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سخن ماه

موالنا و ستایش از «اندیشه»
اندیشه و اندیشیدن نزد موالنا امری همیشگی و ناایستا است؛

که همواره در پویش و پویایی دائم میپوید و میجوید.موالنا زبان
و اندیشــه را در پیوندی ناگسستنی میداند که ظهور اندیشه جز

کاوه خورابه

به مدد زبان میســر نمیگردد از همین رو به تشبیه ،آن را به مقام

سردبیر

«آفتاب »برمیکشد« :کالم همچو آفتاب است.همه آدمیان گرم و

زنده از اویند و دائما آفتاب هســت و موجود هست و حاضر هست

پرســش از چیســتی «اندیشــه» و «اندیشــیدن» از یک ســو

و همه از او دائما گرمند اال آفتاب درنظر نمیآید و نمیدانند که از

همواره پرسمانی اساســی بوده است که از رویکردهای مختلف

برگزین «آفتاب» ،نشــان از هوش و ذکاوت فلسفی موالنا دارد

و خاســتگاههای آن و چگونگــی پیونــد آن با زبان از دیگر ســو

و گاه متضاد به آن توجه شــده است.بیتردید نزدیکترین امکان
بارعام یافتن به درگاه ِاندیشه و تفکر از شاهراه زبان امکانپذیر

میشــود.به دیگر سخن تجســم و تحقق ذهنیت ،بیمدد زبان
(چه به سیمای لفظ ،چه متظاهر در جامه نوشتاری) امری است

واضح و مبرهن:

آدمی مخفی است در زیر زبان

که پیگیری آن تا اندیشــه گران یونان و ایران باســتان و حکمت

اشــراقی میسر اما خارج از حوصله این نوشــتار است .زیرا نمود،
ظهــور ،مشــاهده و وجود اشــیاء جز به مدد شــعاع نــور حاصل
نمیشــود؛ دیدار اشیاء زمانی مقدور میشود که انعکاسی از نور

را بر دیده دیدارکننده بتاباند؛ هرچند آفتاب به دیده درنیاید و در

پناه ابری تیره ،رخ ز ظهور پنهان دارد:

این زبان پردهست بر درگاه جان

« آفتــاب فلکی کــه دائمــا تابان اســت اما درنظــر نمیآید

چونک بادی پرده را درهم کشید

شــعاعش تا بر دیواری نتابد»؛ موالنا بر آن اســت تا نشان دهد

سر صحن خانه شد بر ما پدید

که دیدار و لمس آفتاب میســر نیســت مگر به واســطه شی یا
چیزی متکاثف تا رهزن نــو ِر لطیف گردد و آن

جهــان متحقــق ذهــن و ذهنیــت یــا همانا

اندیشــیدن و تفکر ،در برایند نهایــی جز به ابزار

او زندهاند و گرمند».

زبــان قابلیت تکوین و رشــد و توســعه نمییابد؛

موالنا برآن است تا همنوا با

همواره در رابطهای دو سویه و در هم تنیده درنظر

انسان به حیوان ناطق،

زبان را میتوان در اندیشــه موالنــا جاللالدین

نه تنها مترادف و همسنگ

گرچه بایســته اســت دیالکتیک ذهــن و زبان را

داشــت .پیگیری چنین تعبیری از رابطه ذهن و
محمد بلخــی بازیافت .موالنا در کتاب فیه ما فیه

برآن است تا همنوا با حکمای پیشین ،در تعریف

انسان به حیوان ناطق ،توانایی گفتاری و ناطقیت
را نــه تنها مترادف و همســنگ اندیشــه و ذهن

قرار دهد بلکه ظهور ،عینیت و تجســد اندیشــه

چه در انبان اوســت برباید« :نطق آفتابی است

لطیف ،تابان ،دائما غیرمنقطع اال تو محتاجی

حکمای پیشین ،در تعریف

به واســطه کثیف تا شــعاع آفتاب را میبینی و

توانایی گفتاری و ناطقیت را
اندیشه و ذهن قرار دهد

رهگذر زبان میسر بداند

اندیشــنده را از رهگــذر زبــان میســر بداند .در

متکاثفی اســت کــه آفتاب اندیشــه را متظاهر
و متبلــور میســازد.مهمترین عناصر و اجزای

بلکه ظهور ،عینیت و تجسد
اندیشه اندیشنده را از

حــظ میســتانی.»....زبان همانا امر واســط و

زبــان صــوت و حرف هســتند که« :تا واســطه
حــرف و صــوت نباشــد شــعاع آفتاب ســخن

پیــدا نشــود» .اما مگر نــه اینکه جــال الدین
بلخــی در جایــی دیگر بــر آن میشــود که به

بیواســطهترین شکل موجود سخن گوید و دم
برآورد؟ مگر تناقضی چنین امکانپذیر است؟

انسانشناســی موالنا گرچه جسمیت و جسدیت نفی نمیگردد

بیتردید جهان بیکران اندیشــه در برکه محدود زبان (بهویژه

که مابقی مشتی استخوان و ریشه است.به دیگر سخن:

جای مرهم ،زخم میزند:

اما در برایند نهایی انسان را چیزی جز اندیشه نمیتوان برشمرد
تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش
چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند

آنجا که گوشها و هوشها ناشــنوا میشــوند) نمیگنجد و به
ای زبان تو بس زیانی مر مرا

چون تویی گویا چه گویم من ترا
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ادامه از صفحه ۳

ای زبان هم آتش و هم خرمنی

چند این آتش در این خرمن زنی
در نهان جان از تو افغان میکند
گرچه هرچه گوییش آن میکند

ای زبان هم گنج بیپایان تویی

ای زبان هم رنج بیدرمان تویی
گویی دست به کاری باید زد که غصه سرآید ،پس:

حرف و صوت و گفت را برهم زنم
تا که بیاین هر سه با تو دم زنم

در اینجاســت که امکان دســتیابی به اندیشــه محض تحقق

مییابد ،یعنی ورود به ســپهر بیکران حدیث نفــس و درون ،که

خود جهانی پرغوغا را برای انسان میسر میگرداند:
ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان
پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند

هست اگر میگویی اگر نمیگویی و اگرچه در اندیشهت نیز نطقی
نیســت آن لحظه میگویی نطق هســت دائما همچنانک گفتند

االنسان حیوان ناطق».
ِ
داشــت انســان و انســانیت را جز به اندیشه نشاید
آری! بنیان
توصیف نمود و غمانگیز زمانهای که به قول متفکر آلمانی ،مارتین
هایدگر« :اندیشــهبرانگیزترین امر در زمانه اندیشهبرانگیز ما این

است که ما هنوز اندیشه نمیکنیم».

اقتضای جان چوای دل آگهی است
هرکه آگهتر بود جانش قوی است

بیتردیــد پاالیش و واالیش اندیشــه و ذهــن ،منجر به زبانی
ِ
داشت آن ،چنان شود
پالوده و فرهیخته میگردد که عدم گرامی
که موالنا اینگونه نهیبش میزند:

نکتهای کان جست ناگه از زبان

همچو تیری دان که آن جست از کمان
وانگردد از ره آن تیرای پسر

تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده ست

بند باید کرد سیلی را ز سر

از همیــن رو....« :بــه جایی برســد کــه آن شــعاع و لطافت را

گر جهان ویران کند نبود شگفت

چو دو دیده را ببستی زجهان جهان نماند

بیواســطه کثافت ببینی و به آن خو کنی در تماشــای آن گستاخ

شــوی و قوتگیری در عین آن دریای لطافــت رنگهای عجب و
تماشــاهای عجب ببینی و چه عجب میآید که آن نطق دائما در تو
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چون گذشت از سر جهانی را گرفت
آری!

ای برادر تو همه اندیشهای

مابقی خود استخوان و ریشهای

ناگفتههایی درباره خیام نیشابوری

در گفتوگو با دکتر حسن بلخاری

فلسفهخیام
ریاضیات و نجوم
اوست
صدرا صدوقی

«خیام نیشـابوری» هم ریاضیدان و هندسـه دان و منجم اسـت وهم مدرس فلسـفه و پیرو

مکتب فکری -فلسـفی شـیخ الرئیس ابن سـینا؛ اما بیشتر شـهرت او در شعر و شاعری و

سـرایش رباعیاتـی اسـت کـه برخی از آنها در گذشـته و گاهـی امروز؛ هم محل مناقشـه و هم عاملی برای تکفیر این دانشـمند
بـزرگ ایرانـی شـده اسـت .دراین راسـتا بـه بهانه برگـزاری هـزاره این حکیـم ایرانی به همـت انجمن آثـار و مفاخـر فرهنگی و

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در فرهنگسـرای نیاوران ،پای صحبتهای حسـن بلخاری ،رئیس انجمن آثار

و مفاخـر فرهنگـی نشسـتهایم تـا از زبـان ایـن اسـتاد دانشـگاه تهـران ،بیشـتر و بهتر با خیـام نیشـابوری واما و اگرهای شـکل
گرفته در پیرامون شـخصیت او آشناشویم.
ســال گذشــته هــزاره خیــام

سپرده شــد و از لحاظ اجرایی هم کار را

نوشــته ابوالحســن علی بن زید بیهقی

برنامه در سطح بینالمللی برگزار شد .از

خیام را دقیقا  439قمری دانسته است.

نجفقلی حبیبی ،اســتاد ســید عبدالله

رویکرد اثباتی به خیــام و آثارش ونوعی

نیشابوری به همت انجمن و وزارت

فرهنگسرای نیاوران برعهده گرفت و این

شــد؛ به چه دلیل این اقدام علمی

ایران جناب استاد اعوانی ،جناب استاد

فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار

به انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی

سپرده شد؟

انوار ،بنده و یکی دو بزرگوار دیگر صحبت

همانطور که اشــاره کردیــد در تیر

کردند و چند استاد خارجی هم سخنانی

نیاوران بــا همکاری جنــاب آقای دکتر

چــرا ما وارد هزاره خیام میشــویم؛ زیرا

ماه  1397مراســمی در فرهنگســرای
حســینی معاون هنــری وزارت فرهنگ

را ایــراد کردند .من آنجا بیــان کردم که
قول غالــب در بابتولد او 439 ،هجری

وارشاد اسالمی برگزار کردیم ،جهت آن

اســت و امســال  1439هجــری قمری

بســیار مایل اســت هزاره خیام را برگزار

در کتاب شــهدرحمــت( ،The Nectar

هم این بود که به ما اعالم شد وزارتخانه

کنــد و انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی

هم بــرای برگــزاری این مراســم نامزد

شده اســت .لذا از لحاظ علمی کار به ما

اســت بهویژه که «ســوآمیگویندا تیرتا»
of Grace, Omar Khayyam’s life

and works  )1941براســاس زایجه یا
طالع خیام که در «تتمه صوان الحکمه»

آمده و برخی احتماالت دیگر ،زمانتولد
 و دیگــر اینکه مــا در این هــزاره قصد و
بزرگداشــت او را داریم تا گشــودن باب
مجادالت و جدلها در باب او را؛بنابراین

بیــش از یکهزار ســال از تولــد حکیم
عمرخیام نیشابوری میگذرد و نزدیک به
نهصد و بیســت سال ازوفاتش .حکیمی
واالتبار از فرهنگ اسالمی – ایرانی است

که نهتنها در ایران ،بلکه در بخش مهمی
از جهــان یعنیفرهنگ و تمــدن غرب،
بســیار شناخته شــده و به عبارتی ،یکی

از معدود مردان بینالمللی ایران است.
با آنکه نزدیک به ۲هزار رســاله و کتاب
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و مقاله درباره این شــخصیت برجســته

اســت .او وجوه مختلفی دارد ولی

را ترجمه کرده اســت .ایشــان خود را از

تتبع درباب او مفتوح است .در این راستا

شده نیســت و بهعنوان کسی که

در آثار مختلف خود چنان در باب مساله

وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسالمی هم

شــناخته میشــود .با این توضیح

کرده اســت که به هیچ وجــه نمیتوانید

ضروری اســت و طی جلســات مختلف

جایگاه و اهمیتی دارد؟

نوشــته شــده ،همچنان عرصه تحقیق و
جناب آقای دکتر ســیدعباس صالحی،

تاکید داشــتند که برگــزاری این هزاره

بین بنده  ،ایشان و شخصیت های علمی

ظاهــرا برای مــا چندان شــناخته

رباعیاتــی از او باقــی مانده اســت
به نظر جنابعالی خیام برای ما چه

حقیقت هیچ شخصیتی در جهان اسالم

شمسی ،مراسم باشکوه هزاره این حکیم
استادان داخلی و خارجی برگزار شود.

تکلیف ما با شخصیتهای دیگری چون

اندازه ایشــان معمایی ناگشــوده باشد.

شیخ اشراق و ابن ســینا و غزالی روشن

«خیــام» چهــرهای مشــهور ،ولی

اســت .اما در باب خیام ما با دو سویهای

شــعر و شــاعری میشناسند ولی

نفــی و رد میکنند .از یک طرف چنانکه

او مدرس فلســفه هم بوده و تعبیر

«حجت الحق» بــرای او به کار رفته

چنین مطالبی را دهری مســلک و حتی

ریاضیات و هندسه یکی از برجستهترین

نیست که در اندیشــه و تفکر اسالمی به

ناشــناخته اســت .بیشــتر او را به

بــه خودتــان اجــازه بدهید کــه گوینده

در باب شــخصیت خیــام ،همانطور

دیگر ،بنابراین شد تا درایام والدت خیام

ایرانــی ،در تهــران و نیشــابور با حضور

برهــان نظم و حضرت حــق و ...صحبت

جبری مســلک فرض کنیــد؛ بنابراین از

کــه گفتیــد ابهاماتــی وجــود دارد و در

نیشــابوری در اردیبهشــت سال 1400

وابســتگان معنوی ابن ســینا میداند و

بهشــدت نقیض مواجیهم که همدیگر را

گفتیــد لقــب رســمی او حجــت الحق
اســت ،همچنین خطبه توحید ابن سینا

 6دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  7ـ شهریور و مهر ۹۸

این سو مســاله کامال روشن است؛ او در
چهرههــای ایران اســت و بهم ریختگی

شــدیدی که در تقویم مــا ایرانیان وجود
داشــت توســط ید باکفایت او بــه انجام

رســید وبا تالش او تقویــم جاللی ظهور

کرد و همچنان هم معتبر است .آنچنانکه

بررسی شده است ،محاسبات نجومی او
در باب مســائل مختلف اندک اختالفی

با محاســبات امروز دارد به همین دلیل

در جهان نجوم و سیارات بسیار شناخته

شده است و حتی قطعهای در کره ماه به

از مهمترین تئوریها این اســت که این

کنند که اگر اعتقادات خود را میگفتند،

جرات میتوان گفت خیام ،در ریاضیات

یا ابیاتی اســت که ســروده شــده و به او

کســی حرف آنها را نمیشنید و طبیعی

اسم ایشان ثبت شده است .تاجایی که به

و هندســه چهرهای جهانی است .اما از

سوی دیگر اشعاری به او منسوب است:

اشــعار یا بــه خیــام دیگری تعلــق دارد

منســوب گردیده است.
ایــن مســاله بهعنــوان

من میخورم و هر که چو من اهل بود

پرونــدهای بــاز مطــرح

می خوردن من حق ز ازل میدانست

هزاره با پروژههایی که به

همانطــور کــه بیــان فرمودیــد

خاص ســپرده میشود،

میخوردن من به نزد او سهل بود

گر مینخورم علم خدا جهل بود

ابیاتی از این دســت به او منسوب

اســت و تصحیحهایی که از دیوان

است و امیدواریم در این

اســتادان و پژوهشگران
این مساله را حل کنیم.

