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تأثیرپذیریرزمنامههای
جهانازشاهنامه

دکترمحمدعلیاسالمیندوشن،دکترمیرجاللالدینکزازی
وپریصابریصاحبنشانملیفردوسیشدند

جهانشاهیفرهنگیسخنفارسی
کنگره از توس تا نیشابور امسال به خوان
هشتم رسید تــا چــون ســال هــای دیگر از
توس و در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوسی آغاز شود و در نیشابور همزمان با
بزرگداشت خیام به پایان برسد .در آغاز این
نشست ،سرابی ،مدیرکل اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت :امروز
کنگره را در بخش مشهد و تــوس افتتاح
میکنیم و اختتامیه اینبرنامه را نیز در زادگاه
حکیم عمر خیام میزبان هنرمندان و
هنردوستان هستیم.
حسینی ،معاون امــور هنری وزیــر ارشــاد،
نیز با تأکید بر اینکه زادروز پدر زبان فارسی،
افتخاری است که باید آن را پاس داشت،
گفت :چه سخت خواهد بود که یک شیرازی
بخواهد در جمع خراسانیها سخن بگوید که
به قول ایرج میرزا «برادر جان خراسان است
اینجا /سخن گفتن نه آسان است اینجا ».اما
هیچ باکی نیست که ما ایرانیها همه شاعریم
و ما را از شاعری هراسی نیست.
همچنین ،دکــتــر کــــزازی خــراســان را
جهان شاهی فرهنگی پهناوری توصیف
و فردوسی را جهان گشا و بنیانگذار این
جهان شاهی بی مرز معرفی کرد و افــزود:
من چند نمونه فهرستوار میآورم که مبادا
کسی از میان شمایان گمان بــدارد سخنم
از سر گزاف است و شیفتگی به فردوسی و
شاهنامه؛ بدانید که رزمنامه ارمنیان برگرفته
از شاهنامه است .همچنین رزم نامه ملی
گرجیان .رزمنامه ملی روسیان نیز.
وی در ادامه از اثر ادبی «روسالن و لودمیال»
نوشته الکساندر پوشکین سخن سرای
نامدار روس یاد کرد و به نشانههایی پرداخت
که این کتاب از فرهنگ و افسانههای رزمی
ایرانی بهویژه از شاهنامه دارد.
عضو خــردســرای فــردوســی اظــهــار کــرد:
روسالن یا روسالو ریخت روسی شده رستم
است .نام بهآیین این پهلوان روسالو الزالوویچ
است ،یعنی روســالن الزال زاده .الزال نیز
ریخت روسی شده زال است .در واقع روسالن
الزالوویچ یعنی رستم زال.
کزازی افزود :این چند نمونه را من یافتم تا این
سخن را به برهان بگویم که جهانشاهی زبان
زیبا ،شکرین و شورانگیز فارسی جهانشاهی
پهناوری است که در جهان بیهمانند است.
به هر آینگی می دانم اگر فردوسی نمی بود
ایــن جهان شاهی فرهنگی و زبانی هرگز
بهوجود نمیآمد.
بهارهرسال،بهارادبدرخراساناست
دکتر یاحقی نیز بهار هرسال را بهار ادب در
خراسان خواند و گفت :ما از روزهای نخست
فصل اول سال با مناسبتهای ادبی بسیاری
در تقویم رو بــه رو هستیم ،مانند روز عطار،
پایان سرایش شاهنامه ،روز فردوسی و خیام.
این خود دلیلی است بر جایگاه بلند و رفیع
خراسان در شعر و ادب کشور.
قــزوه ،شاعر مطرح کشور ،نیز به عنوان
سخنران بعدی این همایش گفت :معتقد
نیستم که تنها فردوسی زبان فارسی را زنده
نگه دا شته؛ هر شاعری زبان فارسی را بیمه
کرده است اما با این تفاوت که اگر شاعران
دیگر هریک زبان فارسی را بیست سال بیمه
کرده باشند ،فردوسی آن را برای هزار سال
بیمه کرده است.
رونمایی و پخش سرود «فردوسی» که شاعر
آن مصطفی محدثی خراسانی ،شاعر نام
آشنای مشهدی ،است از دیگر بخش های
این برنامه بود.
این کنگره با شعرخوانی امیر برزگر خراسانی،
دکتر شاهمنصور شاهمیرزایی از تاجیکستان
و دیــگــر شـــاعـــران اســتــانــی و کــشــوری
پایان یافت.

