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سخن ماه

در ستایش از  دانندگی و پژوهش

از جمله نامگذاری هایی که اختصاص به روز 

یا هفته ای خاص دارد، روز پژوهش، )25 آذرماه، 

مصوب شــورای فرهنگ عمومــی( بی تردید از 

وزن و اعتبار بنیادین و ویژه ای برخوردار اســت. 

چرا که سخن از پژوهش همانا ره جویی به حاق 

ِ حقیقــی  هــر آن چیزی اســت کــه در مواجهۀ 

شناختی انسان قرار می گیرد. پژوهش فرایندی 

است عقالنی که بایستۀ همۀ حوزه های فرهنگ 

از جمله زبــان، علوم، دین، هنر و غیره اســت و 

اگر که ایــن مهم نادیده یا کم اهمیت انگاشــته 

شــود، منجر به نتایج زیان باری می شود که گاه 

برگشت ناپذیر می نماید.

 پژوهش؛ ریشه دانش
 آری درخِت تنومند بارآور دانش را ریشــه ای 

بایســت به نام پژوهش، پژوهیدن و ره جویی به 

حقیقت امور.گرچه نخســت امری در ســاحت 

فرد و خصوصــی می نماید؛ اما به راســتی آنجا 

کــه می تواند ببالــد، بیافرینــد و بازخورد دهد، 

عرصه ای اســت اجتماعــی یا به عبــارت دیگر 

امریســت اجتماعی با پشــتوانه های ساختاری 

و نهــادی کــه از ســوی متولیــان حاکمیتــی 

پشتیبانی می شود.

 نهادهای آموزشی
 در ایــن میــان نهادهای آموزشــی )شــامل 

نهادهای پیش از دبستان تا آموزش و پرورش و 

آموزش عالی(، مراکز دانش بنیاد و سازمان های 

فرهنگ محور نقشــی تعیین کننده و ویژه دارند 

و بر ُگردۀ آنان اســت که خود با رویکرد و بوی و 

خوی پژوهانه، فراهم ســاز زمینه های اندیشه و 

تفکــر انتقادی مبتنی بر پژوهش باشــند تا مگر 

به قــول ابوســعید ابوالخیر بتوانیــم از هر کجا 

که هســتیم گامی به جلو برداریــم. اینک که به 

واســطۀ تســهیل در امر آموزش بــا خیل عظیم 

»کمــی« از فارغ التحصیــالن در مراتب مختلف 

مواجه هســتیم، ضــرورت گذار بــه عرصه ای از 

جنس »کیفیت« دو چندان می نماید. 

مفهوم توســعه )نه رشــد( که چونان رسالت 

ِناگزیر کشــورها و ملت ها رخ می نماید، بی گذر 

از گونه شناســی گونه هــای پژوهــش همچون 

راهبــردی، کاربــردی، بنیادیــن و توســعه ای 

و  نهــاِد  از  برآمــده  داِد  نیســت.  امکان پذیــر 

نهاِن مهــان و بــزرگان از رشــد بی رویه کمیِت 

بی کیفیت در سایۀ نســیان و در محاق پژوهش 

را باید دریافــت. بالندگی دانش و علم همچون 

هــر محصــول انســانی و طبیعــی، بی فراهــم 

ســاختِن زمینه های مســاعد، اگر نه محال، اما 

ســخت امکاِن تحقق می یابد. بســا راه پژوهش 

ســنگالخی و ناهموار است؛ اما باید پیمودش و 

در انتها گوش جان به یافته هایش سپرد.

 مفاخر؛ چونان الگوهای پژوهشمدارانه ای  
بزرگان، مفاخر و مآثر به جای مانده از ایشان، 

چونــان الگوهای پژوهشــمدارانه ای  هســتند 

کــه نشــان از همــت، خــون و دل و دوِد چراغ 

خوردن های بی شــمار داشــته اند. بزرگداشِت 

ایشــان بزرگداشِت منش و روشــی است که به 

باز تولیــد آنــان در زمانه ای نو منجر می شــود. 

به راســتی فرق اســت )نه تبعیض( میان آن که 

می داند و آن که نمی داند: »هل یســتوی الذین 

یعلمــون و الذین ال یعلمون«. )زمر/ 9( بایســت 

پاسداشــت و قدردانی از داننــدگان و فراخوان 

همارگی به بزم دانندگی:

زمانی میاسای ز آموختن 

اگر جان همی خواهی افروختن )فردوسی(

کاوه خورابه
سردبیر
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قرآن، ابن عربی و خیال

 خیــال در ذهن و زبان ابن عربی، معنــای دیگری نیز دارد 

و آن وهــم، مجاز، اعتبار، اضافی و ظلی اســت؛ یعنی هنگامی 

که نســبت تمامی عالم با حق تعالی سنجیده می شود.جهان، 

خیال اندر خیال اســت زیرا از دیدگاه او خیال عبارت است از 

تبدل در هر حالی و ظهور در هــر صورتی و چون عالم همواره 

در تبدل و تغییر اســت، پس به تمامی خیال است.اما آنچه که 

او در این جا خیال می نامد: »و بل سحر فالعالم کله سحر یخیل 

الیــک انه حــق« خیال مذکــور در حضرات خمــس و یا خیال 

در اندیشــه ســهروردی و دیگر حکما نیســت.دلیل این کالم، 

عالوه بر ذکر مکرر »خیال« در حضرات خمس اختصاص دادن 

فص نهــم فصوص الحکم به بحث در مــورد عالم خیال و مثال 

اســت.او این »فص« را »فص یوسفی« نامیده است به این دلیل 

که یوســف)ع( با تأویل خود کاشــف عالم مثال بــود و به تعبیر 

عفیفی در شــرح خود بر »فصوص الحکم« مراد از صورت های 

مرئــی متعالی را خوب می شــناخت و اگــر آن را »حکمت نوره 

فی کلمه یوســفیه« می نامد به این دلیل اســت که اوال حکمت 

نوری »المعرفة الخاصة بذالــک العالم النورانی الذی هو عالم 

المثال« اســت یعنی معرفت خاصی که انســان بــه عالم صور 

نورانی مثال دارد و ثانیا:»هذه الحکمة النوریه انبســاط نورها 

على حضرت الخیال و هــو اول مبادی الوحی اإللهی فی اهل 

العنایه« این حکمت انبســاط و توســیع نور اســت در حضرت 

خیال که اول مبادی وحی الهی بر اهل عنایت است.

 عالم مثال
عالم مثال از آن رو که مجرد از عالم ماده است عالم روحانی، 

علمی و ادراکی است و از آن نظر که دارای تجسیم و تقدیر است، 

شــباهتی به عالم حس و ماده دارد.این عالم توســط شــارحان 

و مفســران فصوص بــه عالم خیال مطلق و خیال مقید تقســیم 

می شــود )خیال مقید همان اســت که توســط شــارحان شیخ 

اشــراق قوه متخیله نامیده می شــد اما به دلیــل اتصالی که قوه 

مصوره انسان با روح خود دارد و بنا به تبعیتی که این قوه از روح 

می کند، قادر به محاکات صورعالم خیال اســت: »حق آن است 

که قوه مصوره انسان، تابع نورانیت روح او است و حقایقی که به 

باطن ذات درک نموده و افکاری که وجود خود تهیه نموده است 

و اطالعاتی که ســبقت بر وجود مصوره دارد در مقام محاکات و 

اتصال به خیال مطلق، مدخلیت تام دارد.« 

اما خیال مقید به تعبیری بسان جوی های کوچکی است که 

به نهر عظیمی )مثال مطلق( پیوند می خورد.

 »همت« یا قدرت آفرینشــگری عارف؛ حلقه مفقوده عرفان 
و هنر اسالمی

حضور عالم خیــال و مثال - که به عبارتــی همان عالم صور 

معلقه ســهرودی اســت - در دســتگاه عرفانی ابن عربی، امری 

مســلم و آشــکار اســت، اما آنچه که مهم اســت و در امر تبیین 

مبانی نظری هنر اسالمی و کشف حلقه مفقوده میان هنر رایج 

اســالمی با مبانی عرفانی، بســیار راهگشاســت، تــوان یا عدم 

توانمندی عارف در خلق صور یا آفرینشــگری صورت هاســت.

اگر این فرضیه تایید شــود که عــارف می تواند با خرق حجب و 

تصفیــه دل و تزکیه جان به عوالم فراتر از حس گذر کرده و صور 

نورانی و متعالی ممکنات را نظاره کند و به هنگام بازگشــت به 

عالــم حس با ضبــط و حفظ صور آنها را خلق مجــدد نماید، آن 

گاه می توان صــور نیمه تجریدی هنر اســالمی به ویژه تزئینات 

معماری، تذهیب و خوشنویســی - را بازتاب صور معلقه در روح 

هنرمنــد عارف و عارف هنرمند دانســته و با کالبدشــکافی آن، 

معیاری برای رمزگشایی هتر اسالمی و کشف ریشه های متعالی 

آن به دست آورد.به نظر می رسد تبیین مفهوم »همت« )که البته 

توســط حکمای پیش از ابــن عربی نیز مورد بحــث قرار گرفته 

بود( خود مدخل مهمی برای اثبات این نظریه و شــرح و بســط 

مصادیق آن باشد.

پیرامون این بخش از کالم ابن عربی در مورد »همت« )به دلیل 

اهمیت آن در آفرینشــگری و تخیل( تأملی ضروری اســت.ابن 

عربی که در فصوص ششــم و نهم فصوص الحکم )فص اسحاقی 

حسن بلخاری
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
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و یوســفی( به بحثی جامــع در مــورد عالم مثال، خیــال و رویا 

می پردازد و عالم مثال را عالمی می داند »حقیقی که صورت های 

اشیا در آن جا موجودند به گونه ای که به لحاظ لطافت و زمختی 

بینابین اند، یعنی بین روحانیت محض و مادیت صرف قرار دارند« 

)از ایــن رو به ایــن دلیل که موجوداتــی روحانی اند با عالم مثل 

افالطون شباهت می یابند و از این رو که نشئه محسوسی دارند با 

آن متفاوت می شوند( به بحث در مورد اصطالحی می پردازد که 

آن را همت )یا عنایت الهی( نام می نهد )متکلمان، آن را اخالص 

و صوفیان، حضور می خوانند(.از دیدگاه ابن عربی »همت« عامل 

خلق صور است توســط عارف: »و العارف یخلق بالهمة ما یکون 

له وجود من خارج محل الهمه« و تفاوت آن با آفرینشگری تخیل 

این است که تخیل قادر به خلق چیزهایی است که جز در قوه 

خیال وجود ندارد اما عارف صاحبدل را، نیرو و قدرتی اســت 

کــه می تواند اموری وجودی را بیرون از جایگاه خود بیافریند: 

»یعنــی عارف می تواند چیزهایی خلــق کند، نه در خیال خود 

یا در خیال دیگران چنانکه ســاحران و شعبده بازان می کنند 

بل در عالم خارجی«.این نقطه نظر ابن عربی که در جای خود 

دیدگاه بدیعی اســت و در نگاه اول متعارض با مذهب وحدت 

وجودی اوســت - کــه خالقیت و آفرینشــگری را تنها به وجود 

حی مطلق متعال می دهد و عالم را خیال اندر خیال می داند- 

مباحث زیادی را برانگیخته است.

 دیدگاه عفیفی
 عفیفی در شــرح خود بر فصوص در جهت تبیین قوه »همت« 

دو دیدگاه را در شرح آن ذکر می کند.دیدگاه اول خلق و احداث 

یک صوفی به هنگام غرقه گشــتن در عالم »فنا« است.در چنین 

حالتی صوفی به دلیل وحدتش با عالم معنا، دستش، دست خدا 

می شود و خلقش، خلق خدا.در این صورت خداوند به دست او و 

به وســاطت او افعالی را می آفریند )این همان نظر اشاعره است 

در خلق افعال(.دیدگاه دوم شرح »همت« با استناد به »حضرات 

خمس« ابن عربی اســت یعنی اگر بنا را بر این بگذایم که تمامی 

موجودات و مخلوقات - بال استثناء - در یکی یا بیشتر از حضرات 

خمس قرار دارنــد )یعنی حضرات غیب مطلق، عقــول، ارواح، 

مثال و حــس( در این صورت یک خلق کــه در حضرتی فراتر از 

حضــرت دیگر قــرار دارد، بر حضــرت پایین تر انعــکاس یافته و 

موجود میشود.از دیدگاه شــارحان ابن عربی معنای دوم محور 

و مبنای شــرح خلق عارفان اســت. زیرا عارف در حضرت حس 

چیزی را اظهار می کند که در حضرت دیگری که برتر از او وجود 

بالفعــل دارد نه اینکه چیزی را به وجود مــی آورد که پیش از آن 

موجود نبوده اســت.پس عارف با متمرکز کردن همت خود روی 

صورت یک چیز در یکی از حضرات، می تواند: حیز را در صورتی 

محســوس به حیز وجود خارجی در آورد و با محافظت از صورت 

آن چیز در یکی از حضرات باالیی، صورت آن چیز را در حضرات 

پایینی حفظ کند.

عکس این معنا نیز صادق است یعنی اگر عارف بتواند صورت 

چیــزی را در حضرات پایینی حفظ کند، قــادر به حفظ آن صور 

در حضــرت علوی نیز هســت زیرا »بقای معلــول اقتضای بقای 

علت دارد«.ابن عربی خود متذکر می شود: »اگر عارف از یکی از 

حضــرات - یا از چند حضرت - غافل شــود، در حالی که حضرت 

دیگری را شهود می کند و حافظ صورت هایی است که در آن جا 

آفریــده، تمام صورت ها بر اثر محافظــت او از آن صورت واحدی 

که حضرت مورد مشــاهده اســت، محفوظ می ماند«.همچنین 

خیــال مقید که همان قوه متخیله انســان اســت و حیوانات نیز 

در داشــتن آن با آدمی شریک اند، بستری برای اتصال انسان به 

صور خیال مطلق اســت؛ عالمی که حقایق از طریق آن، توسط 

انسان ادراک می شود.البته تمامی شارحان و مفسران آرای ابن 

عربی این نکته را متذکر شــده اند کــه ادراکات خیالی گاهی با 

واقعیت تطابق دارند و گاهی ندارند.و از برای این عدم تطابق دو 

دلیل ذکر کرده اند.دلیل اول اینکه گاهی بروز اختالالتی سبب 

انحــراف مزاج و ضعف قوه مصوره می شــود و همین خیاالتی را 

سبب می گردد که منطبق با واقع نیست و گاهی نیز غلبه احکام 

محسوســات بر معقوالت، انســان را در رویت صور صادق دچار 

خطــا می کند.به همین دلیــل، همچنانکه ســهروردی گرایش 

خیال به جسمانیت را ســقوط در ورطه وهم می داند پیروان ابن 

عربی نیز، انحرافات ذهنــی را عامل کذب صور ادراکی در عالم 

خیال میدانند و بنا بر این فرمایش رســول اکرم )ص( که »الرویا 

ثــالت، رویا من الله، رویا تجری من الشــیاطین و رویا مما حدث 

المرء نفســه« برخــی از رویاها را از عالم شــیاطین می دانند.اما 

بــرای تطابق و صدق رویاها که ورود به عالم مثال و خیال اســت 

»آمادگی نفس و حصول استعداد تامه ای که منشأ صفای محل و 

طهارت نفس باشد ضروری است.در این صورت است که کامالن 

از این صــورت و ظاهر بندگان خداوند، احوال و شــئون معنوی 

و غیبی آنها را ادراک می نمایند و می یابند و علت و واســطه این 

شناســایی، فراست مومن اســت که مبدا انکشــاف احوال عبد 

است« )مبتنی این معنا که صور محسوسه جسمانی، ظهورات و 

مثاالت و ظالل عوالم برزخی است(.
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اهمیت زبان های باستانی در مطالعات زبان و ادبیات فارسی در گفت وگو با دکتر ژاله آموزگار

زبان های کهن، پدر و مادر  زبان های امروز ما هستند

در عرصــه پژوهــش هــای فرهنــگ و 

زبان های باســتانی، کمتر کسی را می توان 

دید که با نام و آثار دکتر ژاله آموزگار، استاد 

باسابقه و ممتاز دانشگاه تهران آشنا نباشد. 

