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 اقتصــاد هــر مبحثــی كــه امــروزه نظــر بســیاری از اندیشــمندان اقتصــادی جهــان 

ــر توســعه  ــاوه ب ــه اقتصــاد هــر، ع ــه توجــه ب ــرده، چــرا ك ــب ك ــه خــود جل را ب

اقتصــادی، بــه رشــد و بالندگــی هــر نیــز كمــك می كنــد. پروفســور »هانــس 

ــردام،  ــموس روت ــگاه اراس ــر دانش ــگ و ه ــکده فرهن ــر دانش ــتاد ه ــگ«، اس ابین

ــد  ــه: »درآم ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــد؟« ب ــدان فقیرن ــرا هرمن ــاب »چ ــنده كت نویس

ــی از  ــت و نیم ــم اس ــیار ك ــه بس ــن جامع ــه میانگی ــبت ب ــدان نس ــط هرمن متوس

ــدان کــم اســت  ــی درآمــد هرمن ــد. وقت ــر خــط فقــر زندگــی  می كنن ــدان زی هرمن

ــدان  ــرای هرمن ــادی ب ــرد، آزادی زی و شــغل دوم، ۹۰ درصــد وقــت آن هــا را می گی

وجــود نــدارد و بــر خــاف بــاور بیشــر اقتصاددانــان، بســیاری از هرمنــدان رضایــت 

ــد«.   شــغلی ندارن

در ایــران نیــز توجــه بــه اقتصــاد هــر عمــری كوتاه تــر از یــك دهــه دارد و در ایــن 

راســتا كارهــای كمــی صــورت گرفته اســت. برخــی از هرمنــدان برایــن باورنــد كــه 

ــدان  ــا هرمن ــد ت ــف كن ــار تعری ــروش آث ــرای ف ــازوكاری مناســب ب ــد س ــت بای دول

بتواننــد بــا آســایش بیشــری بــه هــر خــود بپردازنــد و دغدغــه معیشــتی نداشــته 

باشــند. امــا تاكنــون حراجی هــا و اكســپوهای برگــزار شــده، نظــر بســیاری از آنــان 

ــت.  ــن نكرده اس را تأمی

ــه »حــراج  ــرار گرفت ــال ق ــورد اقب ــر م ــه در ســال های اخی ــی ك یكــی از حراجی های

ــل  ــی در هت ــال متوال ــن س ــرای پنجمی ــال ب ــاه امس ــرداد م ــه خ ــت ك ــران« اس ته

پارســیان تهــران چكــش خــورد و فروشــی بالــغ بــر 25 میلیــارد تومــان را بــه خــود 

اختصــاص داد. بــه گفتــه علیرضــا ســمیع آذر مدیــر ایــن حــراج :»حــراج تهــران در 

ــروش  ــار، ف ــن آم ــش از ای ــت. پی ــروش داش ــون دالر ف ــم  میلی ــن دوره هفت و نی ای

هــر ایــران در کریســتیز، ســاتبیز و بوامــز رقمــی حــدود ۸  تــا ۹ میلیــون دالر بــوده 

اســت. جمــع فــروش آنهــا قــدری از ایــران بیشــر اســت و بــه ایــن ترتیــب حــدود 

ــان  ــا جه ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــا اس ــور م ــر کش ــروش ه ــهم ف ــون  دالر س ۱۶ میلی

ــزی نیســت«. چی

ــادی و  ــد ســود م ــه اقتصــاد هــر می توان ــه توجــه ب ــر آنســت ك ــه بیانگ ــن گفت ای

معنــوی فراوانــی بــه كشــور برســاند و بــرای رســیدن بــه حراجی هــای جهــان هــزار 

راه نرفتــه وجــود دارد. 

سـردبیر

هزار راه نرفته به سوی اقتصاد هرن 



ماه مهمانی خدا چو رسید
شاعر شاعران جناب حمید

حضرت دوست را مناسب یافت
سفر خلد را موافق دید

گو ُگم جمعه بار رفتن بست
گرگ و میش سحر به یار رسید

سر مرغان باغ جنت بود
فرجه ای كرد و سوی باغ پرید
مرد فرض ركوع بود و سجود

خم شد از رنج و پیش كس نخمید
مشفق، جذبه و اوستا بود

برد از اینجا به شهر نور نوید
كه در عالم هنوز هست نماز
مردم از خدمت خدا نرمید

رحمه اهلل حمید و زمره شعر
مانده زیشان چكامه باد و نشید

حســین بادامچــی در نشســت تخصصــی زبان هــای باســتانی کــه عــر دوشــنبه، 

ــرد  ــه كارب ــاالر هامیــش هــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد، ب 10 خــرداد، در ت

زبــان اكــدی در ایــران باســتان پرداخــت.

»كتیبه هــای  انتشــار  نویــد  خــود،  ســخرانی  ابتــدای  در  وی 

ــن  ــار ای ــم را در انتش ــتاد معل ــت اس ــید« را داد و حامی تخت جمش

كتــاب شایســته تقدیــر دانســت. بادامچــی كــه عنــوان ســخرانی اش 

دربــاره »زبــان اكــدی و كاربــرد آن در ایــران باســتان« بــود، بــا 

ــان آغــاز كــرد و اظهــار  مقدمــه ای در خصــوص پیدایــش خــط و زب

داشــت: بــرای اینكــه مــا بــه زبــان اكــدی بپردازیــم، می بایســت در 

ابتــدا بــه دو انقــاب یكجــا نشــینی و شهرنشــینی اشــاره كنیــم كــه 

ــرد و  ــم ك ــان فراه ــرای انس ــداری را ب ــاورزی و دام ــكان كش دو ام

انســان الزم نبــود بــرای غــذا از جایــی بــه جــای دیگــر كــوچ كنــد.

ــاب  ــت و افــزود:  انق ــگارش پرداخ ــای پیدایــش ن وی بــه زمینه ه

شهرنشــینی كــه مربــوط بــه 4۰۰۰ ســال )ق.م( اســت، زمینــه نــگارش 

ابتدایــی را فراهــم آورد. در آن زمــان نیــاز بــه حسابرســی بــرای ثبــت 

ــای  ــا عامت  ه ــن ی ــب توك ــن ترتی ــه ای ــات احســاس شــد و ب اطاع

ــتفاده  ــددی اس ــات ع ــت اطاع ــرای ثب ــه ب ــد ك ــاخته ش ــاده س س

می شــد. بعدهــا بــر روی ایــن توكن هــا عائــم و نقــش و نگارهایــی 

ــه  ــپس ب ــد. س ــود آم ــه وج ــده ب ــای پیچی ــد و توكن ه ــذارده ش گ

ــای  ــه گوی ه ــم ك ــارم )ق.م( برمی خوری ــزاره چه ــانه هایی در ه نش

ــرده  ــه كار ب ــا ب ــه عامت ه ــت دادن ب ــرای اصال ــتند و ب ــی هس گل

ــرار  ــا ق ــا را درون گوی ه ــه عامت ه ــب ك ــن ترتی ــه ای ــدند. ب می ش

می دادنــد و بــرای شــامرش بایــد گوی هــا را می شكســتند. البتــه 

عامت هــا بــه تنهایــی قابــل اســتناد نبودنــد و ممكــن بــود تعــداد 

ــداع دیگــری هــر عامتــی كــه  ــد و در اب عامت هــا را فرامــوش كنن

ــر روی  ــز ب ــوراخ نی ــك س ــر آن ی ــد در براب ــوی می  انداختن ــل گ داخ

گــوی می گذاشــتند. برخــی پژوهشــگران معتقدنــد كــه از كیســه های 

چرمــی بــرای نگــه داری گوی هــا اســتفاده می كردنــد امــا نشــانه ای از 

ــون كشــف نشــده اســت. ــن كیســه ها تاكن ای

ــه داد:  ــاره و ادام ــی اش ــای گل ــاخت لوح ه ــه س ــگر ب ــن پژوهش ای

بعــد از توكن هــای ســاده، پیچیــده و گوی هــا، متوجــه شــدند بــرای 

ــوع  ــه ن ــكل ك ــتطیل ش ــی مس ــای گل ــد لوح ه ــانی كار می توانن آس

اطاعــات آن فقــط عــدد شــامر اســت، مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. 

در مرحلــه بعــد یعنــی 32۰۰ )ق.م( مــا بــه لوح هایــی برمی خوریــم 

كــه فقــط عــدد شــامر نیســتند، بلكــه اندیشه نگاشــت نیــز هســتند 

ــویم. ــگارش می ش ــا وارد دوره ن و م

بادامچــی بــه دو نظــام نــگارش بــه جــا مانــده در آثــار پرداخــت و 

ــده در 32۰۰ )ق.م(، دو  ــا مان ــه ج ــار ب ــا و آث ــد: كتیبه ه ــادآور ش ی

نظــام نگارشــی را نشــان می دهنــد كــه تقریبــاًً همزمــان بــه وجــود 

ــام،  ــن دو نظ ــت. ای ــخص نیس ــان مش ــر و تقدمش ــا تأخ ــد ام آمدن

یكــی خــط »میخــی اولیــه« اســت كــه در بین النهریــن شــكل گرفتــه 

ــده  ــود آم ــه وج ــتان ب ــه در خوزس ــی« ك ــی ابتدای ــری »ایام و دیگ

ــه خــط میخــی نخســتین یكصــد  ــد ك ــه برخــی معتقدن  اســت. البت

ــر از خــط ایامــی ابتدایــی اســت، امــا نظــر قطعــی در  ســال جلوت

ــوان داد. ــورد منی ت ــن م ای

وی بــه ســه گونه نظــام نگارشــی اشــاره و بــه ترشیــح آنهــا پرداخــت: 

اكربرد زبان اكدی در ایران تشریح شد پیام تسلیت منظوم رئیس فرهنگستان هرن در سوگ 
استاد محید سزبواری
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ــام  ــه نظ ــه گون ــا« س ــف- ب ــگاری« و »ال ــا ن ــگاری«، »هج »كلمه ن

نگارشــی در آن زمــان هســتند. نظــام كلمه نــگاری بــه نظامــی 

گفتــه می شــود كــه هــر نشــانه برابــر یــك اندیشــه اســت. در نظــام 

ــك  ــوال از ی ــه معم ــت ك ــك هجاس ــر ی ــانه براب ــر نش ــگاری ه هجا ن

ــه ســه شــكل اساســی  ــب شــده اســت و ب ــت تركی مصــوت و صام

»صامــت- مصــوت«، »مصــوت- صامــت« و »صامــت- مصــوت- 

ــت. ــت« اس صام

ــگاه  ــات دانش ــكده ادبی ــخ دانش ــروه تاری ــی گ ــت علم ــو هیئ عض

ــرد:  ــح ك ــاره و ترصی ــی اش ــط میخ ــون خ ــن مت ــه كهن تری ــران ب ته

ــومری  ــان س ــه زب ــی از 32۰۰ )ق.م( ب ــط میخ ــون خ ــن مت كهن تری

هســتند و نظام هــای دیگــر بــرای نــگارش نیــز كــم كــم از خطــی كــه 

ســومریان ابــداع كــرده بودنــد، اســتفاده كردنــد، ماننــد: ایامی هــا، 

ــومریان  ــد از س ــا بع ــن  آنه ــا قدیمی تری ــا. ام ــا و هیتی ه ــدی ه اك

طبیعتــاً اكدی هــا هســتند زیــرا از نظــر جغرافیایــی نزدیــك بــه هــم 

بودنــد و از لحــاظ فرهنگــی نیــز وابســته بــه ایــن قــوم بودنــد

وی ســپس بــه ترشیــح نظــام نگارشــی، زمــان و مــكان زبــان اكــدی 

پرداخــت و ادامــه داد: نظــام نگارشــی خــط »میخــی اكــدی«، نظــام 

ــی  ــط میخ ــانه خ ــر نش ــه ه ــا ك ــن معن ــه ای ــت ب ــگاری اس ــا ن هج

برابــر یــك هجاســت. ایــن زبــان تقریبــاًً ششــصد نشــانه دارد و همــه 

نشــانه ها چنــد ارزشــی هســتند. ســومریان وقتــی می خواســتند 

نظــام هجــا نــگاری را گســرش دهنــد دو راه پیــش رو داشــتند یا باید 

بــرای هــر هجــا یــا واژه یــك نشــانه اســتفاده می كردنــد كــه بــه ایــن 

ــانه ها  ــه نش ــه ك ــا اینك ــد و ی ــاد می ش ــانه ها زی ــداد نش ــب تع ترتی

را چنــد ارزشــی كننــد و هــر نشــانه بــه چندیــن كلمــه معنــی شــود 

ــه در  ــن نشــانه هایی ك ــد. بنابرای ــا راه دوم را انتخــاب كردن ــه آنه ك

ــد ارزشــی هســتند و هــر نشــانه  ــم چن خــط »میخــی اكــدی« داری

ــد. ــت كن ــا ۱۰ نشــانه دالل ــه 5 ت ــد ب می توان

ــی  ــاظ زمان ــه داد: از لح ــه ادام ــن زمین ــی در همی ــین بادامچ حس

ــادی، خــط »میخــی اكــدی«  ــا ســده اول می از 25۰۰ ســال )ق.م( ت

رواج داشــت و آخریــن مــن بــه دســت آمــده مربــوط بــه ســال 75 

ــان  ــا پای ــادی اســت. پــس خــط میخــی اكــدی از 23۰۰ )ق.م( ت می

امپراتــوری هخامنشــی یعنــی یــك دوره 2۰۰۰ ســاله رواج داشــت. از 

نظــر مــكان كلیــه نواحــی خــاور نزدیــك باســتان كــم و بیــش از زبــان 

ــد. ــتفاده می كردن ــدی اس اك

مرجــم كتــاب »قانــون حمورابــی بــا ترجمــه مــن اكــدی« در ترشیــح 

ــدی را  ــان اك ــروزی زب ــان ام ــت: محقق ــدی گف ــان اك ــیامت زب تقس

ــد.  ــزی و حاشــیه ای تقســیم می كنن ــدی مرك ــان اك ــه دو دســته زب ب

زبــان اكــدی مركــزی بــه نواحــی مادرلنــد، خــود بین النهریــن 

یعنــی ســومر و بابــل گفتــه می شــود و زبــان اكــدی حاشــیه ای بــه 

متدن  هــای اطــراف ایــن ناحیــه می گوینــد. از جملــه متدن هــای 

ــن  ــوش مهمری ــم. ش ــاره كنی ــوش اش ــه ش ــم ب ــیه ای می توانی حاش

متدن هــای 2۰۰۰ )ق.م( اســت كــه زبــان اكــدی بــرای نــگارش 

اســتفاده می كردنــد و در ســوریه امــروزی كنــار دریــای مدیرانــه، در 

آناتولــی تاجــران آشــوری از زبــان اكــدی بهــره می بردنــد. در شــامل 

عــراق نیــز بــه آنهایــی كــه در حاشــیه بین النهریــن هســتند اكــدی 

حاشــیه ای می گفتنــد.