عکس  :سعید گلی /شهرآرا

طــوبــیاردالن -آیین گشایش کنگره
بینالمللی از توس تا نیشابور عصر دیروز با
حضور سید محمدمجتبی حسینی ،معاون
امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
دکتر میرجالل الدین کزازی ،استاد برجسته
ادبیات فارسی ،دکتر محمد جعفر یاحقی،
استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد،
سید سعید سرابی ،مدیر کل اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،دکتر هادی منوری ،علیرضا
قزوه و جمعی از دیگر شخصیتهای ادبی و
فرهنگی ایران ،پاکستان و تاجیکستان در
مجتمع امام رضای بوستان ملت برگزار شد.

فاطمهخلخالیاســتــاد-در مراسمی بــا حضور
استانی ایــران و سرکنسول های
مسئوالن کشوری و
ِ
ترکیه ،تاجیکستان ،افغانستان ،عراق و پاکستان ،نشان
فردوسی به دکتر میرجالل الدین کزازی ،نویسنده،
مترجم و شاهنامه پژوه ،و دکتر محمدعلی اسالمی
ندوشن ،شاعر ،نویسنده و اندیشمند توانا و مؤسس
فرهنگسرای فردوسی ،و پری صابری ،کارگردان تئاتر،
نمایشنامهنویس و رماننویس ،اهدا شد.
به گــزارش شهرآرا هم زمان با  ۲۵اردیبهشت ،روز
پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوسی ،در مراسمی علی اصغر مونسان ،معاون
رئیس جمهور و رئیس ســازمــان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور ،سیدمحمدمجتبی
حسینی ،معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی،
و قاسم تــقــی زاده خامسی ،شهردار مشهد ،نشان
فردوسی را به سه شخصیت فرهنگی و ادبی یادشده
اعطا کردند.
فردوسیپاسدارهویتایرانیاست
در این برنامه که با حضور دیگر مقامات استانی و ملی
و نیز استادان دانشگاه ،پژوهشگران و عالقهمندان به
ساحت ادب و اندیشه برگزار شد ،معاون رئیسجمهور
بیان کرد :در روزگار سامانیان و در ایامی که کشور ما
ازنظر قدرت و شکوه وضعیت مناسبی نداشت ،حکیم
فرزانه توانست با شاهنامه ،هویت ایرانیان را پاسداری
کند.
مونسان افزود :ملت ایران همواره تاریخساز بوده و در
شکلگیری تمدن بشری نقش داشته است .این ملت،

ملتی بــزرگ با تاریخی کهن و داشته های فرهنگی
کمنظیر است.
ـس جنگ هایی کــه بر
ـ
پ
از
آنچه
کــرد:
وی تصریح
ِ
ایــن کشور رفته ،باقی مانده اســت ،هویت ایرانی
اســت که میراث دارانمان آن را حفظ کــرده انــد و به
ما سپرده اند .ما هم وظیفه انتقال آن را به آیندگان
داریم.
ملتماریشهدرتاریخدارد
رئیس ســازمــان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور با بیان اینکه حکیم ابوالقاسم
فردوسی شاهنامه را با توحید آغاز کرده ،سپس به ملیت
ایرانی پرداخته و زبان پارسی را گرامی داشته است،
افزود :در طول تاریخ ایرانیان زحمات بسیاری کشیدند
تا این هویت را به ما منتقل کنند و افراد بسیاری نیز جان
و خون خود را اهدا کردند.
مونسان تأکید کرد :در شرایط کنونی ما هم باید با
برقراری اتحاد مشکالت را پشتسر بگذاریم و به جهان
نشان دهیم ملت ما ریشه در تاریخ دارد .ما ملت امروز
نیستیم ،ما بودهایم ،هستیم و خواهیم بود .هرزمان
که کشور ما مورد هجمه خارجی قرار گرفته است ،با
همدلی و وفاق توانسته ایم آن را از آسیب در امان نگه
داریم.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه داشتههای فرهنگی
و تاریخی ما باید در معرض دید ملل مختلف قرار بگیرد،
خاطرنشان کرد :باید سعی کنیم از طریق گردشگری،
هویت و فرهنگ غنی خودمان را به جهان معرفی کنیم.
در این میان سازمان میراث فرهنگی تمام تالش خود را
خواهد کرد تا گردشگری رونق بگیرد.