این بانوی دانشــمند و پرکار، در خانواده ای 

فرهنگی در شهرســتان خوی متولد شد و 

تحصیــات خود را تا مقطع دبیرســتان در 

همان شهر به پایان رساند، سپس برای ادامه 

تحصیات دانشگاهی به تبریز آمد و در سال 

۱۳۳۸ شمسی از دانشكده ادبیات دانشگاه 

تبریز با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد. او در 

فاصله سال های ۱۳۳۸-۱۳۴۲ شمسی در 

مدارس تهران، نیشابور و کاشمر به تدریس 

پرداخــت و ســپس بــا اســتفاده از بــورس 

تحصیلی راهی فرانسه شد و نزد »پروفسور 

پی یر دومناش« به مطالعه و تحقیق پرداخت 

و سرانجام در سال ۱۳۴۶ شمسی با نگارش 

پایان نامه ای تحت عنوان »ادبیات زردشتی« 

بــا درجه عالی، دانشــنامه دکتــری خود را 

دریافت کرد. او پس از بازگشــت به کشــور 

در بنیاد فرهنگ ایران فعالیت های علمی 

خــود را ادامــه داد و درهمین مجموعه بود 

که تحقیقات علمی او درحوزه زبان پهلوی 

بــه جامعه علمی ایــران ارائه شــد. او بخش 

عمده ای از ســال های عمر پربرکت خودرا 

دردانشــگاه تهران صرف تربیت وپرورش 

دانشــجویان زبان و ادبیات فارســی و البته 

زبان باســتانی ایران کرده اســت و در طول 

بیــش از ۴ دهــه تدریــس و تحقیــق، آثــار 

متعددی از او منتشر و دراختیار محققین و 

عاقه مندان به مباحث زبان شناسی و ایران 

شناســی قرار گرفته اســت. در گفت وگو با 

این استاد ممتاز دانشــگاه تهران، اهمیت 

زبان های باستانی در مطالعات زبان و ادبیات 

فارســی را مورد بررســی قــرار داده ایم که 

حاصل آن را درادامه می خوانید. 

اهمیــت  و  ضــرورت  شــما  نظــر  بــه 

در  باســتانی  زبان هــای  یادگیــری 

مطالعات زبان فارســی چیست و این 

یادگیری، امــروز چه کمکــی به فهم 

بهتر زبان وادبیات فارسی می کند؟

این پرسش شــما مثل این اســت که به 

کسی بگویید تو هســتی ولی به من چه که 

پــدر و مادرت چه کســانی بودند! زبان های 

باســتانی مثل پــدر و مادر زبان هــای امروز 

ما هســتند. مــن نمی گویــم همــه افرادی 

که فارســی می خوانند باید زبان اوســتایی 

و پهلــوی را هم یــاد بگیرند یــا حالت های 

هشــتگانه صرفی اوســتا را بیاموزنــد. این 

توقع بی جایی است. افراد می توانند در حد 

مطالعات عادی زبان فارســی را یاد بگیرند 

ولی کســانی کــه از تخصــص دم می زنند 

نمی توانند بدون دانســتن ریشه ها، در یک 

زبان متخصص باشند. به نظر من مطالعات 

زبان هــای باســتانی ایــران از جملــه زبان 

صدرا صدوقی
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پهلــوی، در مطالعات زبان فارســی بســیار 

بسیار ضروری است. 

عده ای می گویند زبان های باســتانی 

ما، زبان هایی مرده اند... 

کسی نمی گوید به زبان اوستایی صحبت 

کنید یــا به زبان پهلــوی حرف بزنیــد. اگر 

نوشــته های مــن را خوانده باشــید متوجه 

می شــوید که من جــزء طرفداران فارســی 

ســره نیســتم. زبان مثل یک موجــود زنده 

است و رشد می کند و از محیط اطراف تاثیر 

می پذیــرد. و بعد به زبانی تبدیل می شــود 

که در دهان ما اســت. مــا نمی توانیم به زور 

چیزهایــی را بــر این زبــان بار کنیــم. ولی 

می توانیم از ریشــه های قدیمی تر آن به طور 

معقول و مطابق قانون استفاده کنیم آن هم 

برای مقابله با اصطالحــات بیگانه ای که با 

علوم جدید وارد زبان ما می شوند. 

کســی کــه می خواهد متخصــص زبان 

فرانســه باشد، باید ریشــه های التین را یاد 

بگیرد ولی کســی توقــع نــدارد، آن فرد به 

زبان التین حرف بزند. من فکر نمی کنم فرد 

عاقلی در این مســیر چنین ادعایی داشــته 

باشد؛ در حقیقت شناخت زبان های قدیمی 

ما به شــناخت بهتــر زبان فارســی امروز ما 

کمک می کند. 

با توجه به اینکه ســرکار عالی، سابقه 

بیش از چهار دهــه تدریس و پژوهش 

در حوزه زبان های باســتانی را دارید؛  

به عنوان یک استاد باسابقه دانشگاه، 

ضــــرورت آمــــوزش هایی در حــوزه 

زبان های باستانی را در دوره های قبل 

از دانشگاه احساس کرده اید؟

مــن فکــر می کنــم در دهه هــای اخیر 

گسستگی در کتاب های درسی ما با تاریخ 

ایران پیدا شــده است. من فکر نمی کنم که 

باید به یک دانش آموز متوسطه زبان پهلوی 

یا اوستایی را یاد بدهیم، ولی توقع این است 

که آنها بدانند زبان های ما از کجا آمده اند و 

این مثل تاریخ ما و همه چیز ماست که دچار 

گسســتگی با گذشــته تاریخی شده است، 

ولی باید به جای این گسستگی؛ پیوستگی 

باشد و به دانش آموزان بگویند زبانی که شما 

دارید اینچنین است و احیانا اگر الزم باشد و 

کسانی مشتاق باشند، کالس هایی اختیاری 

وابتدایــی برای آموختن ایــن زبان ها وجود 

داشته باشــد. البته من درست نمی دانم که 

این کالس ها جزء درس دانش آموزان باشد. 

بنابراین به نظر من آنچه که بیشــتر ضرورت 

دارد این است که دانش آموزان ما با گذشته 

زبانــی و تاریخی خــود بدون تعصب آشــنا 

شوند. 

آشــنایی و پژوهش در حوزه زبان های 

باســتانی چقــدر می تواند بــه حوزه 

ایران شناسی کمک کند؟

وقتــی از ایران شناســی حــرف می زنید 

یعنی شــناخت وتوجــه به انــواع چیزهایی 

کــه دراین زبان و فرهنگ وجــود دارند؛ لذا 

زبان ، معماری ، ادبیات و حتی کوه و دشت 

و همــه این ها جزئــی از فعالیــت در زمینه 

ایران شناسی هستند ولی چون زبان بسیار 

مهم است، قسمت عمده این امر در محدوده 

زبــان قــرار می گیــرد و از این منظــر، یک 

ایران شناس نمی تواند با زبان های ایران و 

ریشه های آن بیگانه باشد. 

امــروزه مطالعــات میان رشــته ای در 

فعالیت هــای علمــی، ســهم مهمــی 

دارند؛ وقتی هم که ازآموزش و پژوهش 

دردانشــگاه  باســتانی  زبان هــای  در 

سخن به میان می آید ذهن ما به سمت 

دانشــجویانی می رود که الزاما در این 

رشته ها تحصیل می کنند. به نظر شما 

درراستای تحقیقات میان رشته ای، تا 

چه سطحی در دانشگاه ها و نهادهای 

پژوهشــی و علمی ما بــه خواندن این 

متون قدیمه اهتمام می کنند و اینکه 

بتواننــد در رشــته های گوناگــون از 

دانش های گذشته بهره بگیرند؟

لیســانس من ادبیات فارســی اســت و 

از اینکــه بعــد از لیســانس زبــان و ادبیات 

فارسی، رشته زبان های باستانی را انتخاب 

کردم بســیار خوشــحالم؛ یعنــی مطالعات 

ادبیات فارسی برای پیشــبرد مطالعاتم در 

این رشته کمک بســیار بزرگی به من کرد. 

وقتی ما دانشــجو بودیــم، در دوره تحصیل 

در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی که من 

افتخار می کنم در تبریز و زیر نظر اســتادان 

ام؛  برجســته آن دوران لیســانس گرفتــه 

مرحوم دکتر نوابی معلم زبان پهلوی ما بود. 

ما چهار واحد زبان پهلــوی و دو واحد زبان 

اوســتایی و دو واحد فارسی باســتان را در 

دوران لیسانس گذرانده بودیم و این ها جزء 

درس های قطعی رشته ادبیات فارسی بود. 

آن زمان این رشته فقط در تهران و تبریز به 

این صورت وجود داشــت و بعدها گسترش 

پیدا کرد. در ســال های بعد، این دروس را 

برداشتند و من با مذاکراتی که با گروه های 

زبان و ادبیات فارســی داشــتم تالش های 

زیــادی کــردم و در رایزنی با ایــن گروه ها، 

تاکیــد کردم که دانشــجویان شــما زبان و 

ادبیات فارســی می خوانند؛ آنها به آشنایی 

با زبان های باســتانی نیاز دارند چون کامال 

با این زبان هــا بیگانه بودند. خوشــبختانه 

چنــد نفر از اســتادان گروه زبــان و ادبیات 

فارسی دانشــگاه تهران تالش کردند و این 

دروس الاقل به صورت مختصر وارد سیستم 

آموزشــی زبان و ادبیات فارســی دانشگاه 

شــد. با آنچه که بیان کردم معلوم می شــود 

که برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، 

آشــنایی با متون و زبان های باستانی ایران 

بسیارالزم و ضروری است و البته برای بقیه 

رشته ها هم همین طور؛ هیچوقت فراموش 

نمی کنــم، من روزی به مناســبتی بر ســر 

میزی با آقای مهندسی نشسته بودم، ایشان 

فارغ التحصیل دانشــگاه شــریف و بســیار 

باســواد بود و وقتی متوجه رشته تخصصی 

من زبان های باستانی اســت، کامال از این 

پیشینه زبانی بی اطالع بود که قبل از زبان 

فارســی، زبان هــای باســتانی به خصوص 

زبان پهلوی وجود داشــته است. یعنی این 
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مطالعات تا این حد از دروس عمومی خارج 

شده اند، درحالی که من مطابق با آنچه که 

در آن دوران دیــده ام و بر طبــق تجربیاتی 

کــه از خــارج از کشــور دارم، آنجــا یــک 

مهندس هم موظف به شــناخت مختصری 

از تاریخ و گذشــته کشــور خود اســت. لذا 

برای دانشجویان و محققین زبان و ادبیات 

فارسی باید تخصصی تر رفتار کرد و در سایر 

رشــته ها، الاقل در هنــگام تدریس دروس 

عمومی ادبیات فارســی، شایسته است که 

استادان ما، دانشــجویان را تا حدی با این 

مفاهیم آشــنا کنند و فقط بر متون فارسی 

دری تمرکــز نکنند؛ البته که مــا مفتخر به 

ادبیات فارسی مان هســتیم و در این نکته 

هیچ شکی نیست، ولی باید کمی از گذشته 

این زبان هم به اطالع دانشجویان برسد. 

بســیاری از کتیبه هــا، آثــار و کتب به 

جا مانــده از دوران باســتانی ما امروز 

ترجمه شــده اند؛ با این حــال به نظر 

شما بهتر نیســت به دانشجویانی که 

در حوزه زبان های باســتانی تحصیل 

و تحقیق می کنند آموزش هایی داده 

شود تا توانایی مراجعه به متون اصلی 

راهم داشته باشند؟

برای دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در 

دوره لیسانس مشکل است، اما در دوره فوق 

لیسانس و دکتری در دانشگاه تهران با اصرار 

وپیگیری های بنده و برخی از استادان، این 

متون خوانده می شــوند. البته دوره دکتری 

زبان و ادبیات ادبیات فارســی به حماســی 

و چیزهای دیگر تقســیم کــرده بودند؛ ولی 

بعدها در دانشــگاه تهران این تقسیم بندی 

برداشته شــد اما در دانشگاه شیراز و مشهد 

هنوز همین طور است. به هرحال نمی توانیم 

توقع داشته باشیم، دانشجوی دوره لیسانس 

این متون اصلی را بخواند، البته می تواند در 

این زمینه مطالعاتی داشته باشد و اگر مایل 

بود بیشــتر بداند، موقعیت توسط ما فراهم 

می شــود تا بیشتر دراین زمینه فعالیت خود 

را ادامه دهد. 

ارزیابی شــما از ترجمه های موجود از 

متون باســتانی چیســت و اینکه این 

تراجــم تا چــه ســطحی انتقال دهند 

صحیح متن اصلی اند؟

بایــد مــوردی حــرف زد؛ شــاید مــن با 

بعضی ها موافق نباشــم ولی خیلی از کارها 

هم مطلوب اند. به هرحال کارهای مختلفی 

وجــود دارد؛  ارزیابی هــا باید به صورت تک 

تــک صــورت بگیــرد؛ ترجمه هــای روان و 

قابــل خواندن هــم وجود دارنــد که ضمن 

وفــاداری به اصل متن، برای خواننده فعلی 

ثقیل نیســتند. ولــی بعضــی، کمتر چنین 

مشخصاتی دارند. 