دوره زندگــی خیــام از

رباعیات منسوب به او انجام شده

لحاظ مســائل اعتقادی

به او نســبت داده شــود .چــرا این

ســلجوقیان

فلســفه

امروز کســی بخواهد بــه رباعیات

خــورده بــود و «غزالی»

هم متعدد اســت ،این باعث شده

است اندیشههایی کج و ناصحیح
تصحیحها اینقدر متعدداند و اگر
خیام توجه کند به سراغ کدامیک
از آنها باید برود؟

تکفیر میشــدند یــا اذیت میشــدند یا
اســت کــه حــرف خود

بیش از یکهزار سال از تولد

کــه در تاریخ فکــری آن

میگذرد و نزدیک به نهصد

نســبت داده و منتشــر

حکیمی واالتبار از فرهنگ

متفکران جهان اســام

نهتنها در ایران ،بلکه در

از ذهــن ندانســتهاند و

حکیم عمرخیام نیشابوری
و بیست سال ازوفاتش.

اسالمی – ایرانی است که

بخش مهمی از جهان یعنی

بــا بحرانهایــی جدی فرهنگ و تمدن غرب ،بسیار
روبــهرو بــوده؛ در زمان شناخته شده و به عبارتی،

یونانی بهشدت شکست

را بــه بزرگان و کســانی

یکی از معدود مردان

بینالمللی ایران است

در مقابل آن آمده و بنیاد

این فلســفه را با تکفیر امثال ابن ســینا

زمان شــناخته شدهاند،
میکردنــد؛ منصفترین

مطلقا این امــکان را دور
مهمتریــن دلیل آنها این

اســت که ما بیــن خیام
تاریخی که مســتنداتی

جدی بهویژه از آثار خود
او به ما ارائه شــده و آنچه

کــه ایــن رباعیــات به ما

میگوید؛ تفاوتی بســیار

بســیار عظیم وجــود دارد و ایــن تفاوت

مســاله اصلی ما دقیقا همین اســت.

نشــانه گرفتهبود و قــدرت علم کالم هم

آنقدر فراوان اســت که امکان صدور این

شاعری مشــهور نبود ،سنایی در نامهای

اعتقادی ظاهر شــده جــواب دهد؛ من

زمانهای مختلف واقعا منتفی است.

خیــام در طــول حیــات خــود مطلقا به
که بــه او مینویســد ،هیچ اشــارهای به
شــاعر بــودن او نمیکنــد .بســیاری از

کسانی که شــرح احوالنویس بودند باز

آنچنان برجســته نبود که به بحرانهای
حقیقتا قرن پنجــم را از لحاظ اعتقادی

مغشــوش میدانم ،در این جهان امکان

ظهــور هر ایده انحرافی وجود دارد و این

هم به شاعری او اشاره نکردهاند و اشارت

مساله باید بهعنوان جامعهشناسی دینی

و بهویــژه به نجوم بوده که خیــام در این

در مورد قــرن دوم صحبت نمیکنیم

«شهرزوری» را داریم که در کل بررسیها

به اوج رســیده اســت .در مــورد دورهای

کرده اســت؛ او گفته که اینهــا از خیام

نداریــم .چــون او در  428قمــری فوت

آنها یا به فلســفه یا به هندسه و ریاضیات

علوم چهرهای برجســته بوده اســت .ما
ســیزده بیت عربی جناب خیــام را تایید
اســت .مســالهای که میخواهــم به آن

آن دوره در نظر باشد.

یا قرن ششــم و هفتم نیســت که عرفان
برزخی حــرف میزنیم که ابن ســینا را

از این ابیات که بعضا ســخیف اســت،
واقعــا ممکــن نیســت و بنــده از جمله
کســانی هســتم کــه عقیــده دارم این

ابیات یا بــه افراد دیگری تعلق دارد ویا
اینکه این ابیات را ســاخته و به ایشــان

منتسب کردهاند.

نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد این

اســت که امکان دارد این اشعار از زاویه

کرده اســت .مهمترین جریان فلســفی

خیــام قطعی بود و در عین حال اختالف

تاریخی به قسمی شاعر بودن ایشان که

توسط مهمترین افراد تکفیر شده است و

مطرح شــد را قبول نمیکنــد .لذا یکی

فیلسوف و متفکر و ریاضیدان با برخی

کــرد و بعــد از پایان این قــرن و در 490

اشــاره کنم این است که ایشان بهعنوان

بعــد ازمکتوبات «فیتزجرالــد» در جهان

از نظــر عقلــی امــکان جمــع خیام

«حیــرت» باشــد؛ یعنی اگر مــا به جایی

یا  495قمری جنــاب غزالی او را تکفیر

شاعر شناخته نمیشود یعنی مستندات

دو در یک زمان از یک شــخص حتی در

جهان؛ جهانی برزخی است .امکان دارد

افرادی دهری مسلک در این فضا ظهور

رســیدیم که انتســاب برخــی از آنها به
بین مســائل مذهبی و ایــن ابیات وجود

داشت ،مســاله حیرت را مطرح کنیم .به

قول رسول اکرم (ص)« :اللهم زدنی فیک
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تحیراً» یا به قول موالنا:

گه چنین بنماید و گه ضد این

جز که حیرانی نباشد کار دین

میشــود که در عرصــه «حیــرت» قابل

را نادیده گرفتهایم کسی نمیتواند خود

ابیات بهشــدت هنجار شــکن او – که در

مکتب ابن سینا بداند و در اصفهان یکی

بررسی اســت .پس باید مرز بکشیم بین

لذا کســی مثل خیام وقتی به جایی

نگاه اول عقل در مورد آن شــک میکند

کنــد از طریق «حیرت» چنیــن ابیاتی را

شــده و به خیام منسوب شــده با ابیاتی

رسیده که نتوانسته برخی مسائل را حل
سرودهاست .یعنی در مجموعه مباحثات
پیرامون خیام باید این موضوع نیز مد نظر
باشد .ضمن اینکه اســتاد اعوانی نیز به

ودرحقیقت افسانههایی است که ساخته
که از عدم درک مطلق فلســفه حیات که

عالمــه جعفــری از آن به حیــات معقول

تعبیر میکردند ،صحبت میکند.

را از لحــاظ فلســفی متعلــق و متصل به

از رسالههای او را ترجمه دقیق به فارسی

کند و بعد در جهت احیا و ترویج عقالنیت

حرکتــی نکــرده باشــد .بنده بــرای ابن
ســینا مقام تمدنی قائلم چون با برجسته

کردن وسیع حضرت عقل ،تمدن ایرانی
را از افتــادن بــه دامن تفکــرات افراطی

همین نکته اشاره کردند؛ از منظر ایشان

مگر در اشــعار حافظ این مســائل را

مانند تفکر سلفیها نجات داد ،بنابراین

قابل بررسی است .جمع بندی من از این

یکی از عقــل میالفد یکــی طامات

ســینا باشد و در ترقی عقالنیت در تمدن

بیــا کایــن داوریها را به پیــش داور

اســت که چرا ایشــان در فلسفه متمرکز

پــس مــن ایــن «حیــرت» را نفــی

فلســفی ندارد؛ چون کار او چیز دیگری

نیز برخی از این ابیــات از نگاه «حیرت»

وجه این است که اگردرباره خیام از زاویه

ریاضیات و هندســه و نجوم و فلسفه جلو

نداریم! حافظ میگوید:
میبافد

نمیشود کســی پیرو و عاشق و مرید ابن
اســامی کاری نکند .اما یک مساله این

بروید ،محال ابدی و ازلی است که به این

اندازیم

محال ابدی و ازلی است که به آن هندسه

نمیکنم ،لذا ابیاتی از خیــام که درباره

بوده است.

اســت در مقام «حیرت» قابــل ارزیابی و

اصلی هندســی و رصدی و تقویمی خود

ابیات برسید و اگر از زاویه ادبیات بروید،
و ریاضیات و فلسفه و نجوم برسید .اینها
جز با بحث «حیرت» قابل جمع نیســتند

و در بحــث حیــرت نیز

بهطور مثــال در ابیاتی

کــه میگویــد مــن در

عظمــت کنــش و فعل
الهی ماندهام؛ نه اینکه
افســانههایی ســاخته
باشند ،مثل این رباعی

که میگوید:

گردش افالک و نوع نســبت حق با خلق
تایید اســت .ولی آنچه که

از نظر عقلی امکان جمع

خیام فیلسوف و متفکر و
ریاضیدان با برخی از این

از جمله کسانی هستم که

درآن ایــام اقدامــی

واقعا ممکن نیست و بنده

بــر مــن در عیش را

اینکه این ابیات را ساخته و

ببستی ربی

مــن میخــورم و تو

قابل قبول نیست.

ابیات که بعضا سخیف است،

میمــرا

ابریــق

افسانه سرائی عوام است،

بــه دوران ســلجوقیان

عقیده دارم این ابیات یا به

شکستی ربی

محصول خرافه ســرایی و

افراد دیگری تعلق دارد ویا
به ایشان منتسب کردهاند

میکنی بدمستی

خاکم به دهن مگر که مستی ،ربی

از این افســانهها بسیار ســرودهاند و

اشــاره کردید؛ آیا خیام

داشــته که بتوانیم از آن
استنباط کنیم که در راه

احیــای تمدن اســامی
کاری کرده اســت یا در

پــی ارتقا بخشــیدن به

حوزه تعبدی وتعقلی در

عالم اسالم بوده است؟

هیچ کســی نمیتوانســت چنین کاری

را انجام دهد؛ ناگزیــر بود محوریت خود
را بــر این کار بگــذارد .انســان میتواند

استعدادهای متعددی داشته باشد ،ولی

جبر زمین و زمان است که تعیین میکند
کــدام اســتعداد را بگیریم و جلــو برویم.

من خیام را در این راســتا اینطور تحلیل

میکنم؛ ظهورات کار او بیشــتر در حوزه

هندسه و نجوم و علم ریاضیات بوده است.
او در ریاضیــات از چهرههــای برجســته
ایــران و بلکه جهــان اســت .از متفکری

جمله مهمی وجود دارد که میگوید :ما بر
دوش دانشمندان قبلی خود ایستادهایم،
یعنــی چیــزی را فــی البداهــه ایجــاد

به ادله تاریخی اثبات کنیم ،شاید ابهام و

مدیون او اســت .من ترقی عقالنیت را در

ســواالتی را به صــورت جــدی و عمیق

ایهامی که در باب شخصیت او وجود دارد

کجا میرویم؛ مفاهیمی قابل تامل مطرح

را بــه او میدهد و در آن زمان جز «خیام»

این سوالی بسیار دقیق است؛ اگر این

این موارد واقعا توجیه عقلی وجود ندارد.

مطرح میکند؛ اینکه از کجا آمدهایم و به

هنگامی که حکومت وقت پروژههای

نکردهایــم؛ اگر همیــن را در نظر بگیریم

وجه را به صورت کامال مستدل و مستند

امــا در جایی که در باب گــردش روزگار

نشــد و مثل ابن ســینا تالیفــات متعدد

حل شــود؛ من عقیده دارم این اقدامات

وجود داشــته است .ما وجه فلسفی خیام
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ترقــی عظیم ریاضیــات ما بعــد از خیام

ظهور کارهای عظیم هندســه و ریاضی و

نجوم خیام میدانم .بنا بر تقســیمی که

یونانیان در مورد فلسفه داشتند؛ فلسفه

وسطی شامل چهار علم است :ریاضیات

و غلبه نیشــابور در آن زمان با اهل سنت

بندی را مبنا قرار بدهید ،خیام دقیقا کار

گفت که او اهل سنت است.

نجوم هندسه و موسیقی؛ اگر این تقسیم
یک فیلسوف را انجام میدهدالبته نه به
معنای فلسفه محض؛ بلکه فلسفه وسطی

که این علوم را داخل خود دارد.

عدهای خیام را شــاگرد ابن سینا

میدانند؛ این امر میتواند صحت
داشته باشد؟

از لحــاظ تاریخی نمیتواند درســت

بوده؛ پس میتوان به این قرینه تاریخی

و الهــی و مقید به احکام شــریعت
دانست؟

ایــن دقیقــا همــان

ضــرورت تفکیــک میان
خیــام عامــه و خیــام

یازده ســال بعد خیام به دنیا میآید .پس

ابن ســینا بهطور مســتقیم برای او وجود

مبنا قرار بدهیــم ،بهطور

وفات کــرده و خیــام در آن زمان کودک

بوده و مطلقا امکان اســتفاده مســتقیم

از فارابــی و ابوعلی ســینا و ابوریحان را
نداشته؛ لذا فرض این مساله باطل است،
ولی با توجه به اینکه ترجمه خطبه غرای
ابن سینا و اینکه در چند جا به عظمت ابن
ســینا و ارادت خود به او اشــاره میکند،
شــاگردی معنوی در محضر ابن سینا را

اثبات میکند .ضمن اینکــه امام محمد

بغدادی داماد او اســت و میگوید ایشان
در لحظــات آخر حیات خــود و زمانی که
جان میداد  -در حــدود  517قمری -در

حــال مطالعه بخش الهیات شــفای ابن
ســینا بود (این روایت داماد او است) ،لذا
شــاگردی مســتقیم او باطل و شاگردی

معنوی او قابل اثبات است.