اختصاص16میلیونتوماناعتباربهاحیایتوس
وی با اشاره به مجموعه فرهنگی تاریخی توس بیان
کرد :این مکان باید میزبان میلیونها گردشگر ایرانی و
خارجیباشدونبایدغریببماند.مابایدبتوانیمازطریق
گردشگری ،تعامل سازنده ای با دنیا داشته باشیم.
مونسان گفت :سازمان میراث فرهنگی امسال سه
میلیارد تومان اعتبار استانی و چهار میلیارد تومان
اعتبار ملی را برای توسعه این مکان در نظرگرفته است
تا در سال  ۹۷بتوانیم پروژههایی را در این زمینه اجرا
کنیم .رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کشور ادامه داد :افزون بر این ،در سفر
آقای رئیسجمهور به استان ۹ ،میلیارد تومان اعتبار
اختصاصپیداکردکهدرمجموع۱۶میلیاردتومانبرای
اجرای پروژههای احیای توس در نظر گرفته شده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد :ضمن توافقی که
با شهرداری مشهد انجام گرفته است ،قرار شده است
تا با مشارکت این سازمان ،مجموعه کمنظیر آرامگاه
فردوسی مکان مناسبی برای گردشگران داخلی و
خارجی باشد تا بتوانیم در حد توان خود ،شأن و جایگاه
فردوسی را گرامی بداریم.
شاهنامهبرموسیقیونقالیهمتأثیرگذاربود
معاون امــور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
کشور نیز در این همایش اظهار کرد :شاهنامه نه تنها
بر ادبیات که بر هنر نگارگری مؤثر بود و پا به نگارخانهها
گذاشت ،تاآنجاکه بیشترین شمار کتاب هایی که
دستمایه نقاشان قرار گرفت از شاهکار فردوسی است.
حسینی افــزود :شاهنامه افزون بر ادبیات با لحنها

و آوازهــای استادانه هم در یادها درآمیخت و مقامها
و نغمه ها و الحان فــراوانــی را چه در قالب رسمی
هنر و چه در قالب مردمی موسیقی بازآفرینی کرد.
وی ادامـــه داد :شاهنامه در پــرده هــای نقالی و
روایتگری ،یکی از گونه های بدیع نمایشی را پدید
آورد ،گــونــه ای که ترکیبی از نقاشی و موسیقی و
ادبیات بــود ،قالبی چونان جــاودانــه که با تاروپود
احساس مخاطبان درمی آمیخت و گــره می خورد
و در برآمدن و بالیدن هویت ایرانی اثرها داشــت.
معاون وزیــر گفت :حکیم و شاهنامه اش نه تنها
زندهکنندهتاریخگذشتهایرانیاناستبلکهبرانگیزاننده
آدمیان و الهام بخش هنرمندان بــرای آفرینشگری
فرداهاست و محتوای شاهنامه همچنان و همیشه
می تواند منبع خالقیت پیوسته هنرمندان باشد.
حسینی تصریح کرد :بیراه نیست اگر بگوییم هر روزی
که اثری با الهام از اثر حکیم پدید میآید ،به راستی روز
فردوسی است ،حتی اگر  ۲۵اردیبهشت نباشد.
پاسداریاززباندرمواجههباتهاجمفضایمجازی
استاندار خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه
حکیم توس چه در زمان حیات خود و چه پس از آن،
با شعر و حماسه زبان و هویت ملت ایران را حفظ کرد،
افزود :فردوسی نه تنها برای ما ایرانیان که برای تمام
فارسیزبانان قابل احترام است.
علیرضا رشیدیان گفت :امــروزه با گسترش فضای
مجازی ،واژههــا و زبان و فرهنگها مورد تهاجم قرار
می گیرد و امیدواریم که این برنامه ها و رویدادهای
فرهنگی در این دنیای پر از تهاجم زمینه حفظ زبان
فارسی را فراهم کند.