فرهنگ های لغت زبان های باســتانی 

را چطور ارزیابی می کنید؟

به هرحال عده ای هــم دراین زمینه کار 

می کنند؛ البته در ایــران کمتر، با این حال 

کار و فعالیــت درزمینه فرهنگ ریشــه های 

لغات شروع شد و مرحوم دکتر ابوالقاسمی 

کتــاب کوچکی در مــورد ریشــه های فعل 

فارسی دارند و امروز در فرهنگستان زبان و 

ادبیات فارسی هم برای ارائه واژه نامه تالش 

می شود و جلد یک و دو آن تنظیم شده است 

و امیدواریم جلد سه هم منتشر شود. مرحوم 

»معین« هم تالش خود را انجام داده است؛ 

مرحوم دهخدا کاری انجام داده است که ما 

هنوز هم به آن رجــوع می کنیم ولی به یک 

واژه نامه ریشه شناسی بهتر نیاز است. آقایی 

به نام »چونگ« هم در سال 2007 میالدی 

کتابی را دراین زمینه منتشر کرده است که 

اثری کاربردی اســت، البته اشکاالتی دارد 

و دوســتان ما در رجوع به کتاب اشــکاالت 

زیــادی بــر آن وارد کردنــد و من پیشــنهاد 

کردم این کتاب نقد شــود و اشکاالت آن را 

بنویســند، چون به هر حــال زحمت بزرگی 

کشیده شده است و هر کار بزرگی می تواند 

اشــکاالت بزرگی داشته باشد. ولی ما هنوز 

درزبــان فارســی چنیــن کاری در ســطح 

مطلوب انجام نداده ایم. امیدوارم دوســتان 

جوان ما که بســیار با استعداد هم هستند و 

به تدریس و تحقیق مشغولند به این کار مهم 

دست بزنند. 

به عنــوان چهــره ای پیشکســوت در 

زبان و ادبیات فارسی و البته زبان های 

باســتانی از چند تــن از مفاخر حوزه 

زبان های باستانی ایران که بیشتر به 

آنها عاقه دارید، یاد بفرمایید. 

من هــراس دارم که نام هایی را بیاورم و 

کســانی از قلم بیافتند؛ من به همه کسانی 

که در این مسیر کار کرده اند مدیون هستم 

و به آنها عالقه دارم؛ من اســتادان بســیار 

خوبی داشتم؛ مرحوم دکتر نوابی و مرحوم 

دکتر مرتضوی که این دروس را در تبریز به 

ما می آموختند، البته اســتادان دیگری که 

زبان و ادبیات فارسی را پیش آنها آموخته ام 

را هــم فرامــوش نمی کنــم... از اســتادان 

بعــدی من مرحــوم دکتر رضایــی بودند و 

البته دکتر مقدم؛ با اینکــه گاهی با برخی 

ایده هــای دکتر مقــدم موافق نبــودم ولی 

معتقدم ایشــان خدمات زیــادی کرده اند. 

مرحوم دکتراحمد تفضلی نیز شــخصیتی 

بــود که  خیلــی زود از میان مــا رفت و اگر 

می ماند کارهای ارزنده تری انجام می داد. 

همچنیــن مرحوم دکتــر ابوالقاســمی، تا 

جایــی کــه توانســت در زمینــه زبان های 

باستانی سعی و تالش و کار کرد. همچنین 

خانــم دکتــر بدرالزمان قریــب تالش های 

فراوانی در این رشته انجام داده اند. مرحوم 

دکتر بهار که مجموعه مطالعات ایشــان در 

زمینه اســاطیر بسیار مهم اســت ومعموال 

اولیــن کتاب هایی که من به دانشــجویان 

معرفی می کنم از آثار ایشان است، مرحوم 

دکتر بهرام فره وشــی هم استاد زبان های 

کهن بودند. امــروز هم جنــاب آقای دکتر 

محمــد تقی راشــد محصــل، خانــم دکتر 

میرفخرایی، خانم دکتر زرشــناس و خانم 

کتایــون مزداپور وخیلی از اســتادان دیگر 

فعالیت هــای قابــل توجهی درایــن حوزه 

دارنــد که برای آنها احترام فــراوان قائلم و 

برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت دارم. 
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دو ماه با مفاخر 

گزارش ها�یی از 
 نشست های علمی 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
درایــن شــماره از دوماهنامــه فرهنگــی »مفاخــر ماندگار« 

گزارش هایــی از ۲ رویداد فرهنگی برگزار شــده در انجمن، 

شــامل مراســم پاسداشــت مقام علمی و فرهنگــی »عامه 

سیدمحمد فرزان« و نشســت تخصصی »ادبیات فارسی در 

شبه قاره و پاکستان« رااز نظر خواهید گذراند.
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مراسم پاسداشــت خدمات علمی و فرهنگی عامه سیدمحمد 

فرزان، اســتاد دانشــگاه، ادیب و قرآن پژوه، چهارشنبه ۲۹ آبان 

مــاه ۹۸ با حضــور جمع زیــادی از عاقه مندان به حــوزه ادبیات 

فارسی و قرآن پژوهی درتاالر شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی برگزار شد. در این مراسم حسن بلخاری، رئیس انجمن، 

مهدی محقق، رئیس هیات مدیره انجمن، مهدی ماحوزی، عضو 

هیات علمی دانشــگاه آزاد اســامی واحد رودهن و محمد امین 

ناصح، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند سخنرانی کردند. 

حســن بلخاری درابتــدای این برنامــه گفت: مرحوم عالمه ســید 

محمد فرزان در ۱27۳ شمســی در یکی از روستاهای نزدیک بیرجند 

دنیــا آمدند و در ســال ۱۳۴9 دار فانی را وداع گفته و در شــهرری در 

کنار آرامــگاه ابوالفتوح رازی دفن شــدند. آن مرحوم از ســال ۱۳۳0 

شمســی و بعد از مســوولیت های مختلف در ادارات فرهنگ بیرجندو 

دیگــر شهرســتان ها به تهــران آمدند و ســپس به دانشــگاه معقول و 

منقول دانشــگاه تهران رفتند و از این به بعد نقش ایشان در حوزه های 

مختلف علمی از جمله »نقد« آشکار شد و البته شاگردان فراوانی را هم 

پروراندند.  اوافزود: از جمله برجسته ترین ویژگی های فرهنگی ایشان 

که البته از خصوصیات ناب او اســت، صرافی و نقادی سخن درسلوک 

علمی آن مرحوم است. ایشان از جمله مهم ترین نقادان متون فرهنگی 

بودند وازهیچ نام و عنوانی هم نهراسیدند؛ از نظامی عروضی تا عالمه 

قزوینی را مورد نقادی قرار دادند و بعداز این اقدام ایشــان، بسیاری از 

بزرگان متوجه شــدند که بایددر گفتار و نوشتار خود دقت کنند، چون 

ممکن است به سهو،  مطلبی بگویند که فرهنگ را  لکه دار می کند. 

استاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به معنی و مفهوم »نقد« اضافه 

کرد: در زبان انگلیسی Critic به »نقد« ترجمه شده است که البته ریشه 

این کلمه از واژه Krinein یونانی اســت، همانند بسیاری از کلمات که 

ریشه یونانی دارند؛  نقد هم در این زبان  پیشینه ای دارد؛ یونانی ها وقتی 

خوشه های گندم را جمع می کردند، هم کاه درآن بود و هم گندم؛ وقتی 

محصول را باد می دادند، گندم وکاه از هم جدا می شدند که این همان 

تمیز خوب از بد بود که درحقیقت ذات نقد اســت.  او ادامه داد: درنقد، 

اول تمیز و سپس قضاوت و بعد بحث اشــراف راداریم، همچون باد که 

ممیز کاه و گندم اســت، منتقد هم باید چون باد، مشرف و مسلط باشد 

که نتیجه آن قضاوتی است که به واسطه آن، تمیز سره از ناسره صورت 

می گیرد.  بلخاری با اشــاره به نقد در اندیشه اســالمی افزود: البته در 

اندیشه مسلمین نقد معنای دیگری هم دارد؛ از جمله موالنا که می گوید:

بشنوید  ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن

سپس می گوید:

بود شاهی در زمانی پیش ازین

ملک دنیابودش و هم ملک دین…

موالنا این داستان را بیان کرده و اشاره می کند این معنا در حکمت 

اسالمی به معنی تمیز نیست، بلکه به معنی افشا و آشکاری امر مکنون 

از طریق تمثیل است، ســخن موالنا این است که امر پنهان به واسطه 

این داستان آشــکار می شود. لذا درفرهنگ ما، نقد معنای دیگری هم 

دارد که به معنی آشکار کردن امر مکنون و پنهان است و کلمه ای که در 

فرهنگ اسالمی در این باره به کار رفته، عبارت »صراف« است که این 

کلمه، همان معنای »نقد« یونانی را دارد. 

بلخاری ادامه داد: با آنچه که بیان کردم، عالمه فرزان، هم »صراف« 

سخن بود که سره را از ناسره معلوم می کرد و بطن متون را با فعل خود 

آشــکار می  ساخت و هم »نقاد« زبردستی بود؛ از اینرو وقتی آثار ایشان 

را می خوانیم و مورد مداقه قرار می دهیم، متوجه می شویم که این عالم 

جلیل القدر، درهر دو حوزه ای که ذکر کردم استاد بودند. 

  فرزان؛ دانشمند غریب
درادامــه این نشســت مهــدی محقق به ایــراد ســخن پرداخت و 

گفت:مرحوم فرزان، نقاد و صراف بودند ومقاالت و مکتوبات ایشان نیز 

نشانگر دقت نظر آن مرحوم در حوزه های مختلف علمی است. 

اوافزود: من این افتخار را داشتم که با این استاد مرحوم، سال های 

متمــادی هرهفته مالقات داشــته باشــم. جهــت آن هم ایــن بود که 

فرزانه فروزان
گزارشی از مراسم بزرگداشت عامه سیدمحمد فرزان



11 دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ  شامره 8 ـ  آبان و آذر ۹۸

مرحوم احمد راد از مسووالن فرهنگی کشور، دفتری در مدرسه عالی 

سپهســاالر قدیم داشت و ما روزهای چهارشــنبه درآن مکان که محل 

تردد دوســتان و همکاران مرحــوم فرزان، از جمله دبیــران و معلمان 

فاضل تهران بود، ایشــان را می دیدیم. تا جایی که یاد دارم درمجلس 

چهارشــنبه ها، بزرگانی چون دکتراحمد مهدوی دامغانی و مرحومان 

سید جعفر شهیدی، عبدالله نورانی و شیخ محمد علی حکیم شیرازی 

شرکت داشــتند و البته هرهفته مرحوم شــهید مطهری هم با حضور 

خود، این مجلس را رونق می بخشــیدند.  محقق ادامه داد:درحقیقت 

دراین جلسه مباحث مختلف علمی، فرهنگی، فلسفی و عرفانی مطرح 

می شد.  او اضافه کرد: مرحوم شهید مطهری به من گفته بودند که اگر 

دانشمندان خارجی به ایران می آیند، آنان را خدمت ایشان ببرم و من 

به بهانه این جلسه بزرگانی چون پروفسور پانیکار و مرحوم ایزوتسو را 

برای دیدار با آن شهید واالمقام به اینجا آوردم. درپایان یکی از همین 

جلسات، مرحوم» ایزوتسو« به من گفتند که این مجلس، روحانی ترین 

و معنوی ترین جلسه ای بود که درآن شرکت کرده ام.  

اوادامــه داد: ما در این مجلس از دانش علمی مرحوم ســید محمد 

فرزان بســیار اســتفاده می کردیم و دراین جلســات بود که ایشــان، 

بیشــتر اندیشــه های علمی خود را به گفت وگو می گذاشــتند و البته 

از نوشــته های این اســتاد فقید در مجله »یغما« هم بســیار اســتفاده 

می کردیم. 

   اشراف وسیع بر ادبیات فارسی و عربی
سومین سخنران این نشست مهدی ماحوزی بود. او گفت: مرحوم 

عالمه فرزان با برخورداری از روحیه علمی ژرف نگر و اشــراف وســیع 

بر ادبیات فارســی و عربی، با نگرشی علمی به ادبیات می نگریست و 

به اشــعار سعدی، حافظ و فردوســی توجه ویژه ای داشت و غالب آنها 

را از حفــظ بود. او اگرچه اثر مســتقلی تالیف نکرد  ولــی از آنجا که در 

زمینه تحقیق، استاد و محققی سخت کوش و خستگی ناپذیر، بردبار، 

دقیق و نکته یاب بود، مقاالت متعدد انتقادی حاوی نکات نغز و علمی 

به منظور روشنگری و اصالح درباره تصحیح و شرح های دیوان حافظ و 

برخی خطاهای راه یافته در آن چون تصحیح و شرح عالمه قزوینی ) با 

آنکــه او را »حجت علم و ادب« و »عالمه مطلق« و در فن خود و در عصر 

خود بی نظیر، یا خیلی کم نظیر می دانست( و تصحیح دکتر خانلری، 

مرزبان نامــه، کلیله و دمنه و نیز ترجمه قرآن کریم مرحوم ابوالقاســم 

پاینده نوشــت که اکثر آنها در مجله یغما، راهنمای کتاب و ســخن به 

چاپ رسیده است.  این استاد دانشگاه اضافه کرد: نباید فراموش کرد، 

فرزان، زمانی در عرصه نقد گام نهاد که بستر نقد در جامعه آن روزگار 

فراهــم نبود ولــی او با توجه به احاطه کامل بر زبان و ادبیات فارســی 

و عربی، علوم قرآنی، نسخه شناســی، کتاب شناســی، لغت شناســی 

و اشــراف بر تاریخ اســالم و اعالم رجالی و جغرافیایــی و دقت نظر و 

تیزبینی و با نگارش مقاالت انتقادی و منصفانه و رعایت اخالق پژوهش 

راه جدیدی در پژوهش های ادبی گشــود. او در این عرصه نه تنها سهو 

و خطاهای افراد کم تجربه بلکه نویسندگان و مترجمان زبردست را نیز 

به تصویر  کشید. 

درادامه این برنامه احمد فرزانه فر، شاعر و از شاگردان عالمه فرزان، 

قطعه شعری را برای حاضران در جلسه قرائت کرد. 

   فرزان؛مصداق واقعی واژه »استاد«
درپایان این مراســم، محمد امین ناصح طی ســخنانی گفت: واژه 

»اُستاد« از گذشــته تاکنون در معانی چندی به کار رفته و کاربردهای 

متنــوع دارد، ولی دســت کم در قرن حاضر و در مجامع دانشــگاهی و 

فرهنگی، عنوان و لقبی برای سرشناسان و نخبگان حوزه های علمی 

و هنری بوده اســت. عنوانی که عموما به زبده ترین شخصیت های هر 

رشته و فحول و پیشکسوتان حوزه های علمی و هنری اطالق می شده و 

علی القاعده جمع قلیلی مشمول آن بوده اند. 