چه روایتی از مذهب خیام داریم؟

به اول بحث برمی گردم،
او را که ساختارشکنانهاند

طبیعــی امــکان جمــع

نمیتوان این شــخص

را ملحد دانســت .فخر

قائلم چون با برجسته کردن

رازی و نجم رازی اولین

ایرانی را از افتادن به دامن

خیــام را علنــی کردند

وسیع حضرت عقل ،تمدن

تفکرات افراطی مانند تفکر
سلفیها نجات داد

کــردن وجــود نــدارد و

کسانی بودند که تکفیر
و بنــا بر اعتقــاد ما آنها

مشــخص نکردهاند که
ابیات کفر آمیــز او را از
کجــا آوردهانــد؛ لذا در

نمیتوان صاحــب چنین ابیاتی را مومن

گذشــته نیز این خطا بوده است .از منظر

خیام حنفی مذهب بوده باشــد؛ چون در

الادری اســت یعنی نمیداند باطن این

دانســت .برخیها احتمــال دادهاند که

آن دوره گرایش بــه حنفیه در آن منطقه
باال بوده و ابوحنیفه فتــوای متفاوتی در

باب شــراب و اسکار دارد ،لذا این نکته را
هم باید در نظر گرفت .یعنی در مجموعه

مباحثات خیامشناسی ما اگر ثابت شود

کــه او حنفی بوده ،بر بنیــاد فقه حنفی،

شراب حکم متفاوتی داشته -این موضوع
رســما در یکی از کتب فقهــی آنان آمده
اســت و بر این اســاس میتوانیم بگوییم
آن مــیایکه خیام در اشــعار خود به آن

اشــاره میکند ،بر بنیاد جوازی است که

فقــه حنفی صادر کرده اســت و مســاله
اینجا بســیار متفاوت میشود .اما اگر در
ابیات ایشــان با مواردی روبهرو شویم که

یا قطعا اهل تسنن بوده است .اما مساله

که امام محمد بغدادی از تشرع پدر خانم

این اســت که اکثر حیات او در نیشــابور

فرهنگی از آثــار خیام اســتخراج و بیان

برای ابن سینا مقام تمدنی

ما اشاره صریح به مذهب او را نداریم و

بوده است و کمتراز آن شهر خروج داشته

دکتــر محمد تقــی مصطفوی در ســال

کرد که بنابــر این ادله

بیانگر کفر و فقر مطلق است ،امکان جمع

لذا نمیتوانیم بگوییم او قطعا اهل تشیع

جان میدهد هم وجود نخواهد داشــت؛
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کردید ،میتوان او را انسانی مومن

اگر ما آن دســته از ابیات

نداشته است .ابوریحان نیز در حدود 440

فان معرفتی ایاک ،وسیلتی الیک» و بعد

بــا همه ایــن توضیحاتی کــه بیان

باشد؛ چون به قطع یقین ابن سینا 428

امکان کسب فیض و شاگردی در محضر

انی عرفتک علی مبلغ امکانی فاغفر لی

بهویژه با اســتناد بــه جمالتی که مرحوم

فیلســوف و منجم است؛

قمری وفات کرده اســت و قریب به یقین

لحظات مرگ خود کــه میگوید« :اللهم

آنها با ایمان و امکان جمع آنها با روایاتی

خــود بیان میکند وجود نــدارد و امکان
جمع با دعای بسیار زیبایی که ایشان در

اشعارمنسوب خیام ،او فراتر از ملحد ،که
دنیا چیست .الادریون اینگونه هستند و
میگویند چون ما نمیدانیم خدا هست
یا نیســت؛ پس میبخور و خوش باش...
 .پــس این ابیــات بیشــتر بــه الادریون

میخورد ،نمیتوان کسی را عالم مطلق
بــه ریاضیــات و عالــم به علوم فلســفی

دانست و سپس اورا الادری دانست.

چه درسهایــی از خیام میتوانیم
بیاموزیم؟

وقتــی زندگــی خیــام را میخوانید

متوجــه میشــوید کــه او یــک زندگی
بســیار پرتکاپو و فعالی داشــته اســت.
یعنی زندگیای که بیانگر آن اســت که
بــرای یافتن پاســخ یک مســاله حاضر

اســت جان خــود را فــدا کنــد .البته تا
جایی که میتواند از مناقشــات سیاسی

فرار میکند تا بــرای ادراکات خود فراغ
بالی داشــته باشد؛ این همت فوقالعاده
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اســت .لذا اولین و مهمترین درســی که

اســامی از حوزه آموزشــی حذف کند؛

ومسالهساختتندیسهاوسردیسهایی

امثال خیام برای رســیدن به قله آگاهی

قبول کنیم که برخــی از رویکردهای ما

قرار دادنــد .البتــه برخی از ایــن آثار در

من بســیار مهم اســت و این مســالهای

علوم دقیقه و علوم دینی هر دو بخشــی

از او میگیریم پشتکار و همتی است که
در عصــر خود داشــتند .ایــن نکته برای

البتــه نمیتوانند حذف کننــد ،اما باید
باعث ضعیف شــدن این علوم میشــود.

مفقوده در جهان آموزش و پژوهش ما در

از وجــوه حیات ماهســتند .مــن این دو

که در کشــور به راه افتاده است ،پشتکار

نکته باید حتما در جامعه علمی ما جدی

دانشگاهها اســت .مدرکگرایی قبیحی

و پژوهش را از صحنــه آموزش و پرورش
کشــور ما حذف کرده اســت .وقتی خدا
در قــرآن میفرمایــد که موســی(ع) به

درس را فوقالعاده مهم میدانم .این دو

گرفته شود.

را توســط بزرگترین هنرمندان مد نظر

ایران ســاخته نشــده و توسط هنرمندان

ایرانی در ایتالیا ســاخته شــده اســت .از
جمله دو اثری که در حیاط انجمن داریم

(تندیس کمال خجنــدی و کمال الدین

بهــزاد) اینهــا از ایتالیا به اینجــا آورده

شــده اســت؛ یا اینکه یکی از بزرگترین
هنرمندان ایران ،مرحوم استاد ابوالحسن

معموال در همه جوامع عالقه قابل

صدیقــی تندیسهایــی را بــه ســفارش

تو را بکنم تا تو علم رشد را به من بدهی؛

مجســمههای بزرگان وجود دارد.

و کارگاهــی کــه این کارها بایــد درآن به

نداری؛ او میگوید تو صبــر نداری؛ این

اســامی یکی از فعالیتهای مهم

خضر(ع) میگوید من میخواهم تبعیت

خضر نمیگوید تو استعداد و توان و سواد
مطلب از لحاظ مفهومی بیانگر آن است

که در امر تعلیم و تعلم و پژوهش و آموزش
باید همت داشت و پرکار بود و از خطرات
نترسید و جا خالی نکرد .دومین نکته این

توجهی بــه تندیس و ســردیس و
انجمن هم قبــل از پیروزی انقالب

اش ،توجــه بــه ســاخت و مرمــت

تندیسهــای این بــزرگان بود که

البتــه خیام هــم یکی از آنهاســت
و اســتاد ابوالحســن صدیقــی در

است که در مســاله علوم دقیقه ،خیام را

دهه پنجاه این کار را انجام دادند،

که به جای بحث روی بسیاری از مسائل

باشیم به این اقدامات...

در فرهنگ اســامی برجســته میدانم

در حــوزه فلســفه و کالم ،میتوانســت

وارد مســائل «ان قلت» شــود که شک و

تردید را بر میانگیزانند ،ولی وارد حوزه

علــوم دقیقه شــد .اگر
افــرادی همچون خیام

بازتولیــد شــده بودند،
امــروز وضعیــت تمدن
اســامی فوقالعــاده

متفاوت بــود .بنابراین

دومین درســی کــه از
خیــام میگیریــم این

اســت که اگر بزرگانی

درصــورت امــکان نگاهی داشــته
انجمــن آثار ملی کــه نام ســابق این

انجمن اســت در کنــار احیــای مواریث

مکتــوب ایرانی وچــاپ آثــار مختلفی از
بزرگان ایران ازجمله ابن

اکثر حیات خیام در نیشابور

سینا و فردوسی و ...دست
بــه کار مهم دیگــری زد؛

بوده و کمتراز آن شهر خروج

ازجمله ســاخت مقبرهها

زمان با اهل سنت بوده؛ پس

مطلق آنها ،آرامگاه حکیم

داشته و غلبه نیشابور در آن

میتوان به این قرینه تاریخی
گفت که او اهل سنت است

همچون او ،علوم دقیقه

و آرامگاههــا کــه در صدر
تــوس قــرار دارد که حاال

هم خــود را بهعنــوان اثر
هنری برجســتهای نشان

میدهــد و البتــه مقبــره

را اینطور جدی گرفتند و شاهکارهایی

حافظ و سعدی و خیام و عطار و ابن سینا

گیریهایی که امروزه تایید میشــود را

بــزرگان ایران زمین در ذهــن و یاد مردم

چــون تقویــم جاللــی و برخــی انــدازه
یافتند ،تمــدن امروز ما نیــز نباید علوم

دقیقه را با برچســب علوم اسالمی و غیر

و دیگران و در کنــار آن برای اینکه چهره
بمانــد و دائم ایــن تصاویــر را ببینند و به

عظمت فرهنگی خود افتخار کنند؛ آمدند
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انجمن ساختهاند .درحقیقت نوع مصالح
ظهور برســند تحــت نظر این اســتادان
در ایتالیا انجام شــده اســت .درحقیقت

مجسمه فردوسی درمیدانی به همین نام
در شهر تهران اثر بینظیر استاد صدیقی

اســت یا مجســمه خیام در پــارک الله از

این هنرمند اســت که ردی از آثار «میکل
آنژ» در آن اســت .وقتی مجســمه خیام از
مرحوم صدیقی را با مجســمه موســی از
میکل آنژ مقایسه میکنید ،میبینید او در
آن مکتب تعلیم دیده است ،ولی واقعا این

هنر را بومی کرده اســت و مطلقا از چهره
خیامِ صدیقی ،الادری گری و اباحه گری
دیده نمیشــود؛ در این چهره شــکوهی

میبینیــد که برخاســته از جهــان کامل

اندیشه و تفکر اســت .مجسمه «نادر» هم
اثر بینظیر مرحوم صدیقی اســت که در

مشــهد اجرا و مستقر شده است و این اثر
هم کاری فوقالعاده است؛ این کارها قبل

از انقالب انجام شده و به خوبی پیش رفته
اســت و آثار فوقالعادهای خلق شدهاند.
بعد از انقالب مدتی انجمن تعطیل بود و

در  1364شورای عالی انقالب فرهنگی
مجــددا بــا عنوان انجمــن آثــار و مفاخر
فرهنگی این نهاد را تایید کرد و فعالیتها

رســمی انجمن از سال  1371شروع شد
و تا االن که من در خدمت شــما هســتم

فعالیتها ادامه دارد .بعد از انقالب دو کار

متوقف شد :یکی ساخت بناها و مقبرهها -

ایشان هم همین است و حاضر است این

اصالــت اولیــه دارنــد ،بایــد در موزهها

که من در سه سال گذشته برای احیای آن

مســوولیت را از دل و جــان بپذیــرد؛ لذا

هستند که مقبره ندارند ،از جمله زکریای

ماه گذشــته یــک پرتــره ازحافظ

ســنت پیتر رفتــم« ،میــکل آنــژ» دراین

اســت و هیــچ آرامگاهی به نــام او وجود

هم درانجمن رونمائی شده است...

در آغوش مادر اســت .لذا وقتی در مقابل

است؛ درحقیقت قبل از انقالب اسالمی

مراســم

تالش بسیاری کردم ،چون هنوز بزرگانی

رازی کــه از چهرههای برجســته علوم ما

ندارد و یادبودی به نام او ســاخته نشــده

یک درصد از عوارض سیمان کشور بهطور
مستقیم به حساب انجمن واریز میشد و

مشکل اصلی بحث بودجه است.

شیرازی اثرمرحوم استاد صدیقی
بلــه! مــا در مهرمــاه

امســال

در

بزرگداشت حافظ امسال

از این تابلو رونمایی کردیم

رئیس عالی انجمن ،پهلوی اول بود و بعدا

من در بازدیدی که از انبار

میشــد .مساله دوم ســاخت سردیسها

پیدا کردم .این اثر در سال

پهلــوی دوم و بهطور طبیعی کارها انجام
و تندیسها بود که متوقف شــد و حقیقا

انجمن داشتم ،این تابلو را
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شــروع دوباره این دو اقــدام آرزوی بنده

مرحــوم صدیقی به رئیس

زیادی دیده میشود و هر کسی سفارشی

اســت .ایــن اثر بــا تصویر

میشــویم که این مجســمه به هر کسی

وجود دارد ،بسیار متفاوت

است .امروز در مساله تندیسها آشفتگی

میدهــد و در زمان پردهبــرداری متوجه

شــباهت دارد اال به کسی که مجسمه به

وقــت انجمن اهدا شــده

شــوریدهای کــه از حافظ

است و بخشی از یک غزل

نگهداری شــود .سال گذشــته برای یک

سخنرانی در واتیکان بودم و به کلیسای
کلیسا اثر مشــهوری دارد که عیسی(ع)
خود اثر قرار میگیرید،

وقتیمجسمهخیاماز

مرحوم صدیقی را با مجسمه

جهان دیگری در مقابل

شماســت .این آثار باید
در موزهای اختصاصی

موسی(ع) از میکل آنژ مقایسه

بــه نمایــش گذاشــته

مکتب تعلیم دیده است ،ولی

به وســعت موزه «لوور»

است و مطلقا از چهره خیامِ

موزههای مختلف باشد

میکنید ،میبینید او در آن
واقعا این هنر را بومی کرده

شــوند .وچون ما جایی

نداریم ،باید اصل اثر در

صدیقی ،الادری گری و اباحه

ولی نمونــه آنها باید در

چهرهشکوهیمیبینید

شود .شــورای انقالب

گری دیده نمیشود؛ در این
که برخاسته از جهان کامل
اندیشه و تفکر است

معابربهنمایشگذاشته
فرهنگی از ما خواسته
است لیستی از مفاخر
استانها را جمعآوری

نام و یاد او ســاخته شده اســت .اخیرا دو

حافــظ کــه به خــط خود

ورســانهها هم قرار گرفت .چنین مساله

نوشته شده ،بیانگر نگاهی بسیار ویژه به

شــهرداریهای وزارت کشور ارائه کنند

ســابقه ایــن کار را دارد .خــود من هم در

و متین و نجیب میداند تا کسی که دائما

فرهنگ و ارشاد اسالمی ساخته شده و در

با این مسائل دارم و دست من باز است تا

اثری بســیار جالــب و جذاب اســت که

کامال آمادگی داریم و اگر بودجه برای این

جهان هنر به رسمیت شناخته شود.