ادیبحقوقدان
ِ

مردپارسیناب
ِ

بانویحماسهها

ُ َ
محمدعلی اسالمی ندوشن مدرک دکتریاش را در رشته حقوق
وامدار ادبیات است .این شاعر،
بینالملل گرفته اما شهرتش را
ِ
ندوشن
۱۳۰۴در
زاده
سرشناس،
منتقد ،مترجم و پژوهشگر
ِ
یزد است و تا کالس سوم متوسطه را در دبیرستان «ایرانشهر» یزد
گذرانده است .سال  ۱۳۲۳راهی تهران شد و ادامه تحصیل داد
تااینکه از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت.
او تحصیالتش را در فرانسه و انگلستان دنبال کرد و درجه دکتری
حقوق بینالملل را از دانشکده حقوق دانشگاه سوربن دریافت
کرد .سال  ۱۳۳۴به ایران بازگشت و چندسالی در دادگستری
خدمت کرد اما بعد به تدریس حقوق و ادبیات در دانشگاه ملی،
مدرسه عالی ادبیات و ...روی آورد .اسالمی ندوشن در سال ۱۳۴۸
به همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد و با تألیفات ادبی اش
توانست به عضویت هیئت علمی دانشکده ادبیات این دانشگاه
درآید.
او سال  ۱۳۵۹به انتخاب خود از دانشگاه تهران بازنشسته شد،
با این حال اکنون در دانشکده ادبیات و در مقطع دکتری ادبیات
«مکتب های ادبی جهان» درس می دهد .اسالمی ندوشن از
حدود دوازدهسالگی شعر گفته است و در دوران دبیرستان برخی
سروده هایش را در مجله سخن به چاپ رسانده است .او شاعر
و نویسندهای تواناست اما بیشتر به تألیف آثار انتقادی و تحلیلی
پرداخته است و بیشتر اوقات خود را صرف پژوهش در آثار علمی و
ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرده است.
کتاب «ابر زمانه و ابر زلف» وی در سال  ۱۳۴۲کتاب برگزیده سال
از سوی انجمن کتاب شد .او طی ۵۰سال بیش از  ۴۵کتاب و
صدها مقاله در زمینه فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی نوشته
است.
تأسیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصل نامه هستی از
اقدامات فرهنگی اوست و اینک برخی کتابهای او :ماجرای
پایانناپذیر حافظ؛ زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه؛ داستان
داستانها؛ سرو سایهفکن؛ ایران و جهان از نگاه شاهنامه؛ ایران را
از یاد نبریم؛ به دنبال سایه همای؛ ذکر مناقب حقوق بشر در جهان
سوم؛ سخنها را بشنویم؛ ایران چه حرفی برای گفتن دارد؛ صفیر
سیمرغ؛ مالل پاریس و گلهای بدی (گزیدهای از شعر و نثر شارل
بودلر)؛ بهترین اشعار النگ فلو؛ باغ سبز عشق و. ...