عضو هیات علمی دانشــگاه بیرجند ادامه داد: در حــوزه آموزش و 

پژوهش علوم انســانی، قرین بودن عنوان وزین »اُستاد« با نام بزرگانی 

چون: محمدعلی فروغی، علی اصغر حکمت، عبدالعظیم خان قریب، 

ادیب نیشابوری، بدیع الزمان فروزانفر، جالل الدین همایی، سیدمحمد 

فرزان، مجتبی مینوی، محمد معین، محمد مقدم، احمدعلی رجایی 

بخارایی، غالمحسین یوسفی، سیدجالل الدین آشتیانی، غالمحسین 

شکوهی، عبدالحســین زرین کوب، ایرج افشــار، محمدرضا شفیعی 

کدکنی و ده ها چهره برجســته و ممتاز دیگر، پیوسته یادآور آثار شایان 

علمی ایشان و از سویی، جلوه ای از پیشکسوتی در عین تبحر، جامعیت 

و اقتدار علمی و عمدتا نیز، همراه با نوعی فروتنی، آزادگی، خیرخواهی 

و پایبندی به اصول اخالق دینی و انسانی است. بزرگان خودساخته ای 

که ده ها سال از عمر با برکت خود را با دود چراغ خوردن، صرف تحلیل، 

شرح، تصحیح یا ترجمه متون فخیم ادبی، فرهنگی و فلسفی این مرز 

و بوم کرده و با عالقه، ســکوت و اخالص، تنها به ارتقاء حوزه تخصصی 

خود می اندیشیدند. 

درپایان این مراسم، لوح تقدیر و سپاس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

به حمید سیادت، نوه مرحوم سید محمد فرزان و نماینده خانواده این 

استاد فقید، اهداشد. 
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نشســت تخصصی »ادبیات فارســی در شــبه قاره و پاکســتان«، 

سه شــنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ در تاالر اجتماعات شــهید مطهری 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این نشست که جمعی 

از استادان، دانشــجویان و عاقه مندان به زبان و ادبیات فارسی 

درآن حضور داشــتند، حســن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی؛ حکیمه دبیران استاد دانشگاه خوارزمی؛ کریم نجفی 

برزگر استاد دانشگاه پیام نور و لیا عبدی خجسته دکترای زبان 

و ادبیات اردو، سخنرانی کردند. 

حســن بلخاری در ابتدای این برنامه گفت: این نشست به مناسبت 

هفته پژوهش و روز 25 آذرماه که در تقویم ایران به روز پژوهش مشهور 

اســت، برگزار شده است و عنوان این جلســه هم تاکید به این دارد که 

ما در آینده سلســله جلســاتی را درباره مفاهیم میان فرهنگی ایران و 

جهان خواهیم داشــت که البته کار جدیدی است و با جدیت بیشتری 

ادامــه پیدا خواهد کرد.  او افــزود: با توجه به اینکه در هفته پژوهش به 

سر می بریم، شایسته است که از تالش های جناب آقای دکتر خورابه، 

معاون محترم پژوهشــی انجمن و همکاران ایشان به خصوص سرکار 

خانم دکتر جاللی، خانم ها بستان شــیرین، شفاعتی، مشهدی علی 

محمد، صادقی زاده و آقایان کیانوش بیرون وند، دکتر احمد محمدی، 

امید قنبری و حماد علیزاده کمال ســپاس و تشــکر را داشــته باشم و 

امیدوارم در فرصتی مناسب از زحمات این عزیزان تقدیر شایسته ای به 

عمل آید.  اســتاد دانشگاه تهران ادامه داد: عنوان برنامه اشاره به شبه 

قاره یعنی هند و پاکستان و بنگالدش دارد و البته پاکستان را به عنوان 

تاکید در این عنوان آورده ایم. 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اضافه کرد: حوزه بحث من شبه 

قاره اســت و وقتی ســخن از شبه قاره می شــود، هند به صورت جدی 

مطرح است و البته پاکستان و بنگالدش هم قطعه های جدا شده از این 

سرزمین هســتند و همان طور که می دانید، اولین جمهوری اسالمی 

جهان هم »پاکستان« است. 

اوافزود: مساله زبان فارسی و گسترش آن در هند تنها از زمان ساخت 

مسجد قوة االسالم نیســت، که البته از این به بعد زبان فارسی در این 

بالد جدی شد؛ حتی از زمان »بابری ها «هم زبان فارسی جزء الیتجزای 

زبان هندی بود و بعد ها هم زبان فارســی، زبان رسمی دربار هندی ها 

شــده و آثار مختلفی هم در این زمینه نوشته شد. امروز هم کتیبه های 

تاریخی مختلفی در هند و شهرهای آن وجود دارد که بسیاری از آنها به 

فارسی نوشته شده اند.  بلخاری ادامه داد: درحال حاضر بخش زیادی 

از نسخ فارسی ما در دانشگاه های هند موجود است و مهم تر اینکه بحث 

کتــاب کلیله و دمنه و ترجمه متون هندی به زبان پهلوی در این زمینه 

بسیار مهم است؛ لذا ریشه دامنه دار ارتباط ما با شبه قاره بسیار جدی 

است.  استاد دانشگاه تهران ادامه داد: داستان ما و هند بسیار قدیمی 

است و دراین راستا باید توجه داشت که بحث نگاه تطبیقی بین »اوستا« 

و »ریگ ودا« در گذشته های بسیار دور وجود داشته است. به این مساله 

باید توجه کرد که نام اصلی هند، سند بوده و این باز می گردد به تفاوت 

تلفظ س و هـ در دو زبان سانسکریت و اوستایی. مانند هونر و سونر. 

او افــزود: بنابر حضــور آریایی ها در هند و ایــران، در برخی از کهن 

الگو هــا، ما با هندی ها تفاوت داریم، چون نهضت اصالحی زرتشــت، 

چندخدایی را به سمت توحید برد، اما درهند هنوز هم این مساله وجود 

دارد، با این وصف، آنچه که بین ما و هندی ها مشــترک اســت، مساله 

ُمطهری و قدرت تطهیر کنندگی آتش است و در این راستا البته داستان 

زیبای »راما « و »سیتا« و نیز گذر »سیاوش« از آتش مورد توجه است. 

  نفوذ زبان وادبیات فارسی 
دومین ســخنران این برنامه حکیمه دبیران بود. او طی ســخنانی 

گفت: درباره زبان و ادب فارسی و پیشینه آن سخن بسیار گفته اند، اما 

 زبان فارسی؛ زبان فرهنگی و سیاسی شبه قاره
گزارش نشست تخصصی »ادبیات فارسی در شبه قاره و پاکستان«
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از قول مرحوم دکتر ســید جعفر شهیدی نقل می کنم که می فرمودند 

همه اســتادان زبان و ادب فارسی می دانند که زبان و ادبیات فارسی، 

صدها ســال زبان ادبی و علم و سیاسی شــبه قاره بوده و در این وضع، 

شــرایط آموزش این زبان به خوبی فراهم اســت. زیرا خانواده هایی که 

می خواستند در فرهنگ اســالمی و ایرانی تبحر یابند به زبان فارسی 

روی می آوردنــد.  او افزود: اما برای تعلیم فارســی به این افراد طبیعی 

است که از متون پیشرفته ادبی انتخاب شود، یعنی متونی چون دیوان 

شمس، مثنوی موالنا، دیوان حافظ و... و البته ضروری بود که مقدمات 

این فراگیری با خواندن داستان هایی چون کلیله و دمنه فراهم شود. 

اســتاد دانشــگاه خوارزمی ادامه داد: پس از تاسیس کمپانی هند 

شرقی و توسعه تســلط انگلیس برشبه قاره، زبان انگلیسی جای زبان 

فارســی را گرفت، اما نفوذ فرهنگی زبان فارسی در هند چنان بود که 

نمی شــد آن را از بیخ و بن کند و در داخــل خانواده های درس خوانده 

و اهل معنویت همچنان شــعرهای حافظ و سعدی و مولوی از اهمیت 

خاصی برخوردار بود. 

او تاکیــد کرد: در این ایام اگرچه زبان فارســی زبان موثر در عرصه 

سیاســی نبود، اما زبانی بود که مشــتاقان اســالم و ایران به آن عشق 

می ورزیدند. 

دبیران اضافه کرد: در این زمان بود که مشــتاقان فرهنگ ایرانی و 

اسالمی آثار و کتب مختلفی را به زبان فارسی در شاخه هایی چون لغت، 

دســتور و تاریخ ادبیات تالیف کردند که برای ما ایرانیان هم از اهمیت 

خاصی برخوردار است. 

  اشتراکات دینی و زبانی ایرانیان و هندیان
در ادامــه کریم نجفی برزگر به ایراد ســخن پرداخت و گفت: بارها 

گفته شــده که زبان فارســی حیات خود را در دوره غزنویان با بزرگانی 

چون بیهقی و ابن ســینا تجدید کرد و ارتباط غزنویان با سرزمین هند 

باعث شد که این فرهنک به این سرزمین یا همان شبه قاره انتقال پیدا 

کنــد.  او ادامــه داد: در دروه غزنویان یعنی در قرن پنجم هجری، هنوز 

حکومت سیاسی در سرزمین هند تشکیل نشده بود، اما اوج رونق زبان 

و ادبیات فارســی و رفت و آمد دانشمندان ما در دوره حکومت اسالمی 

در شبه قاره، حدود ۳00 سال بود. 

اســتاد دانشگاه پیام نور اضافه کرد: البته در دوره غزنویان، سلطان 

محمود، همچنین نادرشــاه افشار، بارها به هند حمله کردند و با اینکه 

زبان فارســی در این شبه قاره رونق پیدا کرد، اما هرگز نامی از محمود 

غزنوی و نادرشــاه در میان نیســت و این دوتن هرگز محبوب هندیان 

نیســتند. بنابراین اگرچه غزنویان به هند حمله کردند؛ اما در حقیقت 

زمینه را برای ورود بسیاری از دانشمندان و بزرگان ایرانی چون حکیم 

ابوالقاسم فردوسی به این سرزمین فراهم نمودند. 

او ادامه داد: اشــتراکات دینی و زبانی میان زبان های سانسکریت و 

فارسی نکته مهمی بود که در دوره اسالمی بارور شد، دراین راستا یک 

نکته مهم وجود دارد که کتاب کلیله و دمنه در دوره قبل از حضور اسالم 

در هند به زبان سانسکریت تالیف شده بود و بعدها بسیاری از حکمت ها 

و اندرزهای موجود در این کتاب در دوره اسالمی مورد استفاده شعرا و 

علماء اســالمی و ایرانی قرار گرفت؛ بنده هم به جهت اهمیتی که این 

کتاب داشــت، در دوره ای که در هندوســتان رایزن فرهنگی بودم، در 

دانشگاه دهلی، نشستی با عنوان کلیله و دمنه، حلقه ارتباطی ایران و 

هند برگزار کردم که مورد تقدیر ریاست و مجموعه دانشگاه دهلی قرار 

گرفت. او تاکید کــرد که خدمت ایرانیان به ما این بود که این کتاب به 

فارسی و عربی ترجمه و آن را به جهانیان معرفی کردند. 

رایزن سابق فرهنگی ایران در هند تاکید کرد: آنقدر زبان فارسی در 

هند تاثیر گذار بود که شخصیت های هندی مشتاق بودند القاب حکما و 

شعرای بزرگ ایرانی را برای خود انتخاب کنند، از این رو بزرگانی چون 

فردوسی جایگاه ویژه ای در هند داشتند. 

  جایگاه زبان »اردو« در مطالعات زبان فارسی
لیال عبدی خجســته نیز به عنوان آخرین استاد حاضر این نشست 

تخصصی ســخنرانی کرد. او طی ســخنانی گفت: صحبت من درباره 

جایگاه زبان »اردو« در مطالعات ایران شناسی و زبان فارسی است. در 

پیشاور پاکستان نسخ خطی فارسی فراوانی هست که فهرست آن هم 

چاپ شــده و به گفته رئیس دانشگاه پیشاور این نسخ اسکن شده و در 

آینده نزدیک به صورت آنالین در اختیار عالقه مندان به زبان فارســی 

قرار خواهد گرفت. 

او افــزود: همچنین در الهور مجله اورینتل کالج هنوز هم منتشــر 

می شود که بزرگانی چون مولوی شفیع و سید محمد عبدالله سردبیران 

این نشریه بودند و درآن درباره نسخ فارسی و عربی و متون کهن فارسی 

در شــبه قاره می نوشتند و حتی درهر شــماره از این نشریه یک نسخه 

خطی فارسی به صورت سلسله وار منتشر می شد. حتی گاهی فهرست 

نسخ خطی کتابخانه شخصی و عمومی نیز منتشر می شد یا اینکه برخی 

فهرست نویسی های پر غلط را تصحیح و چاپ می کردند. 