ســه مورد رخ داد و مورد انتقاد نشــریات
ملــی متولی ملــی میخواهــد و انجمن

حوزه هنرهای زیبا فعال هستم و نسبتی
بتوانم مجددا این مســاله را احیا کنم .ما
کار تخصیص پیدا کند در جاهایی که باید

مرحوم صدیقــی روی آن

حافظ است که او را خردمندی اندیشمند
به دنبال نگار و میو خلوت و کنار باشــد.
رونمایی شــد تا بهعنوان اثری رسمی در

بنایی کار شود ،قدرت شناسایی و برگزار

بهعنوان اســتاد باسابقه درعرصه

کار به دلیل تبلیغاتی که ایجاد میشود به

ســردیسها و تندیسهــا را چطور

کردن مســابقهای ملــی را داریم و همین
نوعی شناساندن مفاخر ملی ما هم هست

هنرهــای زیبــا ،محــل نصــب این

ارزیابــی میکنیــد ،در مورد نصب

و در راه اهداف ما موثر واقع میشــود .ما

تندیــس خیــام این انتقــاد مطرح

مشــکلی نداریم و آمادگی کامــل داریم.

نصب شود ...آیا این تندیسها برای

از لحاظ نرمافــزاری و اجرای برنامه هیچ

دکتــر مهــدی حجــت یکــی از اعضای
هیاتمدیره انجمن اســت کــه بنیانگذار

میــراث فرهنگــی بــوده و کار تخصصی

اســت که چــرا باید در پــارک الله

معابر عمومی مناسباند یا باید در

موزهها و مراکز تخصصی باشند؟

بــه نظر مــن آثار اصلــی و آثــاری که

کنیم تا آنها به معاونت

تا تندیسهای این بزرگان زیر نظر وزارت
مراکز اســتانها و در شهرستانها نصب
شود تا مردم در شهرهای کوچک بدانند

که منطقه آنها چه مفاخری داشته است.
بنابرایــن بایــد یک نمونه اصلی توســط

هنرمند ساخته و در موزه نگهداری شود

و بقیه در سطح شهر نصب شوند.

به نظرشــما ،مهمتریــن موفقیت
مادرعرصه فرهنگ وهنر چه بوده
است؟

بــه نظر بنده به لطف خــدا ما اصالت

هنر اولیه را به خوبی حفظ کردهایم و در
کنــار آن در ترویج فرهنگ حمیت ملی و

شناساندن مفاخر کشــور به مردم هم تا
سطح قابل قبولی موفق بودهایم.
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دو ماه با مفاخر

گزارشها�یی از نشستهای علمی و فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نشست تخصصی «بررسی آراء و اندیشههای ابوریحان بیرونی» برگزار شد

روح دین
مدافع ِ

نشســت تخصصی بررسی آراء و اندیشــههای ابوریحان بیرونی،

حکیــم ،منجــم و ریاضیــدان برجســته ایرانی ،چهارشــنبه ۱۳
شــهریورماه  1398در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شــد.
در این نشســت دکتر حســن بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر

او ادامه داد :البته او ایــن کتاب را از جمله آثاری میداند که نیاز به

تعلیقه و اضافاتی دارد ،از همین رو این کتاب تا زمان درگذشت او مورد
بازبینی قرار گرفته است.

بلخــاری در ادامه گفت :بیرونــی در این کتاب به نقد اســماعیلیه

فرهنگــی؛ دکتر مهدی محقق ،رئیس هیاتمدیره انجمن؛ دکتر

میپردازد و میگوید :چندین سال است که فرقهای جدید همانند زمان

تهران و دکتر غالمحسین رحیمی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس

به ظواهر شرع توجه دارند را به یهود و نصری شبیه میدانند ،او سپس

محمد باقری ،عضو هیاتعلمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه

سخنرانیکردند.

ابوریحان بیرونی و نقد اسماعیلیه

جاهلیت در اسالم پیدا شده که احادیث را تأویل میکنند و افرادی که
آنها را به سرقت علمی متهم کرده و بیان میکند که مثال اسماعیلیه در

بحث آغاز ماه ،رویت را معتبر نمیدانستند و معتقد بودن که باید ماه 30
روزه باشد ،او در نقد آنان میگوید که شما نباید «نص» را در مقابل علم

حســن بلخــاری در ابتدای این مراســم گفت :روز  13شــهریور به

قرار دهید؛ چون این نص ممکن است ایراداتی داشته باشد ،حتی اگر

میکنم که در میان ملتی زندگی میکنم که یکی از بزرگترین مغزها

او ادامه داد :از سال  408قمری تا  421قمری ،ابوریحان در حبس

روایتی زادروز ابوریحان بیرونی اســت ،من بهعنوان یک ایرانی افتخار
و عقلهای علمی جهان در میان آنها زیسته است .البته خود ابوریحان
بیرونی هم در جایی اشــاره کرده اســت که من شاخهای از درخت واال

تبارایرانیام.

منقول از بزرگان باشد ،لذا بنای ما باید بر مشاهده باشد.

سلطان محمود غزنوی است ،اما یک نفر به او گفت که نباید بیرونی را

از بین ببری؛ با این حال محدودیتهایی که برای او ایجاد شده بود در

فعالیتهای علمی او تاثیری نداشت.

او در ادامه ســخنان خود گفت :درباره زمان فوت ابوریحان بیرونی

بلخاری در بخش دیگری از ســخنان خــود گفت :حدیث ناصحیح

درگذشت اوست .البته ما در تولد او که سال  362قمری بوده تردیدی

را در مقابل هم قرار میدهد .در این باره ابوریحان معتقد است که باید

اختالفاتی وجود دارد ،این درحالی اســت که ســال  440قمری زمان
نداریم که در آثار خود او هم به این نکته اشاره شده است.

نهتنها ریشــه مومن را میزند که علم را نیــز از بین میبرد و علم و دین

احادیث تنقیح شــوند تا آثار سوء برای دیگران نداشته باشند .او تاکید

اســتاد دانشــگاه تهران در بخش دیگــری از ســخنان خود گفت:

میکند که حدیث باید با عقل و قرآن تطبیق داشته باشد و گرنه مردود

 390قمری نوشته و به سلطان قابوس هم تقدیم کرده است؛ این سال

بــا همه آنچه که گفته شــد باید به این نکته اشــاره کنم که در حقیقت

ابوریحــان بیرونی کتابی با عنوان «آثار الباقیه» دارد که آن را در ســال
مصادف با سال  1000میالدی است.
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است .رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پایان سخنان خود گفت:
ابوریحان بیرونی در صدد دفاع از روح دین اسالم بود.

بیرونی و زکریای رازی

متفاوت نظری و تجربی رشــد کردند و لــذا باید این تفکیک را مد نظر

در ادامه این نشست مهدی محقق ،به ایراد سخن پرداخت و گفت:

داشته باشیم .در حوزه نظری دو بخش فلسفه مبنا و دانش مبنا هم باید

فراوانی از خود به جای گذاشته اســت؛ بهویژه کتاب «التفهیم» که آن

تجربــی هم به آزمایشهای افــرادی چون زکریــای رازی ،ابن هیثم و

آن را به درخواست «زرین گیس» دختر قابوس بن وشمگیر نوشته است

او تاکیدکرد :بنابراین  18پرســش و پاســخی که اشاره شد قطعی
ِ
طبیعی نظری و
اســت؛ البته همه این پرسش و پاسخها در حوزه علوم

ابوریحــان بیرونی یکــی از چهرههای درخشــان علمی ماســت و آثار

را به درخواست «ریحانه» دختر حسین خوارزمی نوشته است یا کتاب
دیگری به نام «تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن» که

و همه اینها نشاندهنده اهمیت علمی خانمها در آن زمان است.

او افزود :ابوریحان کتابی در باب زکریای رازی با عنوان «الفهرست»

دارد که مــن آن را ترجمه کردهام .با اینکه ابوریحان به لحاظ اعتقادی

مخالف رازی بود ولی او را دانشمند بزرگی میدانست و فهرست آثار او
را نیز تالیف کرده و آثار این دانشمند را طبقهبندی کرده است.

ِ
طبیعیات ابوریحان بیرونی

سومین سخنران این نشست تخصصی ،غالمحسین رحیمی بود.

مورد توجه باشــد تا داوری ما درباره طبیعیات صحیح باشــد .در حوزه
دیگرانتوجهنماییم.

تجربی اســت و در شــاخه نظری هم ،علم مبناست ،با این مالحظه که
ِ
مبنای طبیعی تاکید
بعضا ابنسینا در پاسخهای خود به مباحث فلسفه
میکند.

ترجمه «التفهیم» به زبان ژاپنی

در پایان این برنامه محمد باقری ،ســخنرانی کــرد .او گفت :درباره

هزاره ابوریحان بیرونی پارسال به من گفتند که باید سخنرانی کنم؛ در
این راستا به آثار دکتر مهدی محقق رجوع کردم و متوجه شدم که ما در

او در ابتدای ســخنان خود گفت :مدتی اســت توفیق دارم روی متن و

آستانه هزارمین سال درگذشت بیرونی هستیم.

بیرونی استاد ابوالبشر است .باید بدانیم چرا این لقب را به او دادهاند.

بیرونی اســت یا نه ،باید بگویم که درکنار همه مورخین و اســتادان،

محتوای آثار ابوریحان بیرونی و ابنسینا کار کنم .گفته شده ابوریحان
او ادامــه داد :من طبیعیــات بیرونی را در قالب یک مجموعه ســه

بخشی بررســی کردم و به پرسشهای او و پاسخهای ابن سینا در این
حــوزه پرداختهام .متونی که در دســت داریم متون عربی هســتند که
توســط استاد مهدی محقق و دکتر ســید حسین نصر تصحیح شده و

او افزود :درباره اینکه برخی شک کردند آیا امسال هزاره ابوریحان

یکی از دانشمندان برجسته ازبک نیز اثبات کرده که وفات بیرونی در
سال ۴۴۰ق بوده ،از این رو ما االن دقیقا در ایام هزاره تولد ابوریحان

بیرونی هستیم.

او تاکیــد کرد :باید به این نکته توجه داشــت کــه کتاب «التفهیم»

به چاپ رســیدهاند .متن فارســی هم داریم که مرحوم دهخدا آن را در

بیرونــی آنقدر مهم اســت که حتی به ژاپنی هم ترجمه شــده اســت.

متن انگلیسی هم توسط یک ناشر خارجی فراهم شده است .پس ما هر

علم شکایت میکند که این مختص همه دورههاست؛ او اشاره میکند

قالب کتاب شرح حال نابغه شــهیر ایران ابوریحانبیرونی ،چاپ کرد.

ســه متن عربی و فارسی و انگلیسی را داریم که در آنها تعداد پرسش و
پاسخها  ۱۸مورد است.

اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس ادامه داد :قبل از ورود به پرسش و

پاســخها ،باید توجه کنیم که علوم طبیعی در عالم اسالم در دو مسیر

ابوریحان در مقدمه کتابهایش از اوضاع نامســاعد جامعه برای اهل
که دانشمندان راستین از سوی دانشمندان درجه دوم آزار میبینند.

این استاد و پژوهشگر در پایان سخنان خود گفت :ابوریحان بیرونی

دانش را منشــأ برتری انسان بر سایر موجودات میداند و اینکه معتقد
است ،شادی راستین فقط با فعالیت علمی برای بشر حاصل میشود.
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گزارشی از مراسم بزرگداشت حکیم جهانگیرخان قشقائی

چهره ممتاز حکمت

مراسم بزرگداشت میرزا جهانگیرخان

قشــقائی ،حکیــم الهــی و فیلســوف
صدرائــی ،بــا حضــور جمــع زیــادی از

حکمت متعالیه جناب مالصدراســت .البته

حکمت در جــان و جهان اینها و در نفس و

قمشهای ،میرزای جلوه ،آخوند کاشی ،حاج

دارد و البتــه تقریبا همه صدراییاند .گرچه

او تنها نیست و بزرگانی چون آقامحمدرضا

عالقهمندان به حوزه حکمت اسالمی در

آقارحیــم ارباب و حاج مالهادی ســبزواری

آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد .در این

گذشــته ،کســانی را که شــارحان و ناقالن

تاالر اجتماعات شــهید مطهری انجمن

مراسم که روز یکشــنبه  31شهریورماه
 1398برگــزار شــد ،حســن بلخــاری،

نیــز هســتند ،لــذا ظــرف چهارصد ســال

حکمت متعالیه بودهاند کم نداشــتهایم .اما

واقع امر این اســت که در ایــن میان ،میرزا

رئیس انجمن؛ حجتالسالم و المسلمین

جهانگیرخان قشــقائی که اســتاد بزرگانی

دانشــگاه باقرالعلوم قم؛ استاد منوچهر

رحیم ارباب است ،یکی از چهرههای ممتاز

دکتر حمید پارسانیا ،عضو هیاتعلمی
صدوقیسها ،عضو شورای علمی انجمن

و دکتر حســین کلباسی اشــتری ،عضو
هیاتعلمی دانشــگاه عالمه طباطبائی

سخنرانی کردند.

چون آیتاللــه العظمی بروجردی و حاج آقا
این دوره چهارصد ســاله به حساب میآید،
از این رو اگر مکتــب اصفهان و تهران نبود،

معلوم نبــود که آیــا امکان انتقال ســرمایه

عظیم ملی شــیعی حکمت متعالیه به عصر

امروز وجود میداشــت؛ امید داریم که دوره

روح و کنــش عالمانه آنان حضور برجســته
که مــا میرزای جلــوه را داریم که «شــفا» را

ترجیح میداد ،اما حاج مالهادی سبزواری
و جهانگیرخــان بیشــتر گرایــش صدرایی

داشتهاند .نکته مهم دیگر مساله فقه است.

پیــش از مالصدرا ،جمــع حکمت و فقاهت
را نداریم و این دوره چهارصد ساله دورهای
است که همه اینها هم حکیم و هم فقیهاند،
لذا میتوان نمونه اجتماع حکمت و تفقه را

ثمرهای مانند انقالب اسالمی دانست.

بلخاری تاکید کرد :یقینــا اگر از دیدگاه

جامعهشناسی سیاســی به این جریان نگاه
کنید ،در ایــن دوره حکمای بزرگ ما که در

حکمت سر به آسمان میسایند؛ در فقاهت

حســن بلخــاری در ابتدای ایــن برنامه

بعدی ،دوره جهانی شدن این حکمت باشد.

