبار بنیانگذاری اســت،

کــه یمینیشــریف از اولین چهرههایی اســت که در شــکلگیری
نهادهــای مربوط بــه ادبیات و کتــاب کودک و نوجــوان موثر بوده

اســت .دومین اعتبار این است که او از معدود آفرینندگان خاطرات
جمعی ما ایرانیان است.

سفرنامهنویسی برای کودکان

در ادامـه مراسـم یـک نمایـش خیمه شـب بـازی با موضـوع عباس

یمینیشـریف اجـرا شـد و پـس از آن ،مسـعود ناصـری ،مدیـر مـوزه

عروسـک و فرهنـگ ایـران ،اسـتاد ادبیـات و پژوهشـگر اقـوام و از
اعضـای شـورای کتـاب کودک بـه ایـراد سـخنرانی پرداخـت و ضمن
بیـان خاطـره سـاخت عروسـک یمینی شـریف در موزه عروسـکهای

ملـل ،گفـت :سـالها کـودکان از ایـن طریـق بـا یمینیشـریف آشـنا

میشـدند؛ امـا بعـد از مدتهـا بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه بایـد دنبـال
چیـز دیگری بـرای معرفـی یمینیشـریف در موزه عروسـکهای ملل
باشـیم .طـی جسـتوجو در آثـار او کتابـی پیـدا کـردم ،کـه بـا هـدف
مـوزه عروسـکهای ملـل ،یعنـی آشـنایی کـودکان بـا تنـوع فرهنگی

خودشـان و ملـل همخـوان بـود .او ادامـه داد :کتـاب «دنیاگـردی
جمشـید و مهشـید» ،از کتابهـای یمینیشـریف اسـت ،کـه شـاید

خیلـی مهجور مانـده ،خیلیها آن را نخوانده و شـناختی از آن ندارند؛

درحالـی کـه این اثر ،اولین کتابی اسـت که در حوزه سفرنامهنویسـی

غذاهای فرهنگی مناســبی فراهم کرده است .شعبانی ضمن قرائت
میکند؛ اظهار کرد :صدای صلح و دوستی از آغاز تا پایان در شعر او بلند

بود .شعرهای او همه سرشار از ایمان به آینده بهتر ،شادی و تندرستی
و دو واژه دانســتن و توانستن اســت؛ که از این نظر به گمان بنده او در

مســیر فردوســی بزرگ قرار گرفته اســت ،چون ایــن دو واژه بنمایه
شعرهای شاهنامه هم هســت .در ادامه این نشست ،لیال میرزایی از
گروه شــعر شورای کتاب کودک ،مقالهای با عنوان بازتاب چند زبانی

در داستانهای بلند عباس یمینی شریف براساس نظریه چند زبانی
باختین را ارائه کرد و به تشــریح عناصر داســتانی داســتانهای بلند

یمینیشریف از منظر این نظریه پرداخت.

پدر از زبان پسر

در پایــان ایــن برنامــه هم هومــن یمینیشــریف ،فرزنــد عباس

یمینیشریف ضمن قدردانی از عوامل برگزاری این مراسم گفت :من

پدرم را خیلی دوســت داشتم ،این دوســت داشتن عالوهبر رابطه پدر
و پســری ،به این خاطر بود که او بســیار مهربان و منصفانه با کودکان

برخورد میکرد .همیشه حرفهایش را خوب گوش میکردم و همین
حرفها ،بعدها در زندگی من بســیار موثر افتــاد .او ادامه داد :عباس

یمینی شریف غیر از اینکه پدرم بود ،مدیر مدرسه من و نویسنده اولین
کتابی که در کالس اول خواندن هم بود .غیر از آن شاعر شعرهایی بود
کــه ما میخواندیم و مجله کیهان بچهها را هم برای ما به ارمغان آورد.

پــدر من تمام این نقشها را برای من داشــت ،کــه عالوهبر آن روزها،
بعدها هم در زندگی من موثر بود .این مراســم در انتها با اجرای چند
شعر عباس یمینیشریف توسط گروه موسیقی«ارف» به پایان رسید.
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مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر محمود شهابی خراسانی برگزار شد

پیشگام منطق نگاری به زبان فارسی

مراسم بزرگداشــت مرحوم دکتر محمود

البته تاریخ مذکور بســیار متأخر است .گفته

آنها شــیخِ اکب ِر عرفان نظــری ،محییالدین

استاد ممتاز دانشــگاه تهران ،چهارشنبه

عالمــه مجلســی در عصر صفــوی آن را وارد

از او در مــدار جاذبۀ فکری او قرار داشــتند،

شــهابی خراســانی ،فقیــه ،حقوقــدان و
دوم مراددماه  1398با حضور جمع زیادی
از اســتادان و عالقهمنــدان به این اســتاد

فقیــد در انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی
برگزار شــد .در این نشست ،دکتر حسن

بلخــاری ،رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر
فرهنگــی ،دکتــر مهــدی محقــق ،رئیس
هیاتمدیره انجمن ،استادســید عبدالله

انوار ،عضو شــورای علمی انجمن ،محمد

حسین ساکت ،عضو هیاتمدیره موسسه
پژوهشــی میراث مکتــوب و اســتاد اکبر

ثبوت ،محقق و پژوهشــگرتاریخ و فلسفه

سخنرانی کردند.

میشــود نخســتینبار محقق کرکی و سپس
کتب شــیعی نمودند .روایتی که البته برخی

متکلمان و متفکران شیعی آن را برنمیتابند
و از روایتهای مجعول و مردود میشــمارند.

اوافزود :متن کامل روایت نیز چنین است که:

محمد شــیرازی ادامــه مییابــد .یعنی عصر
و دورهای کــه ایــن روایت به حــوزۀ احادیث

دوست داشــتم که شناخته شــوم ،پس خلق

ایراداتی جدی اســت ،یکی از مشــهورترین

خدای تعالــی فرمــود :گنجی پنهــان بودم،

را آفریدم تا مرا بشناســند» .قرار داشتن داود
در ابتــدای این روایــت برخی را بــه واکاوی

عهدین کشانده (بهویژه مزامیر داود) تا شاید

نت
ترمذی (متوفــی 320ق) روایــت «انّی ُک ُ
َکنــزا َمخفیــا» را در متــن احادیث اســامی

مذکور است ،بیابند .این روایت گرچه گفتیم

مخالفانی دارد اما بدون تردید خارج از حوزۀ

میدهــد ،پیــش از آن ردپایــی از این روایت

نیــز دارد ،هواخواهانی کــه در مواردی نظام

در متن روایات وجود ندارد .در کتب شــیعی

و بنیادگذار حکمت متعالیه یعنی صدرالدین

عرفان اسالمی بســیار مورد استناد و ارجاع،

حســن بلخــاری درابتــدای این جلســه

بیان کرده اســت .تحقیقات و تتبعات نشــان

این سلســله البته تا بزرگترین حکیم شیعی

خلقت
«قال داود علیهالســام :یــا رب ،لماذا
َ
فأحببت آن
نت کنزا مخفیــا
ُ
الخلق؟ قــالُ :ک ُ
ِ
َ
ُ
عــرف» یعنی:
عــرف
ُ
فخلقــت الخَ لــق لکی ا َ
اُ َ
«پــروردگارا! برای چه مخلوقــات را آفریدی؟

ردپایــی از آن را در گفتوگوهــای حضــرت

گفــت :ظاهــرا بــرای نخســتینبار حکیــم

ابنعربی است و البته تمامی کسانی که پس

داود با خداوند که بخشی از آن در عهد عتیق

فقــه و کالم ،طرفداران و هواخواهان بســیار
فکری خود را بر بنیاد آن نهادهاند ،من جملۀ
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شیعی نیز وارد شده است.

بلخــاری ادامــه داد :تکــرار میکنم ،این

روایت گرچه بســیار محبوب است و در حوزۀ
امــا نزد برخــی متشــرعان و متکلمان حاوی
رســالههایی کــه حــاوی ایــن ایــرادات در

پوشش برخی سوالهاســت و توسط بزرگی
چون ابنعربی بدان پاســخ داده شده است،
رسالهای است که در کتاب جنهالعالیه نوشتۀ

مرحوم شیخ علیاکبر نهاوندی آمده و مرحوم

شــهابی در یکی از روزهای ســرد زمســتان

1348ق آن را در حجــرۀ یکی از دوســتان به
نقل از کتاب فوق شنیده است.