وی بــه منابــع یافــت شــده از زبــان اكــدی پرداخــت و افــزود: متــون 

ــت  ــن اس ــر 2۰۰۰ م ــغ ب ــزاره دوم، بال ــه اول ه ــدی از نیم ــان اك زب

ــدازه  ــی هســتند. ان ــون حقوق ــه مت ــوط ب ــه ۶۰۰ مــن، فقــط مرب ك

ایــن متــون حقوقــی كوچــك، مســتطیل و بالــش شــكل اســت و در 

كــف دســت جــای می گیــرد و چــون بــا قلــم نــوك تیــز می نویســند، 

ــد. ــای دهن ــادی در آن ج ــای زی ــد من ه می توانن

ــان  ــه زب ــت شــده ب ــون یاف ــه مقایســه مت ــدرس دانشــگاه ب ــن م ای

ــون  ــت مت ــی اهمی ــرد: وقت ــد ك ــت و تأكی ــومری پرداخ ــدی و س اك

یافــت شــده مشــخص می شــود كــه در مقایســه بــا یــك دوره ۱5۰۰ 

ــر  ــن ب ــه ۶۰۰ م ــا ب ــا ۱۰۰۰ )ق.م( م ــی از 25۰۰ )ق.م( ت ــاله یعن س

می خوریــم كــه همــه بــه زبــان میخــی اكــدی اســت امــا در همیــن 

دوره تنهــا شــاهد ۱۰ تــا ۱2 مــن بــه زبــان ســومری هســتیم كــه رواج 

ــه طــور گســرده نشــان می دهــد. ــن خــط را ب ای

ــران  ــدی در ای ــان اك ــرا زب ــه »چ ــؤال ك ــن س ــرح ای ــا ط ــی ب بادامچ

ــاره رواج  ــه درب ــح ســه نظری ــه ترشی ــوده اســت؟ ب ــج ب باســتان رای

ــگران  ــروه پژوهش ــتین گ ــه داد: نخس ــت و ادام ــدی پرداخ ــان اك زب

بــر ایــن باورنــد كــه یــك مســتعمره نظامــی بابلــی در ایــن مناطــق 

بــه عنــوان قــدرت برتــر وجــود داشــته اســت و اســناد یافــت شــده 

مربــوط بــه اینهاســت. مطالعــات بعــدی نشــان داد كــه در نیمــه اول 

هــزاره دوم بابلی هــا قــدرت برتــر در ایــام نبودنــد بلكــه ایامی هــا 

قــدرت برتــر بودنــد و در متــون بــه دســت آمــده نشــان می دهــد كــه 

ایامی هــا بــه بابــل لشكركشــی می كردنــد؛ بــه طــوری كــه شــاهان 

»پــدر«  خــود  نوشــته های  در  را  ایامــی  شــاهان  بین النهریــن، 

ــرادر« و  ــود را »ب ــر خ ــدرت براب ــان ق ــرا در آن زم ــد؛ زی می نامیدن

ــد. ــاب می كردن ــدر« خط ــر را »پ ــدرت برت ق

ــقوط  ــب س ــه موج ــی ك ــه بحران های ــه دوم ب ــح نظری وی در ترشی

ــوان كــرد: كســانی چــون  ــوری اكــد شــده اســت، اشــاره و عن امپرات

ملــرت معتقــد هســتند كــه بحران هایــی كــه بــه ســقوط امپراتــوری 

ــای  ــد كــه مبن ــه خوزســتان رفتن اكــد منجــر شــد مهاجــران اكــدی ب

ــه دلیــل اســتفاده از اســامی و نام هــا بــوده اســت كــه  ــه او ب نظری

ــرد. ــتناد ك ــه اســامی اس ــوان ب منی ت

بادامچــی ســومین نظریــه را قابــل قبول تــر دانســت و ترصیــح كــرد: 

در نظریــه ســوم تأثیــرات فرهنگــی و زبانــی عنــوان می شــود كــه بــه 

ــی در  ــرا منونه های ــت زی ــر اس ــه عقانی ت ــن نظری ــد ای ــر می رس نظ

متــون حقوقــی ایــران و اروپــا دیده ایــم كــه ایــران از زبــان عربــی و 

ــد. ــن اســتفاده می كرده ان ــان التی ــا از زب اروپ

وی ســپس بــه منونه هایــی از اســناد حقوقــی بــه دســت آمــده اشــاره 

و بــه ترشیــح و ترجمــه منونــه ای از ایــن متــون پرداخــت.
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عبداملجیــد ارفعــی، پــدر كتیبه خوانــی ایامــی در نشســت تخصصــی 

زبان هــای باســتانی بــا نقــد حــذف دروس پایــه ای در رشــته زبــان و 

ــگان دوره  ــیاری از دانش آموخت ــت: بس ــار داش ــی، اظه ــات فارس ادبی

دكــری زبــان و ادبیــات فارســی از ریشــه واژگان فارســی بی اطاعنــد، 

پــس چگونــه می خواهیــم آنــرا بــه آینــدگان خــود بیاموزیــم؟.

نشســت تخصصــی زبان هــای باســتانی بــا تأكیــد بــر رضورت آمــوزش 

و یادگیــری زبان هــای باســتانی، بــا حضــور محمدعلــی معلم دامغانــی 

ــی  ــه خوان ــدر كتیب ــی پ ــد ارفع ــر، عبداملجی ــتان ه ــس فرهنگس رئی

ایامــی، كتایــون مــزدا پــور اســتاد دانشــگاه تهــران، علیرضا اســامعیلی 

معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر، حســین بادامچــی عضــو هیئــت 

علمــی گــروه تاریــخ دانشــكده ادبیــات دانشــگاه تهــران، مینا ســلیمی 

ــو  ــوان عض ــدا اخ ــی، ن ــان و ادب فارس ــتان زب ــگر فرهنگس پژوهش

ــدرس دانشــگاه  ــت علمــی پژوهشــكده هــر، آزاده احســانی م هیئ

ــی  ــران و تن ــز آمــوزش  زبان هــای دانشــگاه ته شــهید بهشــتی و مرك

چنــد از پژوهشــگران و عاقه منــدان ایــن حــوزه، عــرص دوشــنبه، ۱۰ 

خــرداد، در تــاالر هامیش هــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد.

در ایــن نشســت ابتــدا »عبداملجیــد ارفعــی« پــدر كتیبه خوانــی 

ایامــی بــه آموزش هایــی كــه در دروس ادبیــات در گذشــته در 

دانشــگاه ها وجــود داشــت اشــاره و بــا نقــد حــذف برخــی از دروس 

در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی، اظهــار داشــت: هنگامــی كــه در 

ــه دانشــگاه  ــات فارســی ب ــل در رشــته ادبی ــرای تحصی دهــه ســی ب

تهــران راه یافتــم، دروســی چــون تاریــخ زبــان فارســی، تاریــخ ادبیــات 

ــتایی از  ــان اوس ــتان و زب ــی باس ــان فارس ــوی، زب ــان پهل ــی، زب عرب

ــر  ــه غی ــت. ب ــامر می رف ــه ش ــته ب ــن رش ــی ای ــه دروس تخصص جمل

ــا زبان هــای سانســكریت و اردو  ــا ب ــن دروس، اجــازه داشــتیم ت از ای

نیــز آشــنا شــویم. امــا مدتــی پیــش كــه بــا چنــد نفــر از دانشــجویان 

دوره دكــری زبــان و ادبیــات فارســی گفتگــو داشــتیم، متوجــه شــدم 

كســانی كــه قــرار اســت بــه عنــوان اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی 

تدریــس كننــد، متاســفانه از ریشــه بســیاری از كلــامت و واژگان 

فارســی اطاعــی ندارنــد و منی داننــد چــرا كلمــه »بنــدگان« را بــا »گ« 

جمــع می بندیــم یــا چــه نســبتی اســت میــان واژگانــی چــون دشــنام، 

ــت  ــدون گسس ــد ب ــان منی توان ــا. زب ــد این ه ــوار و مانن ــم، دش دژخی

از ریشــه خــود باشــد و وقتــی از ریشــه زبــان خــود اطاعــی نداریــم دغدغه عبداجملید ارفعی در حفظ زبان  فاریس

ــیم و  ــته باش ــان داش ــان اطمین ــده زبامن ــه آین ــم ب ــه می توانی چگون

ــت. ــر شده اس ــار آلزامی ــه دچ ــم ك ــی می مانی ــد كس ــت مانن درس

وی بــه پیشــینه خــط و زبــان در گذشــته اشــاره و ترصیــح كــرد: مــا 

ایــران را از زمانــی كــه آریایی هــا وارد رسزمینامن شــدند، منی شناســیم، 

ــه ایامی هــا در آن  ــی ك ــم. زمان ــر از آن برگردی ــه قبل ت ــد ب ــه بای بلك

می زیســتند كــه از 3۰۰۰ ســال پیــش از میــاد مســیح تــا بعــد از دوره 

هخامنشــی در ایــران حضــور داشــتند. همســایگانی نیــز در اطــراف 

مــا وجــود داشــتند كــه بــر روی فرهنگــامن تأثیــر داشــتند، هامن گونه 

ــا در  ــال چینی ه ــوان مث ــه عن ــم. ب ــذار بودی ــا تأثیرگ ــر آنه ــا ب ــه م ك

رشقــامن بودنــد یــا ارامنــه. بایــد بــه زبــان آرامــی كــه نوشــن آن در 

ایــران از زمــان هخامنشــیان آغــاز شــده نیــز اشــاره كنــم. قبــل از خــط 

آرامــی نیــز خطــوط میخــی نزدیــك بــه 3۰۰۰ ســال در ایــن منطقــه 

ــه  ــا چ ــه ب ــم ك ــه یابی واژگان می بینی ــرای ریش ــس ب ــت. پ دوام داش

گســره عظیمــی از فرهنگ هــا و زبان هــا مواجــه هســتیم.

ــید را  ــت جمش ــده از تخ ــا مان ــه ج ــته های ب ــی گل نوش ــتاد ارفع اس

ــام  ــش از اس ــده از پی ــا مان ــه ج ــی ب ــند دوران تاریخ ــن س بزرگ تری

ــادآور شــد: مــا اگــر می خواهیــم خودمــان و  ــران دانســت و ی ــه ای ب

پدرامنــان را بشناســیم، بایــد بــه اســناد و كتیبه هــای بــه جــا مانــده از 

آن دوران توجــه داشــته باشــیم. چگونــه بــدون آگاهــی و اســتناد بــه 

ــان و  ــخ ایامی ــم از تاری مدرك هــا و منبع  هــای بین النهرینــی می توانی

حتــی هخامنشــیان آگاهــی داشــته باشــیم؟

ــرای  ــت ب ــر اس ــرد: به ــان ك ــر نش ــود خاط ــخنان خ ــان س وی در پای

ــش  ــان دان ــان و زبامن ــینه های تاریخی خودم ــت آوردن پیش ــه دس ب

ــال آن  ــوی و امث ــاص دری، پهل ــان خ ــد زب ــه چن ــرص ب ــود را منح خ

محــدود نكنیــم، بلكــه بایــد گســره آگاهی هــای خــود را بــا آگاهــی 

از  پیشــینه ای بــس كهن تــر و همســایگان دیــروز و امــروز خــود 

گســرده تر كنیــم.
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ندا اخوان اقدم* 

زبان هــای ایرانــی شــاخه ای از گــروه زبان هــای هنــد و ایرانــی 

اســت کــه خــود آن، شــاخۀ عمــده ای از زبان هــای هنــد و اروپایــی 

بــه شــامر می آیــد. زبان هــای هنــد و ایرانــی بــه دو شــاخۀ هنــدی 

زبان شناســی  تحــول  لحــاظ  از  و  می شــوند  تقســیم  ایرانــی  و 

زبان هــای ایرانــی دارای ســه مرحله انــد: دورۀ باســتان، دورۀ میانــه 

ــامره ۱(  ــدول ش ــد. ) ج و دورۀ جدی

 

ــش  ــدود 3۰۰ پی ــی ح ــی یعن ــر دورۀ هخامنش ــه از اواخ دورۀ میان

ــر  ــرد. دقیق  ت ــان می پذی ــامی پای ــل دورۀ اس ــاز و اوای ــاد آغ از می

ــا  ــر ب ــال ۸۶7)م( براب ــا س ــاد ت ــش از می ــال 33۱ پی ــم از س بگویی

ــان  ــان فارســی دری را زب 254)ه.ق( کــه یعقــوب لیــث صفــاری زب

رســمی ایــران کرد.امــا نــگارش و کتابــت بــه زبان هــای دورۀ میانــه 

ــواردی  ــی در م ــارم هجــری )۹ و ۱۰ م( و حت ــا ســده ســوم و چه ت

ماننــد زبــان خوارزمــی تــا ســده 7 هجــری ) ۱3 م( ادامــه پیــدا کــرد. 

ــی  ــز جغرافیای ــی و نی ــر قواعــد زبان ــا ب ــه را بن زبان هــای دورۀ میان

ــد: ــده تقســیم می کنن ــروه عم ــه دو گ ب

ــد.  ــی دارن ــه دو شــاخۀ شــاملی و جنوب ــی ک ــف( زبان هــای رشق ال

ســغدی و خوارزمــی از زبان هــای رشقــی شــاملی و ســکایی )ختنــی( 

ــد. ــی جنوبی ان ــای رشق ــی از زبان ه و بلخ

ب( زبان هــای غربــی نیــز بــه دو شــاخۀ شــاملی و جنوبــی تقســیم 

می شــوند. شــاخۀ غربــی شــاملی در قلمــرو اشــکانیان متــداول 

ــد.  ــا پارتی گوین ــکانی ی ــوی اش ــا پهل ــگ ی ــه آن پهلوانی ــه ب ــوده ک ب

شــاخۀ غربــی جنوبــی زبــان متــداول در فــارس در دورۀ ساســانیان 

* . عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ هر

بــوده کــه در نواحــی دیگــر نیــز گســرش یافتــه اســت. بســیاری از 

ــتان و  ــی باس ــن فارس ــه مابی ــان را ک ــن زب ــد ای ــان جدی زبان شناس

ــا بــه ســنت،  ــد؛ امــا بن ــه نامیدن فارســی جدیــد اســت فارســی میان

ــو  ــه پَهل ــوی منســوب ب ــد. اصطــاح پهل ــز می گوین ــوی نی آن را پهل

اســت کــه در اصــل بــه رسزمیــن پــارت اطــاق می شــد؛ بنابرایــن از 

نظــر اشــتقاق پهلــوی بــه معنــی زبــان پارتــی اســت امــا از دیربــاز 

نوشــته های زردشــتیان بــه فارســی میانــه را پهلــوی گفته انــد. 