جهانگیرخان قشقایی در چه دورهای حضور

اشــراق را میشناســند ،تقریبا از مالصدرا

قمری ،یعنی  ۱۹۸سال پیش متولد شد و در

استاد دانشگاه تهران افزود :ویژگی مهم

جمله میرزا جهانگیرخان در مســاله زهد و

دار دنیا را وداع گفــت .او در دوره چهارصد

دوران ،وجود چهار عنصر بنیادین ،حکمت،

او بــا اشــاره به حکایتی از نحوه ســلوک

وجــود گذاشــت و قطعا یکــی از حلقههای

نکات بنیادینی است که این شخصیتها با

گفــت :شــاید برخــی نداننــد کــه میــرزا

داشــته اســت؛ او ،در ســال  ۱۲۴۳هجری

ســال  ۱۳۲۸هجری قمری نیز در اصفهان

ساله بعد از حکمت متعالیه صدرا پا به عرصه

وصــل مهــم ایجاد نســبت میان عصــر ما و

چراکــه آنچنانکه جهانیان ،بوعلی و شــیخ

اطالعی ندارند.

این دوره چهارصدســاله نــزد حکمای این
فقاهت ،اخالق و شــریعت اســت .اینها آن

توجه به آن قابل تعریف هستند .از یک طرف
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نیز مسلط هستند .داســتان ظریف اجتهاد
مرحــوم رحیــم اربــاب را درگذشــته بیان

کردهام .از طرفی در کنار این حکمت و فقه،

اخالق رانیز داریم و هریک از این بزرگان ،از
اخالق ،انصافا بینظیراند.

زاهدانــه میــرزا جهانگیرخــان گفــت :در
احــواالت مرحــوم جهانگیرخان بــه نقل از
کســی که کارواندار بوده ،آمده اســت که

میگوید :کاروانی را از اصفهان برای زیارت

فاصله حکیم متأله ،مالصدرا با شاگردانش

درس بخوانــد .او از آن به بعد فقه و فلســفه

فردی بــود که عاقلــه مردی بود و ســوار بر

اســت؛ بنابراین تا حکمت صدرایی لوازم و

وحکمای بزرگ عصر خود می شود.

امــام رضا(ع) بــه راه انداختیــم .در کاروان

یــک حمار حرکــت میکــرد .اوکالهی هم

برســر داشــت و فوقالعاده هم متخلق بود.

در حین راه رفتار عجیبی از او دیده شــد .از
جمله اینکــه در مواردی پیش میآمد که در

بلندیهای مسیر سوار حمار نمیشد و حتی

بارهای دوش آن را نیز کم میکرد تا کمتر به

او فشار بیاید.

بلخــاری اضافه کــرد :راوی میگوید که

به مشهد رســیدیم که در این هنگام تولیت
آســتان قــدس بــه اســتقبال آمد و ســراغ

یعنی فیــض و فیــاض نیــز فاصلــه زیادی
پختگی خود را در متن تعلیم و تعلم داشــته

باشــد ،زمان زیادی طول کشــید و مرحوم
میرزا جهانگیر خان از اساتید پخته حکمت

صدرایی اســت که البته این حکمت ،بعد از
افول اصفهان ،مهاجرت دوگانهای داشــت

که فقه آن به نجف و حکمت آن به تهران آمد،
اما میرزا جهانگیر خان فلسفه را در اصفهان
زنده نگه داشت.

عامل انتقال حکمت متعالیه به عصر ما

میخواند و تبدیل به یکی از اســاتید ممتاز
مولــف کتــاب «تاریــخ حکمــا و عرفای

متاخر برمالصدرا» ادامه داد :جهانگیرخان
قشــقائی اســتادانی داشــته که آن نسل به

نســل بــه مالصــدرا میرســند ،همچنین
داســتان حضور ایــن حکیم در تهــران نیز
داستان قابل توجهی است.

مربی و معلم نفوس

در پایــان این برنامه ،حســین کلباســی

اشــتری ســخنرانی کــرد .او گفــت :من به

آیتاللهی را گرفــت .کارواندار میگوید ما

سومین ســخنران این نشســت علمی و

واســطه اینکه جد ما جزو شــاگردان خاص

میرزا جهانگیرخان را میدهند ،تازه متوجه

سخنانی گفت :جهانگیرخان قشقائی یکی

بود از  ۸-۷سالگی نام ایشان را زیاد شنیده

در اینجــا آیتالله نداریم و زمانی که نشــان

میشــود فرد کاله دار کیست؛ میگوید که

فرهنگی ،منوچهر صدوقیسها بود .او طی

از عوامل انتقال حکمــت متعالیه به دوران

ایشــان رفتهاند تا برای دیگــران از چاه آب

بعــد از خــود اســت ؛ اما ضروری اســت که

ســاله ،جمع این عناصر بنیادیــن را داریم،

انتقال یافته اســت .ابتــدا باید گفت که این

بیاورند ...درحقیقــت در این دوره چهارصد
اما مســاله این است که ببینیم عامل اصلی

همنشــینی فقاهــت و حکمت درچــه بوده

اشاره شود ،حکمت متعالیه چیست و چطور

شخص شخیص که اسمش جهانگیر است،

از خوانین قشقایی در اطراف اصفهان بوده و

اســت؟ قطعا یکی از دالیل آن ،میل فراوان

در اوایل جوانیاش تار میزده و من احتمال

حکمت شیعی است.

میگوینــد که جد مرحــوم اســتاد همایی

حکمــت وحکما از دوره مالصدرا به ســمت

زنده نگهداشتن حکمت

در ادامه این مراســم حمید پارســانیا به

میدهم که ســهتار میزده اســت .او افزود:
که همــای شــیرازی باشــد ،جهانگیرخان

را در جوانــیاش میبینــد و میگوید تو که
میخواهی موســیقی کار کنی به اصفهان

ایراد ســخن پرداخت و گفــت :در چهارصد

عزیمــت کن؛ او نیز به اصفهــان میآید و به

هســتیم .نقطه عطــف مواجهه بــا حکمت

کند .وقتی سراغ یک تعمیر کننده ساز را می

ســاله اخیر ،بــا حکمــت صدرایــی مواجه

دنبال کسی میگردد که ســازش را تعمیر

گیرد ،به او نشانی منطقه جلفا را می دهند.

صدرایــی ،تقریبا به دویســت ســال بعد از
ِ
اســتاد استاد
خود مالصدرا بازمیگردد که

در این حال چشمش به مدرسه صدر افتاده

طول کشید تا حکمت صدرایی وارد عرصه

زاهدی نیز درآن جا نشســته اســت .در این

جهانگیرخان بود و بیش از صد و پنجاه سال

فرهنگ آموزش و تعلیم و تعلم شود و واقعیت
تاریخــی پیدا کند .اینکه این مســیر چگونه

طی شد تا یک نوآوری مورد قبول قرار گیرد

و در متن تعلیم و تعلم واقع شود نیز ،داستان
خاص خود را دارد.

استاد دانشگاه باقرالعلوم در ادامه افزود:

و می بیند که جماعتی نشســتهاند ،شخص

حال آن شــخص به جهانگیرخان میگوید

گیریم که در موسیقی مطرح شدی ،اما پس
از آن چــه خواهدشــد؟ تو اســتعداد داری،

بیــا و در اینجــا درس بخــوان و ترقــی کن.
جهانگیرخــان که در آن زمــان حدود چهل

ســال داشــته نیز قبول میکند که در آنجا

و ارادتمندان میرزاجهانگیرخان قشــقایی
بــودم و از زبان پدرم نیز مکرر نام ایشــان را

می شــنیدم .غالب حکایــات و تعاریف هم
جنبه علمی نداشــت بلکه ناظر به سلوک و
احــواالت آن حکیم بــود .از همان زمان می
شنیدم که میرزاجهانگیر خان مربی و معلم

نفوس بود .االن هم مقبره ایشــان در تخت
فــوالد اصفهــان ،مقابل مقبــره خانوادگی
خاندان ماست.

او در ادامه ســخنان خود را در سه بخش

بیان کــرد و گفت :نکتــه اول اینکه عزیمت

میــرزا جهانگیرخــان قشــقایی از اصفهان
به تهران به معنای ســکنی گزیدن ایشــان

نیست و بهرغم اینکه در حوزه تهران حضور

داشــتند اما همواره بســیاری از طالب هم
از تهران بــرای دیدار و تلمذ نزد ایشــان به

اصفهان می رفتند ،لــذا حوزه اصفهان هم

بســیار معتبر بوده است .نکته دوم جامعیت
جهانگیر خان است ونکته سوم درباره حکیم
قشــقائی این اســت که او چیزی ننوشــت
واین امر خدشــه ای به اعتبارش وارد نکرد.

درحقیقت می توانیم اورا فیلسوف شفاهی
بدانیم ،چه اینکه بسیاری از فالسفه ما اهل

نوشتن نبودند ،اما مربی نفوس بودند ومیرزا
جهانگیرخان هم یکی از بزرگ ترین مربیان

نفوس بود.
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گزارش نشست تخصصی «خورشید بلخ؛ کنکاشی در آراء و نظرات مولوی»

«مریدی» که «مرادش» شیفته او بود
عربی اســت .ابن عربی در حدود سال 618
قمری به دمشق رفته و همانجا در  638سال

گذشته است ،ابن عربی از  45سالگی بسیار
مشهور بوده و کالس درس او هم طرفدارانی
داشــته و من محــال میدانم کــه موالنا به

دمشــق رفته و در کالس ابن عربی شــرکت

نکرده باشد .البته مرحوم استاد فروزانفر ذکر
میکند که موالنا «فقه الهدایه» را در نزد ابن

عربی خوانده یا دستکم در کالسهای ابن

عربی حضور داشــته است .بلخاری به نکته
دوم در این باره هم اشــاره کرد و گفت :نکته
دوم آن که مرحوم دکتر محســن جهانگیری
کتابی درباره ابن عربی دارند که در آن تاکید

نشســت تخصصــی «خورشــید بلــخ؛

استاد دانشــگاه تهران در ادامه سخنان

کنکاشــی در آراء و نظــرات مولــوی» به

خــود گفت :اما دربــاره رابطــه موالنا و ابن

موالنــا جاللالدیــن بلخــی در انجمــن

اینکه ابن عربی در 560قمری در اندلس به

مناسبت  8مهرماه  98و روز بزرگداشت
آثــار و مفاخــر فرهنگی برگزار شــد .در
این نشســت کــه با حضور جمــع زیادی

از عالقهمنــدان بــه این شــاعر و حکیم
بــزرگ پارســیگو برگزار شــد ،حســن

بلخــاری ،رئیــس انجمــن آثــار و مفاخر
فرهنگی؛ توفیق سبحانی ،عضو شورای

علمــی انجمــن و احمــد تمیــمداری،
اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی

سخنرانیکردند.

حســن بلخــاری در ابتدای ایــن برنامه

عربی باید به نکاتی اشــاره کــرد؛ نکته اول
دنیا آمده و در  638قمری در دمشــق فوت
کرده اســت .موالنا در  604بــه دنیا آمده،

او  13ســاله بــود که بوی حمله ســهمگین
مغوالن به مشــام رســید و پــدر موالنا این

خطــر را درک کرده بود؛ فلذا میل مکه کرد

و داستان مشــهور مالقات او با عطار و سفر

به مکه پیش میآید و سپس به عراق رفته و
شیخ شهابالدین سهروردی شیخ االسالم

(و نه شیخ االشــراق) را میبیند و سپس به

قونیه میرود.

بلخاری ادامه داد :در ســال  628قمری،

میکنند غزلی در دیوان شــمس هســت و

دلیل بر این اســت که مخاطب این غزل ابن
عربی است:

ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم
جان داده و دلبسته سودای دمشقیم

البته با اســتناد به آنچــه در ادامه عرض

خواهم کرد ،میگویم که خطاب این شــعر
ابن عربی نیست.

استاددانشگاهتهراندرادامهصحبتهای

خود گفــت« :مراد» حضرت موالنا ،شــمس
بوده ،حال میشــود کســی «مراد» انسان
شود و آن شــخص در مهمترین مسائل از او
تبعیت نکند؟ مراد یعنی اینکه جان و جهان

خــود را در خدمــت او قرار دهــی ،لذا این

«شمس» بود که موالنا را احیا و شکوفا کرد؛
آنجا که خود مولوی میگوید:

گفت :بحث من در این جلسه در باب نسبت

یعنی وقتی ابن عربی  68ســاله اســت ،پدر

مــرده بدم زنده شــدم گریه بــدم خنده

سال اخیر معموال پلی میزنم بین متفکران

این سبب میشــود که مناصب مذهبی پدر

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

میان ابن عربی و موالناســت ،بنده در چند
مســلمان با چهره تابناک عرفان نظری ابن
عربی؛ معتقدم این فوقالعاده مهم اســت،

چــون مرجع عرفــان نظری مــا در حقیقت

جناب ابن عربی است.

موالنــا در  24ســالگی او از دنیــا مــیرود و
مولوی به او منتقل شود و او باید جای پدر را

بگیرد که بــه خوبی هم این مقام را عهدهدار

میشــود .الجرم چندبار به دمشــق میرود
و ایــن آغاز احتمالی آشــنایی موالنــا با ابن
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شدم

ایــن را گفتم تا بگویم نظر شــمس قطعا

برای موالنا ،حیاتی ســت« .شــمس» بسیار

رک گو بوده و ابایی از بیان حقایق نداشــته
اســت؛ مثــا شــمس میگوید :علم شــیخ

موالنـا و شـمس مطرح شـده معمـوال بدون
توجـه بـه شـخصیت آنـان بیـان شـده و
آنچنـان کـه بایـد مـورد قبـول نیسـت.

اهمیـــت حضـــور زبـــان فارســـی
در جهان غرب
ســخنران پایانــی این برنامــه هم احمد

اشــراق بر عقل او قالب است و عاقل نبودن

موالنا با من داشــته باشد؛ به عبارتی آرزوی

تمیــم داری بــود .او در ابتــدای ســخنان

دهد ،از این رک گوییهــا البته درباره ابن

و مــن او را پس زدم ،حال آنکه من عاشــق

حضور انگلیسیها در هندوستان اندوهبار

او باعث میشــود که جان خود را از دســت

عربی هــم دارد کــه در ادامه به آن اشــاره
خواهم کرد.

بلخاری در ادامه گفت :شــمس در ســه

بخــش از کتاب مقاالت ،دربــاره ابن عربی

ســخن میگوید؛ مثال میگوید :در ســخن

شیخ محمد (ابن عربی) این بسیار آمده که
فالن کس خطا کرد و فالن کس خطا کرد،
و آنــگاه او خود هم خطا میکند ...وقتها با

او این بود که چنین معاشــرتی داشته باشد

موالنا بــودم و او من را پس میزد ...با همین
نــگاه و به اســتناد به این بیان آیــا میتوان
پذیرفــت کــه ابن عربــی مراد موالنــا بوده

اســت؟ به نظر میرســد که این امــر قابل

پذیرش نیست.