استاددانشــگاه تهران اضافه کرد :مرحوم

شــهابی در کتــاب «شــذرات» واقعــۀ فوق را

روایت کــرده و چنانکــه گفتیم اشــکاالت بر

میخواندم ،درصــدد بر آمدم که کتابی بیابم

منطــق تغییراتــی پدید آورد و بــه آن اهمیت

را شــنیده و ســپس در صــدد برآمده رســالۀ

ســرانجام ،به کتاب «رهبر خرد» رسیدم واین

ابنســینا در دانشنامه عالئی شــاهکاری در

حدیــث و پاســخهای محییالدیــن بدانهــا
کوتاهی در باب این روایت و بهویژه پاسخهای

ابنعربــی در بــاب ذات و ماهیت این حدیث

بنگارد .علت نیز این بوده که مرحوم شــهابی

اجوبۀ شــیخ اکبــر را کافی و وافی ندانســته
و الجــرم در جهــت تکمیــل و تتمیــم بحــث

ابنعربی نکتۀ جدیدی را مطرح نموده است.

شــهابی در ابتــدای این رســالۀ کوتاه ضمن
بیان اینکه مفاد روایت از زمان ابنعربی مورد

سوال و اشــکال بوده ،به اشــکال متأخرتری
اشــاره دارد و آن اینکــه از فعــل الزم «خفی»

اسم مفعول صیاغت ندارد« :در این اواخر هم
از جهتی که از فعل الزم «خفی» اســم مفعول

صیاغــت نــدارد در اصل قدســی بــودن آن

خدشــه به عمل آمده است » .به عبارت ساده،
خفی فعل الزم اســت و فعل الزم مفعولبردار

نیست .مرحوم شــهابی خالصۀ اشکال وارده
بر روایت را چنین باز میگوید «مخفی بودن،
مخفیعلیه الزم دارد و او یا حق است یا خلق.

فساد اول واضح است [زیرا حق که خود را از
خود مخفی نمیکند!!!] وجه فساد دوم نیز به

مالحظــۀ علیت اختفا بــرای خلقت و بداهت
تقــدم علت بر معلول آشــکار و الیح اســت» .
شــرح فســاد وجــه اول را در متن فــوق بیان

کردیم (حــق خود را از خود مخفی نمیکند)
بین و آشکار
اما فســاد وجه دوم نیز از این رو ّ

اســت که بنا به بدیهــی بودن تقــدم علت بر
معلــول ،یعنــی بداهت تقدم وجــود حضرت
باری بــر خلق ،معنا نــدارد خداوند خود را از

کسی مخفی کند که اوال مخلوق اوست و ثانیا

هنوز خلق نشده است.

شهابی و کتاب «رهبر خرد»

که منطق را به فارســی توضیح داده باشد که

کتــاب ،خیلی از مشــکالت منطقــی که من
داشتم را برطرف کرد.

اوافزود :ســالها بعد من با مرحوم شهابی

بیشتر آشــنا شدم .او در سال ۱۳۴۶یک جلد

از کتاب «رهبر خرد» را خوشنویسی کرد و به
من داد .در همــان دوره به همکار ژاپنی من،

مرحوم پروفســور ایزوتسو هم یک جلد از این
کتاب را اهدا کرد .مرحوم ایزوتسو گفت :این
بهترین کتابی اســت که مــن در منطق دیدم

وتقریراتی به زبان ژاپنی بر این کتاب نوشت.
پیشگام منطقنگاری سره در عصر حاضر

وحیــد خراســانی شــرح منظومــه منطق را

فارسی دست زده است.

عالم برجسته علوم عقلی و نقلی

درادامه این برنامه عبدالله انوار سخنرانی

کــرد .او گفت :بنده افتخــار دارم که هفتاد و

پنج ســال پیش در دانشــکده حقوق شاگرد
مرحوم شهابی بودم و ایشان به قدری مساله

قضاوت در اســام را دقیــق بحث میکردند،

مــن فهمیدم کــه این کار بایــد واجب کفایی

زبان پارســی به ایراد سخن پرداخت و گفت:

پس از زبان تــازی بیشــترین و گرانقدرترین
نگاشــتههای علمــی ادبی ،به زبان فارســی
بود و زبان توانمند پارســی بــه یاری نگارش
و گســترش دانشهــا شــتافت و تــار و پــود

دانشهــای منطق و ستارهشناســی و ...را به
دست استادان بافت.

اودرادامــه ســخنان خــود تاکیــد کــرد:

شهابی خراســانی از پیشگامان منطقنگاری

ســره در عصر ما بــود .درتوضیــح این مطلب
باید اشــاره کنــم که نابودی پارس به دســت

اسکندر مقدونی ســبب پراکنده شدن متون
زرتشــتی در سراسر جهان شــد و یونانیان و
مصریان دانش خــود را از این متون گرفتند.

ایرانیــان گذشــته از نگاشــتههای پزشــکی
در منطــق و فلســفه هــم ،آثــاری را نوشــته

بودند و اســتاد شــهابی از تاثیر اندیشه ورزی

ایرانیان و یونانیان ســخن گفته است .با بنیاد

از دیرزمان که آشــنا شــدم ،به واسطه کتاب

در ســال ۱۳۲۵خدمــت آیتاللــه العظمــی

نخستین کسی اســت که به نگارش منطق به

هر دو علم فقیه بودند .فقهی که ایشــان به ما

حسین ساکت بود .اوباعنوان منطقنگاری به

پهلوی ترجمه شــد .در آغازجنبــش ترجمه،

زمانی که مشغول به تحصیالت حوزوی بودم؛

آفریده است ،همچنین مرحوم استاد شهابی

ســومین ســخنران ایــن نشســت محمد

در ادامــه ایــن نشســت مهــدی محقق،

اندیشمندانه او یعنی «رهبر خرد» بود .من در

زمینه ایجاد واژههای پارسی برای منطق اش

باشــد .در فرهنگ اســامی نظر بــه دو چیز

یافتن فرهنگســتان جندیشــاپور به دســت

طی ســخنانی گفــت :من با مرحوم شــهابی

کالن داد ،ابن ســینا بود .ســاکت ادامه داد:

انوشــیروان ،دانشهــای فلســفی بــه زبان
آثاری در رشــتههای منطق و پزشکی به زبان
تازی درآمــد ودر حقیقت اهمیــت منطق در

پیوندش با فلســفه بــود که به خوبی آشــکار
شد .درحقیقت نخســتین کسی که در دانش

اســت علوم عقلی و نقلی؛ اســتاد شهابی در
درس میداد آنقــدر دقیق بود که از برخی از

فقها هــم کاملتر بحث میکردنــد .چیزی که
از ایشــان خیلی شــهرت دارد ،بحث توجه به

منطق والبته تالیف کتاب«رهبر خرد» است؛

این اثــر یکی از مهمترین آثاری اســت که در

فارسی درباره منطق نوشته شده است.
فتوای حرمت انتقال بدن میت

سخنران پایانی این برنامه اکبر ثبوت ،بود

که به ایراد ســخن پرداخت .اوگفت :روزی در

خدمت استاد شهابی بودم که خبر درگذشت
مرحوم شهرســتانی در کاظمین به ما رسید.
آقای شهابی گفتند :ایشان در زمانی که همه

خیال میکردند اگر در جوار ائمه دفن شوند

مالئکه از آنهــا بازخواســت نمیکنند و علما
با توصیه دفــن در جوار ائمه کلی مشــکالت
درست میکردند؛ بیان کردند که انتقال بدن

میت از شــهری به شــهر دیگر حرام است که
همین سر و صدای زیادی به پا کرد وبسیاری
از علمــای آن زمــان فتــوای ایشــان راتایید
کردند .در پایان این برنامه لوح تقدیر انجمن

آثــار و مفاخر فرهنگــی ودانشــگاه تهران به

یکی از اعضای خانواده مرحوم استاد شهابی
خراسانی اهدا شد.
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گزارشی از اولین روز همایش ملی «حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شیخ اشراق »

سهروردی؛ احیاگر تمدن ایرانی و اسالمی
کارستان کرد و آثار مختلفی از خود به جای
گذاشــت و در عصر ما بعــد از ترجمه آثار او
به فرانســوی بهخصوص به همت پروفسور

هانری کربن دنیای علم با اندیشههای این

حکیم بزرگ بیشتر و بهتر آشنا شد.

