ادبیات وهنر

پنج شنبه  27اردیبهشت. 1397اول رمضان .1439شماره 19821

پیام وزیر فرهنگ
برای بزرگداشت فردوسی

ایسنا -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مراسم بزرگداشت مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که شامگاه گذشته در محل آرامگاه
فردوسی برگزار شد ،پیام داد .در بخشــی از این پیام آمده است« :نخستین ویژگی خدمت حکیم به فرهنگ و هنر ایران شــاید آن بود که به درستی و ژرف
اندیشینمایاندکهآموزههایاسالمچقدرگوارایجانایرانیاست...شاهنامهاونهتنهابرادبیاتکهبرسنتنگارگریاثرگذاشتوآنراوامدارخودکرد».

...

خیام نیشابوری

کجا بیایم
با دلم که به لوالی درگیر کرده است
با سرم که سنگین است ،با برفی که میبارد
باران به تماشای خال گونهام میآید
سنگینم
انگار زنانی آبستن
در دلم زعفران پاک میکنند
غالمرضا بروسان


دلم شکسته و اوضاع درهمی دارد
و سال هاست برای خودش غمی دارد
تو در کنار خودت نیستی نمیدانی
که در کنار تو بودن چه عالمی دارد


جمشید مشکانی

علیرضا عباسی

فرامرز عامری

دستهایم را در جیبهایم فرو میبرم
و عکس میگیرم
هیچ کس نخواهد فهمید
از پشت عینک بزرگ سیاهم
 با چه تردیدی -دنیای بزرگ را تماشامیکنم
دستهایت را در جیبهایت فرو کن
بگذار آدمها
د نیکیفیروزکوهی
از باورهای خودشان عکس بگیرن 
***
نخست برگها پریدند
بعد پرندهها
سرانجام درخت تنها ماند
رسول یونان
در تابلوی بیابان! ...

مهینساعدی«-عمرخیام»یکیازکمسراترینشاعران
پارسی دری است که عمدت ًا هم رباعی سراست .یگانه
شاعری که با معدود رباعیهای خویش نه تنها تمام حوزه
گسترده زبان پارسی دری را درنوردیده ،که امروزه یکی
از بزرگ ترین شاعرانی پارسی گو در سطح جهان هم
معرفی شده است؛ نام او با رباعی چنان پیوند دارد که
نام موالنا با مثنوی.

سامانه "سردر اصناف" از خردادماه
رسمیت می یابد

اساس ًا «رباعی» یکی از انواع کهن شعر فارسی دریاست
که عده ای خیام را بنیان گذار آن دانسته اند .با این حال
پژوهش های اخیر نشان می دهد که رباعی پیش از
«رودکی» به گونه ترانه های عامیانه در میان مردم رواج
داشته و احتماال شکل تکامل یافته یکی از انواع شعری
پیش از اسالم است .رباعی از همان نخست ،محتوای
صوفیانه و عاشقانه داشته که زبان حال عاشقان هم
بوده است که بعد ًا عمر خیام از قالب رباعی بیشتر برای
بیان اندیشه ها و دریافت های فلسفی خود استفاده
کرد .شعر خیام ،در قالب رباعی ،کوتاه ،ساده و بدون
هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی
معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری
بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است .تعداد واقعی
رباعیات خیام را حدود  70رباعی دانسته اند ،حال آن
که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود.
در کتاب «برخی بررسی ها» ،احسان طبری مینویسد:
«خیام رباعی فلسفی را حربه بیان افکار خود قرار داد و
از شگفتی های ادبیات ما یکی آن است که شکل رباعی
را نخستین حکما و عرفای ما در دوران پس از اسالم
متناسبترین شکل شعری برای بیان نظریات خویش
می شمردند و «ابو نصر فارابی» معروف به «معلم ثانی» و
«شیخ الرئیس ابوعلی سینا» و «غزالی» و «طوسی» و شیخ
«ابوسعید ابوالخیر» و خواجه «ابوالفتح عمر بن ابراهیم
خیام نیشابوری» ،خواجه «نصیرالدین محقق طوسی» و
بسیاری دیگر هریک رباعیات فلسفی ظریفی سرودهاند
و بدون شک در این زمینه خیام از جهت فصاحت سخن
و عمق معانی پیشی گرفته اســت ».رباعیهای خیام
می تواند گسترده ترین تجلی گاه اندیشه های فلسفی
او باشد.