عربی نداشته است.

او تاکیــد کرد :همه میدانند؛ عارفی که

میدهد ،میگیرد .شمس فن بیان نداشته
و منبر نمیرفته اســت ،اما آمده بود تا جان

گسترش داشته است .در آن زمان در حدود
و تمــام ســرزمینها و مناطق تحت ســلطه

رفــت .مهمترین اتفــاق زندگــی موالنا در
ســال  ۶۴۲همزمان با ورود شمس تبریزی

میکردند .حتی اگر زبانشــان هم فارســی

جوهر فرهنگ ایران برای ما اهمیت بســیار

به قونیه اتفاق افتاد .در ســال  ۶۴۳شمس

دارد .اگــر ما به خوبی زبانهــای اروپایی را

بعد دوباره به قونیه بازگشــت .اما از ســال

ایرانی چه تاثیرات مهمــی در اروپا و آمریکا

میشــود ،از این رو عرفا به دنبال این بودند
منتقل کنند .البته رابطه حقیقی بین مراد و

میگوید :جغرافیای ایران در دوران مادها و

نبود؛ الاقل از فرهنــگ ایرانی متاثر بودند.

 ۶۲۸پدرش ســلطانولد در قونیــه از دنیا

 ۶۴۵دیگر نشانی از شمس نیست.

مرید اینگونه است که ،مراد به اندازهای که

دارد  ،با بینشــی دقیق به ایران نگاه کرده و

هجری قمری در بلخ به دنیا آمد و در ســال

جانش پر از حقیقت باشد ،اگر کسی را پیدا

که بار حقایق خود را به شــاگرد و مرید خود

که کتابــی به نــام «ایران در تاریــخ جهان»

ایران ،از معارف و فرهنگ ایرانی اســتفاده

تبریــزی قونیه را ترک میکند و یک ســال

نکند که آن را منتقــل کند ،از درون منفجر

شــناس آمریکایی به نــام ریچــارد فولتس

ســبحانی به ایراد ســخن پرداخت و گفت:

وارد میکند و این انتقادات جناب شمس،

و او بنــا به تبعیت از شــمس ،تبعیتی از ابن

آثاری از فرهنگ ما ترجمه شــود .یک ایران

 ۴۰زبان در پهنه سرزمین ایران وجود داشته

موالنــا در ششــم ربیــع االول ســال ۶۰۴

از نظر بنده نشــاندهنده این است که ابن

فارســی به اروپا نفــوذ کند و در این راســتا

قضیــه کیمیا خاتون ،داســتانپردازی
است

او گذرانــدم ...او البته فوقالعاده ابن عربی

عربی حالت «مرادی» برای موالنا نداشــته

بود ،اما باعث شــد بخش مهمــی از ادبیات

هخامنشیان از هند و چین تا دریای مدیترانه

در ادامــه این نشســت تخصصی توفیق

را بــزرگ میداند ،ولــی ان قلتهایی بر او

خود گفت :از بین رفتن فارســی به واســطه

میدانستیم متوجه میشــدیم که فرهنگ
داشــته اســت .ما باید برای انتقال ادبیات

او ادامه داد :موالنا سرایش مثنوی را

فارســی به غرب محققانــی تربیت کنیم که

چلبی آغاز کرد .البته دیوان شمس

به آنها مشــاوره دهند .او تاکید کرد :اشعار

در سال  ۶۶۲به سفارش حسامالدین

پیش از سرایش مثنوی آغاز شده است.
مولوی دراین دیوان در حدود  ۱۰۰غزل

بتوانند با جهــان غرب ارتباط برقرار کرده و

و اندیشــه موالنا در غرب دیرتــر از حافظ و
سعدی ترجمه و برای غربیان شناخته شده

موالنا را به آتش بکشــد و هدف او بیان معنا

به صالح الدین و حسام الدین تخلص

اســت .زیرا زبان مثنوی ســخت و پیچیده و

موالنا به صورتی اســت که نمیتوان چنین

سـبحانی اضافـه کـرد :عالقهمنـدان

در پایــان این نشســت تخصصــی ،لوح

کـه قضیـه کیمیـا خاتـون بیشـتر حاصـل

فرهنگی ،از سوی حسن بلخاری ،به توفیق

برای موالناست .بنابراین نقش شمس برای
مقامــی را بــرای ابن عربی نســبت به او در
نظرگرفت.

بلخاری ادامه داد :شــمس میگوید ابن

عربی در تالش بــود تا چنین رابطهای مثل

کردهاست.

بـه مولـوی بایـد توجـه داشـته باشـند
داسـتانپردازی بـی اسـاس و پایـه اسـت.
همچنیـن آنچـه کـه دربـاره اولیـن دیـدار

برخی داستانهای آن دیرفهم بوده اند.

تقدیــر و هدایای نفیس انجمن آثار و مفاخر
ســبحانی ،عضو شــورای علمــی انجمن و

مولوی پژوه برجسته کشور اهدا شد.
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گزارش نشست تخصصی «دولت عشق ،بررسی آراء و اندیشههای لسانالغیب حافظ شیرازی»

ِ
رند خلوت نشین

دعــای صبح و آه شــب کلیــد گنج مقصود

است

بــه ایــن راه و روش مــیرو کــه بــا دلــدار

پیوندی...

او ادامه داد :در دو جلسهای که سالهای

گذشــته درباره حافظ داشتیم در یک جلسه

در باب نســبت حافظ با ابــن عربی در بحث
«حیــرت» صحبت کردم و قبــل از آن در باب

عالم خیال؛ امروز از نســبت جنــاب عطار و

حافــظ خواهم گفت چــون بنا بــر آمارهای
مختلف ایــن ارتبــاط جدی اســت و برخی
معتقدند کــه «مــراد» بینظیر و قلــه عرفا و

اولیا ،در ذهن حافظ شیخ صنعان بوده است
که البته قابل نقد و بررســی اســت و به نظر

برخی ،بســیاری از ویژگیهایــی که حافظ
درباره آن «مراد» بر میشمرد را از شخصیت
شیخ صنعان دریافته است .آیا نسبتی از نظر
تاریخی بیــن حافظ و عطار هســت یا خیر؟
اجماال باید عرض کنم که چند دلیل بر تثبیت

نشســت تخصصــی «دولت عشــق،

گرامی میداریم که الحق بر ســپهر ادبیات

نســبت عطار و حافظ وجــود دارد :نکته اول

حافظ شــیرازی» به مناسبت  20مهرماه

خدای متعال بــرای او علو درجات ،رضوان

اولین مقدمهای که بر دیوان جامع حافظ زده

بررســی آراء و اندیشــههای لسانالغیب
و روز بزرگداشــت حافظ در تاالر شــهید

مطهری انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی
برگزار شــد .در این مراســم که با حضور
جمــع زیــادی از عالقهمندان به شــعر و

ادب فارسی برگزار شد ،حسن بلخاری،
رئیــس انجمن؛ مهــدی محقــق ،رئیس

هیاتمدیــره انجمن؛ مهــدی ماحوزی،
عضو هیاتعلمی دانشــگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن و حبیب الله عباسی ،استاد

دانشگاه خوارزمی سخنرانی کردند.

عطار و حافظ

حســن بلخاری در ابتدای این نشســت

گفــت :روز بزرگداشــت حافظ شــیرازی را

ایــران نامــی درخشــانتر از او نیســت ،از
و غفــران الهــی را خواســتارم و امیــدوارم

که خداونــد متعــال روح او را بــا روح اولیا

محشــور نمایــد .در برنامه امــروز از تصویر
حافظ اثر مرحوم استاد ابوالحسن صدیقی
نیز رونمایــی خواهد شــد و امیدواریم این

تصویر در فرهنگ بصری ما بهعنوان تصویر
اصلــی حافظ مــورد توجه قرار گیــرد .این
اثر در آرشــیو انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موجــود بود که امــروز در معرض دید عموم

قرار میگیرد .در بــاالی این تصویر مرحوم
صدیقی برخی از ابیات این غزل حافظ را به

خط خود نوشتهاند:

سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
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براساس مطلبی اســت که محمد گلندام در
اســت بیان کرده ،او میگویــد« :اما {حافظ}
به واســطه محافظت درس قــرآن و مالزمت
بــر تقوا و احســان و بحث کشــاف و مفتاح و

مطالعــه مطالع و مصبــاح و تحصیل قوانین

ادب و تجســس در دواویــن عــرب ،به جمع
اشتات غزلیات نپرداخت و به تدوین و اثبات

ابیات مشغول نشد » .در این میان عطاری که
موالنا را به جان پروراند ،محال ازلی است که
در تیررس نگاه تیزبین حضــرت حافظ قرار

نگرفته باشد ،قطعا حافظ آثار مختلف عطار
بهخصوص منطــق الطیر را خوانــده و همه
میدانیم که داســتان شــیخ صنعان در این

کتاب بیان شــده اســت .بلخاری ادامه داد:
حافظ در یکی از غزلهای خود میگوید:

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ...

کمتر مفســری اســت که از این غزل به

ارادت جناب حافظ به شــیخ صنعان تعبیر

نکــرده باشــد .یــا اینکــه در غــزل دیگری
میگوید:

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

شاهد مثال را شیخ صنعان قرار میدهد.

حافظ قرآن؛ عالم بر احادیث

ابوالحســن صدیقی ،مهدی محقق به ایراد

موجهایی برخاسته که طوفان نوح را هم به

رونمایی از تابلوی نقاشــی حافظ اثر استاد
سخن پرداخت و گفت :چرا حافظ را حافظ

براســاس آنچــه کــه در این غزلهــا آمده،

نکته اشــاره کرده اســت؛ آنجا که میگوید:

او هــم در چند غزل از غزلهای خود به این
ندیدم خوشــتر از شــعر تو حافظ  /به قرآنی

صنعان دارد و این نشان از ارادت او به عطار

که اندر ســینه داری ...از این بیت استنباط

بلخــاری در بخــش دیگری از ســخنان

روایــات مختلفی که در کلمــات قرآن بوده

بــه عطار دارد این اســت کــه او در تمامی

به فریاد ار خود به ســان حافــظ  /قرآن ز بر

نیشابوری است.

خــود گفت :آنچه که نشــان از توجه حافظ
ابیات خود همواره به دنبال ایمان زاهدانه

نیســت؛ این کالم او که میگوید:واعظان
کایــن جلــوه در محراب و منبــر میکنند/

چــون بــه خلــوت میرونــد آن کار دیگــر
میکنند؛ پرسشی دارم ز دانشمند مجلس

بازپــرس  /توبــه فرمایــان چرا خــود توبه

کمتــر میکنند  ...نشــان از این دارد که او
به دنبال ایمان عاشــقانه اســت و گریزان

از ایمــان زاهدانهای کــه گاه بوی ریا از آن

بــر میآید؛ لــذا بیشــتر گرایش بــه ایمان
عاشــقانه دارد کــه راهبر او در این مســیر

شیخ صنعان است.

بلخــاری ادامــه داد :تاثیرپذیری حافظ

از عطــار بــا عنایت به شــیخ صنعــان و نیز
قراردادن شــیخ صنعــان بهعنــوان الگوی

ایمان عاشقانه را میتوان از مطلع داستان

شیخ در منطقالطیر دریافت؛ عطار در این
مطلع از زبان هدهد میگوید:ســاقیا خون

جگــر در جام کن  /گر نــداری درد از ما وام

کن  ...شیخ صنعان پیر عهد خویش بود /در

کمال از هر چه گویم بیش بود...

لذا در بیان عشق ،شیخ صنعان را مثال

میآورد ،اینکه به واســطه عشــق است که

فقــط رو به حضــرت دوســت میکنیم و به

مقام قرب نائل میشویم ،حافظ در این بیان

نیــز بر آن اتفاق نظر دارنــد .او افزود :زبان

در ادامه این نشســت تخصصی و پس از

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت...

حافظ اشــارات جدی و مســتقیم به شــیخ

آن را همانندی نیست و نامبرداران جهان
حافظ ،زبان هنر و کلید خزانه شعر فارسی

مینامیم؟ چــون او حافظ قرآن بوده و خود

او بــا بیــان ایــن غزلها نتیجــه گرفت:

معــراج نامهای را پدید آورد که به راســتی

میشود که او حافظ قرآن بوده است و حتی

را هم از حفظ داشــته اســت :عشقت رسد
بخوانی در چارده روایت...

او ادامه داد :در این بیت بیان میشــود که

حافظ روایات مختلف دربــاره کلمات قرآنی

را هــم از بر بوده اســت .دربــاره کلمات قرآن
نحویین بصره و کوفه با هم اختالف داشــتند
و حافــظ ایــن  14روایــت را میدانســت .او

است؛ زبان رسمی و بازاری نیست .زمان او

فراموشی میسپارد .زبان او زندگیبخش
اســت که از ظرف پر جــوش و خروش روح

آدمی برون جسته است.

معرفت حافظ

در پایان این برنامه هم دکتر حبیب الله

عباســی به ایراد ســخن پرداخــت و گفت:

بخــش عمدهای از شــاعران ،شــعری را به
حافظ تقدیم میکنند .من معتقدم آن شعر
«از» حافــظ اســت نه «بــه» حافــظ .زیرا در

ســرودن این شــعر از انفاس رحمانی خود

حافظ مدد جسته و سخن گفته است.

او ادامــه داد :حافــظ بنای باشــکوهی

ســاخته که داالنهای متعددی دارد و اگر

کســی وارد آن شــود ،نمیتواند به راحتی
از آن خــارج شــود ،من بیــت «بیمعرفت

همچنین از آیات شــریفه قرآن هم در اشــعار

مباش کــه در من یزیــد عشــق /اهل نظر

بزرگ بــر علوم زمانه خود هم مســلط بوده و

بیانگر معرفت حافظ است .به نظرم جامعه

خود اســتفاده کرده اســت .البته این شــاعر

برخیازاصطالحاتفلسفیچونجزالیتجزا

و جوهر فرد را هم در اشعار او میبینیم.

معامله با آشــنا کننــد» را انتخاب کردم که
مــا در معرفت باخته اســت .اگر مــا به این

بیت با رویکرد نشــانه شناختی نگاه کنیم،
خواهیم دید که این بیــت ،زیر متنی دارد

شعر حافظ معراج نامه است

که با دانش نشانهشناختی ،آشکار و هویدا

ســومین ســخنران این برنامــه مهدی

میشود .برای فهم نشانهها ،فقط معلومات

حافــظ معــراج نامه اســت و به نظــرم این

علــم همان معرفت اســت و معرفــت به ما

ماحوزی بود .او طی ســخنانی گفت :شعر
عنوان برازنده شــخصیت جهانی اوســت.