وقتی از میرجاللالدین کزازی نام برده میشود ،پارسی نوشتن
و گفتن ،احتماال نخستین چیزی است که از ذهن می گذرد.
بهراستی ،مهر مثالزدنی او به سرزمینش در حساسیت و دقتی
که در پرهیز از واژگان بیگانه روا میدارد نمودار است .این استاد
دانشگاه ،نویسنده ،مترجم ،شاهنامهپژوه و پژوهشگر پرکار ،زاده
 ۲۸دی  ۱۳۲۷در کرمانشاه است ،اگرچه اصالتش به روستای کزاز
در استان مرکزی برمیگردد .او از چهرههای ماندگار فرهنگ و ادب
ایران در پنجمین همایش چهرههای ماندگار به سال  ۱۳۸۴و عضو
هیئت امنای بنیاد فردوسی است.
ترجمه او از «انهاید» ویرژیل به پارسی ،برنده جایزه کتاب سال
 ۱۳۶۹شدهاست ،همچنین «نامه باستان» که متن شاهنامه را با
جلد آن به چاپ رسیده
ویرایش و تفسیر او دربردارد و تاکنون ِ ۱۰
نخستین پژوهشهای بنیادین در جشنواره بینالمللی
است ،رتبه
ِ
خوارزمی را در سال  ۱۳۸۸به دست آورده است.
او پس از سپری کردن دوره دبیرستان در کرمانشاه ،تحصیالتش
را در رشته زبان و ادب فارسی در پایتخت دنبال کرد .سال ۱۳۷۱
نام «نمادشناسی در شاهنامه» نوشت.
پایاننامه دکتری خود را با ِ
ادبیات فارسی
دانشکده
علمی
هیئت
کــزازی هم اینک عضو
ِ
و زبان های خارجی در دانشگاه عالمه طباطبایی است .او با
زبان های فرانسوی و اسپانیایی و آلمانی و انگلیسی آشناست
و تاکنون دهها کتاب و نزدیک به سیصد مقاله نوشته است و در
همایشهای گوناگونی در ایران و کشورهای دیگر سخنرانی کرده
است .این استاد سرشناس ادب پارسی از سال  ۷۶تا  ۷۹در اسپانیا
ایران شناسی و زبان پارسی درس می دهد .برخی کتاب های
او عبارتاند از :از گونهای دیگر؛ ُد ّ ِر دریای َدری؛ رخسار صبح؛
بیکران سبز؛ مازهای راز؛ زیباشناسی سخن پارسی؛ رؤیا،
ِ
حماسه ،اسطوره؛ پارسا و ترسا؛ پرنیان پندار؛ پند و پیوند؛ روزهای
آسمان جان؛ فرهنگ نظریه و نقد
کاتالونیا؛ خشم در چشم؛ در
ِ
اثر فنلون؛ شهر
تلماک
هومر؛
اثر
ادیسه
اثر ویرژیل؛
ِ
ِ
ادبی؛ انهاید ِ
سنگی ،نوشته اسماعیل کادره؛ و. ...
کزازی همچنین به افتخاراتی چون دریافت جایزه بهترین کتاب
سال  ۱۳۶۹و جایزه نخست پژوهش های بنیادین جشنواره
خــوارزمــی ،۱۳۸۳و برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار در
فرهنگ و ادب سال  ۱۳۸۴دست پیدا کرده است.

شیفتگی پری صابری به شعر و ادب و بهویژه ادبیات کالسیک
و باز بهطور خاص به شاهنامه فردوسی از کارنامهاش پیداست.
در میان نمایش های گوناگونی که ایــن بانوی پیشکسوت
تئاتر ایــران نوشته و کارگردانی کــرده اســت ،سهم درخــوری
آن قــرآن عجم -شاهنامه -اســت .رستم و سهراب ،رستم و
از ِ
اسفندیار ،هفت خوان رستم ،سوگ سیاوش ،و بیژن و منیژه.
صـــــــا بـــــــر ی ســـــــــا ل  ۱ ۳ ۱ ۱د ر کـــــر مـــــا ن
زاده شد .او پس از پایان دوره متوسطه برای ادامه تحصیل در
رشته سینما و تئاتر به پاریس رفت .در دوران دانشجویی فیلم
کوتاهی دربــاره یکی از رباعیات خیام ساخت که بهترین فیلم
دانشجویی  ۱۹۵۴در فرانسه شناخته شد .در مکتب تانیا باالشوا
تئاتر آموخت و پس از مدتی که برای مطالعه در اسپانیا به سر
ُبرد در  ۱۳۲۴به ایران بازگشت .او در ایران گروه تئاتر پازارگاد را