ــانی و  ــاهی ساس ــمی شاهنش ــان رس ــوان زب ــه عن ــی ب ــوی کتاب پهل

زبــان تحصیلــی موبــدان و درباریــان بــا پشــت رسگذرانــدن  تأثیــرات 

زبــان پارتــی بــه زبــان رســمی بــدل شــد. ایــن زبــان تــا ســدۀ ســوم 

بــه عنــوان زبــان محلــی فــارس نقــش تعییــن کننــده ای داشــت  و در 

زمــان ساســانیان یعنــی از ســدۀ 3 تــا 7)م( زبــان اداری و ارتباطــات 

شاهنشــاهی بــوده اســت و تــا ســده های ۸ و ۹)م( رایــج بــود امــا 

بــه عنــوان زبــان مــردۀ مذهبــی تــا ســده های ۹ و ۱۰ )م( بوســیلۀ 

ــت.   ــه کار می رف ــران ب ــتیان ای زردش

بنابرایــن منظــور مــا از آمــوزش زبــان پهلــوی هــامن پهلــوی کتابــی 

ــی  ــار کتاب ــۀ زردشــتی ساســانی اســت. آث ــر فارســی میان ــا دقیق ت ی

فارســی میانــه بــه خــط پهلــوی زردشــتی بزرگ تریــن حجــم روایــات 

ــد.  ــه را در برمی گیرن فارســی میان

ــدی  ــی و هن ــدگان زردشــتی ایران ــه بازمان ــون زردشــتی ب ــوه مت انب

ــده  ــر جامان ــه صــورت دســت نوشــته هایی ب ــوط می شــود و ب مرب

اســت کــه کهن تــر از ســدۀ چهــارم میــادی نیســت. کهن تریــن ایــن 

آثــار ) ترجمه هــای فارســی میانــۀ اوســتا، متــون دینــی_ آموزشــی( 

بی تردیــد در اواخــر دوران ساســانی )ســده های ششــم و هفتــم 

میــادی( از ســنت شــفاهی بــه کتابــت  در آمده  انــد امــا بیشــرین 

آثــار دینــی_ فقهــی زردشــتی، کــه بخــش بــزرگ ادبیــات پهلــوی را 

ــادی  ــم می ــم و ده ــده های نه ــه س ــوط ب ــد مرب ــکیل می دهن تش

اســت. 

زبان پهلوی: دریچه ای به تاریخ، فرهنگ، هرن و اسطوره

 جدول شامره ۱
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آثــاری کــه بــه زبــان پهلــوی تألیــف شــده بیشــر آثــار دینــی 

زردشــتی اســت حتــی آنچــه کــه در گــروه آثــار غیــر دینــی شــمرده 

می شــود ماننــد خــرو و ریــدگ و یــادگار زریــران و رســالۀ شــطرنج 

ــی رصف  ــار ادب ــه آث ــه نظــر می رســد ک ــد. ب ــی دارن ــگ دین ــز رن نی

ــای  ــا ترجمه ه ــه اســت؛ ام ــن رفت ــور و چــه منظــوم از بی چــه منث

فارســی و عربــی برخــی از آنــان را در دســرس داریــم ماننــد کلیلــه 

ــاً  ــا كام ــن ترجمه ه ــه ای ــه ک ــب البت ــک ش ــزار و ی ــه و ه و دمن

ــار  ــر آث ــز در دیگ ــب نی ــی مطال ــتند و برخ ــن نیس ــل م ــد اص مانن

ــاهنامه،  ــد ش ــوند؛ مانن ــده می ش ــی دی ــورت اقتباس ــه ص ــی ب ادب

ــات عاشــقانه ای ماننــد خــرو و شــیرین و   گرشاســب نامــه و روای

ــوی  ــات پهل ــوان گفــت رگه هــای ادبی ــع می ت ــر. در واق ــت پیک هف

ــو ادامــه پیــدا کــرده اســت.  ــار فارســی ن در ایــن آث

ســنت روایــت شــفاهی در دورۀ ایــران پیــش از اســام بســیار رایــج 

بــود از ایــرو بیشــر آثــار پهلــوی در زمان خود بــه کتابت 

در نیامــده و هــامن تعــداد محــدودی نیــز کــه مکتوب 

شــده بــود در دوران اســامی بــه ســبب تحــول زبــان 

ــه  ــوی ب ــط از پهل ــر خ ــی و تغیی ــه فارس ــوی ب پهل

ــی  ــات دین ــا و تعصب ــبب جنگ ه ــه س ــا ب ــی ی عرب

ــز  ــت. شــعر نی ــان رف از می

رسنوشــت  همیــن 

تحــول  داشــت.  را 

زبــان و تغییــر وزن 

عروضــی  بــه  هجایــی 

فراموشــی  موجــب 

کــه  شــد؛  اشــعاری 

بیشــر ســینه بــه ســینه 

شته می شــد  ا ه د نگا

موســیقی  بــا  همــراه  و 

کــم  البتــه  خوانده می شــد. 

رونــق شــدن و ممنوعیــت موســیقی 

در دورۀ اســامی نیــز دلیــل مضاعفــی بــرای 

گشــت.  اشــعار  فراموشــی 

ــراوان  ــیب ف ــتخوش آس ــز دس ــوی نی ــی پهل ــار دین آث

ــارم  ــوم و چه ــده س ــار در س ــن آث ــر ای ــت. بیش ــده اس ش

ــتی  ــن زردش ــه دی ــت ک ــی یاف ــف نهای ــی تألی ــری هنگام هج

دیگــر دیــن رســمی ایــران نبــود و عاقــه بــه داشــن آثــار مکتــوب 

ــن  ــامی دی ــدان و عل ــه موب ــد ک ــث ش ــودی باع ــرس از ناب ــز ت و نی

زردشــتی دســت بــه گــردآوری و تألیــف ایــن آثــار بزننــد؛ امــا بــاز 

ایــن متــون از آســیب حــوادث در امــان مناندنــد، بــه همیــن دلیــل 

ــورت  ــه ص ــپرم ب ــای زادس ــرد و گزیده ه ــار دینک ــن آث ــی از ای برخ

ــه مــا رســیده اســت.  ناقــص ب

ــان  ــه زب ــتا ب ــیرهای اوس ــه  و تفس ــار ترجم ــن آث ــش از ای ــک بخ ی

پهلــوی اســت کــه اصطاحــاً زنــد نامیــده می شــوند. رضورت ثبــت 

اوســتا بــه زبــان پهلــوی در دورۀ ساســانی بــه ســبب اینکــه دیگــر 

زبــان اوســتا زبــان مــرده ای بــود، احســاس می شــد. اگرچــه کــه زنــد 

ــت  ــود اس ــه موج ــه ک ــام آنچ ــت و مت ــت نیس ــتا در دس ــام اوس مت

ــس  ــد. پ ــار یکســانی ندارن ــان نیســتند و اعتب ــک زم ــه ی ــوط ب مرب

ــددی در  ــات متع ــوی تألیف ــه پهل ــۀ آن ب ــتا و ترجم ــف اوس از تألی

ــخ  ــه تاری ــوی انجــام گرفــت ک ــان پهل ــه زب ــون ب موضوعــات گوناگ

نهایــی آن هــا ســده های نخســتین اســامی بــه ویــژه ســدۀ ســوم و 

ــادی( اســت.  ــل ســدۀ چهــارم )ه.ق( )نهــم و دهــم می اوای

من هــای پهلــوی از تنــوع موضوعــی بســیار گســرده ای برخوردارند؛ 

از جملــه  واژه نامه هــا: فرهنــگ اویــم و فرهنــگ پهلویــگ؛ مطالــب 

گوناگــون دینــی کــه حکــم دانشــنامه های دینــی را دارنــد: دینکــرد، 

کامــی:  و  فلســفی  زادســپرم؛کتاب های  گزیده هــای  بندهشــن، 

شــکند گامنیــک وزار، گجســتک ابالیــش. برخــی متــون مربــوط بــه 

ــبت  ــردان نس ــی از دینم ــه یک ــه ب ــگویی ها ک ــا و پیش رشح الهام ه

داده شــده اســت: ارداویــراف نامــه ، یــادگار جاماســبی، زنــد وهمــن 

ــامن  ــزرگان و حکی ــه ب ــه ب ــا ک ــن؛ اندرزنامه ه یس

منســوب اند:اندرز  روحانیــان  و  شــاهان  و 

مینــوی  خروقبــادان، 

من هــای  خــرد؛ 

 ، ســی حام

و  تاریخــی 

 : یــی فیا ا جغر

ــران، کارنامــه  ــادگار زری ی

ایــران؛  بابــکان، شهرســتان های  اردشــیر 

ــا قوانیــن دینــی و حقوقــی:  کتاب هایــی ب

شایســت ناشایســت ، مادیــان هزاردادســتان 

شــهریاران،  زیــج  علمــی:  کتاب هــای   ،

کوچــک:  رســالۀ  چندیــن  و  تنگلــوش 

ریــدگ. و  خــرو  شــطرنج،  گــزارش 

بخــش دیگــر آثــار پهلــوی شــعر اســت و ویژگــی ایــن 

اشــعار چنیــن اســت کــه هــر بیــت شــامل دو مــرصاع بــوده 

ــی  ــه دو واژه آن اصل ــد واژه تشــکیل شــده ک و هــر مــرصاع از چن

ــای آخــر اســت. در وزن شــعر  ــر روی هج ــه ب ــۀ کلم اســت و تکی

فارســی میانــه و پارتــی عــاوه بــر تعــداد هجاهــای تکیــه دار، رضب 

ــه و رضب وزن  ــت برخــوردار اســت و جــای تکی ــز از اهمی وزن نی

ــان در دســت  ــن زب ــد متفــاوت باشــد. اشــعار اندکــی از ای می توان

اســت. البتــه آنچــه کــه مانــده دچــار تحریــف و دســتکاری شــده 

ــی  ــی و اخاق ــعار تعلیم ــده از اش ــاًت باقی مان ــیاری از قطع و بس

ــان  ــخیص آن ــه تش ــد ک ــای دارن ــور ج ــای منث ــان اندرزنامه ه در می

از نــر دشــوار اســت. بــرای منونــه از دو اثــر نســبتاً مفصــل درخــت 

ــرد.  ــام ب ــوان ن ــران می ت ــادگار زری ــوریگ و ی آس

ــه  ــون ب ــه مت ــم ک ــد در می یابی ــه ش ــه گفت ــه ک ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

جــا مانــده از زبــان پهلــوی از لحــاظ گســردگی و تنــوع موضوعــی 

ــرین  ــده بیش ــه جامان ــش از اســام ب ــران پی ــه از ای ــه ک ــان آنچ می
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جایگاه زبان های باستاین در مطالعات زبان فاریس
مینا سلیمی* 

جهــان كهــن بــه واســطه مطالعــات باســتان و از طریــق زبان هــای 

ــای  ــه زبان ه ــوِن هم ــناد و مت ــروزه اس ــت. ام ــل درك اس ــن قاب كه

باســتانی موجــود نیســتند. در ایــران نیــز برخــی از زبان هــای 

ایرانــی باســتان را از دســت داده ایــم. زبان هــای ایرانــی كــه از 

خانــوادۀ زبان هــای هندواروپایــی انــد، از باســتان تــا كنــون در ســه 

گــروه جــای مــی گیرنــد. از زبان هــای ایرانــی باســتان، تنهــا اســناد 

ــود  ــتان موج ــی باس ــتایی و فارس ــی اوس ــان یعن ــه دو زب ــوط ب مرب

اســت. زبان هــای ایرانــی میانــه، كــه بــه دو گــروه رشقــی و غربــی 

تقســیم مــی شــوند، عبارتنــد از زبان هــای ســغدی، خوارزمــی، 

ــی. ــوی و پارت بلخــی، پهل

ــون  ــی مت ــه یعن ــی میان ــی باســتان و ایران ــار ایران بســیاری از مــا آث

اوســتایی،  كتیبــه هــای فارســی باســتان، كتیبــه هــا و متــون پهلــوی 

و پارتــی یــا ســّكه هــا را خوانــده ایــم، اّمــا نــه اصــل آنهــا را، بلكــه 

برگــرداِن آنهــا بــه زبــان فارســی یــا دیگــر زبان هــای امــروزی جهــان 

ــداد  ــه تع ــد. چ ــرده ان ــرش ك ــن منت ــای كه ــان زبان ه ــه متخّصص ك

ــه  ــت؟ و چ ــده اس ــا خوان ــی آنه ــان اصل ــه زب ــار را ب ــن آث ــا ای از م

ــار بــه اصــل  رضورتــی دارد كــه بــه جــای خوانــدن ترجمــه ایــن آث

آنهــا رجــوع شــود؟

ــرای  ــه ب ــان ك ــرای ایرانی ــا ب ــه تنه ــزام ن ــن ال ــا و ای ــش ه ــن پرس ای

ــدن  ــت خوان ــه اهمی ــت و ب ــرح اس ــز مط ــان نی ــردم جه ــر م دیگ

ــه  ــد، چراك ــرده ان ــی ب ــن پ ــی كه ــن و یونان ــه التی ــیك ب ــار كاس آث

هــر ترجمــه ای نتیجــه انتخــاب هــای مرجــم و برداشــت شــخصی 

ــت؟ ــرده اس ــت درك ك ــن را درس ــا او م ــت. آی اوس

در بســیاری از مواقــع متأســفانه متــون را اشــتباه تفســیر مــی كنیــم 

ــح آن  ــرای تصحی ــی ب ــیم، راه ــت داده باش ــل را از دس ــر اص و اگ

نخواهیــم داشــت. ترجمــه هــا كامــل نیســتند و مــا منــی توانیــم در 

زبــان مــدرن رونوشــت و تصویــری كامــل از اصــل بســازیم. نزدیــك 

ــان او  ــه واســطه زب ــا ب ــِی مــن تنه ــر نویســنده اصل ــه تفّك شــدن ب

ــی  ــان اصل ــه زب ــات ب ــه در ادبی ــی ك ــد. از ســوی غنای ــی ده رخ م

وجــود دارد قابــل ترجمــه نیســت و غنــای ادبــی اثــر را در ترجمــه 

از دســت مــی دهیــم. نكتــه دیگــر آنكــه مرجــامن متخّصــص نیــز 

در دریافــت مــن و ترجمــه آن، مــواردی را حــل نشــده مــی گذارنــد 

ــد.  ــی منای ــر  آن را بررس ــی دیگ ــا متخّصص ــت ت ــاز اس ــواره نی و هم

ــخ،   ــت از تاری ــی درس ــی دریافت ــه در پ ــگرانی ك ــن پ  ژوهش بنابرای

ــا زبــان و متــون  ــا ب ــان و ادبیــات انــد، ناگزیرنــد ت ادیــان، هــر، زب

كهــن ایــن رسزمیــن آشــنا شــوند. ایــن الــزام در مطالعــات زبــان و 

ادبیــات فارســی نیــز وجــود دارد و مطالعــه متــون بــه زبــان فارســی 

بــا قدمــت بیــش از هــزار ســال نیازمنــد شــناخت و آگاهــی گســرده 

ــن  ــینه ای ــاختار و پیش ــد از س ــی بای ــان فارس ــگر زب ــت. پژوهش اس

زبــان آگاه باشــد، و یــا آنكــه بــا متخّصصــان در ایــن زمینــه همــكاری 

كنــد، در غیــر ایــن صــورت نتایــِج بــه دســت آمــده بــا اشــتباهات و 

نواقصــی همــراه خواهــد بــود. زبــان فارســی دنبالــه زبــان فارســی 

* فرهنگستان زبان و ادب فارسی

حجــم را دارنــد و از آنجایــی کــه پهلــوی کتابــی زبــان رســمی دولــت 

و دربــار ساســانی بــود و نیــز بــه دلیــل اینکــه منابــع بــرای شــناخت 

ــی از  ــده یک ــه جامان ــدک اســت و نوشــته های ب آن دوره بســیار ان

مهمریــن اســناد شناســایی و در برخــی مــوارد تنهــا راه شــناخت آن 

ــف از  ــرای پژوهشــگران عرصه هــای مختل ــن ب دوران اســت؛ بنابرای

جملــه ادیــان، تاریــخ، فرهنــگ، زبــان، ادبیــات، هــر، اســطوره و نیــز 

مطالعــات تطبیقــی و میــان رشــته ای دســتیابی و خوانــش ایــن متون 

دارای اهمیــت اســت. اگرچــه کــه برخــی از ایــن متــون بــه فارســی 

ــت  ــه پیداس ــا ناگفت ــده اند ام ــه ش ــر ترجم ــدۀ دیگ ــای زن و زبان ه

ــا مــن ترجمــه تفــاوت  کــه ارزش اســتفاده از مــن اصلــی بســیار ب

دارد عــاوه بــر اینکــه ترجمه هــا نیــز هــر یــک نقایــص و معایــب 

ــی و  ــه دانــش زبان شناســی، فرهنگــی، دین ــا ب خــود را داشــته و بن

ــد.  ــاِن ترجمــه انجــام گرفته ان اســطوره ای زم

ــده و  ــف ش ــور تعری ــن منظ ــه همی ــوی ب ــان پهل ــوزش زب دورۀ آم

ــته های  ــه  رش ــدان ب ــان و عاقه من ــگران، متخصص ــا دارد پژوهش بن

ــان  ــای پژوهشی ش ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــرده را ب ــام  ب ن

ــکان راه  ــد ام ــان در ح ــرای آن ــا ب ــازد ت ــنا س ــوی آش ــان پهل ــا زب ب

اســتفاده از متــون فراهــم گــردد. زیــرا طبیعی ســت کــه ارزش هــر 

کار پژوهشــی بــه منابــع آن وابســته اســت و بــرای شــناخت دورۀ 

ــران  ــای ای ــن دوره ه ــن و اثرگذارتری ــی از مهم تری ــه یک ــانی ک ساس

ــر از دســتیابی  ــز مهم ت ــچ چی ــش از اســام شــمرده می شــود؛ هی پی

بــه متــون بــه جامانــده از آن دوره و فرهنــگ نیســت. عــاوه 

ــت  ــه درک و دریاف ــوان ب ــون می ت ــن مت ــش ای ــا خوان ــه ب ــر اینک ب

واقعی تــر و ژرف تــری از آن دوره دســت یافــت. 