او در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره به

نامگذاری امســال بــه نام ســهروردی اضافه

کرد :امســال آخرین ســالی اســت که به نام
شیخ شــهابالدین ســهروردی مز ّین است و

در این راســتا چند اقدام مهم در کمیســیون
ملی یونسکو  -ایران انجام شد که از جمله این
اقدامات ترسیم پرترهای هنری از شیخ اشراق

براســاس روایــات تاریخــی موجــود از چهره

اولیــن روز همایــش ملــی «حکمــت

خارجی کــه در این مجلس حضــور دارند.

شده است نیز ،رونمایی خواهد شد.

حضور ســهروردی نیســت و بزرگان زیادی

ایرادات فرزندان سهروردی

اشــراقی در پرتو آراء و آثار شهابالدین

بلخــاری ادامــه داد :ســهرورد فقــط محل

حســن بلخاری قهی ،رئیس انجمن آثار

در اینجا زیســت میکردهاند اما نقشــی که

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران

را با عرفان و برهــان جمع میکند ،همواره

سهروردی» دوشنبه  ۷مردادماه با حضور
و مفاخــر فرهنگــی ،حجتالــه ایوبــی،
رئیس شــورای شــهر ســهرود ،نماینده

مــردم خدابنــده در مجلــس شــورای

سهروردی
اوست .همچنین بهزودی از تندیس
ُ
همت هنرمندان برجسته کشور ساخته
که به ّ

تمدن اســامی دارد و قرآن
ســهروردی در ّ
پررنگتر اســت .او ادامــه داد :اما این نقطه
درخشــان ایــران ،ســهروردیهای بزرگ

پــس از پایــان مراســم افتتاحیــه در

شهر«سهرورد» ،نشستهای علمی همایش

در فرهنگســرای اشــراق شــهر« قیــدار»
باحضور و ســخنرانی محمــد بقایی ماکان،
وال رودولــف خولــی ،ســعداله نصیــری

اسالمی ،معاون استاندار زنجان و جمعی

فراوانی داشــته که از جمله آنها ابوالنجیب

«سهرورد» و «قیدار» برگزار شد.

ســهروردیاند که همه این بزرگان از جمله
شــخصیتهای مهم و قابل توجه این ِخطه

محمدرضا ذاکر عباسعلی ادامه پیدا کرد.

بهعنوان خدمتگزار مفاخر ایران در جایی

سخنران این جلسه به ایراد سخن پرداخت و

از استادان فلسفه و حکمت در شهرهای

حسن بلخاری طی سخنانی درافتتاحیه

ایــن مراســم در شهر«ســهرورد» گفــت :به

روح پرفتــوح ســهروردی درود میفرســتم

انشــاءالله خداوند روح آن جنــاب را باروح

اولیای خود محشــور نمایــد .او افزود :خدا
را ســپاس میگویم که در یکی از نابترین
نقاط ایران یعنی سهرورد که جایگاه مهمی

در تمدن ایرانی و اسالمی دارد حضور دارم
و تشــکر میکنم از همه اســتادان داخلی و

سهروردی ،ابوفحص عمر سهروردی و احمد

نورانیاند .بلخاری اضافه کرد :خوشــحالم
سخن میگویم که محل تولد و رشد بزرگان

تمدن و حکمت ایرانی واسالمی است.

کا ِر کارستان شیخ اشراق

قیــداری ،نجفقلی حبیبی ، ،حســن ســید
عرب ،منوچهر صدوقیســها ،سیماسادات

نوربخــش ،احمد تمیــمداری ،زهــرا زارع،
محمــد بقایی مــاکان بهعنــوان اولین

گفت :هرچه بیشتر در سهروردی و اندیشه او
غور کردم به این نتیجه رسیدم که ما بهعنوان
فرزندان سهروردی ایرادات فراوانی داریم و
درایــن باره با همین عنــوان مقالهای هم به

درادامــه حجــت الــه ایوبــی دبیــرکل

رشــته تحریر درآوردهام .این مقاله بعدها به

ســخن پرداخت وگفت :ســهروردی کاری

این ایرادات به مرور بیشتر و بیشتر میشود.

کمیســیون ملی یونســکو  -ایران ،بــه ایراد
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رســالهای تبدیل شــد ،چون به واقع تعداد

اوادامــه داد :مــا ایرانیــان و اهــل فرهنگ

دیگر چهرهای است که اولین کتابشناسی

محمدبن یحیی اســت که در نیشابور شهید

آثار ســهروردی را پدید آوریم و بســیاری از

اســت .تا قبل از او ما فهرستی جز فهرست

غزالی شاگرد عمر خیام ،اوشاگرد بهمنیار و

تاکنون نتوانستهایم یک اثر جهانی همانند

کارهای ما تکراری و البته غیرجهانی است.
ایران ســرزمینی اســت آکنده از اندیشهها

ســهروردی را به زبان انگلیسی تالیف کرده

«شــهرزوری» نداشــتیم؛ ریتر درحقیقت از
عهد ســهروردی به بعد هــم هرآنچه درباره

که ما بهعنوان فرزندان ســهروردی قدر این

او نوشــته شــده بود را در کتاب خود آورده

درادامه گفت :یکــی از مهمترین ایرادات ما

اوســت و محققان مختلف همواره از این اثر

اندیشهها را نمیدانیم .این استاد دانشگاه
بهعنوان فرزندان ســهروردی این است که
به نظریهپردازی نمیپردازیم؛ تنها فیلسوفی

کــه در تاریخ فلســفه ایران دارای دســتگاه

فلســفی اســت ،ســهروردی اســت و فقط

اوست که چنین دستگاهی دارد و لذا درباره

بسیاری از مسائل اظهارنظر کرده که شامل

حوزههای مختلفی است و اینکه بیان کردم

او دارای دستگاه فلسفی است ،نشاندهنده

توجه او به بحث نظریهپردازی است.

اســت و این نکتهای مهــم در اهمیت کتاب

او استفاده کرده و میکنند.

شــده اســت ،او خود شــاگرد غزالی است،
او شاگرد ابن سینا است.

«تناسخ» دراندیشه سهروردی

درادامــه ایــن برنامــه ســیما ســادات

نوربخش سخنرانی کرد و گفت :در اندیشه
سهروردی بحث تناسخ بهعنوان یک موضوع
تخصصــی مطرح اســت و بنده دربــاره این

محیی حکمت ایران باستان

مســاله توضیحات کوتاهــی را ارائه خواهم

در ادامه ،منوچهر صدوقی ســها به ایراد

کــرد .اوافزود :تناســخ در کالم ،فلســفه و

درباره ســهروردی این اســت کــه او محیی

انتقــال روح از یــک بــدن به بــدن دیگری

ســخن پرداخت و گفت :یکی از جهات مهم
حکمت ایران باســتان است .اما کمتر توجه
میشــود که در ایــران چرا حکمــت وجود
داشته و چگونه این حکمت به شهاب الدین

سهروردی رسیده است.

عرفان مطرح شــده و درحقیقــت به معنای
است و  4حالت برای آن نقل شده ،از جمله
انتقــال روح انســان به انســان دیگــر ،یا به

جســم حیوان ،یا به جسم گیاهی ویا انتقال
به جماد؛ البته این ســیر نزولی برای تناسخ

او در ادامه افزود :برای من مســجل شده

است و ســیر صعودی هم میتوان برای آن

عرب بود .او در ابتدای ســخنان خود گفت:

عرفان وجودداشته ،بنابراین هم حکیم و هم

فرشتگان و اجرام آسمانی تبدیل شود .این

جهان غرب اســت .امروزه در غرب ،ماهیت

اعمال روش پدیدارشناســی است؛ درایران

سهروردی در جهان غرب

ســخنران بعدی این نشست حسن سید

ســخن بنده دربــاره جایگاه ســهروردی در

فلسفه اسالمی بهعنوان یک موضوع فکری
پذیرفته شــده و نقش مهم ســهروردی هم
در ایــن زمینه قابل توجه اســت و محققین

غربی با بررسی اندیشه و آثار بزرگانی چون
ســهروردی به ایــن جمعبندی رســیدهاند
که ســهم عمدهای از فضــای تفکری جهان

اســت که در ایران باســتان قطعا فلســفه و
عارف هم وجودداشــته است .دلیل من هم

قبل اســام ابنیه عجیب و غریب و مختلفی

وجوددارد ،از طرف دیگر موسیقی و معماری
وجوددارد که اینها ازفــروع ریاضیاتاند و

ریاضیات هم اقسام فلسفه است ،پس چطور
میشود که فلسفه کلی وجودنداشته باشد،
اما ریاضیات وجودداشته باشد .این برای ما

درنظــر گرفــت ،یعنی اینکه روح انســان به

ســنت دربسیاری از کشــورهای شرق آسیا

حضور داشته و البته درادامه به جهان اسالم
هم رســیده وموضعگیریهای مختلفی هم

درباره آن صورت گرفته است.