او اضافــه کرد: البته در»الهــور« موسســات و کتابخانه هایی چون 

کتابخانه »پنجاب« هم وجود دارند که نسخ فراوانی به زبان فارسی در 

آنها موجود اســت و در اختیار عالقه مندان به زبان و ادبیات فارســی و 

ایران شناسی قرار می گیرند.  عبدی خجسته ادامه داد: به ایالت »سند« 

و دانشــگاه آن که وارد می شویم دکتر غالم مصطفی خان و دکتر نجم 

االســالم، غول های زبان و ادبیات فارسی و مطالعات علوم اسالمی در 

سند پاکســتان بودند. دکتر نجم االســالم مجله تحقیق را منتشر می 

کرد. اینان اقدامات مهمی را در اعتالی زبان فارسی و مطالعات ایرانی 

و اســالمی انجام دادند.  او افزود: در کراچی هم بزرگانی چون مرحوم 

حسام الدین راشــدی، مرحوم نبی بخش بلوچ را داریم که نسخه های 

عربی موجود در ســرزمین سند را فهرست نویســی و البته برخی از آن 

نسخ را هم تصحیح کرده اند.
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شاید آسان ترین راه برای ورود به دنیای بیدل، دریچه »مصراع« باشد، 

یعنی اندیشــیدن به »مصراع« و نه بیت، یــا کل یک غزل. ما وقتی غزل 

سعدی را می خوانیم و به این بیت می رسیم:

تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش تواند 

 بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را 

مجموعه دوم مصراع، به طور مساوی، در خدمت انتقال مفهوم مورد 

نظر شاعر قرار دارد ولی در غزل های صائب، مثال در این بیت:

فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را 

عشرت امروز، بی اندیشه فردا خوش است

 هر مصراعــی، جداگانه، مفهومی دارد، و مســتقال دارای زیبایی و 

ارزش هنری است به حدی که شما می توانید در وقت خواندن و زمزمه 

کــردن بارها یکی از این دو مصــراع را با خودتان تکرار کنید بدون آنکه 

نیازی به مصراع موازی آن داشــته باشید، البته بر خواننده اهل و آشنا 

پوشیده نیست که در عین حال در مصراع صائب، لطف هنری شان در 

حالتی ادراک میشود که موازی یکدیگر به ذهن بیایند، یعنی هریک از 

این دو مصراع بیان یک حقیقت است: فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال 

را = عشــرت امروز بی اندیشه فردا خوش اســت، یعنی در اغلب موارد، 

باید میان دو مصراع مصائب یک عالمت )=( قرار دهید. به این معنی که 

مصراع قبل همان پیامی را دارد که مصراع دوم و مصراع دوم هم همان 

پیام مصراع قبل را دارد. در تحلیل مفهومی، هر دو مصراع یک ســخن 

می گوینــد: »لذت اکنــون بی دغدغه آینده، خوش اســت«. بنابراین در 

خواندن شعرهای سبک هندی، در اغلب موارد مدخل معنایی، مصراع 

است. اگر مصراع اول را نفهمیدید، به مصراع دوم فکر کنید و از عجایب 

اینکه غالبا مصراع دوم است که مصراع اول را قابل فهم می کند و توجه 

به این مساله اگر در شعر صائب کمتر، الزم باشد در شعر بیدل بیشتر الزم 

است، به این بیت توجه کنید:

 ما و تو خراب اعتقادیم/ بت، کار به کفر و دین ندارد 

بگذریم از معنی بلند و اندیشــه حکیمانه ای که در این بیت او نهفته 

است و می خواهد بگوید: بسیاری از مادیون و بسیاری از مارکسیست ها 

هم بت پرستند، بت پرستی و داشتن دوگم های تغییر ناپذیر، انحصارا در 

قلمرو مذهب و الهیات نیســت، می توان در خارج حوزه الهیات هم  بت 

پرست بود، به هر حال، در این بیت، مصراع دوم قابل فهم تر است:

بت، کار به کفر و دین ندارد

 بعد که به مصراع اول توجه کنیم، هم مفهوم مصراع اول، و هم ارتباط 

آن با مصراع دوم روشــن می شود، حال به این بیت که کمی پیچیده تر 

است دقت کنید:

جامه فتحی چو گرد عجز نتوان یافتن

پیکر موج از شکست خویش جوشن می شود

برای فهم این بیت، ناگزیر باید به مصراع دوم که حسی تر و ملموس تر 

اســت، اندیشــید: امواج آب را در نظر بگیرید. امواج، حاصل شکســته 

شدن طرح آب اســت، اگر طرح آب، آرام باشد و شکسته نشود، موجی 

وجــود ندارد، پس موج حاصل شکســتگی آب اســت، اما همین موج، 

وقتی شکست، تبدیل به حلقه حلقه هایی می شود که آن حلقه ها شبیه 

به زره یا جوشــن است )و این تشــبیه موج به زره تشبیهی است بسیار 

قدیمی، قبل از اســالم( و زره با جوشــن بر تن هرکس که باشد، او، در 

جنــگ حفاظ و جان پناهی دارد که تیر و تیغ را در آن راه نیســت، پس 

شکستگی درعین حال مایه پیروزی است و سبب نیرومند شدن آن کس 

که شکسته شده است. این بود خالصه آنچه که در مصراع دوم گفته بود: 

»پیکر موج از شکست خویش، جوشن می شود«. حال برای اینکه مصراع 

اول را درک کنیم یک بار دیگر با ســابقه ای که از مصراع دوم داریم، آن 

را در نظر می گیریــم، در مصراع اول هم همین را می خواهد بگوید که: 

»شکست خود، نوعی پیروزی است. به این بیان که »گرد عجز و ناتوانی 

یی که بر سر و روی ما می نشــیند« این »گرد عجز و ناتوانی، خود جامه 

فتح و پیروزی ماست« همان گونه که آب وقتی شکسته شد، تبدیل به زره 

شده که لباس فاتحان و پیروزمندان است، گرد عجز هم، لباس پیروزی 

و فتح است برای ما. 

در غزل های سبک هندی، به ویژه در غزل های بیدل، همیشه مصراع 

دوم اســت که کلید معنایی بیت را تشکیل می دهد و از لحاظ نحو زبان 

Syntax و نیــز به هنجار بودن روابط کلمات در محور جانشــینی گفتار 

Paradigmatic axis مصراع هــای دوم غالبا طبیعی تر و به هنجارترند، 

چراکه در این اسلوب شعر، شاعر، نخست مصراع دوم را غالبا می سراید. 

به این ابیات توجه کنید

صافی آینه ناموس غبار رنگ است 

جز سیاهی به دل خود چه نهان دارد، شمع 

نیست جز بخت سیه زیر نگین داغم 

حکم بر مملکت شام روان دارد شمع 

مصراع های دوم، مفهوم تر، و از لحاظ نحو زبان و همچنین به لحاظ 

محور جانشینی گفتار به هنجارتر و طبیعی ترند. 

»مصراع« دریچه آشنایی با »بیدل«

محمد رضا شفیعی کدکنی
استاددانشگاه تهران
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برگردیم به بحث قبلی، به این بیت توجه کنید:

پرفشان است نفس لیک ز خود رستن کو؟ 

با همه شور جنون، در قفس هوش خودم

 اول، مصــراع دوم را مورد توجه قرار دهید: »با همه شــور جنون، در 

قفس هوش خودم« الحق زیباســت، هم معنی و هــم تصویر. »هوش و 

خرد« را به گونه قفسی تصویر کرده است که انسان عاقل گرفتار آن قفس 

اســت، می گوید: »با همه نیروی جنون، هنوز گرفتار قفس عقل ام « این 

خالصه حرف شاعر است در مصراع دوم. حال توجه کنید به مصراع اول: 

»پرفشان است نفس لیک ز خود رستن کو؟« می گوید با اینکه حیات و 

زندگی من کوششی است برای رهایی و نفس زدن من به مانند پرپر زدن 

پرنده ای است در قفس، در جهت رهایی و آزادی، اما هنوز از خود رهایی 

نمی یابم و گرفتار خویشــتن خویش و تمایالت و خواست های نفسانی 

خود هستم. حاال هردو مصراع را، با در نظر گرفتن این توضیحات، یکبار 

در کنار هم بخوانید و توجه کنید که میخواهد بگوید: با همه تالشی که 

برای رهایی از خویش دارم هنوز جنونم به درجه ای نرسیده است که از 

قفس خرد و هوش، خود را رها کنم: 

پرفشان است نفس، لیک ز خود رستن کو؟

با همه شور جنون، در قفس هوش خودم

 حاال یکی از ابیات دشوارتر او را مورد نظر قرار می دهیم، همان بینی 

که می گوید:

شعله ادراک خاکستر کاله افتاده است

نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سرو 

ظاهرا هیچ ارتباطی بین این دو مصرع وجود ندارد، اصال بین اجزای 

هر مصراع هم، رابطه آشکاری احساس نمی شود. بگذارید قبل از آنکه 

رابطــه دو مصراع را تحلیل کنیــم به رابطه اجزای هر مصــراع، به طور 

مستقل، نگاهی بیفکنیم:  شعله ادراک خاکستر کاله افتاده است 

ژرف ســاخت این عبارت این اســت که ســرانجام کوشــش ادراک 

)=تعقل( افسردگی و سردی است« )یعنی سردی خرد در مقابل گرمای 

عشق یاجنون( اما همین مطلب را با چه تعبیری شاعر بیان می کند: 

۱. ادراک را به گونه شعله ای و شراره ای تصویر می کند. 

٢. ســرانجام ســرد فعالیت های عقل و ادراک را به جای آنکه بگوید: 

»عقــل، ســرانجامی افســرده دارد - بــه گونــه »داشــتن کالهی از 

خاکستر«، تصویر می کند. 

 ٣. در همین بیان )شــماره 2( ترکیب خاکســتر کاله خــود، انحرافی 

از هنجار بیان عــادی وجود دارد )ترکیبات بیــدل، در همین گفتار( و 

خاکستر کاله. « یعنی دارای کالهی از خاکستر. حاال، برگردیم به مصراع 

دوم: نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سرو

 اول، بگذارید رابطه اجزای همین مصراع را جزء به جزء بررسی کنیم: 

در ســنت ادبی بیدل، »ســرو« را به گونه »مینای شــراب«، دیدن بسیار 

طبیعی اســت، از سوی دیگر، رابطه »قمری«، با »سرو« هم چیزی است 

شبیه رابطه »گل و بلبل« در شعر شعرای دیگر. حاال نگاهی بیندازید به 

بال قمری و »رنگ خاکســتری بال قمــری« و از طرف دیگر حتما توجه 

دارید که در قدیم سر مینای شــراب را با وسایل امروزی نمی بسته اند، 

بلکه با پنبه سر آن را می بسته اند، با توجه به مجموعه این نکات در مصراع 

دوم میخواهد بگوید:»قمری« را جز با »سرو«، انس و الفتی نیست، قدری 

دقیق تر بگویم آرامش »سرو«، با حضور »قمری«، حاصل است و بر عکس: 

آرامش قمری در باالی سرو است. 

حــاال به رابطه دو مصراع توجه کنید: همــان گونه که قمری جایش 

باالی سرو است )= پنبه روی مینای شراب(. یعنی مالزمه ای است میان 

سرو و قمری و برعکس، به همان گونه مالزمه ای است میان افسردگی و 

خاکستر شدگی شعله ادراک، همان گونه که قمری )رنگ خاکستری، و 

ارتباط آن با دیگر اجزا( و سرو الزم و ملزوم یکدیگرند افسردگی و ادراک 

هم الزم و ملزوم یکدیگرند. به زبان طبیعی: عقل و ادراک، افسرده است 

و به داللت التزامی؛ عشق است که گرم است یا جنون است که حرارت 

دارد.  من این بیت مورد بحث را در این انتخاب نیاورده ام، چون این نوع 

شــعرها را نمی پســندم اما به عمد، در اینجا به عنوان نمونه کار و نشان 

دادن ارتباط های پنهانی اجزای این بیــت آن را مورد بحث قرار دادم و 

همین جا بگویم که این گونه کارها، شعر نیست... بیدل اگر ارزشی دارد، 

در مواردی است از نوع:

 دریاست قطره ای که به دریا رسیده است 

جز ما کسی دگر نتواند به ما رسید

یا:

این موج ها که گردن دعوی کشیده اند

 بحر حقیقت اند اگر سرفرو کنند

یا:

ز پیراهن برون آ، بی شکوهی نیست عریانی

جنون کن تا حبابی را لباس بحر پوشانی

و نه کوشــش هایی از نوع: »شعله ادراک خاکستر کالم افتاده است« 

که متاسفانه در دیوان او، نمونه هایش کم نیست و شاید در میان ابیات 

انتخابی من هم، نمونه های از این دست پیدا شود ولی سعی من عموما 

بر آن بوده اســت که در حد رابطه های طبیعی و ساده و تا حدی روشن، 

این انتخاب عملی شــود، اگر مواردی باشد که چندان دلپذیر نباشد به 

خاطر ابیات دیگری بوده اســت که در آن غزل وجود داشته و از ناچاری 

آن ابیات هم جایی در این انتخاب یافته اند.  بنابراین، به خوانندگانی که 

قصد ورود به مدخل این سنت ادبی را دارند، توصیه می کنم اگر غزلی را 

شروع کردند و هیچ چیز دستگیرشان نشد ادامه بدهد تا به غزل دیگری 

برسند. در آن غزل هم الزم نیست زیبایی تمام ابیات را در همان مطالعه 

نخستین احســاس کنند. هر مقدار بیت را که توانستند دریابند، کافی 

است. بعدها فرصت خواهند داشت که تمام ابیات آن غزل را مورد تأمل و 

التذاذ هنری قرار دهند، حتی اگر در غزلی بیش نیافتید که شما را تحت 

تاثیر قرار دهد، به مصراعی هم می توانید قناعت کنید، در بسیاری موارد 

مصراع ها، کار یک دیوان شعر را انجام می دهند. 
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سخنرانی رئیس انجمن در جشنواره تکریم نام آوران ماندگار کیش
جشنواره نام آوران ماندگار بیستم آبان 9۸ با حضور و سخنرانی دکتر حسن بلخاری، رئیس 

انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی و تجلیل 25 نفــر از نخبگان و نامداران منتخب ایران، در ســه 

بخش علمی، اقتصادی و فرهنگی در جزیره کیش برگزار شــد. 

حسن بلخاری در این مراســم ضمن تقدیر و سپاس از مسووالن برگزارکننده این جشنواره 

گفــت: امیــدوارم برنامه هایی از این دســت تداوم داشــته باشــد، چــون جزیره کیــش قطعۀ 

کیمیاگون ایران زمین، ســرزمین نور، مهر و فرزانگی اســت و خوشــبختانه مدیریت و کارکنان ســازمان منطقه آزاد کیش، در مسیر 

تعالی و ترقی همه جانبه این جزیره زیبا، تالش های فراوانی را مبذول داشــته اند. 

او در ادامــه به مناســبت ایام میالد پیامبر اکرم)ص(، به شــرح روایتی از آن حضــرت در تکریم و تجلیل از عالمان و دانشــمندان 

پرداخــت و گفــت: ما در تاالر شــهید مطهری انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی که مراســم تکریم بزرگان و مفاخر ایــران زمین را برگزار 

می کنیم، روایتی را به نقل از رســول اکرم)ص( به خط خوشنویس برجسته ایران، اســتاد امیرخانی آویخته ایم، حضرت می فرمایند: 

ِة«؛ رســول خــدا – صلی الله علیه و آله –  ْ  أکــَرَم عاِلما َفَقــد أکَرَمنی َو َمن أکَرَمنی َفَقد أکَرَم الله و َمْن أکَرَم الله َفَمصیُره الی الَجَنّ »َمــن

فرمود: هر کس عالمی را گرامی بدارد، مرا گرامی داشته و هرکس مرا گرامی بدارد و اکرام کند، خدا را گرامی داشته و اکرام نموده 

و هرکس خدا را اکرام کند، به ســوی بهشت روانه خواهد شد. 

رئیــس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی ادامــه داد: برمبنای این حدیث، تکریــم و تجلیل هایی همانند آنچه که در جشــنواره تکریم 

نام آوران ماندگار کیش انجام می شــود، نشــان از ادب و احترام ملت ایران به بزرگان و مفاخر بلندمرتبه این مرز و بوم است. 