راهانــدازی کرد .در سالهای  ۱۳۵۷–۱۳۴۷مدیر فعالیتهای
فــوق برنامه دانشگاه تهران بــود و تــاالر مولوی را در تهران
تأسیس کرد.
او نمایشنامه «کرگدن» اوژن یونسکو را دوباره به پارسی برگرداند
و حمید سمندریان در  ۱۳۵۰آن را در دانشگاه تهران روی صحنه
برد .پس از انقالب  ۱۳۵۷به خارج از ایران رفت .نمایشنامه «من از
کجا ،عشق از کجا» را درباره زندگی فروغ فرخزاد نوشت و در ۱۹۸۱
در لسآنجلس اجرایی موفق از آن ارائه داد .سپس اجرای موفق
دیگری از آن ،در جشنواره هنری بازیهای المپیک ،به انگلیسی
روی صحنه آورد .در بازگشت به ایران کمکم فعالیت تئاتریاش را از
سر گرفت و نمایشهای «من به باغ عرفان» درباره زندگی سهراب
سپهری و «هفت شهر عشق» را با الهام از عطار نیشابوری به صحنه
برد .یکی از نمایش های مطرح صابری «شمس پرنده» درباره
مولوی است .او «شمس پرنده» و «اسطوره سیاوش» را در تاالر
یونسکوی پاریس اجرا کرد« .رند خلوتنشین» درباره حافظ« ،باغ
دلگشا» درباره سعدی« ،یوسف و زلیخا»« ،در اندرون من خسته»
از دیگر آثار او هستند.
برخی افتخارات او عبارتاند از دریافت نشان ابنسینا (یونسکو)
 ،۱۳۸۳–۲۰۰۴نشان شوالیه فرانسه  ،۲۰۰۴–۱۳۸۳تندیس و
لوح سپاس هجدهمین ،نوزدهمین ،بیستمین ،بیست و یکمین
و بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر.