نوربخــش در ادامه گفت :ابن ســینا این

مساله را به صراحت رد میکند و نمیپذیرد؛
ســهروردی هــم در آثــاری مثــل «کلمــه
التصوف» ادلهای مشابه با ابن سینا را مطرح

متعلق به ایران و اســام است و تا امروز هم

اثبــات میکند که درآن ایام قطعا دســتگاه

او ادامــه داد :نخســتین کســی که در

صدوقــی ســها ادامــه داد :آیــا میتوان

کرده وتقسیم بندی جدید درباره افراد ،پس

باهم قطع کــرد؟ تحقیقا این امر ناشــدنی

او در پایان گفت :بنا بر قول سهروردی،

این مساله تداوم دارد.

معرفتی وجودداشته است.

غرب آثــار ســهروردی را مورد بررســی و

ارتباط معقولی متفکرین و دانشــمندان را

است و کتابی درباره سهروردی به آلمانی

اســت ،لذا اگر ما ابن سینا نداشته باشیم به

مداقه قرار داده «ماکــس هورتن» آلمانی
نوشــته اســت که هنوز ترجمه نشــده؛ او

درایــن اثر ضمــن ارائه گزارشــی از آرای

سهروردی و تعلیقه او برشرح قطب الدین
شــیرازی بر حکمــت االشــراق را ترجمه

به آلمانی و شــرح کرده اســت .سیدعرب

افزود :اما «هلموت ریتر» مستشرق آلمانی،

طریق اولی شیخ اشراق را نخواهیم داشت

و اگر ســهروردی را نداشــته باشــیم ،قطعا

مالصدرا را نخواهیم داشــت .ما توانستهایم
نحوه اتصال سهروردی به ابن سینا را کشف
کنیم؛ برترین اســتاد فلسفه شیخ اشراق در

مراغه ،مجدالدین گیلی اســت و اوشــاگرد

کرده و «تناسخ» را رد میکند .اما درحکمت

االشراق این مساله را به شکل دیگری مطرح
از مرگ دارد.

روح افراد شــقی به مثل معلقه ظلمانی باز

میگردند و در نقد قائالن به تناســخ بیان
میکنــد که ادله آنها ،چه حق باشــد و چه
باطــل ،مجموعــه ادله وارد شــده ضعیف

اســت و این باعث شــد تــا عــدهای بر آن

باشــند که ســهروردی به تناســخ توجه یا

گرایش داشته است.
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گزارشی از دومین روز همایش ملی «حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شهابالدین سهروردی»

حکمت ایرانی؛ فلسفه اشراقی

دومیــن روز همایش ملــی «حکمت اشــراقی در پرتــو آراء و آثار

ومفاخر فرهنگی به ایراد سخن پرداخت و گفت :چند سال قبل در مورد

زیادی از اندیشــمندان و عالقهمندان به حوزه فلسفه و حکمت

یکی از اسالمشناسان معروف گفت که چهار سهروردی داشتهایم که

فرهنگی برگزار شد.

مخلوط کرده بودند که سعدی میگوید «مرا پیر دانای مرشد شهاب»،

شهابالدین سهروردی» ،هشتم مردادماه  ،98با حضور جمعی

ایرانی و اســامی در تاالر شــهید مطهری انجمن آثــار و مفاخر

سهروردی همایشی در زنجان برگزار شد و در آنجا پروفسور «فاناس»،
متاسفانه در همان همایش برخیها شهابالدین سهروردی را با کسی

در حالی که او ارتباطی با شیخ اشراق نداشته است .شیخ اشراق همان

حســن بلخاری ،رئیس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگــی درابتدای

کسی است که کتاب حکمتاالشراق را نوشته است و موسس مکتب

اشــراقی و وجه ممیزه کامل حکمت اشراقی ،اشارات صریح و پنهانی

در فلسفه اسالمی وجود دارد ،تصریح کرد :در فلسفه اسالمی ما چند

این مراســم گفت :بحث در باب کشف سرچشمههای ایرانی حکمت

است که شیخ اشراق در آثار خود در باب حکمت ایرانی دارد.

اشراقی در فلسفه اسالمی است .او با اشاره به مکتبهای فلسفی که

مکتب داریم که یکی از آنها مشاء است که منتسب به ارسطو و شارحان

او در ادامه افزود :ســهروردی در آن سلســله حقیقی علم و شجره

ارســطو مانند فورفوریوس و یحییالنحوی میشــود .حتی مالهادی

اسامی ایزدان ایرانی را مکررا بازگو میکند ،از بهمن نیز یاد کرده است

شارحان ارسطو یاد میکند .مکتب ارسطو و شارحان او مبتنیبر عقل

علم که بخشی از آن را برای اولین بار به ایرانیان نسبت میدهد و بعد
و نکته جالب توجه اینکه برای نخستین بار در کتابی که بمناسبت این

همایش منتشرکردیم ؛ به زحمت دکتر نجفقلی حبیبی رساله مهمی

از شیخ اشراق نیز منتشر شده است که در این رساله نیز تاکید زیادی
روی بهمن میکند .در این رســاله آمده  :ما قضیت امرا اکرم لدی من
بهمن :هیچ امری در پیشگاه من گرامیتر از بهمن نیست».

بلخــاری تاکیــد کرد :تا به حــال تحقیق جامعی انجام نشــده که

سرچشمههای این گرایش را برای ما بازگو کند و منابع مورد استفاده

شــیخ اشــراق را در گرایش به ایران و در اینکه نور اقرب ،نور اول و نور

عظیــم را بهمن نامیدند ،بیان کند .یک موردی را یافتم و آن هم اینکه
در سال  ۵۴۸که شهرستانی فوت میکند ،در الملل و النحل خود در

باب بهمن بحثهایی را دارد.

سهروردی؛ موسس مکتب اشراقی

درادامه این برنامــه مهدی محقق ،رئیس هیاتمدیره انجمن آثار
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سبزواری نیز در آنجا که در مورد عقل و عاقل و معقول حرف میزند ،از
و اســتدالل بوده است و این جریان تا قرن ششم و هفتم ادامه دارد که

شــیخ اشراق آمد و در برابر مکتب مشاء ،مکتب اشراق را تاسیس کرد
که مبتنیبر استدالل خالی نبود ،بلکه توأم با کشفیات قلبی نیز بود که

مراد «العلم نور یقذفه الله فی قلب ما یشاء» است.
روابط دیرینه فرهنگی میان ایران و سوریه

توفیقالحج امــام ،معاون وزیر فرهنگ ســوریه ،ســخنران بعدی

ش بود .او طی ســخنانی گفت :سالم وزیر فرهنگ سوریه را
این همای 

خدمت حضار و ملت ایران تقدیم میکنم .به خاطر حضور و مشارکت

در این مراسم ،تشکر و قدردانی میکنم .ملت سوریه ،روابط دو جانبه
را حاصــل دورههای قدیمی رابطه خود بــا ایرانیان میدانند که البته
ارزش زیادی هــم دارد .این روابط میتواند زیرســاختهای تفاهم و

همکاریهای دو جانبه را فراهم کند والبته روابط و تقویت هویت ما را

هم تقویت نماید .او افزود :در این منطقه تمدنهای زیادی پدید آمدند

که بعضی از آنها به لحاظ فکری غنی بودند .ابداعات آنها را ما امروز با

که در قدیم محل بحث بوده و به زیستشناســی و علم ابصار کشــیده

هم به آیندگان منتقل کنیم .امام ادامه داد :کشور ما و کشور شما این

اینکه چطور اشیاء را میبینیم که دو نظریه در اینجا مطرح است؛ یکی

خود حمل میکنیم و به آنها مفتخر هستیم و باید حاصل تالش آنها را
را درک میکنند که حتی جنگ هم باعث نشــد میان ما فاصله ایجاد

شود .وقتی که جنگ به وجود میآید ،باعث میشود که ما با هم بیشتر
متحد شویم .هم کشــور ما و هم کشور شما میدانند که ما مسوولیت

سنگینی به عهده داریم و باید در برابر متعصبان افراطی مقاومت کنیم.