او تاکید کرد: وقتی به تعبیر پیامبراکرم)ص(، هر کســی دانشــمندی را تکریم کند، خداوند را تکریم کرده؛ حال شما اندیشه 

و دقت کنید که خود این عالمان و دانشــمندان در نزد خداوند چه جایگاهی خواهند داشــت؛ تاجایی که خداوند در قرآن کریم 

هــم می فرمایــد: »َوالَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجــاٍت َواللَّه ِبَما َتْعَمُلــوَن َخِبیٌر« که این نشــان از اهمیت و جایگاه علم و عالم دراندیشــه 

دارد.  اسالمی 

حضور معاون اجرایی انجمن در مراسم یادبود مرحوم دکتر مظاهر مصفا
وحیدرضا قربانی، معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نمایندگی از انجمن در مراسم 

یادبود مرحوم دکتر مظاهر مصفا شــرکت کرد.  در این مراســم که دوشــنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳9۸ با 

حضــور جمع زیادی از اهالی فرهنگ و هنر در هتل الله تهران برگزار شــد، تعدادی از اســتادان 

دانشگاه و شاگردان آن مرحوم درباره مقام علمی و فرهنگی این استاد درگذشته سخنرانی کردند.  

مظاهر مصفا در سال ۱۳۱۱ در اراک به دنیا آمد. او دوران تحصیالت اولیه خود را در مدرسه حکیم 

نظامی قم ســپری کرد و مقطع متوســطه را در دارالفنون گذراند و سپس در دانشســرای عالی به تحصیل در رشته ادبیات مشغول شد. او 

تحصیالت خود را تا اخذ درجه دکترای از دانشــگاه تهران ادامه داد. »تحول در قصیده ایران « عنوان پایان نامه این اســتاد فقید بود که با 

تایید استاد بدیع الزمان فروزانفر به نگارش درآمد.  

 رونمایی از کتاب  »المنتخب من تحفة السعدیه«

 در دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسالم
دومیــن همایــش بین المللی تاریخ پزشــکی در ایران و اســالم از 5 تــا ۸ آذرماه 9۸ با حضور و ســخنرانی 

حســن بلخــاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جمعی از اندیشــمندان و اســتادان علوم اســالمی در 

مراســم افتتاحیه در هتل ارم برگزار شد.  بلخاری در این مراسم پس از رونمایی از کتاب »التحفة السعدیه« اثر 

اتاق خبر
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قطب الدین شیرازی که از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسیده است، طی سخنانی گفت: قطب  الدین محمود بن 

مسعود مصلح کازرونی شیرازی یکی از علمای نامدار ایران در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است که نقش مهمی در گسترش علوم 

و دانش های مختلف از جمله حکمت و فلسفه، هنر، علوم طبیعی و پزشکی داشته است. 

برگزاری هشتمین همایش ملی »متن پژوهی ادبی« با مشارکت انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی
هشــتمین همایش ملــی »متن پژوهی ادبی؛ نگاهی تازه به متون حماســی« به همت هســته 

مطالعــات ادبی و متن پژوهی، با مشــارکت انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی و جمعــی از نهادهای 

فرهنگی کشور، ۱۱ آذر ۱۳9۸، در دانشــکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه عالمه 

طباطبایی برگزار شد.  

حضور اعضای همایش ملی »ناظم االطباء کرمانی« در  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
حســن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، روز سه شــنبه ۱2 آذرماه 9۸ با اعضای 

همایش ملی »ناظــم االطباء کرمانی« دیدار و گفت وگو کرد.  در ابتدای این دیدار که با حضور 

مهندس وحیدرضا قربانی، معاون اجرایی، دکتر کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن، 

دکتر محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمان، دکتر محمد صادق 

بصیری دبیر علمی همایش و دکتر محمد ســتایش رئیس دانشــکده طب سنتی دانشگاه علوم 

پزشــکی کرمان برگزار شد، دست اندرکاران همایش گزارشی از فعالیت های انجام شده برای 

برگــزاری این رویــداد علمی را بیان کردند.  در ادامه، رئیــس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ضمن قدردانــی از فعالیت ها و اقدامات 

برگزار کنندگان این همایش ملی در راســتای تکریم مفاخر فرهنگی کشــور گفت: انجمن برای مشــارکت در ایــن همایش ملی و به 

جهت تکریم مقام علمی ناظم االطبای کرمانی، ۳ اثر علمی شــامل »نامه زبان آموز«، »تعلیمات ابتدایی« و دیوان اشــعار »میرزا کاظم 

طبیب« را با مشــارکت دبیرخانه این همایش منتشر خواهد کرد. 

 حضور رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

در شب »زبان فارسی- تاجیکی«
شب »زبان فارسی- تاجیکی« با رونمایی از کتاب »زبان مّلت – هستی مّلت« نوشته امامعلی 

رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، با نویسه گردانی حسن قریبی به اهتمام انجمن دوستی 

ایران و تاجیکســتان و همکاری ســفارت جمهوری تاجیکســتان در ایران، مجلــه بخارا، بنیاد 

ســعدی، بنیاد موقوفات دکتر افشــار و نشــر خاموش، عصر چهارشــنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳9۸ در 

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشــار )کانون زبان فارسی( برگزار شد.  

در این نشســت که با حضور چهره های علمی و فرهنگی چون حســن بلخاری، ســید مصطفی محقق داماد، غالمعلی حدادعادل، 

رضا اردکانیان، اصغردادبه، علی اشرف صادقی، حسن انوری، سیدمحمود دعایی، سهراب فتوحی و سفرای کشورهای تاجیکستان، 

روســیه، ترکیه، افغانستان، ازبکستان و بوسنی وهرزگوین برگزار شد،  اســتادان حاضر دراین نشست درباره جایگاه واهمیت روابط 

فرهنگی ایران و تاجیکستان به ایراد سخن پرداختند. 
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آنچه پیش رو دارید متن پیاده شده سخنان منوچهر صدوقی سها 

درحوزه عرفان اســامی  دردانشــگاه آزاد اسامی است که برای 

انتشار در اختیار »مفاخر ماندگار« قرار گرفته است. 

اگر بنا بر این اســت که عرفان منبعث باشــد از اسالم و نتیجتا به 

قــرآن و حدیث محصور شــود، دیگر نمی توان برای عرفان شــیعی و 

اســالمی یک دوره بنــدی تاریخی ارائه کرد. یک چیزی اســت وارد 

شده است و تمام شده است. یک معارفی در قرآن کریم متجلی است، 

در احادیث هم متجلی اســت، به یک معنایی، این بسته  و تمام شده 

است، اما به این معنا نیست که مرده است. 

اگر مثال  بیاوریم، بحث بهتر تفهیم می شــود: در مذهب شــیعه و  

واقعا در اسالم اجتهاد هســت. اصال فلسفه اجتهاد چیست؟ اگر بنا 

باشــد که در ما جاء به النبی باشــد که نقض غرض  می شود. اجتهاد 

نوعا منصرف به مسائل مستحدثه اســت. چنانکه در حدیث معروف 

هم وارد اســت که »امــا الحــوادث الواقعــه فارجعوا فیهــا الى رواة 

حدیثنــا«، تطبیق فروع اســت با اصول. بحث مشــخص اســت. یک 

حادثه ای در ایران اتفاق می افتد که ســابقه هم ندارد. ایران مملکت 

مســلمان است، یا در ممالک اســالمی، یا اصال در اروپا، هیچ جایی 

ســینما نبوده است؛ درست اســت؟ یک چیزی به اسم سینما نبوده 

است. این صنعت درست شده است، باالخره با دین هم مربوط است.  

اینجا جای اجتهاد است و مساله جدیدی است. اما مثال درباره نماز، 

این اجتهاد آقایان به این معنی اســت. بنده اگر بناست در مورد نماز 

تقلید کنم از شیخ طوسی تقلید می کنم، از شیخ مفید تقلید می کنم. 

همه این مسائل حالجی شده است. 

در فقه مسائل مســتحدثه ممکن اســت پیش بیاید و حتما پیش 

می آید. به موازات تحوالت و تفکرات، مسائل جدید حادث می شود. 

اما در عرفان چنین چیزی نیســت. در فلســفه هم این مساله هست. 

همین امروز سمیناری می خواهند بگذارند درباره نظریات مرحومان 

عالمه طباطبایی، اســتاد مطهری، عالمه جعفری و آیت الله جوادی 

آملی در9 محور که یکی از آنها مثال محیط زیســت است. نظریه اینها 

در مورد محیط زیســت چیست؟ پنجاه سال پیش چنین بحثی شاید 

وجود نداشــته اســت. یک بحث و پدیده ای پیدا شده است به عنوان 

محیط زیست. دراین میان فیلسوف مســلمان هم حق دارد در مورد 

این مساله تفکر بکند؛ اما در عرفان مطلقا چنین چیزی نیست. حتی 

مثل فلسفه هم نیست که مثال یک مساله جدیدی پیدا بشود تا متفکر 

خاصی بیایــد یک تفکر جدیــدی ارائه کند، البته یک بحثی اســت 

»کل یــوم هو فی شــأن«  »ال تکرار فی التجلــی«. تجلیات حق تعالی 

پایان ناپذیر اســت. تجلی جدید می کند، ولــی او تجلی می کند، نه 

اینکه بنده بسازم. مساله فلسفی را بشر درست می کند.

 اگر مســاله جدیدی در عرفان پیدا شود باید به ظهور جدید حق 

تعالی باشــد. او ولی است. این است که من این طور فکر  می کنم که 

در عرفان حادثه جدیدی اتفاق نمی افتد. این اســت که ادوار، معنی 

ندارد. ادوار در جایی معنی پیدا می کند که یک پدیده ای پیدا شــود. 

تفکراتی داشته باشــد. ادواری داشته باشد. اینجا این چنین چیزی 

نیســت. اینجا چون صحبت ظهور از آن طرف اســت، صحبت ظهور 

است. ظاهر، مظهر. او باید هم ظاهر شود و ظاهر هم بکند. این طرفی 

نیست. مساله جدیدی پیدا نمی شود. اما عرض می کنم معنایش این 

نیســت که عرفان می میرد. نــه، در ادوار مختلف عرفــای مختلف و 

متعددی می آیند؛ چون باالخره مربوط به والیت است. اسم ولی هم 

از اسماء حق تعالی است که الى یوم القیامه والیتش هم جاری است 

پس والیت، جاری است. 

عرفان هم جاری است. اما مساله جدیدی در آن گمان نمی کنم، 

حادث شــود؛ برای اینکه از باب تطورات اســت. یک مثال فلســفی  

بزنیم: مثال فرض بفرمایید اتحــاد بین عاقل و معقول. این یک بحث 

فلسفی اســت از یونان، حداقل از اسکندریه سابقه دارد. نزد فارابی 

کمتر، نزد ابن سینا بیشتر، تا برسد به صدرالمتألهین. مسائل عرفانی 

این  گونه نیست. اینها بشری اســت. به ذهن یک نفر چیزی می رسد 

به عنــوان امر ابتدایی؛ یک تصور مائی پیــدا می کند، پیش خودش، 

گفته می شــود بــه دیگری منتقل می شــود، کامل می شــود، مرتب 

می شــود، مرتب چکش می خــورد، باالخره ادوار پیــدا می کند. اما 

عرفانیات هم اگر بنا باشد این طرفی باشد، ادوار معنی پیدا می کند 

ولی آن طرفی است. بنده عرض می کنم آن عرفان بالمعنى األخص 

که در نظر ماســت، آن نمی تواند ادوار داشــته باشد. حقیقت واحده 

فارده ای است ثابت. آن طرفی است. 

عرفان و عدم حدوث مسائل جدید در آن

منوچهر صدوقی سها
مدرس حکمت و عرفان اسالمی
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زنده یاد منشــی َنَول ِکشــور )۱۸۳6-۱۸95( با تاسیس چاپ خانه 

همیشه جاویدش، بسیاری از آثار مهم فارسی، عربی، اردو، سانسکریِت 

هندوســتان قدیم را به جهانیان معّرفی کرد. گویــا روِح همچنان برای 

عرضه کتاب های محفوظ در هندوســتان زنده است که در هندوستان 

امروزی »سایت ریخته« کتاب ها را به صورت دسترسی آنالین در اختیار 

همگان قرار می دهد. 

جناب َسنجیو َصراف در ۱959 در ایالِت راجستان هندوستان به دنیا 

آمد. وی تحصیالت ابتدایی را در »مدرســه ِسندیا« گذراند و از »موسسه 

فن آوری هندوستان« در شــهر َکهرگ پور دانش آموخته شد. سپس در 

شهر اُریســا به تجارت خانداِن خود پیوســت. در ۱9۸۴ »شرکت پالی 

پلکس« را تاســیس نمود. وی برای گســترش فعالیت های خود مراکز 

زیادی راه اندازی نموده است که یکی از آنها »َمنوَپترا« است: اداره آنالین 

مسائل حقوقی در هندوستان. وی همچنین در زمینه های برق رسانی 

هم شــهرهای َپنجاب، اُّترَکند و ِســّکم در هندوســتان سرمایه گذاری 

کرده است. آقای َصراف در امور خیریه هم حضور دارد. در شهر اُّتَرکند 

مدرســه ای بدون دریافت شــهریه از پایه اول تا دوازدهم تاسیس کرده 

است.  آقای َسنجیو َصراف در حال حاضر موسس، مدیرعامل و سهامدار 

اصلِی پالی »شــرکت پالی پلکس« است. وی در خانواده ای هندی زبان 

به دنیا آمد و فعالیت های کاری اش در زمینه فن آوری است. با این حال، 

شــنیدن شــعرهای زبان اردو، او را چنان شــیفته خود نمود که با معّلم 

خصوصی زبــان اردو را فرا گرفت. آقای َصراف بــه یاد ناِم قدیمِی زبان 

اردو »ریخته« برای گسترش زبان و ادبایت اردو در ماه می 20۱2 »بنیاد 

ریخته« را تاســیس نمود. که رفته رفته این بخش ها در آن شروع به کار 

کردند: 

 »صوفی نامه«: منابع نظم و نثر به زبان هاِی فارســی و اردو از عارفان 

هندوستاِن قدیم و معاصر. 

 »ریخته«: سایتی که در آن منابع کتابی و صوتی بارگذاری می شود. 

 »جشــن ریختــه«: این جشــن در ســال 20۱5 بنیان نهاده شــد. 

جشــنی است که به مّدت سه روز در ماه دسامبر هر سال در شهر دهلی 

برگزار می شــود. در این جشــن محافِل قوالی، مشــاعره، شعرخوانی، 

داستان گویی، بیت بازی و... با حضور شاعران، نویسندگان، هنرمندان، 

هنرپیشگان و افراد برجسته سراسر دنیا برگزار می شود. 

 »آموزش«: آموزش زبان اردو. 

 »انتشارات ریخته«؛ معّرفی کتاب هایی که این بنیاد خیریه به چاپ 

می رساند. 

  »رنِگ ریخته«: به فعالیت های هنری: موسیقی، نّقاشی، خّطاطی و... 

اختصاص دارد. 