گل نبشته هخامنشی
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میانــه اســت كــه از دوران پــس از حكومــت هخامنشــیان تــا صــدر 

اســام رایــج بــوده و متونــی از آن در دســت اســت. زبــان فارســی 

میانــه نیــز بازمانــده زبــان فارســی باســتان اســت كــه كتیبــه 

ــتان  ــی باس ــت. فارس ــت اس ــی در دس ــای آن از دوره هخامنش ه

زبانــی ترصیفــی اســت كــه بــا الفبــای میخــی نوشــته شــده اســت. 

ــان  ــذر زم ــتان در گ ــای باس ــر زبان ه ــد دیگ ــز مانن ــان نی ــن زب ای

ــه،  دســتخوش تحّوالتــی شــد و در دوره بعــد یعنــی در دوره میان

ــر  ویژگی هــای رصفــی خــود را از دســت داد و در واقــع ســاده ت

ــیم،  ــی شناس ــروز م ــه ام ــی ك ــه صورت شــد، و در دوره اســامی ب

ــه  ــی، چ ــّوالت زبان ــرات و تح ــد. تغیی ــی درآم ــان فارس ــی زب یعن

ــا  ــن دوره  هــا، از باســتان ت ــا، طــی ای در ســاختار و چــه در معن

امــروز بــه گونــه ای اســت كــه جــز بــا شــناخت زبان هــای كهــن 

قــادر  بــه درك ایــن تحــوالت نیســتیم. مطالعــات زبــان فارســی 

شــاخه هــای متعــّددی دارد كــه در اینجــا بــه ذكــر چنــد مــورد 

ــردازم.  ــی پ ــن در آن م ــای كه ــگاه زبان ه و جای

ــان  ــه زب ــگ فارســی ب ــن فرهن در تدوی

متخّصــص  بــه  شــناس، 

كهــن  ادبیــات 

متخّصــص  و  نیازمندیــم. فارســی  باســتان  زبان هــای 

ــا  ــی ی ــات فارس ــان و ادبی ــص زب ــنایی متخّص ــد آش ــی تردی ــه ب البتّ

ــه  ــود و ب ــا زبان هــای باســتانی ســودمند خواهــد ب ــان شــناس ب زب

ــد. در  ــی انجام ــن فارســی م ــون كه ــر از مت ــر و درســت ت درك به

ــگ  ــه فرهن ــده ك ــاظ ش ــی لح ــش مهّم ــن بخ ــگاری نوی ــگ ن فرهن

نویســی ســّنتی فاقــد آن اســت، و آن بخــش ریشــه شناســی اســت. 

فرهنــگ جامــع زبــان فارســی كــه جلــد اّول آن یعنــی حــرف آ در 

ــرش شــد، از  ــان و ادب فارســی منت ســال ۱3۹2 در فرهنگســتان زب

ــه كار ریشــه شناســی علمــی  ــار ب ــرای نخســتین ب ایــن نظــر كــه ب

ــات ریشــه شناســی در مداخــل  ــر اطّاع ــگ فارســی و ذك در فرهن

اســت.  اهمیــت  دارای  پرداختــه، 

ــیار  ــگ بس ــگارش فرهن ــا در ن ــل ه ــن مدخ ــر تعیی ــوی دیگ از س

ــه شــیوه ســّنتی نگاشــته شــده  ــی كــه ب ــد. در فرهنــگ های مهم ّان

انــد، بــه تفكیــك مدخــل هــا بــر اســاس ریشــه آنهــا توّجــه نشــده 

اســت. بــرای منونــه، واژه آهنــگ دارای معانــی متعــّددی اســت اّمــا 

ــگ  ــی آهن ــل دارد، یعن ــك مدخ ــا ی ــی تنه ــای فارس ــگ ه در فرهن

ــی كــه  ــا همــه معانــی آن ذیــل یــك مدخــل آمــده اســت. درحال ب

آهنــگ در معانــی قصــد، عــزم، شــیوه، روش، حملــه، مــوج و ماننــد 

آن، از ایرانــی باســتان ā-θang-a-  آمــده، و آهنــگ در معانــی 

 -ā-hang-a ــتان ــی باس ــدا از ایران ــیقی و ص ــه موس ــوط ب مرب

گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن منــی توانیــم همــه ایــن تفكیــك هــای 

معنایــی را ذیــل یــك مدخــل بیاوریــم و مدخــل هــا بایــد بــر اســاس 

ریشــه تعییــن و مجــزّا شــوند.

نكتــه دیگــر در تدویــن فرهنــگ، تعییــن اصالــت واژه هــا و 

ــخیص  ــتی تش ــه درس ــد ب ــی بای ــت. یعن ــا اس ــخیص وام واژه ه تش

دهیــم كــه واژه مــورد نظــر ایرانــی اســت یــا از زبــان دیگــری وام 

ــی از  ــز واژه هــای ایران ــرای تشــخیص و متیی ــه شــده اســت. ب گرفت

وام واژه هــا و درك درســت معنــی آنهــا بایــد بــه زبان هــای ایرانــی 

ــران  ــه ای ــی ك ــن های ــان رسزمی ــن زب ــو و همچنی ــه، ن باســتان، میان

ــه از  ــی ك ــا  زبان های ــوده وی ــاط ب ــا در ارتب ــا آنه ــخ ب در طــول تاری

ــا كنــون از آنهــا وام گرفتــه و از زبان هــای ایرانــی  دوران باســتان ت

ــه از  ــی ك ــم، رجــوع شــود. تشــخیص واژه های ــا وام داده ای ــه آنه ب

ــان فارســی  ــی و... وارد زب ــی و ارمن ــدی، ترك ــی چــون هن زبان های

ــم اســت.  شــده اند، بســیار مه

ــی واژه هــای بســیاری را از زبان هــای  ــان ارمن ــخ، زب در طــول تاری

ــان فارســی وجــود  ــا چنــد واژه  در زب ــه اســت، اّم ایرانــی وام گرفت

ــه در  ــاچ ك ــا خ ــاج ی ــد واژه خ ــد، مانن ــی دارن ــل ارمن ــه اص دارد ك

لغــت نامــه صلیــب معنــی شــده و در زبــان فارســی و البتّــه 

زبان هــای كــردی و تاتــی و تركــی كاربــرد داشــته و برگرفتــه از 

ــت.  ــی xač اس واژه ارمن

در مــورد تشــخیص وام واژه هــای تركــی نیــز همچنیــن 

ــی  ــه واژه های ــت ك ــن اس ــم ای ــه مه ــت. نكت اس

ــی  ــه ترك ــد ك ــود دارن ــی وج ــان فارس در زب

نیســتند امــا بــه دلیــل واج هایــی 

ــی  ــای ترك ــا واژه ه ــد ب ــه دارن ك

اشــتباه مــی شــوند و در 

فارســی  فرهنــگ 

مشــّخص  شــود كــه بایــد 

اصــل واژه چیســت، آیــا 

فارســی اســت یــا وام واژه  از 

زبــان تركــی. ماننــد واژه قــراق.

همینطــور نــام هــای جغرافیایــی كــه 

گاهــی تلفــظ هــای غریبــی دارنــد، درحالــی كــه 

ــناخت  ــن ش ــتند. بنابرای ــد و وام واژه نیس ــت دارن اصال

ریشــه كلــامت و در نتیجــه تفكیــك هــای معنایــی دقیــق در 

فرهنــگ نویســی زبــان فارســی جــزء بــا اطّــاع از زبان هــای 

كهن تــر ممكــن نیســت. 

متخّصــص زبــان فارســی كــه فرهنــگ نــگاری مــی كنــد بایــد معنــی 

ــتی  ــه درس ــی را ب ــن فارس ــون كه ــه در مت ــه كار رفت ــای ب واژه ه

تشــخیص دهــد و شــاهد آنهــا را در مدخلــی مناســب و ذیــل تفكیك 

معنایــی درســت قــرار دهــد. گاهــی ممكــن اســت او بــه واژه ای در 

متــون كهــن فارســی برخــورَد كــه ایــن واژه در جایــی دیــده نشــده 
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و در فرهنگهــا هــم معنــی نشــده و یــا غلــط معنــی شــده اســت. 

ــا  ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــل واژه م ــه و اص ــد ریش ــا بای در اینج

ــا  ــی ت ــی و معنای ــر آوای ــود. از نظ ــن ش ــی آن روش ــت و معن ماهیّ

حــدود زیــادی مــی تــوان واژه هــای ناشــناخته در متــون فارســی را 

ــرد. واژه آوزه  ــن و بازســازی ك ــن، تعیی ــه زبان هــای كه ــه ب ــا توّج ب

ــده،  ــاف آم ــه االصن ــن تكمل ــی آن در م ــای عرب ــادل ه ــا مع ــه ب ك

تــك آمــد اســت و در مــن دیگــری دیــده نشــده اســت. از ســویی 

ــخ  ــن تاری ــارم هجــری و همچنی ــامل، از ســده چه در مــن حدودالع

ــا  ــن دو واژه ب ــت. ای ــده اس ــم واژه  آوازه آم ــده پنج ــی از س بیهق

واژه ســغدی wzyy »بركــه، آبگیــر« مرتبــط انــد و از ریشــه 

vaz- »رانــدن، حركــت كــردن، كشــیدن« گرفتــه شــده انــد. بنابرایــن 

ــن  ــن كه ــن دو م ــل واژه آوزه و آوازه در ای ــخیص، اص ــن تش ــا ای ب

فارســی روشــن مــی شــود. 

واژه  دیگــری كــه در متــون كهــن فارســی آمــده و در زبــان ســغدی 

قابــل بازیابــی اســت،  واژه  زخ بــه معنــی نالــه، فریــاد و صــدا اســت. 

در لغــت نامــه دهخــدا بــرای زخ معانــی آواز حزیــن، نالــه حزیــن و 

ماننــد آن آمــده امــا تفكیــك معنایــی دیگــری هــم ذیــل ایــن مدخــل 

ــا شــاهدی از رودكــی اســت و زخ در آن  ذكــر شــده كــه همــراه ب

طعنــه، گــواژه، طنــز و زخــم زبــان معنــی شــده اســت. بــی تردیــد 

اگــر صــورت ســغدی بــرای دهخــدا روشــن بــود و او متوّجــه معنــی 

اصلــی ایــن واژه مــی شــد، ایــن معنــی نادرســت را بــرای ایــن واژه 

در ایــن شــاهد ضبــط منــی منــود. 

نكتــه دیگــر توجــه بــه اعــام اســت. نــام هــای اشــخاص، قبایــل و 

جغرافیایــی دارای اصلــی كهــن و معنــی دارانــد و بــه مثابــه میــراث 

ملــی و فرهنگــی مــا هســتند كــه كمــر مــورد توجــه قــرار می گیرند. 

نــام هــا بــه مــرور و بــا گذشــت زمــان جزئــی از تاریــخ، اســاطیر و 

ــدم  ــان و ع ــت زم ــا گذش ــال ب ــن ح ــوند و در عی ــی ش ــگ م فرهن

توّجــه بــه معنــی و مفهــوم نــام هــا، معنــی آنهــا از دســت مــی رود 

ــون، كاتب هــا  ــه نظــر مــی رســند. در برخــی از مت ــی ب ــی معن و ب

ــد و  ــح كرده ان ــود تصحی ــلیقه خ ــه س ــی را ب ــای جغرافیای ــام ه ن

ایــن تخریــب و تصحیــف بــه دلیــل عــدم درك معنــی نــام هــا رخ 

ــون  ــه در مت ــی و ریشــه بســیاری از اعامــی ك داده اســت. از معن

كاســیك تاریخــی و جغرافیایــی بازمانــده بــی اطّاعیــم،  اّمــا گاهــی 

ــه  ــك ب ــط هــای نزدی ــتانی ضب ــا كمــك زبان هــای باس ــوان ب ــی ت م

نــام هــا و معنــی آنهــا را بــه دســت آورد. 

در راســتای بررســی رضورت و اهمیــت یادگیــری زبان هــای 

فرهنــگ- از  پــس  فارســی  زبــان  مطالعــات  در  باســتانی 

ــون  ــح مت ــه تصحی ــه مقول نویســی ب

ــج كار  ــم نتای ــی دانی ــه  م ــه البت ــم ك ــی كن ــاره م ــی اش فارس

تصحیــح متــون بــی تردیــد در  فرهنــگ هــا نیــز منعكــس 

ــغول  ــی مش ــات فارس ــان ادبی ــیاری از متخّصص ــود. بس ــی ش م

ــخه  ــی، نس ــتند، یعن ــون هس ــی مت ــخ خط ــح نس ــه كار تصحی ب

ــا  ــد و مــن را ب ــی یابن ــك مــن را م ــا نســخه هــای خطــی از ی ی

تصحیــح و شــاید توضیحاتــی منتــرش مــی كننــد. برخــی از بــزرگان 

فــن تصحیــِح مــن، بــا زبان شناســی و زبان هــای كهــن آشــنایی 

ــد.  ــرده ان ــرش ك ــون منت ــی از مت ــل قبول ــات قاب ــتند و تصحیح داش

اّمــا هســتند كســانی كــه بــدون آشــنایی بــا ایــن دانــش، دســت بــه 

ــفانه اشــتباهات بســیاری را وارد  ــد و متأّس تصحیــح متــون مــی زنن

متــون مــی كننــد و بــه نادرســت تصحیح هایــی را بــر روی واژه هــا 

انجــام مــی دهنــد و واژه هــای درســت را نادرســت مــی كننــد. 