اودرپایان گفت :از مسووالن انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،کمیسیون

ملی یونســکو -ایران و دانشگاه آزاد اسالمی تشکر می کنم که میزبان
خوبی برای ما بودند.

نور ،اشراق و فلسفه سهروردی

شده ،تفاوت دیدگاهها ،مخصوصا بین قدما از حیث تبیین ابصار است.

اینکه اشــیاء به چشم ما نور میفرســتند و آنها را رویت میکنیم و دوم
اینکه ما از چشــم خودمان شعاعی میفرســتیم که به اشیاء میخورد
و به ســوی ما میآید و موجب رویت میشود و طرفداران هر دو نظریه

نیز ادله خود را دارند .رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه
بیان کرد :اما نور در فیزیک جدید سرآغاز بحثهای مهمی شده و بنیاد

فیزیک کوانتومی از تأمل در مورد حقیقت نور آغاز شده است .اینکه آیا
نور بهعنوان یک منبع انرژی ،یک موج است و حقیقت پیوسته دارد یا
اینکه ذراتی هســتند به نام فتونها که نور را تشکیل میدهند ،بحثی

پس از سخنان معاون وزیر فرهنگی سوریه ،غالمعلی حدادعادل،

است که پایه مکانیک کوانتومی شــده و این بحث دوگانگی ذرهای یا

بنده در این ســ الها بیشتر از آنکه فلســفی بوده باشد ،ادبی بوده و با

و اگر قرار باشــد که کتابی نوشــته شــود ،باید یک فصــل از آن به این

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی کرد وگفت :اشتغاالت
این حال شــیخ اشــراق به اندازهای اهمیت دارد که انسان نمیتواند

اهمیــت او را فراموش کند .ســرگردانی خود را بین ادبیات و فلســفه
مرور میکردم و یاد این بیت افتادم که «تا یک ورق از کلیله در گوشــم

شد ،سیصد ورق از شفا فراموشم شــد» .در هر صورت بنده مطلبی را
در باب اهمیت انتخاب نور بهعنوان بنمایه ،درونمایه و جوهر فلسفه

سهروردی مطرح خواهم کرد .البته که این بحث بسیار مفصل است و

در شــرایط فعلی و این فرصت اندک نیز حق مطلب ادا نمیشود و جا
دارد که در یک فراغت مناسب ،مطلبی در حد یک کتاب در مورد این
موضوع نوشته شود و من به سرفصلها اشاره میکنم.

موجی بودن نور دوگانهای اســت که همچنان در فیزیک مطرح است

بحثهای نیمهعلمی و نیمهفلسفی پرداخته شود که در فلسفه علم و

فلسفه فیزیک در مورد حقیقت نور مطرح است .اوتاکید کرد :قهرمان
بحث از نور در فلسفه ،ســهروردی است که حکمت اشراقی او معرف

همین حقیقت است .نام اشــراق ،حکایت از نوری بودن دارد که همه

چیز حول محور نور است.

توجه سهروردی به حکمت

پنجمین ســخنران این مراســم غالمرضا اعوانی ،چهــره ماندگار

فلسفه بود .اوگفت :شیخ اشراق بنیانگذار مکتبی در عالم اسالم است

او در ادامــه افــزود :بهترین تعریفی که از نور شــده این اســت که

که به حکمت پرداخته اســت ،نه به فلسفه که امروزه مطرح است؛ این

ظاهرکننده و آشکارکننده هر چیزی غیر خود نیز هست .اما جالب است

به افالطون و ســهروردی برمیگردد و گفته شده که علم به اشیاء کما

«ظاهر لنفسه مظهر لغیره» .به خودی خود ظاهر است و در عین حال
بدانید که این نور که در تعریف آن گفتهاند «ظاهر لنفسه» ،در علم و در

علوم تجربی چندان هم ظاهر نیست .نور هم در علم یک مبحث بسیار

مهم و جذاب است و هم در فلسفه .حدادعادل تصریح کرد :در فیزیک،
ما نور را در دو بخش فیزیک نیوتونی یا کالســیک و نیز فیزیک مدرن
و نوین مطرح میکنیم و داریم .در فیزیک کالســیک یکی از مباحثی

فلسفه با حکمت فاصله بسیاری دارد .حکمت تعاریفی دارد که برخی
هی علیه اســت .امروزه اما با این علم مواجه نیســتیم و اینکه این علم

بتواند به عمق حقایق مشعر باشــد ،امکان ندارد .دومین نکته تعریف

تأله و خداگونه شــدن اســت .برای اولین بار تأله از افالطون است که
تشــبه به خدا را دارد ،اما او تأله را وارد فلســفه کــرد .معنای دیگر آن

تولد ثانی اســت که همه تعاریف با دین و قرآن تطبیق دارد و در اینجا
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باید اشــاره کنم که قرآن به حکمت توجه بسیاری دارد و همه ادیان را
حکمت و همه پیامبران را نیز معلمان حکمت میداند ،لذا باعث شــد

که مسلمانان به حکمت روی آوردند .او در ادامه با طرح این سوال که
عظمت سهروردی به چیست؟ اضافه کرد :باید معیاری داشته باشیم
که عظمت یک فیلسوف را روشــن کنیم و در واقع افقهای فکری که

فیلسوف در تمدن باز میکند ،بسیار مهم است .افقَ ،حد دید ما است
و وقتی دید ما در جایی متوقف میشــود ،آن را افق میگوییم .اما افق

فکــری و معنوی فرق دارد .این کلمــه افق در زبانهای غربی نیز معنا

شــده که به معنای حد هر چیزی اســت .بنابرایــن افق معنوی خیلی
وســیعتر از افقهای دیگر بوده و بیحد است و درحقیقت سهروردی
افقهای جدیدی را در فلسفه باز کرده است.
سهروردی؛ فیلسوف یا صوفی

و اسالم گذاشته است.کارهای میان فرهنگی او در کاهش خشونت و
افراطگرایی در زمان پر تنش حیاتش ،نقشی بسزا داشت.
سهروردی مایه افتخار ایرانیان

سپس وال ردوف خولی هم طی ســخنان کوتاهی گفت :ایرانیان

باید افتخار کنند که چهره علمی چون سهروردی در این کشور متولد و
پرورش یافته است.سهروردی دائم ًا در سفر بود و در طول این سفرها
به اصفهان و مراغه و البته شهر حلب سفر کرد.او در این سفرها با علما و
فقهای مختلفی آشنا شد و مراوده پیدا کرد و دراین مسیر کتاب مهمی

در فقه و تصوف و فلسفه به نگارش درآورد.
زبان و عرفان دراندیشه سهروردی

بهمننامورمطلقهمدرایننشستتخصصیبهایرادسخنپرداخت

در پایان مراســم افتتاحیه ،علی خمیس ،رایزن رســانهای سفارت

وگفت :در زمینه زبان و عرفان دراندیشــه سهروردی فعالیت کمی انجام

و فکری اســت که ملتها را کنار هم جمع میکند .خیلیها گفتهاند

خوبی خواهیم داشــت؛ البتــه افرادی چــون هانری کربــن دراین باره

ســوریه ،هم طی ســخنان کوتاهی گفت :فرهنگ ،یک ظرف تمدنی
سهروردی صوفی اســت نه فیلســوف؛ ولی ما مدرکی که این ادعا را
ثابت کند ،نیافتهایم .به گفته خمیس ،ســهروردی ،فلسفه و تصوف را

در هم آمیخت و آثار او نتایج فکری واضحی را برای تمدن انســانی در
پی داشته است.