جناب َســنجیو َصراف در ۱۱ ژانویه 20۱۳ »ســایت ریخته« راه اندازی 

کرد. این ســایت به ســه زباِن: اردو )با رســم الخط نســتعلیق(، هندی 

)با رســم الخط دیوناگری( و رومن اردو )اردو به رســم الخط انگلیسی( 

قابل اســتفاده اســت. 2۴ دســتگاه برای اســکن کتاب ها و نشــریات 

از دانشــگاه ها، کتاب خانه هــا و مجموعه های شــخصی هندوســتان 

مغول کار هســتند. »ســایت ریخته« معموال روزانه ۱۸ کتاب/نشریه را 

بارگذاری می کند. از کتاب ها و نشریات چاپ سنگی  پایان قرن نوزدهم 

و آغاز قرن بیســتم میالدی گرفته تا منابع چاپی 20۱9. تاکنون حدود 

۸0000 )هشــتادهزار( کتاب و نشریات اسکن شده است که به ترتیب 

تعداد زبان هاِی اردو، فارســی، هندی و انگلیس بیشتر است. فهرست 

نسخه هاِی خّطی فارسی، فرهنگ  فارسی-فارسی، تذکره  فارسی، متون 

تاریخی ُکهن فارسی و... در این سایت به طور آنالین قابل مطالعه هستند. 

۱۱00 عنوان کتاب ِ چاپ شــده مطبِع منشی َنَول ِکشور در این سایت 

قابل دسترس است. شــایان ذکر است در »سایت ریخته« امکان دانلود 

کتاب/نشریات نیست. منابع به طور آنالین قابل مطالعه هستند. 

از بخش های دیگر این سایت: 

 شعر و نثِر شــاعران و ادیبان کالسیک و معاصر اردو به همراه تصویر 

و مختصر احوالشان؛ ویدیوهایی از شعرخوانی یا فیلم های مستند آنان؛ 

فایل صوتی صدای آنان که از ســوی خوِد آنها یا دیگران خوانده شــده 

است. 

 بخــِش »لغــت«: واژه اردو بــا رســم الخط اردو)نســتعلیق( و هندی 

)دیوناگری(، تلّفظ واژه، معنی واژه به انگلیسی. 

 اشعار برگزیده کاربران در موضوعات مختلف. روی هر واژه ای که کلک 

شود، تلّفظ آن و ترجمه واژه به انگلیسی ظاهر می شود. 

 دروس دانشگاه های مختلف هندوستان )قدیم و معاصر(. 

بســیاری از افراد در هندوســتان، پاکســتان و کشــورهای دیگر با 

ُخرســندی و اطمینان قلبی آثارشــان، کتاب های شخصی اشان را به 

این سایت »هر دل عزیز« می سپارند برای اسکن و بارگذاری می دهند. 

کاربران ۱90 کشور جهان از این سایت استفاده می کنند. 

امید می رود این نوشتار انگیزه ای ایجاد کند برای مخاطبان ایرانی که 

چنین سایتی را در ایران راه اندازی کنند. فضایی که کتاب ها و نشریاِت 

قدیمی و جدید فارســی، فایل های صوتی بزرگان فرهنگ ایران زمین 

به طور همزمان قابل مطالعه باشند. 

سایِت ریخته؛ َنَول ِکشوِر معاصِر هندوستان

لیال عبدی خجسته
دکتری زبان و ادبیات اردو
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به مناســبت هفته پژوهش و فناوری، بیست و هشتمین جشنواره 

پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با حضور محمود نیلی احمدآبادی 

رئیس دانشــگاه تهران، رســول جعفریان رئیــس کتابخانه مرکزی، 

معاونیــن و مدیــران کل این دانشــگاه، عباســعلی کریمــی رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمع زیادی از استادان، دانشجویان 

و پژوهشــگران، دوشــنبه 25 آذرماه درتاالرعالمــه امینی کتابخانه 

مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. 

محمــود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشــگاه تهران طی ســخنانی 

دراین مراسم گفت: جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران یکی از 

مهم ترین رویدادهای این دانشــگاه است و خوشحالم که امروز درقالب 

این همایش باشکوه از بزرگان عرصه پژوهش مهم ترین دانشگاه پایتخت 

قدردانی خواهد شد.  او ادامه داد: تالش ما در دانشگاه تهران براین است 

تا با استفاده از توان پژوهشی این دانشگاه به حل مسائل کشور بپردازیم 

تا ازاین طریق ضمن کاهش مشکالت و آسیب ها، هرچه زودتر به توسعه 

پایدار دست پیدا کنیم. 

 نماد آموزش عالی کشور
محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دیگر سخنران 

ایــن جشــنواره بــود. او گفت: دانشــگاه تهــران به واســطه حضور 

اندیشمندان و فرهیختگانی نام آور و پیشینه ای پر افتخار، از شهرت و 

منزلتی ویژه و خاص برخوردار است و از این روست که به عنوان نماد 

آموزش عالی کشور مزین شده است. این مرکز در گذر زمان شاهد به 

ثمر نشستن تالش پژوهشگران ممتازی است که هر یک، برگی زرین 

به دفتر پر افتخار دانشــگاه افزوده اند. از این رو، هر سال در دانشگاه 

تهران مقارن با هفته ملی پژوهش و فن آوری، با برگزاری جشــنواره 

پژوهش و فناوری دانشــگاه ضمن عرضه و نمایــش این توفیقات، از 

آثار پژوهشــی  آورنــدگان  پدید 

قدردانی و تقدیر می شود. 

 دانشگاه تهران؛ دانشگاه مادر
درادامــه ایــن مراســم فتــح 

اللــه مجتبایــی اســتاد ممتــاز و 

بازنشســته دانشــگاه تهران طی 

ســخنانی کوتاهی گفت: به سهم 

خــودم از مدیریــت و معاونــان و 

دست اندرکاران دانشگاه تهران به 

دلیل برگزاری این مراسم باشکوه تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم این 

اقدام شایسته در تقدیر از استادان پیشکسوت و پژوهشگران برجسته این 

دانشگاه به عنوان یک سنت حسنه دراین دانشگاه و سایر دانشگاه های 

کشور ادامه داشته باشد. 

  به استادان جوان میدان دهید
دربخش دیگری از این جشنواره هم، ژاله آموزگار استاد پیشکسوت 

دانشــگاه تهران ســخنرانی کرد. او گفت: بیش از نیم قرن از عمر من 

دردانشگاه تهران سپری شد و در طول این سال های طوالنی همواره 

تالش کردم تا با اشــتیاق به دانشجویان درس بگویم و به آنها شادی و 

نشاط دهم. من به نسلی تعلق دارم که هدفدار بود و اگر همت و پشتکار 

نداشت، درهای علم به روی آنها باز نمی شد. درهمین راستا بود که من 

بدون هیچگونه وابســتگی پس از کسب رتبه های ممتاز درتمام طول 

تحصیل و پس گذرانــدن دوره های تکمیلی در دانشــگاه های اروپا و 

بــدون تعلق خاطر به جهان غرب به ایران آمدم تا داشــته های خود را 

به دانشجویان ایرانی تقدیم کنم. دانشجویان من استادان من هستند 

و نکات، پرســش ها و تذکرات آنها همواره در یافتن پاسخ ها مرا یاری 

کرده و می کند.

 تقدیر از برگزیدگان
براســاس این گزارش، در این جشــنواره ضمن تقدیر از استادان و 

پژوهشگران جوان این دانشگاه، در بخش پیشکسوتان نمونه، فتح الله 

مجتبایی، ژاله آموزگار، دره میرحیدر، جمشید ممتاز، عبدالکریم کاشی، 

منوچهر طبیبیان، ناصر توحیدی و رضا زمان مورد تقدیر قرار گرفتند.  

همچنین در بخش پژوهشــگران برجســته این دانشــگاه نیز از حسن 

بلخاری، هدایت الله قورچیان، ســیدکاظم علوی پناه، محمد حســین 

کیان مهر، عبدالحسین شیروی خوزانی، مجید صنایع پسند، رحمت 

ستوده قره باغ، کرامت الله رضائی تیره شبانکاره، محمد مهدی دهقان و 

آمنه رضایوف تقدیر به عمل آمد. 

 تقدیر از ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران

صدرا صدوقی
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طلوع و غروب زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند

بــا نگاهی بــه کارنامه زبان و ادب فارســی در شــبه قــاره هند در 

می یابیم، این زبان از دیرباز تاریخچه ای دیرینه در جغرافیای فرهنگی 

هند دارد و تاکنون پژوهشــگران بســیاری اعم از ایرانی و غیر ایرانی 

دربــاره طلوع و غروب یا رواج و زوال و در کالمی کوتاه سرگذشــت آن 

در شبه قاره هند سخن گفته  اند. زبانی که پس از ورودش به شبه قاره 

هند چندین قرن زبان ادبی، علمی و سیاسی شد و حتی پس از مدتی 

حکم زبان بومی را یافت و مشتقان زیادی برای آموختن پیدا کرد، زیرا 

دانســتن آن هم کســب نام بود و هم نان. زبانی که با فتح هند توسط 

ســلطان محمود غزنوی به آن دیار راه یافت و به تدریج بر اثر حکومت 

طوالنی او و حضور مســتمر سپاهیان فارسی زبانش در آنجا بقا و نفوذ 

پیدا کرد و با مرکزیت شهرهایی چون غزنین و الهور، زمینه های نفوذ 

بیشــتر آن در بالد شمالی هند و سپس سایر مناطق آن فراهم شد. به 

عقیده سعید نفیسی ریشه این توجه غزنویان به زبان و ادب فارسی در 

تقلید آنان از سامانیان باز می گردد که معتقد بودند توجه به شعر و ادب 

از لوازم سلطنت و مایه شوکت دولت است. « در هر حال به دنبال فتح 

هند، گروه بی شــماری از ادبا، شعرا، علما و دانشمندان ایرانی راهی 

آن سرزمین شــدند و دربار غزنویان محل تجمع آنان شد و کتاب های 

متعددی از فارســی به هنــدی و بالعکس ترجمه گردیــد که تحولی 

شــگرف و فراگیر را در همه شــیون فرهنگی شــبه قاره به وجود آورد. 

چنانکه ابوریحان بیرونی با رفتن به آن سرزمین، نه تنها به تعلیم علوم 

اسالمی و زبان فارسی به هندیان پرداخت بلکه خود زبان سانسکریت 

و علــوم هنــدی را آموخت و با نگارش کتاب »تحقیق ماللهند« ســبب 

معرفی فرهنگ و تمدن هندیان به جهانیان شــد. بنابراین، حمایت و 

نقش پادشاهان غزنوی از سلطان محمود تا خسروملک )آخرین پادشاه 

غزنوی در هند( در پرورش شاعران بزرگی چون روزبه نکتی الهوری، 

ابو الفرج رونی، مســعود ســعد ســلمان و عطاء بن یعقــوب و ترویج و 

گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند نقشی انکارناپذیر است. حضور 

ابن  بطوطه در ســرزمین هند و گزارش هایی که درباره تاثیرات تمدن 

و فرهنگ ایرانی و نفوذ و رواج زبان فارســی در دربار سالطین دهلی 

و حمایت آنان از شــعرا و نویسندگان فارســی گوی مقارن با سلطنت 

محمدبــن تغلق مقتدرترین مملــوک غوری به دســت می دهد، خود 

گواهی بر این مدعاست. ذبیح الله صفا نیز در کتاب خود »تاریخ ادبیات 

در ایران« در این باره می نویســد: »درگاه پادشاهان دهلی مالذ اکابر و 

سادات و شاهزادگان و علما و نویسندگانی بود که از خراسان گریخته و 

در هند مجتمع شده بودند. سلسله سالطین فارسی زبان ترکی خلجی 

و بعد از آنها پادشاهان اسالمی هند به نام تغلقیه که از72۱ق تا نزدیک 

صدســال سلطنت کردند، بسیار بر نوازش شعرا و ادبای فارسی توجه 

داشتند و بسیاری از اینان موظف به وظیفه و راتبه بودند. « البته نباید 

از ســهم غوریان که زبان مادری آنها فارسی بود و نقش مهم عارفان و 

صوفیانی نظیــر علی هجویری ملقب به داتــا گنج بخش مولف کتاب 

»کشف المحجوب«، سدیدالدین محمد عوفی بخاری مولف کتاب های 

»لباب االلبــاب« و »جوامــع الحکایــات و لوامع الروایــات«، خواجــه 

معین الدین چشتی، شیخ بهاء الدین زکریا مولتانی و سیدعلی همدانی 

و در قرون بعد شاعرانی چون بدر چاچی، امیرخسرو دهلوی معروف به 

طوطی هند، امیر حســن دهلوی، بیدل دهلوی و غالب دهلوی که به 

رواج و رونق زبان و فارسی بسی افزودند، غافل ماند. غالب شاعری که 

با وجود اینکه امروزه در سراسر جهان به عنوان شاعر اردوزبان شناخته 

شده اســت ولی خودش می گوید:»فارســی بین، تا ببینی نقش های 

رنگ رنگ/ بگذر از اردو که بی رنگ من است«. 