ــه  ــی اســت ك ــان فارســی، واژه گزین بخــش دیگــر در مطالعــات زب

بــه طــور حتــم، نیازمنــد متخّصصــان زبان هــای باســتانی اســت. در 

ــان و ادب فارســی، در گــروه واژه گزینــی، كوشــش  فرهنگســتان زب

بــر آن اســت كــه بــا متخّصصــان زبان هــای باســتان همــكاری شــود، 

ــی و  ــه ریشــه شناســِی واژه هــای ایران ــه بیشــر ب ــر اســت ك و به

اهمیــت آن، در امــر واژه گزینــی توّجــه شــود. آشــنایی بــا زبان هــای 

بیشــر، تســلّط و مهــارت بیشــری را بــرای ایــن كار فراهــم مــی آورد. 

گزینــش واژه هــای كهــن و ســاخت مشــتّقاتی از آنهــا و ورود ایــن 

ــا  ــودآگاه و ب ــه ناخ ــود ك ــی ش ــبب م ــار س ــان گفت ــه زب ــا ب واژه ه

توجــه بــه شــّم زبانــی منونــه هــای دیگــری نیــز ســاخته شــوند. در 

ــر  ــزون ب ــه اف ــم ك ــی كن ــام م ــه مت ــن جمل ــا ای ــخنانم را ب ــان س پای

لّذتــی كــه از خوانــدن ادبیــات كهــن مــی بریــم، رضوری اســت كــه 

ــان در  ــن زب ــته ای ــا گذش ــی ب ــان فارس ــارت در زب ــرای داشــن مه ب

ارتبــاط باشــیم.        

خط اوستایی
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کمیتــه هــر معــارص پژوهشــکده هــر وابســته بــه فرهنگســتان 

هــر جمهــوری اســامی در ادامــه سلســله نشســت ها و کارگاه هــای 

مطالعــات و مباحــث بنیادیــن هــر، کارگاه تخصصــی »مقدمــه ای بــر 

رهیافــت تاریــخ اجتامعــی هــر« را بــا حضــور  »هلیــا دارابــی« مدرس، 

پژوهشــگر، منتقــد هــری و عضــو ایــن کمیتــه، عــرص دوشــنبه ســوم 

خردادمــاه ســال ۱3۹5 در پژوهشــکده هــر و بــا حضــور عاقه منــدان 

ــرد. ــزار ک بر گ

ــای  ــا و گرایش ه ــح دیدگاه ه ــه ترشی ــی ب ــا داراب ــن کارگاه هلی در ای

عمــده در مطالعــات تحلیلــی تاریــخ اجتامعــی هــر از دیــدگاه 

گفتامن هــای مارکسیســم، پســا مارکسیســم، مکتــب انتقــادی و... 

پرداخــت.

دارابــی در ادامــه گفتــار خــود بــه ترشیــح و تحلیــل مفاهیــم محــوری 

و کلیدواژه هــای اصلــی در دیــدگاه مورخــان مارکسیســم پرداخــت و 

گفــت: »یکــی از ایــن مفاهیــم مهــم: "ماهیــت ســاختارها" و کیفیــت اكرگاه تخصصی »مقدمه ای بر رهیافت تاریخ اجامتعی هرن«

کار و دگرگونــی آن در مطالعــات تاریــخ اجتامعــی هــر اســت. مفهــوم 

دیگــر: "عاملیــت" اســت یعنــی آن انگیــزه ای کــه هــر بــرای آن و بــه 

خاطــر آن تولیــد می شــود؛ اینکــه هرمنــد تــا چــه میــزان در روابــط 

ــر ســاختارهای از پیــش تعییــن شــده، عاملیــت دارد  تولیــد و در براب

ــده و  ــزان تغییر دهن ــا چــه می ــده اســت و ت ــا چــه حــد تأییدکنن و ت

آلرناتیــو«.

ــوژی را در  ــا از ایدئول ــن دیدگاهه ــی در ادامــه یکــی از کامل تری داراب

مارکسیســم ســاختارگرای »لویــی آلتــورس« معرفــی کــرد و بــه ترشیــح 

مفهــوم تحمیــل دوگانــه ایدئولــوژی بــه جامعــه از دیــدگاه وی 

پرداخــت. مفهــوم محــوری دیگــر »هژمونــی« بــود کــه وی در ترشیــح 

آن گفــت: »ایــن ایــده را "آنتونیــو گرامشــی" ماننــد پاســخی بــه ایــده 

متصلــب ایدئولــوژی نــزد مارکسیســت های نخســتین مطــرح می کنــد 

و در چرایــی دوام رسمایــه داری بــه جــای دولت هــای رسکوب گــر بــه 

رضایــت اجتامعــی تکیــه مــی ورزد. اینجاســت کــه هــر نقــش محــوری 

در تثبیــت "ســاختار قــدرت حاکــم" دارد«.

ــا-  ــی: "زیربن ــن حــوزه مطالعات ــوم محــوری را در ای ــن مفه وی آخری

ــه  ــزد هم ــا ن ــا- روبن ــه زیربن ــرد: »رابط ــد ک ــمرد و تأکی ــا" برش روبن

ــه مارکسیســم کاســیک  مارکسیســت ها یکســان نیســت. هــر چــه ب

نزدیک تــر شــویم زیربنــا نقــش قوی تــر و دســت باالتــر دارد و رابطــه 

ــی اســت«. ــا رابطــه ای علــی - معلول ــا روبن آن ب

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــری در پاس ــگر ه ــنده و پژوهش ــن نویس ای

ــه  ــت: »نظری ــیم گف ــه ای باش ــن نظری ــع چنی ــد مداف ــرا بای ــاً چ اساس

ــه  ــی مطــرح می شــود ک ــل نظریه های ــخ اجتامعــی هــر در مقاب تاری

اثــر هــری را کامــاً جــدا و مجــزءا از زمینه هــای اجتامعــی آن مطالعــه 

می کننــد.« 

وی در اینجــا بــه معرفــی و رشح خاصــه ای تاریخــی از متفکــران 

مارکسیســم کاســیک، مارکسیســم ارتدوکــس، مارکسیســم غربــی 

)وســرن مارکسیســم(، مارکسیســم نو)نئومارکسیســم( شــامل: مکتــب 

ــاش  ــه ت ــان اینک ــا بی ــت و ب ــادی پرداخ ــه انتق ــورت و نظری فرانکف

همــه مورخــان هــر و متفکــران مارکسیســم معطــوف بــه ایجــاد یــک 

رهیافــت علمــی بــه تاریــخ هــر بــه جــای دیــدگاه فــردی و ذهنــی و 

ایده آلیســتی بــود؛ نکاتــی از دیدگاه هــای عمــده ایــن صاحب نظــران 

را از گئــورگ لــوکاچ تــا فریدریــک آنتــال و هــاوز را بررســی کــرد. پایــان 

بخــش ایــن کارگاه تخصصــی تحلیــل آثــار )جوتــو( و )مازاچــو( از دیــد 

»آنتــال« و ترشیــح نظریــات »جــان برگــر« و اندیشــمندان نســل دوم 

تاریــخ اجتامعــی هــر از جملــه: »دی. جــی. کارک« و مــدل تحلیــل 

آثــار هــری از جملــه آثــار »گوســتاو کوربــه« و... بــود.
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پژوهشــکده هــر، دومیــن نشســت تخصصــی »تأثیــر اســام بــر هــر 

رشق-موســیقی و ادبیــات« را بــا حضــور شــامر زیــادی از اســتادان، 

دانشــجویان و عاقه منــدان مباحــث هــر رشق برگــزار کــرد.

ایــن نشســت تخصصــی کــه عــرص چهارشــنبه پنجــم خــرداد از 

ســاعت ۱4:3۰ تــا ۱7 در تــاالر هامیش هــای فرهنگســتان هــر 

برگــزار شــد؛ نــادره بدیعــی، بــا موضــوع: »تأثیــر موســیقی و 

ادبیــات ایرانــی در میــان اویغــوران چیــن«، بابــک خرضائــی دربــاره: 

»پیوندهــای موســیقی ختــا و خــن بــا موســیقی ایــران«، محمدباقــر 

ــن« و  ــی در چی ــخه پردازی فارس ــون نس ــوص: »کان ــی در خص وثوق

ــش  ــوی و نق ــات مان ــوان: »ادبی ــت عن ــامعیل پور تح ــم اس ابوالقاس

آن در هــر چینــی« ســخن گفتــه و بــه طــرح و تبییــن دیدگاه هــای 

ــد. ــود پرداختن خ

دومنی نشست تخصصی »تأثری اسالم بر هرن شرق«
اویغورهای چین: خطی از فرهنگ، زبان و آیین تا »هویت ایرانی«

در آغــاز نشســت، نریــن دســتان مدیر گــروه هر رشق پژوهشــکده 

ــرای  ــه ای ب ــر علمــی ایــن نشســت را فراهــم آوردن زمین هــر و دبی

ــار داشــت:  ــی اســام و هــر رشق دانســت و اظه ــش بین امللل هامی

»ایــن برنامــه دومیــن نشســت از سلســله نشســت های: "تأثیــر 

ــن پیش نشســت ها  ــه ای ــه شــامر مــی رود ک ــر هــر رشق" ب اســام ب

بــا هــدف هامهنگــی و آمــاده ســازی بــه منظــور برگــزاری نشســت 

بین املللــی اســام و هــر رشق خواهــد بــود کــه در دســتور کار 

ــرار دارد«. ــر رشق ق ــروه ه ــاری گ ــال ج ــای س برنامه ه

ــادره بدیعــی از صاحبنظــران فرهنــگ اویغــور و چیــن و صاحــب  ن

ــات و موســیقی رشق از  ــاالت متعــدد در حــوزه ادبی ــات و مق تألیف

جملــه: »فرهنــگ واژه هــای پارســی در زبــان اویغــوری«، »موســیقی 

ــن  ــر ای ــن« و... آغازگ ــی در چی ــات فارس ــن«، »ادبی ــی در چی ایران

ــات  ــر موســیقی و ادبی ــه: »تأثی ــار خــود را ب ــه گفت ــود ک نشســت ب

ایرانــی در میــان اویغورهــای چیــن و ایالــت ســین کیانــگ یــا 

ــی در  ــیقی ایران ــه موس ــا مطالع ــاص داد. وی ب ــینجیانگ« اختص ش

ــای  ــان ویژگی ه ــه بی ــینجیانگ« ب ــت »ش ــر ایال ــه ب ــا تکی ــن ب چی

ملیتــی و قومیتــی مــردم ایــن اقلیــم ، رشایــط دیــن و مذهــب ایــن 

ــای  ــژه فرقه ه ــه وی ــان و ب ــر عرف ــگ و فراگی ــور پررن ــردم و حض م

»کرویــه« و »نقشــبندیه« در ایــن منطقــه و بــه ویــژه کاشــغر -کــه 

ــت. ــوده- پرداخ ــت ب ــن ایال ــی ای ــت فرهنگ ــب و مرکزی قط

 بدیعــی در ادامــه بــه تأثیــر فراگیــر و دیرپــای موســیقی ایرانــی در 

ــا  ــد ب ــای پیون ــن حلقه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــه ب ــن منطق ای

فرهنــگ و هویــت ایــران اشــاره کــرد و گفــت: »مقامــات موســیقی 

ــوا، پنجــگاه و...  ــا نام هــای فارســی اســت: ن ــن قــوم همــه ب ــزد ای ن

کــه هــر کــدام 3۶۰ گوشــه و مایــه دارد یعنــی دقیقــاً مطابــق نظــام 

ــه و  ــه و مای ــک گوش ــال ی ــر روز س ــرای ه ــه ب ــد ک ــیقی بارب موس

دســتگاه داشــت.« 

ــیقی را  ــان موس ــزود: »آن ــه اف ــن منطق ــیقی ای ــح موس وی در ترشی

بــا پیــش درآمــد، درآمــد اول، درآمــد دوم، چهــارگاه، اوج، فــرود، 

ــه  ــز ب ــی نی ــد و ترانه خوان ــی اجــرا می کنن ــوازی، مرکب خوان مرکب ن

ــرد«. ــورت می گی ــان ص ــوری خودش ــان اویغ زب

ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه ترشیــح اصطاحــات رایــج در فرهنــگ 

مــردم و آیین هــای ایــن منطقــه از جملــه : »دانــس خانــه« ، »اصــول 
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خانــه«، »دســتان- دســتان چــی- دســتان رسا« پرداخــت و اویغوریــان 

را هــامن ســلجوقیانی معرفــی کــرد کــه بــه ایــران آمدنــد و فرهنــگ 

ــد و آن را  ــن بردن ــه چی ــود ب ــا خ ــد و ب ــی را آموختن ــدن ایران و مت

نــگاه داشــته و توســعه بخشــیدند. پایــان بخــش ایــن گفتــار، بیــان 

جزئیاتــی از کارگاه هــای ســازگری یــا ســازی و رونــد ســاخت و 

پرداخــت ســازها در ایــن منطقــه بــود.

ابوالقاسم اسامعیل پور؛ ادبیات مانوی و نقش آن در هر چینی

دومیــن ســخران ایــن نشســت علمــی، ابوالقاســم اســامعیل پور 

ــروه زبان شناســی  ــدرس گ ــتان، م ــای باس ــگ و زبان ه ــرای فرهن دک

دانشــگاه شــهید بهشــتی و صاحــب تألیفــات، مقــاالت و پژوهش های 

متعــدد و پرشــامر در حــوزه اسطوره شناســی بــود کــه دربــاره: 

ــت. وی  ــخن گف ــی« س ــر چین ــش آن در ه ــوی و نق ــات مان »ادبی

بــا بیــان نخســتین ســابقه کشــف متــون مانــوی در شــهر »تورپــان« 

یــا »تورفــان« در آغــاز ســده بیســتم بــه ترشیــح ریشــه ها و 

خاســتگاه های مانــی و مانویــت پرداخــت.