درباره رساله «الواردات و التقدیسات»

درادامــه این برنامه و درنشســتهای تخصصی ،نجفقلی حبیبی

سخنرانی کرد وگفت« :الواردات و التقدیسات» قطعا از آثار شیخ اشراق

شهاب الدین سهرودی است.یک موضوع اختصاصی که در این کتاب
وجود دارد این است که گفتوگو یا نیایشی را بین انسان با خورشید،

ستارگان ،زحل ،مشتری و...تهیه کرده است و برای هر کدام از اینها

بابی گذاشته اســت واینکه ،ایام هفته به دعا با یکی از اجرام آسمانی
اختصاص دارد.درحقیقت این امور تنها دراین رساله سهروردی آمده و
در رسالههای دیگر این مباحث نیامده است.
تاکید بررویکرد مدارا

شدهوکارهایانجامشدهنیزبسیارناقصهستندواگرکارشود،کشفیات

تحقیقاتیدارند،امادرایرانکمتراینمسالهموردتوجهبودهاست.
سهروردی و گفتمان سینوی -ارسطوئی

احدفرامرزقراملکی دیگر سخنران این برنامه طی سخنانی گفت:

اگر تاریخ فلســفه اسالمی را سه دوره بدانیم ،جناب سهروردی همراه
با فخر رازی در گفتمان سینوی ـ ارسطویی هستند.نزد نابغهای به نام
مجدالدین جیلی درس گرفتند که ظاهراً در مباحث خود سراغ عناصر

پارادایمی فلسفه رایج میرفته و این از آثار هر دو روشن است.
سهروردی برای کودکان

فریدون عمــوزاده خلیلی هم درپایان این نشســت تخصصی طی

سخنان کوتاهی گفت :کودکان داستانهایی را دوست دارند که دارای

شگفتانگیزی باشد و نویســنده ،جهان داستانی متفاوتی را برای آنها

ایجادکند؛ با بررسی آثار داستانگونه سهروردی ،شاهد این هستیم که
دراکثر این آثار به وفور «فانتزی» وجوددارد که میتوان از آن برای نگارش

داستان برای کودکان و نوجوانان براساس اندیشههای او ،بهره گرفت.

ســعداله نصیــری قیداری هــم درادامه طــی ســخنانی گفت :از

گفتنــی اســت در این نشســت علمــی چهرههای دیگــری چون

و جزماندیشی علمی و فلسفی است و بر همین اساس آثار متعدد میان

رضا کوهکن هم طی سخنانی به بیان افکارواندیشههای شیخ شهاب

ویژگیهای برجسته سهروردی تأکید بر رویکرد مدارا و پرهیز از تعصب
فرهنگی او تاثیر بســزایی بر فیلسوفان پس از خود در عالم مسیحیت
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سیدصدرالدین طاهری،غالمرضا جمشیدنژاد اول ،بابک عالیخانی و
الدین سهرودی پرداختند.

مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر سید باقر آیتاللهزاده شیرازی برگزار شد

مرد علم و عمل

باشــد ،ترضیــۀ روح اســت و طلــب رضای

خداوند.مرمت ،اقدامی است که رابطۀ میان

اثر و مرمتگر (انسان) را مشخص میسازد.
مرمتگر ،انسانی است متخصص و هنرمند
که نــگاه عمیق بــه تاریــخ دارد و مهم آنکه

امروزی اســت و انسان معاصر.او را عشق به
تاریخ ،هنر و باالتر از همه انســان به این کار

کشانده است».

استاد دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد:

مرحوم آیتالله زاده شــیرازی از آن دســته
شریفمردان و اندیشــمندان خوشسلوک
و خوشرفتــاری که حقیقتــا مصاحبت با او

لذتبخش و از نظر علمی بســیار ســودمند
ِ
خــوش
بود.همــاره در جانــم خاطرههــای

محبتهــای ارجمند و گرانقــدرش را زنده
نگه مــیدارم و از خداوند متعال خاضعانه و

صادقانه برای روح بلند و مغفورش ،رضوان

مراســم بزرگداشــت مرحوم دکتر ســید

اشاره به شخصیت دکتر ســیدباقر آیتالله

و رحمت واسعۀ الهی طلب میکنم.

و استاد فقید دانشگاه و چهره ماندگار عرصه

که چند ســالی ســعادت همکاری بــا او در

دکتر شــیرازی؛ شــخصیت علمی چند
وجهی

باقر آیتاللهزاده شــیرازی ،معمار ،مرمتگر

معمــاری ،مرمــت و حفظ بناهــای تاریخی
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زاده شــیرازی گفت :مرحوم دکتر شیرازی
«فرهنگســتان هنر» و سه کنگره اول تا سوم

تاریخ معماری و شهرسازی ایران را داشتم،

شد.در این مراســم که با حضور جمع زیادی

در دانشگاه تهران ،معماری خوانده بود (در

فرهنگی برگزار شــد ،دکترحســن بلخاری،

و مرمــت بناهــا و بافتهای تاریخــی را ،در

از عالقهمنــدان بــه حوزه معمــاری و میراث
رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی،

دکترمهدیحجت،عضوهیاتمدیرهانجمن،

مهندس سید محمد بهشتی شیرازی ،رئیس

گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر،
دکتر محمدحسن طالبیان ،معاون فرهنگی

ســازمان میــراث فرهنگــی وگردشــگری و

مهنــدس محمدرضا آیتاللهزاده شــیرازی،

فرزندمرحومدکترشیرازیسخنرانیکردند.

عشق به تاریخ و هنر

حســن بلخاری درابتدای ایــن برنامه با

مقطع کارشناسیارشد) و در ایتالیا مطالعه
رسالهای با عنوان حوزه احیای بازار اصفهان
بهعنــوان مرکــز کهــن تجــاری و فرهنگی

شــهر ،تحــت نظــارت و راهنمایــی معمار
مشــهور ایتالیایی دکتر ِد آنجلیز(.در مقطع
دکتــری) یعنی همان جمــع میان معماری

در ادامــه ایــن مراســم ،مهــدی حجت

به ایــراد ســخن پرداخت و گفت :آشــنایی

من با مرحوم دکتر شــیرازی به ســالهای

اول پیــروزی انقــاب برمیگردد.ایشــان
از تخریــب یــک بنای مهــم در مشــهد نزد

مرحوم دکتر حســن حبیبی شــکایت کرد.
در فراینــد پیگیــری این شــکایت بــود که

دوستی من با ایشــان شروع شد.آن مرحوم
یک فرد استثنایی والبته باید توجه کرد که

شــخصیتی چون اودر چه بســتری پرورش

و مرمت.بنابرایــن وی از معــدود حافظان و
مرمتگرانی بود که ِ
عالم و خبیر این عرصه

پیدا کرده بود.

بنیادهای نظری مرمت و حفاظت و مهمتر،

اشــرف ودر یک خانواده صاحبنام روحانی

بودند و مســلط ،هــم در علم معمــاری هم

دیــدگاه و رویکردی معنوی و عرفانی به این
دو حوزه«:مرمــت بیــش از آنکــه یک حرفه

او ادامــه داد :مرحوم شــیرازی در نجف

متولد شــد.او در ایران در عنفوان جوانی ،با

حوادث دوره ملی شــدن صنعت نفت آشنا
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شــد و تحت تاثیر آن حوادث قــرار گرفت و
سپس وارد دانشــکده هنرهای زیبا شد.در

دهه  ۶۰به ایتالیا سفر کرد.در آن دوره ،همه

هنرها ،خصوصا ســینما ،معماری ،نقاشی،

زاده شیرازی هیچ وقت رســما در دانشگاه

شیراز مشکلی درباره یکی از برجهای ارگ

معلمی خود را ایفا میکرد.او در تولید دانش

شــده بود و دکتر شــیرازی تاکید داشــتند

بهعنوان اســتاد حضور نداشــت ،ولی نقش
در زمینه تاریخ معماری هم نقش مهم و قابل

مرمــت در ایتالیا مهم و قابل توجه و در حال

توجهی داشــت والبته در زمینه ترجمه هم

ســراغ آثار تاریخی اصفهان رفــت و رئیس

نکته برجســتهای وجود دارد :ارزشی که او

تحول بودند.او ســپس به ایران بازگشــت و

حفاظت از آثار فرهنگی آن استان شد.