سا یه  ا قتصا د ینیا  -ا مرو ز به کلمه
«ویرایش پژوه» برخوردم .کسی آن را در
معرفی خود به کار برده بود و من تا حال این
کلمه را نشنیده بودم .پارسال نیز در کنگره
سعدی در شیراز ،یکی از شرکت کنندگان
خود را «صلحپژوه» معرفی کرد و این کلمه
بر شم زبانی من گران آمد ،هرچند در بن
قلبم می دانم این گرانی تنها کار ساخت
کلمه و نازکی طبع و شم زبانی من نیست.
آنچه پیشتر ذوق مرا آزرده و باعث شده است
خطوط صورتم را ناخودآگاه درهم کشم ،آن
است که اساسا کسی در معرفی خود از چنین
القابی استفاده کند و هر اسمی را به راحتی
آب خوردن ،به بن مضارع محترم و محتشم
«پژوه»بچسباند.دیگربماندکهآنفردجوانی
باشد که هنوز دهه سوم عمرش را هم به آخر
نرسانده است .آیا رفتار ذهن من با کلمات
زیاده سنتی است که با لغت «پژوهشگر»
سیمای مجتبی مینوی و ناتل خانلری
و شفیعی کدکنی پیش چشمم نمو د ار
میشود؟ اولین بار ترکیب اسم با بن مضارع
«پژوه» را در پیوند با آثار بهاءالدین خرمشاهی
شنیدم و برایم سراسر تازگی داشت:
حافظپژوهی و قرآنپژوهی .نمیدانم پیش از
آن هم به کار رفته بود یا نه ،اما لقب حافظپژوه
و قرآنپژوه از دو جنبه برازندگی داشت :هم
برازنده حافظ و قرآن بود ،هم چنان برازنده
خرمشاهی که خیلی زود در افواه اهل کتاب
نشست و خوش بر زبانها و قلمها گشت و
جاافتاد.من نمی دانم ویرایش پژوه یعنی
چه .اگر مؤسسه انتشارات فرانکلین را مبنا
بگیریم ،از عمر ویرایش ،به معنای امروزی
که ما مراد میکنیم ،در مملکت ما نیم قرن
بیشتر نمی گذرد .شمار کل کتاب ها و
مقاالتی که در این زمینه تألیف شده (که تازه
نیمی از آنها تکرار همین اطالعات موجود
در ظرف های مختلف است) در قیاس با
آنچه درباره فیالمثل حافظ و قرآن به رشته
تحریر درآمده است ،رقم پایینی است و
فهرست آن هنوز به صورت یک کتاب هم
نمیتواند درآید .خود لغت «ویرایش» همان
نیم قرن هم نیست که ساخته شده و رواج
گرفته است .پس چطور می توان قائل به
ویرایشپژوهی شد و طرفه اینکه آن را به خود
اطالق کرد؟ اگر ویرایشپژوه داریم ،پس هر
پژوهنده دیگری هم میتوانیم داشته باشیم،
از پرتقالپژوه بگیر تا دیوارپژوه و هواپژوه و
کلهپاچهپژوه!کلمات زندهاند .جان و رگ و
خوندارند.آنهاهممثلماآبروواعتباردارند.
اگر می خوانیم ،اگر می نویسیم ،و اگر در
حوزههای مرتبط با کتاب و قلم کار میکنیم،
همچنان که مراقب اعتبار خود هستیم،
مراقب شأن کلمات هم باشیم و آنها را بهعبث
باطل نکنیم .ما از کلمات آبرو می گیریم.
آبروی خودمان و کلمات را بر خاک نریزیم.
پی نوشت :الزم دیدم خدمت مخاطبان
گرامی درباره سابقه بحث نکتهای را عرض
کنمکهشایدبرخی،ازسرجوانیونوخامگی،
و عدهای به سبب دور بودن از حوزه بحث،
از آن بی اطالع باشند:استاد خرمشاهی
لفظ «پژوهندگی» را از سر فروتنی به کار
برده بودند .منظور ایشان از «قرآنپژوهی»
و «حافظ پژوهی» این بود که شأن قرآن و
مقام حافظ اجل از آن است که بتوان آنها
را «شناخت» و لفظ «قرآ ن شناسی» و
«حافظشناسی» را به کار برد ،پس بهتر است
چنین ادعایی نکنیم و به لفظ «قرآنپژوه» و
«حافظپژوه» بسنده کنیم .حاال خوشمزه
است :لفظی که استادخرمشاهی از سر
فروتنی به کار بردند اسباب مکابره و تفاخر
شده است .زندگی واژهها در گذر زمان چقدر
عجیب است.
صاحبخبر

ناممبارکفردوسی
تجلیپیوندایرانواسالم
رئیس فرهنگستان هنر گفت :فردوسی یکی
از آشتی دهندگان اسالم و ایران و یکی از
بسترهای پیوند فرهنگ و هویت ملی و هویت
اسالمی است.
به گزارش ایسنا ،علی معلم دامغانی افزود:
این اثر مبارک(شاهنامه) را فردوسی در طول
تاریخ برای تمام مردمی که به نام «ایرانی»
در این گستره جغرافیایی ــ فرهنگی بزرگ
و پهناور از حوالی پکن تا قیروان در مراکش
میزیستهاند گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد :همه تحت تأثیر
حکمت و اندیشه فردوسی بوده اند و
هیچ گاه در منظومه و افق کالم و نگاه او
احساس نکرده اند که ایرانی اند و مسلمان
نیستند و یا مسلمان اند و ایرانی نیستند .نام
مبارک فردوسی ،تداعی و تجلی پیوند میان
ایرانیبودن و مسلمان زیستن در سرتاسر این
گستره وسیع فرهنگی و زبانی است.