پرسشی که از دیرباز در میان اهل معرفت
مطــرح بوده ،دربــاره حقایــق مجرد چون

عشــق ،ذات ،وجود یا هســتی ،شــباب و
رنــدی ،خــوی قلنــدری و ...کــه غیرقابل
تعریف و شناخت حقیقت آن دشوار و بلکه

محــال مینمایــد ،بوده اســت و حافظ که
وارث به حق شــعر فارســی است ،توانسته
به مدد مکتــب رندی و لطیفــه آرزومندی

کافی نیســت ،باید علم هم داشته باشیم.
امکان ســفیدخوانی میدهد .در این بیت،

نشــانه اول ،معرفت اســت و تمامی غایت

شــریعت و طریقت نیز معرفت اســت و در
نهایت باید به معرفت رســید و هدف نهایی

ایــن دو گفتمــان هم رســیدن بــه معرفت
است .یک نشــانه دیگر «عشــق» است که

مربوط به گفتمان طریقت اســت و نشــانه
بعدی« ،نظر» اســت که به گفتمان شریعت

مربوط است.
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گزارش مراسم بزرگداشت مرحومه طاهره صفارزاده

شاعرهای که مترجم قرآن بود

صفتی در کنــار و اضافه بر آن که خود بیانگر

نوعیگسستمعناییاست.

دیدار باامام خمینی(ره)

در ادامــه ســیدمحمود دعایــی ،دربــاره

چگونگی آشــناییاش با صفارزاده گفت :وقتی

از طــرف حضرت امــام خمینــی(ره) بهعنوان
مســوول روزنامــه اطالعــات انتخــاب شــدم،
شــهید بهشــتی آقای بهــرام قاســمی را که از

مســووالن روابطعمومی شــورای انقالب بود،
برای همکاری به من معرفی کــرد و او هم از ما

خواست که مرحومه صفارزاده را برای همکاری

به موسسه دعوت کنیم .من به همراه قاسمی به

منزلصفارزادهدرمیدانفلسطینکنونیرفتم.
او ادامه داد :صفارزاده در آن جلســه پیشــنهاد

همکاری با ما را به دلیل مشغلههایی که داشت،

مراســم بزرگداشــت مرحومــه دکتر

توجه به آیه دوم سوره آل عمران ،در ابتدا هفت

وقت دیداری با حضرت امــام بگیرم؛ من هم با

است .از این هفت ترجمه ،یکی از مترجمان

را گرفتم .در روز موعود وقتی به دنبال صفارزاده

طاهره صفارزاده ،شــاعر ،ادیب و مترجم

ترجمهفارسیمترجمانمختلفرابیانکرده

 1398در انجمــن آثــار و مفاخر فرهنگی

«الحــی القیــوم» را ترجمه نکــرده و صرفا به

برجســته کشــور ،سهشــنبه  30مهرماه
برگزار شــد .در این مراســم کــه با حضور
جمــع زیــادی از عالقهمنــدان بــه حوزه

ادبیــات و ترجمــه برگــزار شــد ،حســن
بلخــاری ،رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر

فرهنگی؛ حجتاالســام ســید محمود

بیان حی و قیوم بســنده کرده است و از بقیه

مترجمان تنها دو مترجم میان حی و قیوم یا
زندهوپاینده«و»نیاوردهاندوپنجمترجمبدون

ترجمه به اینکه حی قیوم در آیه یاد شــده «و»

ترادف ندارد و در ترجمه از «و» استفاده کردند

دعایی ،مدیرمســوول روزنامه اطالعات؛

وعینهمینخطارامترجمانانگلیسیمانند

کرمانــی ،پژوهشــگر علــوم اســامی؛

مرتکب شده و از کاما که نوعی انفصال حی از

حجتاالســام محمدجــواد حجتــی
ســید علی موســوی گرمــارودی ،چهره

ماندگارادبیــات؛ احمد مســجد جامعی،

آربــری ،میراحمدعلی ،پیکتال و یوســفعلی
قیوماست،استفادهکردهاند.

زنده پاینــده یا زندهای که جاوید اســت .این

دقتنظرمرحومصفارزادهبهصوابنزدیکتر
اســت .زیرا اگر به حقیقت آیه نظر بیندازیم،

گفت:مرحومه صفــارزاده در کتاب «ترجمه

قیومیت صفت مکــرر دیگری از حضرت حق

کریم را در کنار هم قرار داده و ثابت کرده که

حقیقت حیات حضرت حق اســت .بنابراین

بســیاری از ترجمهها غلط هستند .مثال او با

که از حضرت امام داشــتم گفتم بدون چادر هم
میتوانید تشریف بیاورید و او این کار را کرد ،اما
خاطرم هســت زمانی که به جماران و نزدیکی

منــزل حضرت امام رســیدیم صفــارزاده چادر

نمــازش را از کیفش درآورد و گفــت :به احترام
حضرت امام با چادر به این مجلس میآیم.

دقت صفارزاده در ترجمه

ادامــه آن .از این رو ترجمه آن به زنده و پاینده

ابتکار ،معــاون رئیسجمهور در امور زنان

مفاهیم بنیادیــن قرآن»  11ترجمــه از قرآن

با حجاب کامــل بدون چادر؟ من با شــناختی

تاکیــد میکردنــد ،در جایــی کــه دو صفت

غلط است ،بلکه باید این چنین ترجمه شود؛

حســن بلخــاری در ابتــدای ایــن برنامه

رفتم از من ســوال کرد که بایــد با چادر بیایم یا

او تاکید کرد :از دیدگاه مرحومه صفارزاده،

عضو شورای شهر تهران؛ فاطمه راکعی،

سخنرانیکردند.

مشورتمرحومسیداحمدخمینیقرارمالقاتی

در ادامــه این برنامــه محمدجواد حجتی

«قیوم» صفت «حی» اســت ،نه اضافه بر آن یا

رئیس انجمن شــاعران ایــران و معصومه

در روزنامه نپذیرفت ،اما از من خواســت برای او

در کنار حیات نیســت ،بلکه توصیف مطلق

حق آن اســت که قیوم صفت حی باشــد ،نه

 20دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  7ـ شهریور و مهر ۹۸

کرمانی طی سخنانی گفت :خانم صفارزاده
خداوند در قرآن آمده ،دومی قید است که این
«علی
نکتهای دقیق و ظریف اســت؛ مثال در
ٌ
قدیر» دومی قید اســت ،یعنی علی است که

قدیر هم هست .او در بخش دیگری از سخنان
خــود گفت :مرحوم ســید صدرالدین بالغی
در مقدمــه خود بر ترجمه صحیفه ســجادیه
میگویــد :از ترجمه صحیفه عاجزم و ترجمه

من مثل عکس کم رنگی اســت که از یک باغ

زیبا میگیــرم .این عکس من نه آن ســبزی

سفرپنجم؛ اوج شعر صفارزاده

شاعران برجســته در فارسیسرایی به شمار

و زیبایی را نشــان میدهد ونه آن عطر و بو را

پنجمین سخنران اینبرنامه احمدمسجد

میآید .او اضافه کرد :صفارزاده گرچه صاحب

خاصیتی نــدارد؛ به طریق اولی ترجمه قرآن

بسیاری از اشعار مرحومه صفارزاده در نسبت

اســت ،بیش از فرم و صــورت به محتوا و پیام

دارد ،هرچنــد که عکس گویا باشــد ،اما بو و

نیز این چنین است.

جامعی بود .او در ابتدای سخنان خود گفت:
با شرایط محیطی و فرهنگی قابل فهم است.

او اضافه کرد :موسیقی و آهنگ قرآن قابل

کتــاب «ســفر پنجــم» در حقیقت اوج شــعر

ببینید؛ نمیتوان آهنگ این ســوره را ترجمه

نشده و فعالیتهای او دورههایی دارد ،البته

ترجمه نیست ،مثال سوره مبارکه «ذاریات» را

کــرد .در حقیقت معجزه قرآن این اســت که
کلمه در آن زنده است و حیات دارد.

سفرهای راستین و شاعرانه «طاهره»

در ادامــه این نشســت علمی ســیدعلی

موسوی گرمارودی به ایراد سخن پرداخت و
گفت :من آغاز راستین شعر طاهره صفارزاده
را بــه معنای بلند کلمه از دفتر «ســفر پنجم»

او میدانم ،اگرچه او «ســفر» را از سفر زمزم و

ســفر اول آغازیده ،زیرا شعرهای «کانکریت»
او را چندان نمیپســندم ،که ســوغاتهایی

«طاهره» اســت ،اما ایــن اوج یکباره حاصل

برخی از معانی و مفاهیم در آغاز شکلگیری

شــخصیت او وجود داشــته که ما کمتر به آن
پرداختهایم.

مســتقیمی بــا انسانســازی دارد و در اکثر
شعرهای او رد پای یک مصلح اجتماعی دیده
میشــود .او در تعریف شــعر میگوید« :شعر
من شــعر اندیشه اســت و باید این شعر تاثیر

اندیشگی در خواننده بگذارد و البته شعر من
است که شاعر باید مسووالنه نگاه کند و شعر

وفادار به ارزشهای اصیل اسالمی

متحمل شــدهاند تا بــه صورت شایســتهای

از اصحــاب فرهنگ و هنــر ومفاخر فرهنگی
کشور تقدیر به عملاید و از آقای دکتر حسن
بلخاری و همکاران ایشــان ممنونــم که این

جلسه را برپاکردهاند .اوادامه داد:دکتر طاهره
صفارزادهعالوهبرتسلطبرشعروادب،مترجم

قرآن نیز بود .او مســیر زندگی خود را آگاهانه

و فرهنگی بانویی بود که از مسائل سیاسی و

صفارزاده از شــاعران نواندیش و صاحبنام

چون تپیدن و جهیدن اســت برای دوباره به

شــاعران انقالب اســامی اســت کــه قبل

وزن ،تحوالتــی را ایجــاد کــرد .او از معــدود

از انقــاب نیــز از شــاعران مطرح بــود .این
شــاعر معتقد و وفــادار بــه ارزشهای اصیل

بیرونافتادگی از جریان جوشان رود است و

اســامی و عرفانی ،با اندیشه سیال و پویای

فردوسی این شعرها را جدی نمیگیرد.

آشــناییزداییهایش در عرصه شعر ،یکی از

بگذرم که شاعر خود در مصاحبهای در مجله

فرهنگیدربرگزاریچنیننشستباشکوهی

باشــد .مــن از انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی

مــا را از خیزابهای ســرکش رود ،لحظاتی

چون کانکریتها ،محصــول این لحظههای

گفت:درابتــدا تشــکر و قدردانــی میکنم از

فاطمه راکعی دیگر سخنران این نشست

اســت که در عرصه شــعر نیمایی با کنارزدن

جریان پویا و خروشان رود رسیدن .شعرهایی

معصومــه ابتــکار ،نیــز بهعنــوان آخرین

اجتماعی دوران خود هم غفلت نمیکرد .آن

شیرین رودسارها خود را به دریابارها برساند

به خشــکی درافکنده و اینک «کانکریتها»

صفارزاده؛ الگوی ارزنده

انتخاب کرد و در کنار همه فعالیتهای علمی

علمــی و فرهنگــی بــود .او گفــت :طاهــره

و کانکریتها ،در این مســیر ،ماهی مســافر

است.

میداند؛ او معتقد بود که هنر شاعری ارتباط

وحشی احساسخویش نهاده استو نهبیش.

را تداعــی میکند که میخواهــد از آبهای

و حدیثی و اشــارات مختلف به تاریخ اســام

زحماتــی که مجموعــه انجمن آثــار و مفاخر

جایگاه شعر را در حوزه انسانسازی و جوامع

بایداندیشهمحورباشد.

اما حرکت ناز ماهی سختکوشــی
«طاهره» ّ

مطالعاتدینیاو،مشحونازتلمیحاتقرآنی

او اضافه کرد :خانم دکتر طاهره صفارزاده

فانتزی از سفری غیرشــاعرانهاند و شاعر ،در

او افزود :ســفرهای راســتین و شــاعرانه

شعر میاندیشد .شــعر او متأثر از دغدغهها و

ســخنران این برنامه ،طی ســخنان کوتاهی

با شعر احساسی تقریبا فاصله دارد» ،او معتقد

لحظههای تپیدن دل ،قصیلی به دهان اسب

ســبک خاص خــود و مبــدع شــعر «طنین»

اجتماعــی سیاســی و بــا هنجارگریزیها و

مرحومه میتواند بــرای امروز ما ارزنده و الگو
درخواست میکنم؛ از وزارت آموزش و پرورش

و وزارت علــوم بخواهند تا درباره شــخصیت
دکتر طاهره صفارزاده در کتابهای درسی ما

مطلبقابلتوجهیگنجاندهشود.

در پایان این مراسم لوح تقدیر انجمن آثار و

مفاخرفرهنگیوجشنوارهبینالمللیفارابی
به جالل صفــارزاده ،بــرادر مرحومــه دکتر

طاهره صفارزاده اهدا شد.

دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  7ـ شهریور و مهر 21 ۹۸

نذیر احمد؛ پاسدار و مروج زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند
محققان بسیاری به تصحیح و انتشــار دیوان او پرداختهاند به طوری

که بارها این دیوان از روی نســخههای چاپی و خطی در کشــورهای
نادره جاللی

مدیرپژوهشهای راهبردی انجمن

مختلف به چاپ رســیده اســت .در ایران محققان برجســتهای چون
عالمه محمد قزوینی و دکتر قاســم غنی با تصحیــح انتقادی و چاپ
دیــوان خواجه در ســال 1320ش نام خود را بهعنــوان مصحح برتر

و معتبرترین چــاپ انتقــادی در تاریخ حافظپژوهی ثبــت کردهاند.

انجمن آثارومفاخر فرهنگی با فعالیتی به وسعت به یک قرن ،سهم

ی محمدبیگ
اما در هند نیز نخســتین بــار ابوطالبخان پســر حاج 

نامــدار داخلی و خارجی دارد که از آن جمله میتوان به دکتر ســلیم

دوستداران زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره دهها مقاله دربارة این

مهمی در تقدیر از استادان زبان و ادبیات فارسی به ویژه حافظپژوهان

نیساری ،دکتر حســن انوری ،دکتر منوچهر مرتضوی ،عالمه محمد
قزوینی ،بهاءالدین خرمشاهی و دکتر نذیر احمد اشاره کرد.