تاثیرگــذار بود.ولی در این تعلیم و تعلم یک

برای تربیــت قائل بود ،بــرای آموزش قائل

اســتاد دانشــگاه تهران درادامه سخنان

نبود.او فکر میکرد اگر آموزش بدون تربیت

را از دیگــران متمایــز میکــرد آن بــود کــه

او ،دانایی حاصــل از تعامل ما با محیط ،در

خود گفــت :آنچه که مرحوم دکتر شــیرازی
شخصیت ایشان وجوه مختلفی داشت.یعنی
از طرفی پرورش یافتــه در خانوادهای بزرگ

و اصیل بوده و البته از ادراک عمیق فلسفی
قابــل توجهی هم برخــوردار بــود و در عین

حال ،کامــا مســائل روز را ادراک میکرد؛

از همین روســت کــه همه فعالیتهــای او،

هم به روز و هــم دارای اصالت بودند .معاون

سابق سازمان میراث فرهنگی درپایان گفت:

مرحوم شیرازی اصالت خانوادگی ،اعتقادات
ســنتی ،و علوم روز را همزمان باهم داشــت

و پرواضح اســت کــه میتوانیــم او را معلم و
الگویی مهم در حوزه کاری خودش بدانیم.

باشد ،نتیجه الزم به دست نمیآید.به اعتقاد

ایــن منــش ،اهمیــت فوقالعــادهای قائل

بود.درهمیــن راســتا بود که وجــود خود او
هم ،بــرای دیگــران جنبه تربیتی داشــت.

درحقیقت ایــن امر حاصل انس او با مظاهر

فرهنگ ایرانی بود.او از هر فرصتی استفاده
میکــرد تا فاصلهاش از بناهــای تاریخی را

کمتر کند و درحقیقت ایــن آثاررا آیینه یک

فرهنگ میدید.

تالش برای حفاظت از میراث فرهنگی

بــود که فعالیت میکــرد و البتــه امروز هم
آن مرحــوم میتواند الگوی مناســبی برای

جوانان نسل جدید باشد.هفتاد و یک سال

زندگی او سرشــار از موفقیــت و آموزههایی

ایشــان تا آخرین روز زندگیاش هم درحال

در همه نقاط کشــور ،ردپایی از فعالیتها و

آفرین تســلیم کــرد .رئیس گــروه معماری

او ادامــه داد :بنــده افتخــار شــاگردی

ســخنان خود گفت :مرحوم دکتــر آیتالله

کارگشــابود؛ مرحوم دکتــر آیتاللــه زاده

از همــه چیز مهمتر اســت و همه کارها باید
در راســتای حفاظت باشد .معاون فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ادامه

داد :بعد از زلزله بم ،به این منطقه رفتم.دکتر
شــیرازی هم به آنجا آمدنــد و مثل یک پدر،
کمــک کردند تا راهبردهای کالن درســت

مرمت ارگ بم را تدوین کردیم.بعد از وفات

مرحوم شــیرازی ،تالش کردیم کنگرههای
معماری ـ شهرسازی را برگزار کنیم و تالش
خواهیم کرد کنگــره بعدی را هــم در« بم»

در عرصــه میــراث فرهنگی ،مرحــوم دکتر

رشــته مرمت در ایران را مدیون تالشهای

و شهرســازی فرهنگســتان هنــر درادامــه

داشت و دهانههایی در حال باز شدن بودند

شــیرازی ،درخصــوص مرمت ،بــه فعاالن

میراث بانی بود که خود ،از جمله مهمترین

کار و تــاش علمی بود تا اینکه جان به جان

فیروزآباد ،درباره کاخ اردشیر مشکلی وجود

درپایــان ایــن مراســم ،محمدحســن

است که هر کدام میتواند حاصل یک عمر

شــبانه روزی مرحــوم شــیرازی هســتیم،

میکنــد و باید ســمت حفاظــت برویم.در

برگزار کنیم .اوتاکید کرد :شایســته اســت

مــن یکــی از وجوه شــخصیت او آن اســت
که این اســتاد فقید در زمینــه تعلیم و تع ّلم
خیلی نقش داشــت ودرحقیقــت ما احیای

جمشید هم معتقد بودند ،بازسازی کفایت

میشود .اوادامه داد :مرحوم شیرازی برای

این بینــش و منش ،فقط بــا تربیت حاصل

بهشتی شیرازی بود.او طی سخنان کوتاهی
شــیرازی ،تقریبــا تمامــی عمــرش را وقف

فعالیتهای ما قضاوت خواهند کرد.

طالبیــان اضافــه کــرد :دربــاره تخــت

شیرازی معتقد بودند حفاظت از اثر تاریخی

شیرازی محبوبترین و موجهترین چهرهای

احیای میراث فرهنگی ایــران کرد؛ به نظر

بایــد حفظ شــود ،چــون آینــدگان درباره

اولین قدم تبدیل میشود به بینش و منش.

طالبیــان ،به ایراد ســخن پرداخت و گفت:

گفــت :مرحــوم دکتــر باقــر آیتاللــه زاده

کــه این بنــا به هر قیمتی که شــده اســت،

که دررفع این مشکل هم راهکارهای ایشان

اولویت پرورش به آموزش دراندیشــه
شیرازی
سومین سخنران این نشست ،سیدمحمد

کریمخانی داشــتیم که این بنا از بیرون کج

زندگــی باشد.شــیرازی مرد علــم و عمل و
میراثهای علمی و فرهنگی کشــور است و

خدمات او به چشم میخورد.

ایشــان را داشــتم و البتــه عالقهمنــدم که

خاطــرهای راهم ازآن مرحــوم نقل کنم؛ در
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تا جایزهای را تحت عنوان نشــان ویژه دکتر
این عرصــه اعطا کنیم والبته اگــر درآینده،

یــک بنیاد علمی ـ پژوهشــی بهنام ایشــان
هم تاسیس شــود میتواند منشا آثار مهمی

درعرصــه معماری ،مرمــت و احیای میراث

فرهنگی کشور باشد.

محمدرضا آیتاللهزاده شــیرازی ،فرزند

مرحــوم دکتر شــیرازی هــم درپایــان این

نشســت طی ســخنانی ضمن بیان برخی
از وجوه شــخصیتی و ســلوک رفتــاری آن

مرحوم ،از برگزارکنندگان این مراسم تقدیر

و تشکر کرد.

در انتهــای ایــن برنامــه ،لوح ســپاس و

یادبــود انجمــن آثــار و مفاخرفرهنگی ،به

محمدرضا آیتاللهزاده شیرازی اهدا شد.

اتاق خبر
سخنانرئیسانجمندرنشستساالنههیئتامنایبنیادبوعلیسینا
نشست ساالنه هیات امنای بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیسینا به ریاست وزیر

فرهنگ و ارشــاد اســامی و رئیس هیات امنای این بنیاد ،سهشنبه  25تیر ماه

 98در دفتر وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد .حسن بلخاری ،رئیس
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیات امنای بنیاد بوعلیسینا در این نشست

گفت :ابن سینا رسالهای به نام «معراجیه» دارد ،دراین رساله بحث بسیار زیبایی

دارد با عنوان تأویل معراج و تمامی مراحل معراج را با استناد به سیر عقل تفسیر
میکند .در پایان مقدمه آن ،بحثی دارد که روایتی را میآورد که حضرت رسول

بــه حضرت امیرالمومنین میفرمایــد کهای علی «اذا تقرب الناس الی خالقهم بانواع البر تقرب الیه بانواع العقل حتی تســبقهم» و بعد

جمله ابنسینا در باب حضرت امیرالمومنین میآورد .اواشاره میکند که میان تمامی اصحاب و یاران پیامبر(ص) ،علی(ع) معقول بود و

بقیه محسوس .این جملهای است که ابنسینا میآورد و احتماال شعر موالنا که «ای علی که جمله عقل و دیدهای -شمهای وا گو از آنچه
دیدهای» متأثر از همین روایت ابنسیناست .براین اساس محال است کسی به جان حکمت برسد ولی به والیت نرسد؛ این جزو محاالت
است و براین مبنا ،سخن ابنسینا فوقالعاده مهم است.