محمداکبری -نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر
فرهنگ و ارشاد درباره علت رواج کلمات بیگانه در سردر
اماکن عمومی و فروشگاه ها و همچنین علت اجرا نشدن
قانون منع استفاده از کلمات بیگانه قانع نشدند.به گزارش
خــراســان ،سیدعباس صالحی ،وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی برای پاسخ به سوال ملی علی مطهری ،نایب رئیس
دوم مجلس ،مبنی بر چرایی سهل انگاری در اجرای قانون
منع استفاده از کلمات بیگانه در صحن علنی خانه ملت
حاضر شد که در نهایت نمایندگان پساز استماع اظهارات
وی و پاسخ های علی مطهری از گفته های وزیر ارشاد قانع
نشدند .بنابراین دومین کارت زرد دولت دوازدهم به وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید.
وی در پاسخ به سوال مطهری درباره رواج کلمات بیگانه
در ســردر اماکن عمومی و فروشگاه ها و همچنین علت
اجرا نشدن قانون منع استفاده از کلمات بیگانه نیز تاکید
کرد :سامانه "سردر اصناف" از خردادماه رسمیت مییابد.
عالوه براین دبیرخانه پاسداشت زبان فارسی و کارگروهها و
شورای آن تشکیل شده وتاکنون هشت جلسه داشته است.
با این حال علی مطهری نماینده مردم تهران اعالم کرد که
از پاسخ های وزیر ارشاد قانع نشده است و این موضوع را
به رای مجلس گذاشت و نمایندگان مجلس با  117رای
موافق 47 ،رای مخالف و 3رای ممتنع از  194نماینده
حاضر ،پاسخهای وزیر ارشاد را قانعکننده ندانستند.
صالحی همچنین روز گذشته ،در پاسخ به ســوال نادر
قاضی پور نماینده ارومیه دربــاره علت توزیع سراسری
روزنامه همشهری ،توضیحاتی دراین باره ارائه داد که در
نهایت نماینده سوالکننده از پاسخ وی قانع شد.
وی در پاسخ به ســوال قاضی پور تصریح کــرد :روزنامه
همشهری از منابع شــهــرداری اســتــفــاده نمی کند و
هزینههای خود را از درآمد خودش تامین میکند.

▪هزارتوی رباعیات خیام

یادی از استاد محمد قهرمان به مناسبت سالروز درگذشتش

زندانی
با خودش حرف میزند
زندانبان با خودش
هر دو به گلی فکر میکنند
که مشغول شکافتن دیوار است


اخبار

استاد هرآن چه
بودنیبود نوشت

دست پرورده ذوقیم و به فتوای بهار
گوش را وقف نواخوانی بلبل کردیم
حاجت طعنه زدن نیست که ما خود خجلیم
زین همه بار که بردوش توکل کردیم
گذر عمر نه زانگونه که حافظ فرمود
بود سیلی که تماشا ز سر پل کردیم
ای خزان دست نگه دار که در آخر عمر
نوبهار دگری آمد و ما گل کردیم
محمد قهرمان


در این جهان فقط دو چراغ میتابید
یکی چراغ خانهتو بود
به دیگری نمیرسیدم
هرچه میرفتم


...

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم «عمر خیام»

لذت شعر

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت


چراغی روشن
درگذرگاهآیندگان

یوســف بینا -زنده یاد محمد قهرمان بی تردید یکــی از چهره های ماندگار ادبیات فارســی اســت .وی عالوه
بر سرودن غزل های جاودانه و تصحیح چند متن بنیادین از شعر کالســیک فارسی ،حدود  50سال مدیریت
انجمن ادبی سه شنبه ها را در منزل شخصی اش برعهده داشت و در این محفل میزبان شاعران خراسان و نیز
برخی ادیبان درجهاول ایران بود .شناخت و ترسیم سیمای ادبی محمد قهرمان ،بدون معرفی کامل وی با توجه
به زندگی ،پژوهشهای ادبی و شعرهایش ممکن نخواهد بود.