نویســنده و مرجــم مجموعــه کتــب اســطوره های جهــان بــا اشــاره 

ــش از چهــل هــزار دستنوشــته،  ــوی شــامل بی ــون مان ــه اینکــه مت ب

نقاشــی و نــگاره و خطابه هــای مانــی بــا عنــوان »کفاالیــا« می شــود 

بــه بیــان ارزش هــای محتوایــی، مفهومــی و غنــای ادبــی ایــن متــون 

از جملــه: زبــور مانــوی، اشــعار مانــی، ارژنــگ )یــا ارتنــگ یا ارســنگ 

یــا آنچنــان کــه در متــون ساســانی آمــده اســت: آردهنــگ( پرداخــت 

و بــه ریشــه های مشــرک آن بــا واژه ایکون)شــامیل - تصویــر( اشــاره 

. کرد

بر شــمردن  بــا  زبان شناســی  صاحب نظــر  و  مــدرس  ایــن 

ترشیــح  در  مانــوی  متــون  مشــخصه های 

نوشــتارهای نظــم و نــر مانــوی 

خاطــر نشــان کــرد: 

»بــه جــرأت می تــوان گفــت اگــر شــعر مــا در جهــان هنــوز حرفــی 

ــه  ــرای گفــن دارد ریشــه اش در پیــش از اســام اســت و آن گنجین ب

شــعرهای هجایــی و دارای وزن کــه در تورفــان کشــف شــد.« 

ــر ویژگی هــای  ــوی عــاوه ب ــون مان ــه افــزود: »مت ــن زمین وی در همی

کامــی دارای ویژگــی چندگانــه اســت. مانــی نقــاش بــوده و نخســتین 

مینیاتورهــای شــناخته شــده در جهــان منســوب بــه اوســت. او خودش 

خوشــنویس چیره دســتی بــوده و خــط مانــوی را نیــز خــود ســاخته و 

ابــداع کــرده اســت. ســومین ویژگــی، کتاب نــگاری یــا هــامن تذهیــب 

ــه  ــد ک ــت کردن ــدان پیرشف ــته چن ــن رش ــه در ای ــدی ک ــیه بن و حاش

آگوســتین قدیــس از بزرگ تریــن متألهــان و متکلــامن صــدر مســیحیت 

بــه مــدت نــه ســال بــه آیین مانویــت گرویــده بــود و در کتاب مشــهور 

»اعرافــات« خــود ترصیــح می کنــد هیــچ ملــت، کیــش و آیینــی چــون 

مانویــان در هــر کتاب آرایــی رسآمــد نبــوده اســت.«

 ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه معابــد مانــوی، راهبــان مانــوی، 

ــا  ــود را ب ــار خ ــرد و گفت ــاراتی ک ــوی اش ــن های مان ــا و جش آیین ه

ایــن جملــه جمع بنــدی و پایــان بخشــید: »در رسارس متــون مانــوی 

حتــی یک بــار بــه کلمــه »مــرگ« و »مــردن« بــر منی خوریــم. آنــان 

بــه جــای آییــن عــزا و ســوگ بــرای مــردگان بــه جشــن می نشســتند 

و کلمــه عــروج و رهایــی را در مــورد مــردگان و از بنــد حیــات 

ــه  ــز کلم ــی نی ــورد مان ــه در م ــد؛ چنانک ــه کار می بردن ــتگان ب رس

ــد. ــه کار برده ان ــت(« را ب ــه رف ــه نیروان ــا راد )ب »نیروان

بابــک خرضائــی؛ از چیــن تــا ماچیــن: ختــا و خــن در فرهنــگ ایرانــی 

و ادب پارســی

بابــك خرضائــی عضــو هئیــت علمــی بنیــاد دایرة املعــارف اســامی و 

عضــو گــروه موســیقی دانشــگاه هــر ســومین ســخران 

ایــن نشســت بــود كــه در حــوزه 

و  دســتگاهی  موســیقی 
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ــصت  ــش از ش ــد و بی ــش می كن ــن  پژوه ــاالت که ــیقی در رس موس

مقالــه پژوهشــی در نرشیــات تخصصــی موســیقی بــه انتشــار 

ــت. ــانده اس رس

ــش  ــن« و نق ــا و خ ــه ای از »خت ــان مقدم ــا بی ــدا ب ــی در ابت خرضای

ــی  ــگ ایران ــی در فرهن ــی- فرهنگ ــره جغرافیای ــن گس ــگاه ای و جای

ــه در  ــن منطق ــی ای ــت جغرافیای ــی موقعی ــه بررس ــی ب و ادب پارس

ــه  ــگاه ب ــت. وی آن ــگ( پرداخ ــین کیان ــت س ــن )ایال ــتان چی ترکس

ــرد  ــاره ک ــی اش ــای مغول ــه ای« از کوک ه ــادر مراغ ــت »عبدالق روای

ــب  ــا منتس ــل خت ــه اه ــادر ب ــه عبدالق ــازهایی را ک ــی از س و برخ

داشــته از جملــه: »پیپــا« ، »ارهــو« ، »اون ایکــی )دوازده مقــام 

کهــن در موســیقی اویغــوری(« بــه نقــل از جامع االلحــان عبدالقــادر 

مراغــه ای همــراه بــا پخــش تصویــر، صــدا بــه بیــان جزئیــات کارکــرد 

ــن ســازها پرداخــت. ای

ــه  ــان ب ــرت ایرانی ــای مهاج ــی از کانون ه ــی؛ راه ــر وثوق محمدباق

ــن ــان فارســی در چی گســرش خــط و زب

ــدرس،  ــی م ــر وثوق ــخنان محمدباق ــت س ــن نشس ــش ای ــان بخ پای

پژوهشــگر و مؤلــف در حــوزه ارتباطــات زبانــی و فرهنگــی ایــران 

ــی در  ــخه پردازی فارس ــون نس ــوع: »کان ــا موض ــه ب ــود ک ــن ب و چی

ــت. ــود پرداخ ــای خ ــه دیدگاه ه ــه ارائ ــن« ب چی

ــان پیشــینه ای از مطالعــات خــود در خصــوص ارتباطــات  ــا بی وی ب

میــان حــوزه خلیــج فــارس از طریــق راههــا و مناطــق دریایــی 

بــا چیــن از ســه کانــون عمــده و اصلــی دریایــی و تأثیرگــذاری 

کلنی هــای مهاجــران ایرانــی بــر مناطــق دریایــی غربــی بــه رشقــی از 

جملــه: آفاقی هــای هنــد و حــوزه مهــم فرهنگــی - متدنــی و زبانــی 

ــک را در  ــر ی ــای ه ــرد و ویژگی ه ــاد ک ــن ی ــوی( در چی ــوی خ )خ

ــخ و ســیر تحــوالت تاریخــی برشــمرد.  بســر تاری

ــی  ــر جابه جای ــر اث ــزرگ ب وثوقــی در ادامــه از دو مــوج مهاجــرت ب

کلنی هــای ایرانــی در مناطــق َدریایــی ســخن گفــت و تأکیــد کــرد: 

»مقــارن حملــه مغــول بخــش عمــده فارســی زبانان ماوراءالنهــر بــه 

ــله  ــوب سلس ــناد مکت ــاس اس ــر اس ــه ب ــد ک ــرت می کنن ــن مهاج چی

ــر شــش میلیــون نفــر می شــود.«  ــغ ب ــن بال ــوآن" در چی "ی

ــای  ــخه جهانگش ــن نس ــی از قدیمی تری ــش اوراق ــا منای ــگاه ب وی آن

ــوص  ــر روی آن در خص ــی ب ــس( و توضیحات ــخه پاری ــی )نس جوین

ــت و در  ــخن گف ــرت س ــزرگ مهاج ــوج ب ــن م ــی از ای ــرآورد جوین ب

ــی در دوره  ــان فارســی و چین ــل خــود از پیوندهــای زب ــه تحلی ادام

مغولــی بیــان داشــت: »زبــان فارســی در دوره مغولــی یکــی از ســه 

زبــان رســمی چیــن اســت و بســیاری از متــون رســمی چیــن از جمله 

نامــه "گوبیــای خــان" بــه ونیــز بــه زبــان فارســی نگاشته شده اســت. 

ــی -  ــد زبان ــن پیون ــه تحــوالت ای ــه ب ــتاد دانشــگاه در ادام ــن اس ای

ــر  ــی ایرانی هــای )خــوی خــوی( براب فرهنگــی و مهجــور شــدن کلن

ظهــور سلســله "مینــگ" اشــاره کــرد کــه ایــن دور افتادگــی منجــر بــه 

ابتــکار و ابــداع "نظــام آمــوزش مســجدی" گردیــد کــه زبــان و خــط 

آن کامــاً فارســی بــود و راهــی بــرای نگاهداشــت و اســتمرار هویــت 

فرهنگــی ایــن قــوم محســوب می شــد.

ــد  ــمه تولی ــت و رسچش ــه عزیم ــوان نقط ــه عن ــام ب ــن نظ  وی از ای

ــامر  ــی پرش ــخه نویس ــن و نس ــون که ــی مت ــخه های خط ــوه نس انب

آنهــا بــه زبــان فارســی یــاد کــرد و بــا بیــان ویژگی هــای ایــن کانــون 

نســخه پردازی و نسخه نویســی فارســی در دوران اوج و رونــق خــود 

کــه بــه نگاهداشــت و افزایــش بســیاری از متــون اســامی- ایرانــی 

در طیــف وســیعی از حکمــت و تاریــخ تــا ادب و عرفــان انجامیــد، 

بــه گفتــار خــود خامتــه داد.
نشست یبناصتویری به مهت پژوهشکهد هرن برگزار شد

فرزاد زادمحسن

در  تخصصــی  سلسله نشســت های  ادامــه  در  هــر  پژوهشــکده 

انتقــال و  »بیناتصویــری:  حــوزه مباحــث هرپژوهــی، نشســت 

ــا  ــان« را ب ــذر زم ــش از اســام در گ ــران پی ــی شــامیل های ای دگرگون

حضــور صاحبنظــران و عاقه منــدان برگــزار کــرد.

ــام  ــش از اس ــران پی ــر ای ــه ه ــط »کمیت ــه توس ــت ک ــن نشس در ای

ــاالر  ــرداد در ت ــم خ ــنبه یازده ــرص روز سه ش ــر« ع ــکده ه پژوهش

ــا  ــزار شــد؛ »احمــد پاکتچــی« ب هامیش هــای فرهنگســتان هــر برگ

موضــوع: »بررســی نقــش کامنــدار پارســی از ســکه های هخامنشــی 

ــرصی«  ــر ن ــری« و  »امی ــط بیناتصوی ــر رواب ــه ب ــا تکی ــا اشــکانی ب ت

تحــت عنــوان: »شــامیل ســلبی در مناســبات بیناتصویــری« بــه ارائــه 

ــد. ــود پرداختن ــای خ دیدگاه ه

مــدرک  دارای  پاکتچــی  احمــد  نشســت،  ســخران  نخســتین 

زبان شناســی تاریخــی بــا گرایــش آســیای مرکــزی و دکــرای مطالعــات 

ادیــان بــا گرایــش فــرق اســامی بــود کــه بــه ارائــه مقالــه خــود بــا 

موضــوع: »نقــش کامنــدار پارســی از ســکه های هخامنشــی تــا 

اشــکانی در حــوزه مطالعــات بیناتصویــری« پرداخــت. وی ابتــدا بــا 

تعریــف »روابــط بینامتنــی«، روابــط بیناتصویــری را شــامل برقــراری 

ــدون ارزش گــذاری اخاقــی  ــری ب ــون تصوی ــن مت ــه رابطــه بی هرگون

ــی خــود در انتخــاب  ــان پیکــره مطالعات ــه بی ــرد و ســپس ب ــان ک بی

ســکه های هخامنشــی تــا اشــکانی و منابــع و مأخــذ پژوهشــی 

ــت.  پرداخ

ایــن مــدرس و صاحبنظــر هــری در ادامــه وارد بحــث اصلــی خــود 

ــی و  ــۀ تعیین ــه دو طبق ــان ب ــه کارکردش ــا ب ــامیل ها را بن ــد و ش ش

ــن  ــت: »ای ــی گف ــرد تعیین ــف کارک ــرد و در تعری ــی تقســیم ك وصف

ــی  ــر نشانه شناس ــئ از نظ ــا ش ــخص ی ــک ش ــی ی ــرد در بررس کارک

تصویــری مصــداق دارد و شــامیل ها اگــر فاقــد جزئیــات باشــند 
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تعیینــی کارکــرد تعیینــی ندارنــد  بــرای  و 

ــتیم.«  ــات هس ــه جزئی ــه ب ــر از توج ــدن ناگزی ش

ــات  ــه جزئی ــدی شــامیل ها از منظــر توجــه ب ــه طبقه بن ــگاه ب وی آن

پرداخــت و هریــک از شــامیل های عــام و خــاص را بــا نشــان 

ــرد. وی  ــح ک ــه ترشی ــورد مطالع ــوش ســکه های م ــر نق دادن تصاوی

ــا پخــش تصاویــری  ســپس بــه بیــان شــامیل های وصفــی رســید و ب

خاطرنشــان کــرد کــه شــامیل های وصفــی بــا فراوانــی بســامد، عمــل 

مفهوم ســازی را تحقــق می بخشــند و در جایــگاه شــامیل های تعیینــی 

ــد. ــرار می گیرن ق

پاکتچــی بــا ارائــه ســیر تطــور »نقــش کامنــدار پارســی از ســکه های 

ــط  ــی و مقایســه ای، رواب ــه روش تطبیق ــا اشــکانی« ب هخامنشــی ت

بیناتصویــری در ایــن شــامیل ها را بــا توجــه بــه عنــرص نشانه ســازی 

و نیــز جابجایــی در موضــوع، عنــرص، حالــت و کیفیــت، مــورد بحــث 

و بررســی قــرار داد.

دومیــن و آخریــن ســخران ایــن نشســت، امیــر نــرصی عضــو هیئــت 

علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی و مرجــم کتاب هایــی در حــوزه 

زیبایــی شناســی و فلســفه هــر بــود کــه دیدگاه هــای خــود را 

دربــاره »شــامیل ســلبی در مناســبات بیناتصویــری« تبییــن و ارائــه 

کــرد.

ــث  ــری بح ــبات بیناتصوی ــای مناس ــوص ویژگی ه ــدا در خص وی ابت

ــر مقایســه را مــورد  ــی ب ــگاه مبتن ــوان ن ــه عن ــای آن، ب ــرد و مبن ک

بررســی قــرار داد و افــزود: بــر اســاس ایــن نحــوۀ نــگاه نســبت 

بــه تصاویــر، طــرح یــك نظریــه خــاص بــرای نســبت میــان 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــا رضوری ب آن ه

ــن ســنخ  وی خاطــر نشــان كــرد: در هــر مناســبتی از ای

ــر  ــان تصاوی ــوان از اســتعاره فضــای خاكســری می می ت

ــی و  ــر قبل ــه تصوی ــود ن ــه در آن مقص ــت ك ــره گرف به

ــی  ــك فضــای بینابین ــر بعــدی اســت، بلكــه ی ــه تصوی ن

ــان آنهاســت. می

ایــن پژوهشــگر هــری بــا جداســازی ویژگی هــای فرمــی 

و غیرفرمــی یــادآور شــد: »وقتــی صحبــت از حیــث فرمــی 

تصاویــر می کنیــم یعنــی آن بخــش کــه مبتنــی بــر ویژگی هــای 

در  و  طراحی انــد  و  ترکیب بنــدی  رنــگ،  مثــل:  "آیکونیــک" 

ــات  ــا و ارجاع ــر روایت ه ــی ب ــی مبتن ــای غیرفرم ــل، ویژگی ه مقاب

ادبــی و روایــی تصویرنــد«.

ــگ  ــری و فرهن ــن بیناتصوی ــاط بی ــه ارتب ــه ب ــا توج ــه وی ب در ادام

دیــداری- visual culture اظهــار داشــت کــه در ایــن دیــدگاه تأکیــد 

بــر آثــار هــری نیســت و توجــه بــه عرصــه تصاویــر در وجــه عــام 

خــود، معطــوف می شــود. ادراک در اینجــا مبتنــی بــر زمینــه صــورت 

می گیــرد.