نذیــر احمد یکی از اســتادان ممتــاز و محققان برجســتة زبان و

ادبیات فارســی و اردو در شــبه قاره هند اســت که انجمن استادان

زبــان فارســی را در هند نیز بنیان گذاشــت .او در طول حیات پربار
خــود ،عالوهبــر تالیف دههــا مقاله و کتــاب ارزشــمند ،در حفظ و

ترویــج زبان فارســی و معرفــی و احیای نســخ خطــی آن بهعنوان
میراث مکتوب مردم هند کوشــید .از اینرو ،بحق او را باید «پاسدار

و مروج زبان و ادبیات فارســی در شــبه قاره» دانست و بیراه نیست
که بســیاری از محققان هندی و اســتادان زبان فارســی در آن دیار
از او بــا عناویــن «قزوینی هنــد» و « دانای هند» یــاد میکنند .نذیر

احمد با ســفر بــه ایران و درک محضر اســتادان برجســتهای مانند
بدیعالزمــان فروزانفر ،ســعید نفیســی ،ذبیحالله صفــا ،پرویز ناتل

خانلــری و محمد معین در لغتنویســی ،تصحیح و نقد متون خطی
بیــش از پیش تبحر یافت تا آنجا که آثــار متعددی در زمینة تصحیح

متون فرهنگ و لغت همچون فرهنگهای زفان گویا و جهان پویان،
قواس ،دســتوراالفاضل ،لسانالشــعرا و بیان الفضال ،نقد فرهنگ

قاطــع برهان ،دیــوان ســراجی خراســانی ،دیوان عمیــد لویکی،
مکاتیب ســنایی ،نورس ،بســاتین االنس ،صیدنه ابوریحان بیرونی

را در کارنامة علمی خود باقی گذاشــت .از اینرو ،به پاس ســالها
خدمــات گرانقدرش به زبان و ادبیات فارســی و نقش مهمی که در

پیشبرد تحقیقات آن و روشن نگهداشتن چراغ این زبان در شبه قاره
داشــت ،نهتنها در کشــور خود بلکه در ایران نیز در ســال  1382از

سوی انجمن آثارومفاخرفرهنگی مورد تقدیر قرار گرفت.

نذیراحمد؛ حافظپژوهی پرکار

حافــظ از جمله شــعرای نامدار ایرانزمین اســت که بــا توجه به

نسخههای متعددی که از دیوان او در کتابخانههای دنیا موجود است،
 22دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره  7ـ شهریور و مهر ۹۸

تبریزی دیوان خواجه را در کلکته به چاپ رساند و از آن زمان تاکنون
شاعر شیرینسخن نوشته و به تصحیح دیوان او همت گماردهاند .نذیر

احمد از جملة این افراد است که سالها مجدانه به تحقیق و پژوهش

روی نسخههای خطی و شروح دیوان حافظ پرداخت و مقاالت ارزنده
و نقادانهای همچون «نظری بر دیوان حافظ :چاپ دکتر قاســم غنی،

قزوینی و چاپ دکتر خانلری» نگاشت.

تصحیح دیوان حافظ

اما از آنجا که عالقة بســیاری به حفظ ،پیشــرفت و توسعة میراث

علمــی و فرهنگــی داشــت ،در جســتوجوی متــون خطــی بویژه
نســخههای نادر و مهم به شــهرهای مختلف هند ســفر کرد .حاصل

این سفرها دستیابی به نسخههای خطی نویافتهای در حوزة ادبیات،
تاریخ ،موســیقی ،طب و فرهنگها و سپس معرفی ،تصحیح و انتشار
آنهــا بود .از ایــنرو ،کارهای پژوهشــی او در موضوعــات متنوع ،اما

حاوی نکتههای تازه و بدیع بود .توجه او به حافظ ســبب شد تا به سه
نســخة خطی دیوان خواجه کــه در ســال 813ق 818 ،ق و 824ق

تحریر شــده بودند ،دســت یابد و بعد از معرفی ،به چاپ انتقادی آنها

همراه با تعلیقات ســودمند اقدام کند .او نسخة «گورکهپور» (متعلق
به کتابخانة سیدهاشم علی ســبزپوش ،مورخ 824ق) را با همکاری
دکتر سیدمحمدرضا جاللی نائینی در سال 1350به صورت انتقادی

به چاپ رســاند و بار دیگر با دســت یافتن بر نسخ ة عکسی دیگری از
دیوان حافظ در کتابخانة ایاصوفیه ترکیه ،آن را براســاس دو نســخه
(ایاصوفیــه و گورکهپــور) با همکاری او منتشــر و بــه حافظپژوهان

عرضهکرد.

مبرز هندی که همواره دل در
سرانجام دفتر حیات این حافظپژوه ّ

گرو عشق به زبان فارسی و ادبیات فاخر آن داشت و عمر خود را صرف
زدودن غبار فراموشی از این زبان و گنجینة عظیم نسخ خطی آن کرد،
با کارنامهای زرین از کارهای پژوهشــی بــا ارزش و ماندگار در حوزة

ادب فارسی ،در  28مهرماه 1387درگذشت.

اتاق خبر
سخنرانی دکتر حسن بلخاری در همایش اخالق علمی و اخالق کاربردی

همایش ملی اخالق علمی و اخالق کاربردی با محوریت اندیشههای شیخالرئیس بوعلی

سینا در جهت پرورش روحیه اخالقی در پژوهشگران2 ،شهریورماه  98با سخنرانی بلخاری،

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دانشــگاه بوعلی ســینای همدان برگزار شد .رئیس

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دراین مراســم گفت :به اندازه شــأن و عظمت مرحوم ابنسینا

مضجع و مدفن ایشــان هم شــأن و عظمت واالیی دارد ،یعنی به یک عبارتی نسبتی هست
میان همدان و ابنسینا .همدان بهعنوان یک نقطه پاک ،مطهر و افتخارآمیز این کشور ،محل
ظهور نخســتین بارقههای سیاسی تمدن در ایران اســت و ما به قدمت و عظمت همدان در

حوزه تشکیل حکومت یک پارچه ایرانی ،هیچ جایی در ایران را سراغ نداریم.

باز نشر مجموعه رسائل بوعلی سینا در 10جلد

 10رساله مهم و کاربردی شیخ الرئیس بوعلی سینا به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تجدید چاپ میشود 9 .رساله از این

مجموعه به مناسبت همایش بینالمللی ابن سینا در سال 1383در شهر همدان تجدید چاپ شدهاند و هماکنون انتشارات انجمن در راستای
تکریم مقام علمی و فرهنگی این حکیم بزرگ ایرانی ضمن بازنشر مجدد این  9رساله ،رساله کنوز المعزمین این فیلسوف و حکیم برجسته

را نیز تجدید چاپ میکند.

حضور وسخنرانی رئیس انجمن در گفتوگوهای دینی اسالم و هندوئیزم

دومین دور گفتوگوهای دینی اسالم و هندوئیزم با موضوع «صلح و عدالت از دیدگاه اسالم و هندوئیزم» دوشنبه  4شهریورماه 1398در

ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شــد .در این برنامه که با حضور وســخنرانی ابوذر ابراهیمیترکمان ،رئیس سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،آیتالله محمدعلی تسخیری ،مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم ،حججاسالم علی یونسی ،مشاور رئیسجمهور
در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی و حمید پارسانیا ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،غالمرضا اعوانی ،استاد بازنشسته دانشگاه
شهید بهشتی ،حسن بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،فتح الله مجتبائی ،عضو فرهنگستان ادب فارسی ،سیدیشهور رامیش وار

بات ،رئیس سابق شورای تحقیقات فلسفی هند و جمعی از اندیشمندان و اساتید آئین هند برگزار شد ،هریک از سخنرانان دیدگاههای خود
را درباره«صلح و عدالت از دیدگاه اسالم و هندوئیزم» بیان کردند.

اهدای لوح تقدیر انجمن به دکترتوفیق سبحانی

لوح تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،در پایان نشست تخصصی «خورشید بلخ؛ کنکاشی در آراء و نظرات مولوی» از سوی دکتر حسن

بلخاری ،رئیس انجمن به دکتر توفیق سبحانی ،استاد ادبیات فارسی و مولوی پژوه برجسته کشور اهدا شد .در بخشی ازمتن این لوح آمده

است:اســتاد ارجمند آقای دکتر توفیق هاشمپور سبحانی؛انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افتخار دارد با سپاس و ستایش به پاس چندین دهه
تحقیق ،پژوهش و کوشش مجدانه و خالصانه شما در سپه ِر ادبیات ایران فرهنگی و باالخص حوزۀ مولویپژوهی که همراه با نشر مکتوبات
کثیره بوده است ،تقدیر نماید .حسن بلخاری قهی ،رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سخنرانی رئیس انجمن دراولین دور گفتوگوی فرهنگی ایران و روسیه

اولین دور گفتوگوی فرهنگی ایران و روسیه سوم مهرماه  ،1398با حضور حسن بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ آیتالله

محمدعلی تســخیری ،مشــاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم؛ ابوذر ابراهیمیترکمان ،رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات
اســامی؛ محمدعلی ربانی ،رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی این ســازمان؛ سید احمدرضا خضری ،مدیرکل حوزه ریاست
و روابطعمومی دانشــگاه تهران و جمعی از اســتادان فعال در حوزه فرهنگ و هنر ایران و روســیه در کاخ پشکوف مسکو برگزار شد .حسن
بلخاری دربخشــی از ســخنان خوددراین مراســم گفت :بهعنوان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ؛ امیدوارم در آینده بتوانیم در انجمن،

مراسم بزرگداشت بزرگترین ایران شناسان روسی را برپا کنیم .چون ما ،صرفا مفاخر ایران را در نظر نداریم ،بلکه ایران شناسان هم از جمله
مفاخر ما محسوب میشوند.
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تازههای نشر انجمن
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی جهانگیرخان قشقایی
جهانگیرخان قشقایی از حکیمان و فیلسوفان بنام سدههای سیزدهم و چهاردهم هجری (نیمۀ دوم
قرن نوزدهم میالدی) اســت که تذکرهنویسان و کتب تراجم و تواریخ به شرح احوال او پرداختهاند.
زندگانی او را در ّ
کل میتوان به سه دوره تقسیم کرد :مرحلۀ نخست از آغاز تولد تا حدود سیسالگی
ِ
ِ
ماندن همیشــگی او در این
ورود خان به اصفهان و
یــا کمی بعــد از آن امتداد مییابد .مرحله دوم با
شــهر آغاز میشود.انگیزه و ســبب اقامت در اصفهان هر چه که بود ،شوق و شور بسیار به تحصیل و
ِ
حیات خان ،دوران زعامت،
یادگیری علوم و معارف اســامی در او برانگیخته شــد .ســومین مرحلۀ
تبرز و چیرهدستی در دانشهای گوناگون بهویژه حکمت
تدریس و استادی او در حوزۀ اصفهان بودّ .
تقید به احکام شــرع ،در نفسی پاک و روحی
الهیُ ،حســن خُ لق ،صفات پســندیده ،فضایل نیکو و ّ
قدســی ممزوج شــد و از او چهرهای مانــدگار در تاریخ علوم و معارف اســامی بهویژه حکمت الهی
شیعی پدید آورد.

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی طاهره صفار زاده
طاهره صفارزاده دوســال پس از پیروزی انقالب اسالمی به ریاست دانشگاه شهید بهشتی انتخاب
شــد ولی از پذیرفتن چنین مســوولیتی امتناع نموده ،فقط مدتی سرپرست دانشکده ادبیات شد و
طــرح بازآموزی دبیران را اجرا کرد .در ســال  1361با دکتر عبدالوهــاب نورانی وصال ازدواج کرد
و این زندگی مشــترک تا ســال  1373زمان درگذشت ایشــان ادامه داشت .پشتکار علمی و تعهد ،
اورا به موسســه تازهتاســیس «سمت» کشانید و کمیته متون درســی زبان خارجی را تشکیل داده و
در اســفند  1364به تشکیل جلسه مشاوره علمی اقدام کرد .در ســال  1371از طرف وزارت علوم
وآموزش عالی بهعنوان اســتاد نمونه ،معرفی شــد و پس از انتشار ترجمه قرآن حکیم  ،عنوان خادم
القرآن را دریافت نمود .در ســال 1385مطابق ســال 2006میالدی  ،از سوی سازمان نویسندگان
آفریقا وآسیا بهعنوان شاعر مبارز و زن نخبه و دانشمند مسلمان برگزیده شد .دکتر طاهره صفارزاده
در 4آبان 1387در سن 62سالگی به لقاء معبود شتافت .

میراث فرهنگی نطنز (جلد )5
مبنای شکل گیری فرهنگ ،دو وجه فیزیک و متافیزیکی یا ماده و معناست ،در نظام و اندیشه انسان
شــرقی ،پیوستگی و اتصال این دو وجه ،چنان برجسته و پررنگ است که گاه بازشناسی یک مکان،
بازشناسی هویت ،فرهنگ و معنای حاکم بر آن است .در جغرافیای ایران ،این ویژگی ظهور و نمودی
بارز دارد .شهرها ،روستاها ،شهرستان ها و مناطق جغرافیایی در بردارنده و حامل فرهنگی هستند
کــه در عین بومی بــودن و محلی بودن ،پیوســتگی کاملی با فرهنگ حاکم بر کشــور دارند ،به این
ترتیب وحدت و کثرتی که در حوزه و قلمرو فلســفی ما جاری اســت تاریــخ و جغرافیای ما را نیز در
بــر می گیرد .این پیوســتگی و اتصال میان مــاده و معنا در فرهنگ ملی و بومــی ما ایجاب می کند
در جهت شناخت ابعاد مختلف فرهنگی کشــور به تحقیقات و پژوهش های گوناگون و گسترده ای
دســت زنیم ،تحقیقاتی که گاه با عنوان یک شــهر یا منطقه نهتنها ویژگی های اقلیمی و منطقه ای
بخشی از کشور عزیزمان را برایمان باز می گشاید بلکه ما را به عمق و ژرفای هویت ملی و بومی مان
نیز رهنمایی می کند .کتاب «میراث فرهنگی نطنز آثار و اسناد تاریخی ،آداب و سنت ها» یکی از این
پژوهش ها است .کتابی که نهتنها جغرافیای نطنز را برایمان آشکار که تاریخ آن را نیز باز می گشاید.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با چاپ آثاری چنین ،در جهت آشنایی هر چه بیشتر ملت ایران با قلمرو
جغرافیایی و هویت تاریخی این سرزمین گام بر می دارد.
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