 گورکانیان و درخشش زبان فارسی درهند
آنچه مشهود است با تاســیس سلسله گورکانیان هند، درخشش 

زبان و ادب فارســی در هند به اوج خود رســید زیرا پادشــاهان این 

سلســله، آن را زبان رســمی دربار خود قرار دادند و در گســترش آن 

و فرهنگ ایرانی کوشــیدند. به ویژه آنکه، اکبر، جهانگیر و شاه جهان 

گورکانی چنان به آن عشــق می ورزیدند که خود آثاری ارزشــمند به 

زبان فارسی تالیف کردند و در قرون  ۱0و ۱۱ق با مهاجرت کاروانی 

بزرگ از شــعرا و ادبایی چون نظیری نیشــابوری، عرفی شــیرازی، 

صائب تبریزی، کلیم کاشــانی، غزالی مشهدی، طالب آملی، سرمد 

کاشــانی، قدسی مشهدی، ثنایی مشــهدی، میرزا عنایت اصفهانی 

که به علت فشــار حکومت صفوی رخت سفر به هند بر بستند، دربار 

آنان مرکز تجمع اهل علم و ادب و هنر شــد. این شــاعران مهاجر در 

کنار شاعران پارســی گوی اهل هند اعتبار بیش از اندازه ای به شعر 

پارســی بخشیدند و طرز و سبک تازه ای در شعر و ادبیات ایران بنیاد 

نهادند که به ســبک هندی مشــهور شــد. میــرزا محمدعلی صائب 

تبریزی، درخشان ترین و نامدارترین چهره این سبک با سفر طوالنی 

هشت ســاله خود به هند و سیر و ســیاحت در این سرزمین و دیدار و 

آشــنایی با گروه کثیری از شــاعران و ادیبان پارســی گو و مشاعره و 

نادره جاللی
مدیرپژوهش های راهبردی انجمن



دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ  شامره 8 ـ  آبان و آذر 22۹۸

محــاکات و همنوایی با آنان، از جمله غنی کشــمیری و راه یافتن به 

دربار شاه جهان، تجربیات شاعرانه گرانبهایی به دست آورد که باعث 

غنای شــعر او شــد تا آنجا که به صراحت شــهرت خود را در شاعری 

مدیون هند می داند: »بیش از این هر چند شــهرت داشــت در ملک 

عراق/ ســیر ملک هند صائب را بلندآوازه کــرد« و نیز: »هند را چون 

نســتایم که در این خاک سیاه/ شعله شهرت من جامه رعنایی یافت« 

اگرچه با روی کار آمدن اورنگ زیب این دوران اوج، رو به افول نهاد تا 

آنجا که هرمان اته، ایران شناس نامدار آلمانی، شعر فارسی در دربار 

مغوالن هند را به »تموزی زود گذر در دل  خزان« تشبیه می کند ولی 

با جلوس دارا شــکوه بر تخت ســلطنت و تالیــف کتاب هایی به زبان 

فارسی چون ســفینه االولیاء و ســکینه االولیاء و ترجمه اوپانیشادها 

زبان فارســی رشــد و ترویج یافت. چون ســالطین بهمنــی دکن به 

حکومــت رســیدند، چون خود از مروجان و مشــوقان زبان فارســی 

بودند بســیاری از شعرا و پارســی گویان ایرانی برای به دست آوردن 

حمایت آنان راهی هند شــدند. کتاب های متعددی هم در این دوره 

در حوزه تاریخ، تصوف، شعر و علوم ادبی به فارسی نوشته شد و مهم 

آنکه، وزیر آنان محمود گاوان خود مدرســه بزرگی در بیدر تاســیس 

کرد که چندین ســال مرکز نشــر زبان فارســی بود. تذکره نویسان و 

فرهنگ نویسان که پاســداران زبان فارسی در هند به شمار می روند 

در قــرن ۱۱ق نیز با تالیــف فرهنگ های مهمی چــون جهانگیری، 

رشــیدی و برهان قاطع و در قــرن ۱2ق پادشــاهان اود در لکهنو و 

ســپس دودمان آصف جاهیــان در حیدرآباد دکن و تذکره نویســانی 

همچون محمدصادق اختر هوگلی مولف تذکره »آفتاب عالمتاب« به 

ادامه حیات زبان فارسی کمک کردند. 

اما آنچه مشهود است رسمیت یافتن زبان فارسی در دربار سالطین 

گورکانی هند، تالیف دهها کتاب توسط این پادشاهان به زبان فارسی 

و حمایت آنها از علما، شــعرا و ادبای ایرانی مهاجر به هند و شــاعران 

هندی پارسی ســرا، چاپ و انتشــار آثار دواوین شــاعران بزرگ زبان 

فارســی چون سعدی، حافظ و فردوســی، وجود کتیبه های متعدد به 

زبان فارســی که زینت بخش سردر و دیوار مســاجد، کاخ ها، مزارات، 

خانقاه هــا و ابنیه تاریخی در هند بوده و هســتند و وجــود انبوهی از 

نســخه های خطی فارسی در شبه قاره که همه و همه نشان از اهمیت 

و رونق زبان فارســی در هند دارد، اما چــرا این زبان که برای هفتصد 

ســال زبان اداری و نظامی هند بود، رو به افول نهاد؟ آیا ورود استعمار 

انگلیس و اقدام چارلز تری ویلیان در سال ۱۸۳6م که زبان انگلیسی 

را به جای زبان فارســــی رسمیت داد، سبب افول آن شد یا از قبل آن، 

این واقعه رخ داده بود و ورود اســتعمارگران انگلیسی تنها به روند آن 

شتاب بیشتری بخشید؟ و سرانجام نقش و تالش افراد روشنفکر و اهل 

علم این سرزمین چون ابوالکالم آزاد، جواهر لعل نهرو، اقبال الهوری، 

ذاکر حســین و رابیندر نات تاگور و امروزه استادان زبان فارسی تا چه 

اندازه در روشــن  نگه داشتن چراغ این زبان و پاسداری از آن و تعلیم و 

گسترش و پژوهش و تربیت فارسی آموزان هندی، موثر بوده است؟ 

آنچه مســلم است شــاعران فارسی ســرای هند در برابر شاعران 

ایرانــی مهاجر به هند دارای یک نوع حس دوگانگی و قومی شــدند 

اگرچــه در دوران پادشــاهی اکبــر و با تاســیس دین الهــی، آزادی 

اندیشــه و مذهب در هند برقــرار بود ولی باید توجه داشــت فضای  

ذهنــی حاکم بر شــاعران فارسی ســرای ایران و هنــد و جدال های 

لفظی و قلمی آنها با یکدیگر و رقابت آنان بر ســر عرضه شعر فارسی 

و کســب حمایت مادی و معنــوی شــاه و درباریــان در فرآیند زوال 

شــعر فارسی در هند تاثیر داشــت و نمی توان آن را نادیده انگاشت. 

سراج الدین  علی خان آرزو شــاعر هندی فارسی سرا و منیر الهوری 

در آثار خود به این رقابت ها و جدال های ادبی میان شاعران ایرانی و 

غیر ایرانی فارسی ســرا به ویژه در دوره شاه جهان پرداخته اند. زیرا از 

دید شاعران ایرانی، آنان پاسدار زبان و ادب فارسی بودند و شاعران 

هندی فارسی ســرا شــاعرانی که به نوعی عناصری از فرهنگ هند 

زمان خود را در شــعر خویش به کار می بردند و با آن نیازهای زندگی 

خود را برمی آوردند. بنابراین، این موضوع دگرگونی هایی را در زبان 

شــعر پدید آورد که به نوعــی آن را می توان یکــی از عوامل انحطاط 

شعر فارسی در هند برشمرد. اما باید توجه داشت به رغم  تالش های 

دولت انگلستان و جایگزینی زبان انگلیسی و وجود موانع و مشکالت 

متعدد باز هندیان به جهت عالقه ای که به زبان فارســی داشــتند در 

تعلیم و ترویج آن کوشــیدند. امروزه نیز بر اثر تالش اســتادان زبان و 

ادب فارســی در هند است که این زبان توانسته سوسوزنان به حیات 

خود ادامه  دهد.  استادان بنامی چون زنده یادان پروفسور نذیر احمد، 

پروفسور حسن عابدی، پروفسور عبدالودود اظهر دهلوی که منشأ و 

مصدر خدمــات فراوانی در حوزه زبان و ادب فارســی در هند بودند 

و اســاتید گرانقدری چون پروفسور شریف حسین قاسمی، پروفسور 

آزرمیدخت صفوی، پروفسور اختر مهدی و پروفسور چندر شیکهر که 

به زبان و ادب فارسی عشق می ورزند و با سخت کوشی راه آن بزرگان 

را ادامه می دهند. خادمان صدیقی که معتقدند زبان فارسی به چند 

دلیل در هند حائز اهمیت اســت: نخست آنکه، اولین زبانی است که 

سبب شده هند را به خارج از آن معرفی کند. ثانیا وقتی این زبان وارد 

هند و زبان رســمی شــد، به هندیان آموخت که چطور می توانند دو 

فرهنــگ ایرانی و هندی را با هم تلفیق کنند و فرهنگ ایرانی و زبان 

فارســی را مردم هند بپذیرند و سرانجام به واسطه مهاجرت ایرانیان 

به هند و مبلغانی که به این سرزمین آمدند، اخالق اسالمی و انسانی 

به هندیان آموزش داده شــد. بنابراین نقشی که زبان فارسی در هند 

ایفا کرده، در جهان بی نظیر اســت. چراکه فارســی بــرای هندیان 

فقط یک زبان نیســت، بلکه فرهنگی بزرگ، وســیع و عمیق است و 

بدون شناخت و تصحیح و انتشــار متون کهن آن که بیش از هزاران 

نسخه خطی را در کتابخانه های هند دربرمی گیرد، نمی توان به عمق 

فرهنگ و تمدن سرزمین هند پی برد. 
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تابلوی حافظ شیرازی
اثر استاد ابوالحسن صدیقی)ره(

مرحوم ابوالحســن صدیقی، هنرمند نامی و گرانمایه 
کشــورمان در نامه ای که بــه تاریخ ۱۴ آذرمــاه ۱۳۴۶ 
خطاب به مرحوم سپهبد آق اولی ریاست وقت انجمن 
آثار ملــی )انجمن آثار و مفاخر فرهنگی( نگاشــته اند، 
از ارســال تابلویــی بــا نام »تابلــوی خواجــه حافظ« به 
انجمن و هدیه به ریاســت آن ســخن گفته انــد.  اثری 
گرانقدر و بدیع کــه در روز ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ همزمان 
با بزرگداشت حافظ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با 
چهره ای بسیار متفاوت از آنچه در افواه از خواجه شیراز 
وجود دارد، رونمایی گردید. این چهره بسیار نجیب و 
آرام از »حافظ« که با آثار رایج چهره او در جامعه معاصر 
ایرانی - که شوریده ای آشوبگر را نشان می دهد - ندارد. 
اگر به ویژه به اشــعاری از حافظ که مرحوم صدیقی به 
خط خود در قســمت سمت راست باالی تابلو نگاشته 
و محتمل محصول تفال ایشان به دیوان خواجه باشد، 
دقت کنیم، به نظر می رســد قرابتی شگفت میان این 

ابیات با این چهره وجود دارد:
 سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
 دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصودست

بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی
 قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

ورای حد تقریرست شرح آرزومندی 
درین بازار اگر سودیست با درویش خرسندست

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
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 تازه های نشر  انجمن

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی عالمه سید محمدفرزان)ره(

سید محمد فرزان بیرجندی از ادبا، محققین و قرآن پژوهان کم نظیر معاصر، در سال ۱27۳ شمسی دیده به جهان گشود. 
او در بیرجند و ســپس مشــهد به تحصیل مشــغول شــد و در علوم معقول و منقول به کمال رسید. ســپس به خدمت اداره 
فرهنگ آن دوره درآمد و ســال ها در بیرجند و شهرهای دیگر خراســان به خدمت فرهنگ اشتغال داشت. بعدها به تهران 
آمد و در دانشــکده ادبیات و الهیات به تدریس پرداخت. این اســتاد فقید در تفســیر قرآن و فهم احادیث و اخبار تســلطی 
فوق العاده داشت و به زبان فرانسه و عربی مسلط و در حل معضالت متون ادب فارسی و عربی یگانه بود. مقاالت انتقادی و حواشی محققانه 

او برکتب ادبی از یادگارهای علمی این عالم فرزانه است. 

مجموعه مقاالت کنگره ملی آیت هللا حاج شیخ محمدهادی تألهی همدانی)ره(

ایــن اثر جامع که حامل مطالب و معانی در باب حضرت آیت الله حاج شــیخ محمدهادی تألهی همدانی اســت، به روایت 
اندیشمندانی صادق گواهی می دهد، سیر حیات آن وجود شریف حرکت بر مدار ایصال و تحقق صفاتی بوده است که امام 
علی)ع( در شرح این آیه شریفه قرآن کریم: ِرَجاٌل اَل ُتْلهیهْم ِتَجاَرٌة َواَل َبیٌع َعْن ِذکِر الَلّه... آورده اند. آیت الله شیخ محمدهادی 
تألهی همدانی، یکی از وارســتگانی اســت که حتی در زادگاه خود، ناشناخته مانده است. آوازه سلوک و عرفان این عارف 
ربانی از زبان شیخ محمدتقی انصاری، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله بهجت، آیت الله مدنی و دیگر رهروان طریق هدایت به گوش رسیده 

است. این عارف ربانی در 96 سالگی به علت کهولت سن درگذشت، اما برکات وجودیش برای اهل زمین پایان نگرفت. 

»المنتخب من تحفة السعدیه« اثر قطب الدین شیرازی

قطب  الدین محمود بن مسعود مصلح کازرونی شیرازی یکی از علمای نامدار ایران در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری 
اســت که نقش مهمی در گسترش علوم و دانش های مختلف از جمله حکمت و فلسفه، هنر، علوم طبیعی و پزشکی داشته 
است. این حکیم عالوه بر تحصیل و علم آموزی در نزد پدر که از دانشمندان آن دوران بوده، از مجلس درس عالمان بزرگی 
چون خواجه نصیر طوســی، شــرف  الدین زکی بوشــکانی، نجم الدین کاتبی، کمال  الدین ابوالخیر بــن مصلح کازرونی، 
شمس  الدین محمد بن احمدالحکیم الکیشی، عالمه قطب  الدین موید الدین عرضی و کمال کوفی نیز استفاده فراوان کرد و از رهگذر این 
دانش افزایی بود که در علوم مختلف از جمله ریاضی، فلســفه، علوم ادبی، دین شناسی و موسیقی جزء سرامدان عصر خود شد.  این کتاب با 

تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است. 

فصلنامه تخصصی »نامه انجمن«

چهل و پنجمین شماره فصلنامه تخصصی »نامه انجمن«ویژه پاسداشت مقام هنری مرحوم استاد ابوالحسن صدیقی منتشر 
شد.  در باب تابلوی حافظ، اثر استاد صدیقی؛ حسن بلخاری قهی، کمال ملک هنر؛ کاوه خورابه، کارنامه هنری هنرمندی 
عاشق وطن؛ نرگس صادقی زاده، دل نوشته هایی درباره استاد ابوالحسن صدیقی مجسمه ساز نامی ایران زمین؛ نوشین 
دخت صدیقی ) میرفندرسکی(، از جمله عناوین منتشر شده دراین شماره از این فصلنامه تخصصی است.  همچنین دراین 

شماره، اسناد و تصاویر مختلفی از فعالیت های هنری مرحوم استاد ابوالحسن صدیقی نیز منتشر شده است. 
 

فصلنامه تخصصی»حکمت نامه مفاخر«

ششمین شماره فصلنامه تخصصی »حکمت نامه مفاخر« از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.  شیخ 
اجل و اخالقیات نوین؛ محمد بقایی ماکان، اخالق سیاســت نزد خواجه نصیر الدین طوســی بر مبنای کتاب اخالق ناصری؛ 
نجفقلی حبیبی، بررســی مضامین اخالقی در آثار نظامی )خســرو و شیرین - لیلی و مجنون(؛ فهیمه سازمند، تصحیح رساله 
محبوبیه خواجه محمد پارسا؛ منوچهر صدوقی سها، مهدی مومنی، حاکمان و اخالق از محتشمی تا محسنی )تطبیق اخالق 
محتشــمی و اخالق محسنی(؛یداله قائم پناه، رساله فیض؛ میر میر محمد تقی میر، سید حسن رضوی ادیب، اوصاف االشراف: کتاب راهنمای 

سلوک معنوی و اخالق عملی؛ بهمن نزهت وچکیده مقاالت انگلیسی، عناوین مقاالتی اند که دراین فصلنامه تخصصی منتشر شده اند. 