ــات فرمــی  ــر و امکان ــی چــون: بیناتصوی ــه رسفصل های وی ســپس ب

تصاویــر، بیناتصویــر بــه منزلــه دیالــوگ میــان تصاویــر، بیناتصویــر 

بــه منزلــه منطــق تصاویــر و رسانجــام بیناتصویــر بــه منزلــه حافظــه 

تصاویــر اشــاره و توضیحاتــی در خصــوص هریــک ارائــه کــرد.

بخــش دوم و آخــر پژوهــش ایــن مــدرس و کارشــناس هــری مبحــث 

"شــامیل ســلبی در مناســبات بیناتصویــری" و ملحقــات و متعلقــات 

آن ماننــد حضــور، غیــاب، شامیل شــکنی، شامیل پوشــی، شــامیل 

هراســی، تعــارض شــامیلی بــود کــه ویژگی  هــا و منونه هــای هریــک 

ــا بیــان منونه هــا و مســتندات تاریخــی و تصویــری برشــمرد. را ب

پژوهشــکده هــر بــا هــدف گســرش و تعمیــق مطالعــات پژوهشــی 

در حــوزه مطالعــات و پژوهش هــای هــری نشســت های خــود 

ــدان  ــوم عاقه من ــری و عم ــان ه ــتادان و کارشناس ــور اس ــا حض را ب

ادامــه  خواهــد  داد.
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نقد كتاب های هرن معاصر
با نگاهی به كتاب: »هرن به منزله تجربه« 

فرزاد زادمحسن

ــد  ــت های: »نق ــت از سلسله نشس ــن نشس ــر پنجمی ــکده ه پژوهش

ــه  ــاب »هــر ب ــل کت ــه بررســی و تحلی ــارص« را ب کتاب هــای هــر مع

ــا«  ــعود علی ــه »مس ــا ترجم ــی« و ب ــان دیوی ــر »ج ــه« اث ــه تجرب منزل

اختصــاص داد.

در ایــن نشســت کــه عــرص روز چهارشــنبه پنجــم خردادماه ســال جاری 

بــا حضــور عاقه منــدان مباحــث تخصصــی و تحلیلــی هــر در خانــه 

هرمنــدان ایــران برگــزار شــد، »مســعود علیــا« مرجــم کتــاب و »امیــر 

مازیــار« بــه ارائــه دیدگاه هــای خــود پرداختنــد.

ــاب و ســنت اندیشــه از دل آن  ــن کت ــه ای ــی ک ــا و افق  مســعود علی

ــره« ــه روزم ــا »تجرب ــان« ت ــت جه ــد  از »زیس برآم

ــا، دکــرای فلســفه و مرجــم ایــن  آغازگــر ایــن نشســت، مســعود علی

کتــاب بــود كــه ســخن خــود را بــه بیــان مقدمــه ای از ســنت فکــری 

ــوری-  ــه: تئ ــن دوگان ــا تبیی ــگاه ب ــا آن ــاص داد. علی ــم اختص پراگامتیس

پراکســیس یــا: نظــر- عمــل و تعریــف ریشــه »پراگــام«، پراگامتیســم را 

رویکــردی عنــوان کــرد کــه تــاش می کنــد تــا حــق »عمــل« را در تجربه 

زیســتی و در فلســفه ورزی مــا ادا کنــد یــا بــه تعبیــری دیگــر در تقابــل 

ــه: نظــر- عمــل جایــگاه عمــل را برتــری بخشــد امــا از دیــدگاه  دوگان

ــه پاســخگو و راهگشــا نیســت. او  »دیویــی« ایــن مــدل تقابــل دوگان

بــه جــای تقــدم بخشــیدن »یکــی« بــر »دیگــری« از »وضعیتــی« ســخن 

می گویــد کــه ایــن دوگانگــی از دل آن برآمــده اســت. ایــن وضعیــت: 

»تجربــه« اســت کــه از دیــد دیویــی دربرگیرنــده نظــر و عمــل، هــردو 

اســت.

ایــن مــدرس و پژوهشــگر فلســفه هــر در ادامــه بــا تأکیــد بــر اشــارات 

ــا، رورتــی، ســیدنی اوک و اســپیگربرگ نقطــه  فیلســوفانی چــون: پاتن

عزیمــت بحــث خــود را در خصــوص پراگامتیســم از دیدگاهــی 

دیگــر ترســیم کــرد کــه بــه بیــان پاتنــم ایــن گونــه تعریــف می شــود: 

»پراگامتیســم نحــوه ی بازگشــت بــه زندگــی روزمــره و کاوش و بررســی 

زندگــی و توصیــف زیســت جهــان، نشــان دادن ایــن اســت کــه چگونه 

الیه هــا و قرشهــای باالتــری کــه فرهنــگ را بــا آنهــا تعریــف می کنیــم 

از دل ایــن "زیســت جهــان" برمی خیزنــد و از چــه اشــکالی بــا "تجربــه 

زیســتی" مــا پیونــد پیــدا می کننــد«.

ــم، او  ــی و پراگامتیس ــتاورد کار دیوی ــود، دس ــخن خ ــداوم س وی در ت

را به طــور ویــژه دارای ظرفیتــی چشــمگیر بــرای گفتگــو و تعامــل بــا 

ــه  ــکل گرفت ــنت های ش ــت کم س ــه دس ــر - ک ــری دیگ ــنت  های فک س

ــوی او  ــژه گفتگ ــان  وی ــه بی ــد- و ب ــون نبوده ان ــان آنگلوساکس در جه

بــا ســنت فلســفی هایدگــر و بــه بیــان عــام: بــا ســنت پدیدارشناســی 

ــره«  ــی روزم ــی زندگ ــه آن: »پدیدارشناس ــروز ب ــه ام ــاخه ای ک و آن ش

ــرد. ــی ک ــم، معرف می گویی

مرجــم کتــاب »هــر بــه منزلــه تجربــه« در ادامــه بــا رشح تعامــات 

فکــری دیویــی بــر اســاس چارچــوب مفهومــی خــود بــا پدیدارشناســی 

زندگــی روزمــره در فلســفه هایدگــر پــس از نــگارش کتــاب »هســتی 

ــان خــود  ــی را از ســایر همتای ــرد: »آنچــه کار دیوی ــد ک ــان« تأکی و زم

ــه  ــی رجــوع خــود ب ــد، آن اســت کــه دیوی ــز و برجســته می کن متامی

زیســت جهــان و تجربــه روزمــره را در چارچوبــی انجــام می دهــد کــه 

چنــدان مطلــوب »هــورسل« و »هایدگــر« نیســت و آن: ناتورالیســم یــا 

طبیعت گرایــی اســت. طبیعت گرایــی بــرای دیویــی بــه ایــن معنا اســت 

ــا  ــن ت ــودن« از پایین تری ــان ب ــارص »در جه ــا و عن ــی جلوه ه ــه متام ک

باالتریــن ســطوح و اشــکال ایده آلیــزه مواجهــه بــا جهــان مثــل علــم، 

فلســفه و... در تحلیــل نهایــی برآینــدی از رویارویــی موجــودی طبیعی 

بــه نــام انســان بــا جهانــی طبیعــی اســت. رستــارس ماجــرای فرهنــگ 

هــم در همیــن جهــان طبیعــی می گــذرد و قائل بــه جهانــی فراطبیعی 

یــا جهانــی بــه مــوازات ایــن جهــان طبیعــی نیســت«. 

ســخران بــا ایــن چشــم انداز وارد رویکــرد دیویــی بــه فلســفه شــد و 

آنــگاه بــه طــرح و تبییــن مفاهیــم کلیــدی او همچــون: طبیعــت- بــه 

مانند محیطی که در جـریـــان زندگی و حیات در آن تجربه زیـــــستی 

بــه گونــه ای رقــم می خــورد کــه مقــدم بــر دوگانــه: ســوژه- ابــژه 

اســت، مفهــوم هوشــمندی )اینتلیجنــس( کــه در تناظــر بــا 

ــوم  ــد از مفه ــه عم ــوده و ب ــی ب ــامن طبیعت گرای ه

عقانیــت )اینتلکــت( فاصلــه می گیــرد، ارگانیســم 

بــه معنای موجــود هوشــمندپرداخت 

ــه  ــه او را این گون ــد نظری و برآین

میــان  »مــرز  کــرد:  ارزیابــی 

علــم و زندگــی روزمره 

از دیــد او یــک مــرز 
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ــرای  ــد او طرحــی و نقشــه ای اســت ب ــده هــم از دی واهــی اســت. ای

عمــل و ایده هــا توجیــه و اعتبــار و کارســازی خــود را در تحلیــل 

نهایــی از رهگــذر مواجهــه بــا همیــن موقعیت هــای )پرابلامتیــک( یــا 

ــد«.  ــدا می کنن ــه پی ــت ک ــاز اس مسئله س

مســعود علیــا بخــش دوم ســخنان خــود را بــا اشــاراتی بــه رویکــرد کلی 

و عــام کتــاب بــه هــر و طــرح مباحثــی از زیبایی شناســی پراگامتیســم 

ــا بحــث زیبایی شناســی روزمــره و تبییــن نســبت بیــن  آغــاز کــرد و ب

هــر و زندگــی روزمــره ادامــه داد. وی بــا تعریــف اثــر هــری از دیــد 

دیویــی کــه: فراتــر از شــیئیت تجســد یافتــه و دیــدن و دریافــت آن در 

جنبــه فعلیــت و فراینــد کنشــی در آفرینــش اثر اظهــار داشــت: »از دید 

دیویــی هــر پیــش از آن کــه "اثــر" باشــد "صفــت" اســت و پیــش از آن 

کــه "اســم" باشــد نحــوه ای از "بــودن" در جهــان اســت«.

ــه  ــاب، بحــث »رسچشــمه های اولی ــار مرجــم کت قســمت بعــدی گفت

تجربــه هــری« بــود کــه نکاتــی از دیــدگاه دیویــی در خصــوص عبــور 

ــان  ــه بی ــرورده و اولی ــاب و ناپ ــه رسچشــمه های ن از تلقــی مــوزه ای ب

ــات حســی  ــا کیفی ــا ب ــه م ــزود: »رسچشــمه آنجاســت ک داشــت و اف

ــده و گسســته،  ــه"، بجــای ادراک هــای پراکن وارد مواجهــه ای "دیگرگون

ــرد و تحقــق  ــه ای شــکل می گی ــن مواجهــه تجرب می شــویم و از دل ای

می یابــد کــه شــدت بیشــری یافتــه اســت. صورت هــای بالیــده و 

ــه  ــه اولی ــن تجرب ــا ای ــاً ب ــب، ماهیت ــث ترکی ــرورده هــر جــزء از حی پ

ــد.«  تفاوتــی ندارن

ــا  ــه: »م ــرد ک ــدی ک ــه جمع بن ــن نکت ــان ای ــا بی ــود را ب ــخن خ وی س

ــه حاصــل  ــم ک ــه ای مواجهی ــا تجرب ــه زیبایی شناســانه ب ــک تجرب در ی

ــا  ــده ب ــی مشــارکت کنن ــی و عمل ــی، عاطف مشــارکت جســمی، ذهن

ــت«. ــاهده اس ــوع مش موض

امیــر مازیــار و ســیر تکویــن نظریه هــای زیبایــی شناســی در ســنت 

فلســفه تحلیلــی

دومیــن و آخریــن ســخران ایــن نشســت »امیــر مازیــار« دکــرای 

فلســفه و مــدرس دانشــگاه هــر و مرجــم تخصصــی حــوزه فلســفه 

هــر و حوزه هــای مرتبــط بــود. وی بخــش نخســت گفتــار خــود را بــه 

مباحثــی دربــاره ترجمــه ایــن کتــاب، ارزش هــا و امتیــازات کار مرجــم 

و انتخاب هــای هوشــمندانه او در ترجمــه کــه فــارغ از فضاهــای رایــج 

بــا شــناخت نیازهــای پژوهشــی موجــود بــه رساغ متــون پایــه و محوری 

رفتــه و بخشــی از خــاء موجــود در کشــور را جــران کــرده، اختصــاص 

داد.

در بخــش دوم ابتــدا ســیری از تکویــن نظریه هــای زیبایی شناســی 

ــتگاه های  ــگاه خاس ــت و آن ــان داش ــی را بی ــفه تحلیل ــنت فلس در س

نظریــه دیویــی و تأثیرگــذاری او در ســنت تحلیلــی را بــر نویســندگان 

و اندیشــمندان پــس از خــود ترشیــح کــرد. وی ســپس بــه تأثیرگــذاری 

ــن دو اشــاره کــرد و  ــر گادامــر و پیوندهــا و مشــابهت های آراء ای او ب

بعــد بــه آن دســته از دیدگاه هــای دیویــی دربــاره تجربــه اثــر هــری 

پرداخــت کــه حلقــه واســط و نقطــه پیونــد نــگاه پراگامتیســتی و نــگاه 

پدیدارشــناختی محســوب می شــود. ایــن مــدرس و پژوهشــگر هــری 

ــه  ــتناد ب ــاره و اس ــا اش ــود را ب ــار خ ــرده ای از گفت ــش گس ــپس بخ س

بخش هــای مختلــف کتــاب مــورد بررســی: »هــر بــه منزلــه تجربــه« 

بــه طــرح مباحــث محــوری آن همچــون: معنــی رویکــرد ســوبژکتیو به 

اثــر هــری، تبدیــل وجــود »ناظــر« بــه »بازیگــر« در میــدان اثــر هــری، 

ــر،  ــدگاه گادام ــازی« از دی ــوم »ب ــا مفه ــی ب ــای دیوی ــر دیدگاه ه تناظ

ــا در  ــیم ذات پدیده ه ــم و ترس ــری و تجس ــر ه ــد در اث ــوم تقلی مفه

هــر پرداخــت.

ــت های  ــر، نشس ــتان ه ــر فرهنگس ــکده ه ــود پژوهش ــادآور می ش ی

ــر  ــوزه ه ــده در ح ــرش ش ــه و منت ــای ترجم ــی کتاب ه ــد و بررس نق

معــارص را همچنــان بــا حضــور مرجــامن، صاحبنظــران و منتقــدان و 

ــرد. ــزار خواهــد ک ــدان مباحــث هــری برگ ــه عاقه من هم
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»سّر ین«؛ رواتیگر خوشنوییس های قرآین 
»استاد ونح سرشت«

بــا گشــایش منایشــگاه »رّس نــی« آثــار اســتاد »منوچهــر نوح رسشــت« 

ــه  ــران را ب ــی ای ــتان خوشنویس ــر از گلس ــی دیگ ــا برگ ــه صب مؤسس

دوســتداران ایــن هــر اصیــل و فاخــر هدیــه كــرد.

منایشــگاه »رّس نــی« صبــح دوشــنبه 24 خــرداد، در نگارخانــه 

ــتان  ــه فرهنگس ــته ب ــا وابس ــری صب ــه فرهنگی-ه ــال مؤسس خی

ــط  ــر خ ــه ه ــازه از گنجین ــی ت ــت و گوهرهای ــایش یاف ــر گش ه

ــه  ــن منایشــگاه ب ــه در ای ــری ك ــش گذاشــت. از 7۹ اث ــه منای را ب

ــد  ــر نوح رسشــت هرمن ــتاد منوچه ــر از اس ــد، 7۰ اث ــش درآم منای

برجســته و نــام آور خوشنویســی ایــران و ۹ اثــر مربــوط بــه 

اســتادان وی، در ابعــاد و گرایش هــای متنوعــی از چلیپــا،  كتیبــه، 

ــا  ــات وحــی ت ــی از آی كتابــت و ســیاه مشــق در گســره مضامین

غزلیــات حافــظ و دیگــر ســخنوران پارســی ارائه شده اســت.