افتتاحفروشگاهکتابانجمنآثارومفاخرفرهنگی
مراســم افتتــاح کتابفروشــی انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی ،سهشــنبه

 15مردادمــاه  1398باحضــور معاونــان و جمعی از همــکاران این مجموعه

فرهنگــی در طبقه همکف مجتمع فرهنگی پارســا ،واقــع در خیابان انقالب

اســامی برگزار شــد .حســن بلخاری در گفتوگــو با خبرنــگاران حاضر در

این مراســم گفت :از سال  ۱۳۹۶که عهدهدار مســوولیت انجمن شدم ،یکی

از برنامههــای اصلــی ما این بود کــه در مقابل دانشــگاه تهران و در راســته
اصلی کتابفروشــیهای تهران ،فروشگاهی داشته باشــیم که بتوانیم سلسله

انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را به مخاطبان ارائه کنیم .البته کتابفروشی دیگری هم داشتیم که در طبقه چهارم مجتمع

فروردین (ســاختمان شماره  2انجمن) بود و بســیاری از مخاطبان نمیتوانســتند از وجود چنین فروشگاهی با  ۶۰۰عنوان کتاب

آگاه شــوند .او در ادامه افزود :خداوند را بســیار شاکرم که به این آرزو دست یافتیم و موفق شــدیم در چنین مکان فوقالعادهای با

چشــم انداز مناســب فرهنگی ،این فروشگاه را افتتاح کنیم .فروشگاه کتاب انجمن در خیابان انقالب اسالمی ،بین دانشگاه و فخر
رازی ،مجتمع فرهنگی پارســا ،طبقه همکف ،شماره  10واقع است.

برگزاریآئیننکوداشتاستادیداللهکابلی

ِ
نکوداشـت پنـج دهـه هنرآفرینـی «اسـتاد یداللـه کابلـی» شـنبه  29تیرماه
نشسـت آئیـن خورشـید ،ویـژه

 98بـه همـت کمیسـیون ملـی یونسـکو  -ایـران بـا همـکاری انجمن آثـار و مفاخـر فرهنگی و سـازمان اسـناد

وکتابخانـه ملـی در سـالن همایشهـای کتابخانه ملـی برگزار شـد .یدالله کابلـی خوانسـاری (متولد ۱۳۲۸
هجـری شمسـی در خوانسـار) از اسـتادان بـه نـام شکستهنویسـی و خوشنویسـی ایـران اسـت .او همچنیـن

عضـو شـورای عالـی انجمـن خوشنویسـان ایـران و دارنـده اولیـن گواهینامه اسـتادی و درجه یـک هنری در
خـط شکسـته معاصـر و از جملـه چهره مانـدگار ایران نیـز هسـت .از ابتکارات کابلی خوانسـاری ابـداع کلید

خـط شکسـته معاصـر ایـران و نیز ابـداع قطعهپردازی بـا ترکیب بندی مختلف قلـم از غبار تا جلـی در صفحه
اسـت ،بهطوریکـه هـر قطعـهای فـرم و فضـاو ترکیبـی خـاص خـود را پیـدا میکنـد .از این اسـتاد برجسـته،

بیـش از  ۳۳نمایشـگا ه انفـرادی متعـدد در ایـران و کشـورهای اروپایی و آسـیایی و ایالتهای مختلـف آمریکا و کانادا برگزار شدهاسـت.
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تازههای نشر انجمن
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود شهابی

محمودشهابیخراسانیدرادبیاتشاگردمیرزاعبدالجوادادیبنیشابوری،درفلسفهشاگردآقابزرگشهیدیمعروفبهآقابزرگحکیم
ودرفقهواصولشاگردآقامیرزامحمدآقازاده(فرزندآخوندمالمحمدکاظمخراسانی)وحاجآقاحسینقمیبود.اوپسازتکمیلمراحل
علمی و اخذ درجه اجتهاد در۱۳۴۵ق ۱۳۰۵/ش ،از مشهد به اصفهان رفت .این استاد فقید در اصفهان از محضر شیخ محمد گنابادی
معروف به حکیم خراسانی و محمدحسن فشارکی استفاده کرد .همچنین در حوزۀ درسی که باالتر از «درس خارج» بود و به آن «کمپانی»
میگفتند،تحتنظرشیخمحمدصادقخاتونآبادیشرکتکرد.
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر سید باقر آیتالله زاده شیرازی

سید محمدباقر آیتاللهزاده شیرازی بنیانگذار مرمت علمی بناها ،آثار و محوطههای تاریخی در ایران است .او در طول حیات خود،
طرح و احیاء و مرمت صدها بنا و محوطه تاریخی در کشور را به عهده داشت و نقش موثری در مطالعات تاریخ معماری ایران ،اشاعه
دانش مرمت در کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا کرد.
مجموعه مقاالت همایش ملی«حکمت اشراقی در پرتو آراء شیخ اشراق»

این کتاب ،فرآهم آمدهای اســت به مناســبت «همایش ملی حکمت اشــراقی در پرتو آرا و آثار شــهاب الدین سهروردی (شیخ
اشــراق)» و هم زمان با پذیرش پیشــنهاد بزرگداشــت شیخ شهاب الدین ســهروردی توسط یونســکو ،که قلم پژوهندگان در
حوزههای حکمت و فلســفه ،مطالعات تطبیقی و نشــانه شناســی ،منطق و حکمت خســروانی به واکاوی نظرات شیخ اشراق
پرداختهاند.
صراح الغه ( فرهنگ واژگان تازی به فارسی ،مجموعه  2جلدی)

درمقدمه این اثر  ۲جلدی که با تصحیح و ترجمه «محمد حسین حیدریان» از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر
شــده ،آمده اســت« :کتاب صراح اللغه یا الصراح من الصحاح ابوالفضل محمدبن عمربن خالد مشهور به جمال قرشی ،دانشمند
ترکســتانی متولد  ۱۲۸ه ق در شــهر المالیغ (الما آتای کنونی) و متوفای دهه اول قرن هشتم بین سالهای  ۷۰۰تا  ۷۱۰هجری
است .صراح در لغت به معنای وجه و بخش خالص هر چیز و در اینجا به معنای وجه خالص ،غیر مشوب و پاک و پاکیزه لغات است.
این کتاب در اصل ترجمه فارسی کتاب الصحاح جوهری است که عنوان کامل آن الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه است».
فصلنامهتخصصی«حکمتنامهمفاخر»

عناوین مقاالت این فصلنامه عبارتند از :باز خوانی و تبیین ویژگیهای عام و خاص هندسه معرفتی ،دکتر تقی اجیه ،دکتر اسحاق
طغیانی اســفرجانی؛ نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت ،دکتر علی اصغر جعفری ولنی؛ نگاهی به تهافت الفالسفة امام
محمد غزالی دکتر غالمرضا جمشــیدنژاد اول؛ اندیشههای صوفیانه و سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی ،دکتر محمدرضا ذاکر
عباسعلی؛ نیم نگاهی به پیوند آموزشی میان استاد و دانشجو از دیدگاه غزالی و ابن جماعه ،دکتر محمد حسین ساکت؛ احیاء سوزی
در اندلس ،دکتر حبیب الله عباسی؛ عشق و غیرت در سوانح العشاق احمد غزالی ،شمسی غفاری ،دکتر حسن بلخاری قهی؛ چکیده مقاالت انگلیسی.
فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» ویژه امیرکبیر

عناوین مقاالت این فصلنامه عبارتند از:جایگاه امیرکبیر در روند تحول شــهری تهران ،عادله آقایی؛ساختار حکومت استبدادی و
امیرکبیر صدراعظم مصلح ،سیدعبداله انوار؛ مهارت ارتباطی میرزا تقی خان امیرکبیر در فرآیند اصالحات و قتل او ،نادره جاللی؛
از جعل تا واقعیت؛ یادبود یکصد و شــصت و هشتمین سالگشت درگذشت امیرکبیر ،نصرالله حدادی؛ زندگی نامه و اندیشههای
امیرکبیر ،فرهنگ خاک نژاد؛ یک ســند در معرفی ادوات نظامی ایران عصر قاجار (روزگار صدارت امیرکبیر) ،محســن روستایی؛
امیرکبیر در آینه اسناد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،نرگس صادقی زاده؛ حکیم کبیر(فعالیتهای ادبی میرزا تقی خان امیر کبیر) ،شمسی غفاری،
حســن بلخاری قهی؛ پارادوکس نوسازی در اصالحات امیرکبیر ،لطف الله لطفی؛ نخبهشناسی در ایران و سیاست خارجی امیر کبیر ،خسرو وفایی
سعدی؛ چکیده مقاالت انگلیسی.
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