هرمنــد  قرآنــی  كتابت هــای  بــه  مجموعــه  ایــن  از  بخشــی 

اختصــاص دارد كــه پــس از كتابــت اســتاد حســن میرخانــی، 

ــه خــط نســتعلیق در صــد ســال  ــرآن ب ــل ق ــت كام ــن كتاب دومی

ــن«  ــرآن مثی ــوان »ق ــا عن ــه زودی ب ــر محســوب می شــود و ب اخی

ــر در »رّس  ــه دیگ ــل توج ــش قاب ــا بخ ــد. ام ــد ش ــی خواه رومنای

ــخ  ــدگار تاری ــتادان مان ــمندی از اس ــوط ارزش ــش خط ــی«، منای ن

ــی،  حســن  ــادان سیدحســین میرخان ــده ی ــران: زن خوشنویســی ای

ــی و علی اكــر كاوه اســت كــه  ــن خــط،  ســید حســن میرخان زری

ایــن  متامــی  شــاگردی  افتخــار  نوح رسشــت،   منوچهــر  اســتاد 

ــن  ــه ای ــار از مجموع ــن آث ــود دارد. ای ــه خ ــزرگان را در كارنام ب

آثــار شــخصی خــود هرمنــد بــرای نخســتین بــار اســت كــه 

فرصــت كمیابــی بــرای همــه عاقه منــدان هــر خوشنویســی بــه 

ــد. ــی آی شــامر م

در آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه كاوه تیمــوری پژوهشــگر و 

صاحــب نظــر حــوزه خــط و خوشنویســی بــا بیــان پیشــینه ای از 

فعالیت هــای ایــن هرمنــد یــادآور شــد: نــوح رسشــت از كســانی 

اســت كــه ایامنشــان بــه كار حرفــه ای اســت. او بــا رسمایــه 

ــك  ــط ی ــن زرین خ ــی و حس ــن میرخان ــتاد سیدحس ــاگردی اس ش

ــل  ــیوه تكمی ــن آن را ش ــه م ــت ك ــه گذاش ــی را پای ــیوه ابداع ش

ــته ام. ــام گذاش ــن ن ــتاد حس ــده اس ش

ــه:  ــت ك ــوح رسش ــتاد ن ــول اس ــه ق ــاره ب ــا اش ــه ب  وی در ادام

در مراحــل كتابــت قــرآن هــر چــه پیشــر می رفتــم احســاس 

می كــردم كــه خطــم پخته تــر می شــد، گفــت: چــه توفیقــی 

ــان  ــا بی ــر باشــد. وی ب ــد باالت ــن می توان ــد از ای ــرای یــك هرمن ب

ــط  ــا خ ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ك ــن كتاب ــم ای ــی مه ویژگ

ــه،  ــورت گرفت ــه ص ــامن ط ــگاری عث ــه ن ــق صفح ــتعلیق مطاب نس

افــزود: كار ایشــان از جهتــی بی ســابقه اســت و می تــوان آن 

ــی  ــه خــط نســتعلیق ایران ــامن طــه ب ــه خــط نســخ عث را: ترجم

ــد. نامی

در ایــن مراســم بســیاری از چهره هــای برجســته خوشنویســی 

ــی،   ــات،  گلپایگان ــاعتچی، آی ــان،  س ــه: عطارچی ــورمان از جمل كش

ــورای  ــده ش ــمی مناین ــز هاش ــدی و نی ــك زاده، دماون ــی،  مل تراب

و  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  قرآنــی  فرهنــگ  توســعه 

براتــی بــه منایندگــی از انجمــن خوشنویســان ایــران حضــور 

داشــتند. »رّس نــی« جلــوه نفیــس دیگــری از كام نــور و میــراث 

حكمــت و ادب ایرانــی بــه روایــت هــر خوشنویســی تــا ۱2 تیــر 

ــود. ــر ب ــن ه ــدان ای ــان عاقه من میزب
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منایشگاه خوشنوییس كلك مسیحـا در موزه فلسطنی

مــوزه هرهــای معارص فلســطین در آســتانه مــاه مبارك رمضــان میزبان 

كتابــت هــای قرآنــی دو هرمند شــد. 

»احمــد پیلــه چی قزوینی« و »محمدحســن دانشــگرنژاد« دو هرمندی 

هســتند كــه كتابــت هــای قرآنــی خــود را در مــوزه هرهــای معــارص 

ــه ای  ــه مجموع ــیحا« ك ــك مس ــتند. »كل ــش گذاش ــه منای ــطین ب فلس

ــق و  ــیاه مش ــش س ــی در دو گرای ــر خوشنویس ــش از ۶۰ اث ــامل بی ش

ــا حضــور اســتادان و  ــود، روز یكشــنبه 23 خــرداد ب قطعــه نویســی ب

عاقه منــدان در ایــن مركــز گشــایش یافــت. آثــار ایــن دو هرمنــد كــه 

از دو نســل روایــت هــای قرآنــی خــود را بــه منایــش گذاشــته اند، بیشــر 

در قالــب نســتعلیق و شكســته ارائــه شــده بــود. 

در روزهــای برگــزاری منایشــگاه چهره هــای شــاخص خوشنویســی 

ــد.  ــد كردن ــگاه بازدی ــن منایش ــورمان از ای كش

ــد و معاونــت قــرآن و عــرت  ــن« هرمن ــی ت ــوروزی«،  «عل »حســین ن

وزارت فرهنــگ و ارشــاد، اســتاد براتــی مدیــر انجمــن خوشنویســان و 

اســتاد »نــوح رسشــت« خوشــنویس پیشكســوت و كاتــب قــرآن كریــم 

بــه خــط نســتعلیق از جملــه ایــن بازدیدكننــدگان بودنــد. 

»كلك مسیحا« تا ۱5 تیر به كار خود ادامه داد. 

اكرگاه اكلیگرایف امساء الّل در صبا برگزار شد

صبــا در پیــش بــاز فــرا رســیدن مــاه مبــارك رمضــان،  مــاه نیایــش و نــور 

و بهــار قــرآن،  كارگاه دو روزه »كالیگرافــی اســامء اللّــه و تكنیــك هــای 

نوشــتاری آن« را بــا حضــور عاقه منــدان برگــزار كــرد. 

ــن كارگاه تخصصــی هــری در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه دهــم  ای

و یازدهــم خــرداد از ســاعت ۱5 تــا ۱۹ بــه ترتیــب در  رواق هــر 

ــزار شــد.  ــا برگ ــال مؤسســه صب ــری خی فرهنگســتان هــر و گال

در ایــن كارگاه مهــدی حاجی محمــدی، هرمنــد خوشــنویس بــه 

ــامل  ــگاری ش ــروف ن ــتاری و ح ــای نوش ــح تكنیك ه ــوزش  و ترشی آم

»تحریــر اســامی متركــه الهــی«،  »روش هــای كار بــا ابزارهــای مختلــف 

و شــیوه های متفــاوت نــگارش« و »اجــرای حــروف بــا انــواع تكنیك هــا 

و قلم هــا« پرداخــت. 

ــم  ــواع قل ــا ابزارهــای متنوعــی همچــون: ان ــن كارگاه ب حــارضان در ای

)قلــم نــی، قلــم مــو، قلــم فلــزی(، ماژیــك، مركــب ،كاغــذ و هــر نــوع 

وســیله اثــر گــذار و ابداعــی دیگــر، كار كــرده و روش اســتفاده از آنهــا را 

بــه صــورت عملــی فــرا گرفتنــد. 

ــق شــده و اجــرا شــده كــه در طــی  ــار خل ــان یافــن كارگاه ، آث ــا پای ب

دو روز برگــزاری كارگاه شــكل گرفتــه بودنــد، در معــرض دیــد همــگان 

قــرار گرفتنــد تــا هرجویــان بــه مقایســه كار بــا ابزارهــا و تكنیك هــای 

مختلــف در كالیگرافــی بپردازنــد. 

پیــش از ایــن نیــز مهــدی حاجــی محمــدی كارگاه كالیگرافی »رســتاخیز 

قلــم« را بــا محوریــت عاشــورا در آســتانه اربعیــن حســینی در همیــن 

ــرار  ــدان ق ــتقبال عاقه من ــورد اس ــه م ــود ك ــرده ب ــزار ك ــه برگ مجموع

گرفــت.   
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استاد محید سزبواری شاعر بزرگ انقالب

یكــی از شــاعران بــزرگ معــارص كــه اشــعارش بــا انقــاب رسشــته شــده 

ــه  ــد« ســبزواری اســت ك ــه »حمی ــص ب ــی متخل ــود، حســین ممتحن ب

نســل انقــاب، ترانه هــای »خمینــی ای امــام«، »آمریــكا آمریــكا مــرگ 

ــز  ــدا«ی او را هرگ ــهیدان راه خ ــد ای ش ــو«  و »برخیزی ــگ ت ــه نیرن ب

فرامــوش نخواهنــد كــرد. 

اســتاد ســبزواری متولد ۱3۰4 در شــهر ســبزوار از توابع اســتان خراســان 

رضــوی اســت كــه اصــول شــاعری را از پــدرش »عبدالوهــاب« آموخــت؛ 

ــا بــود كــه  پــدر بزرگــش مامحمدصــادق ممتحنــی نیــز شــاعری توان

ــی  ــز بانوی ــه ای از دســت داد. مــادرش نی ــان حمل اشــعارش را  در جری

ــدن  ــد« وارد مدرســه شــود، خوان ــود و پیــش از آنكــه »حمی باســواد ب

و نوشــن را نــزد مــادرش آمــوزش دیــد آنگونــه كــه هنگامــی كــه وارد 

ــد.  مدرســه شــد می توانســت بســیاری از كتاب هــا را بخوان

از هــامن ابتــدا طبــع شــعر و عاقــه و اســتعداد موســیقی در وجــود 

حمیــد رسشــته شــده بــود، بــه همیــن خاطــردر دوران مدرســه گاهــی، 

شــعرهای موجــود در کتاب هــا را بــرای خــودش و ســایر هــم کاســی ها 

ــه  ــی متوج ــدرش از دوران کودک ــرد. پ ــه می ک ــن زمزم بصــورت آهنگی

طبــع شــاعرانه حمیــد شــد.  

وی در روزهــای محــرم یکــی از ســالهای کودکــی حمید، جریان شــهادت 

حــرضت علی اصغــر را بــرای پــرش تعریــف کــرد و حمیــد بــه صــورت 

خودجــوش بــرای ایــن قضیــه شــعری رسود و پــدرش بــه ویرایــش آن 

پرداخــت. از آن بــه بعــد، شــعر گفــن را بــه صــورت جدی تــری دنبــال 

کــرد. وی در دوران پیــش از کودتــای 2۸ مــرداد ۱332، در ســبزوار ازدواج 

کرد.

اســتاد چنــد دهــه ابتدایــی عمــر را در شــهر زادگاه خــود ســپری کــرد. 

ــی  ــا برخ ــت و ب ــبزوار می رف ــعر س ــای ش ــه انجمن ه ــالها ب در آن س

شــاعران قدیمــی و معلامن بازنشســته ادبیات ســبزوار آشــنایی نزدیکی 

برقــرار کــرد. آقایــان شــاهرخی، مروجــی، مجمــع الصنایــع، فاضــل و ... 

از دوســتان دوران جوانــی حمیــد در ســبزوار بودنــد. همچنیــن دکــر 

علــی رشیعتــی نویســنده و اندیشــمند بــزرگ معــارص نیــز بــا حمیــد 

ســبزواری در ارتبــاط بوده اســت. مهمــر از همــه رشوع آشــنایی و 

دوســتی اســتاد ســبزواری بــا مقــام معظــم رهــری اســت كــه مربــوط 

می شــود بــه هــامن ســالهایی کــه آیــت اللــه خامنــه ای، کــه در آن زمــان 

طلبــه جــوان و مبــارزی بــود، در نتیجــه تعقیــب و گریزهای سیاســی با 

مأمــوران رژیــم پهلــوی مدتــی در ســبزوار و نــزد دوســتان انقابــی خود 

پنهــان شــده بــود و نخســتین دیدارهــای نزدیــک حمیــد و مقــام معظم 

رهــری در آن ســالها و در شــهر ســبزوار رقــم خــورد.

حمیــد ســبزواری بــه دلیــل روحیــه آزادگــی و ظلــم ســتیزی که داشــت، 

فســاد سیاســی و اوضــاع بــد اجتامعــی دوران طاغــوت را بــر منی تابیــد 

ــارزات  ــه مب ــور ب ــه ناچــار از هــامن ابتــدای جوانــی، خــود را مجب و ب

سیاســی دیــد. وی در آن ســالها بــه دنبــال پیدا کــردن بهریــن راه رهایی 

ــارزه  ــاه مب ــم ش ــه رژی ــه علی ــی ک ــای مختلف ــا و حزب ه ــه گروه ه ب

می کردنــد، رسک کشــید، امــا در نهایــت از چنــد ســال پیــش از پیــروزی 

انقــاب، بــه مســیر مقــدس خــط امــام و انقــاب اســامی جــذب شــد. 

مرحلــه  چنــد  در  انقابــی اش،  فعالیت هــای  همیــن  خاطــر  بــه 

تاوان هــای ســنگینی را تحمــل کــرد. از جملــه اینکه پــس از کودتــای 2۸ 

مــرداد از آمــوزش و پــرورش اخــراج شــد امــا  مدتــی بعــد بــه اســتخدام 

بانــک تجــارت ســبزوار درآمــد و ســپس زندگیــش را بــه تهــران انتقــال 

داد و بدیــن ترتیــب خــود را بــه کانــون فعالیت هــای انقابی و سیاســی 

آن زمــان رســاند.

فعالیت هــای وی در تهــران بــه اوج خــود رســید تا آنجا کــه ماندگارترین 

رسودهــای انقــاب اســامی ایــران را رسود و بــرای همیشــه هــر متعهد 

خــود را در ذهــن و حافظــه تاریخــی میلیــون هــا ایرانــی مســلامًن ثبت 

منــود. هرچنــد اســتاد ســبزواری از دیــدگاه سیاســی زندگــی فعاالنــه و 

پرماجرایــی داشــته اســت، امــا در زندگــی خانوادگــی همــواره در نقــش 

همــری مهربــان و همــدل و پــدری دلســوز و متیــن ظاهــر شــده و 

زندگــی آرامــی را تجربــه کرده اســت.

از آثــار حمیــد ســبزواری می تــوان بــه: دیــوان اشــعار، کاروان ســپیده، 

یــاد یــاران، رسود درد، گزیــده ادبیــات معــارص و رسود ســپیده اشــاره 

کــرد. اســتاد ســبزواری در نتیجــه مبــارزات جانانــه انقابــی، ســالها تاش 

ــون افتخــارات  ــاالی شــاعری تاکن ــه شــغلی و ذوق و قریحــه ب صادقان

متعــددی را کســب کــرده اســت. 
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