وی دهــم تیر  1308در تربت حیدریه به دنیا آمــد و
بیست وهشتم اردیبهشت  1392در مشهد درگذشت.
وی بخش مهمی از عمر خــود را با خدمات گوناگون
فرهنگی ،صرف ارتقای ادبیات فارسی کرد .خدمت
بیست وچندساله در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد
و کوشش بــرای غنی ترکردن این کتابخانه ،تاسیس
انجمن ادبی قهرمان و هدایت چند نسل از شاعران،
پژوهش های بلندمدت در شعر دوره صفوی و تصحیح
دیــوان مهم ترین شاعران سبک هندی ،نگارش چند
مقاله پژوهشی در مجله های معتبر ادبــی ،ســرودن
غزلهای ناب در قالب چند مجموعهشعر ،کوشش برای
زندهنگهداشتن لهجه تربتی با سرودن شعرهای دلکش
به این لهجه و ...نشان می دهد که این استاد در زمانه
عسرت از کسانی بود که چراغ هایی پرنور در گذرگاه
آیندگان روشن میکنند.
آثــار پژوهشی محمد قهرمان عبارت اند از :تصحیح
دیوان های شاعران مهم سبک هندی از جمله صیدی
تهرانی ،صائب تبریزی ،کلیم همدانی ،ناظم هروی،
قدسی مشهدی ،دانش مشهدی ،میلی مشهدی ،سلیم
تهرانی و تالیف آثار دیگری در عرصه سبک هندی و نیز
پژوهش و نگارش مقاله هایی همچون «دیــوان صائب
به خط خود شاعر»« ،شهاب ترشیزی»« ،نسخه بدل های
تاریخ عضدی»« ،عرفات العاشقین و کاروان هند» و...
اما مهم ترین و شاید ماندگارترین بخش آثار باقی مانده
ّ
از محمد قهرمان ،مجموعه های شعری اوست که هر
کدام بخشی از شعرهایش را در بر دارند« :نسیمی از
دیار خراسان»« ،حاصل عمر»« ،روی جاده ابریشم شعر»
و «خدی خدای خودم»  .در این مجموعه ها ،شعرهایی
در قالب های قصیده ،غــزل ،قطعه ،مثنوی ،رباعی،
چهارپاره ،ترکیب بند ،شعر نو ،تصنیف ،لهجه محلی
و ...دیده می شود ،اما چنان که شهره خاص و عام است،
غزلهای قهرمان از نظر کمی و کیفی مهمترین شعرهای
او هستند که در ابتدای کار شاعری ،غزل سرودن در
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شیوه موسوم به سبک هندی را برگزید و در این اسلوب از
سرآمدان زمان شد؛ اگرچه در سال های پایانی عمرش
از این شیوه فاصله گرفت و به شیوه غزل سرایان مکتب
وقوع گرایش پیدا کرد.
محمد قهرمان احیاگر غزل سرایی سبک هندی با
محوریت شعر صائب در روزگــار ما بود؛ شیوه ای که با
پژوهشی بی وقفه دربــاره صائب و سبک هندی به آن
دست یافت و در شعر خود ،آن را به دور از معایب رایج در
میان شاعران سبک هندی به کار بست و اگر بخواهیم
بر این شیوه نام بهتری بگذاریم ،شاید بتوانیم آن را
«سبک هندی خراسانی» بنامیم؛ هندی از آن جهت که
روش حاکم بر کلیت شعر ،روش صائب و برخی دیگر از
شاعران سبک هندی است و خراسانی از آن جهت که
معایب زبانی و ادبی رایج در میان آن شاعران ،در شعر
این شاعر نیست .محبوبیت قالب غزل ،استقالل بیتها
و استفاده از روش مدعامثل از ویژگی های این سبک
است که ریشه در سبک هندی دارد .تکرار قافیه ،افراط
در نازک خیالی و سرودن ابیات پیچیده و مشکل فهم
و برخی ناهنجاری های زبانی از عیوب رایج در سبک
هندی است که در این سبک تلفیقی جایی ندارد و از
آن جا که محمد قهرمان ،ادیب و سخن شناس بود ،در
شعر خود به شدت از این گونه معایب پرهیز می کرد
و در نهایت سالمت زبانی و فصاحت شعر می سرود و
این ویژگی شعر این شاعر را به سبک خراسانی نزدیک
میکرد.
عالقه وافر محمد قهرمان به سرودن رباعی در دهه های
پایانی زندگی اش مشهور بود؛ به طوری که حدود هزار
رباعی در آخرین مجموعه شعر استاد (روی جاده ابریشم
شعر) آمده است .سرودن شعر به لهجه تربت حیدریه نیز
یکی دیگر از جلوه های خالقیت ادبی محمد قهرمان
است و اهمیت زبانی آن ها در این است که می توانند
نقش مهمی در حفظ حیات واژگان یکی از لهجه های
غنی خراسان ایفا کنند.

نشان
فردوسی

آشنایی بیشتر با دریافتکنندگان
این نشان فرهنگی

ناصــر رعیــت نــواز -نشــان فرهنگــی هنــری فردوســی از ســال  13٩3بــه
اندیشــمندان برجســته در عرصه فردوســی پژوهی ،شــاهنامه و زبان و ادب
پارسی اعطا می شود .امســال و در روز بزرگداشت فردوســی با حضور معاون
رئیس جمهور ،معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،استاندار و مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ،نشان فرهنگی ـ هنری فردوسی
به دکتر میرجالل الدین کــزازی ،نویســنده ،مترجم و شــاهنامه پژوه و دکتر
محمدعلی اســامی ندوشن ،شــاعر ،نویســنده و اندیشــمند توانا و مؤسس
فرهنگ ســرای فردوســی و پری صابری ،کارگردان تئاتر ،نمایشنامه نویس و
رماننویس اهدا شد .در ادامه با دریافتکنندگان نشان فردوسی بیشتر آشنا
میشویم.

▪میرجاللالدین کزازی

▪اشعاری که سالها بعد کشف شدند

«ع َمر َخ ّیام نیشابوری» زاده  28اردیبهشت سال 427
ُ
خورشیدی در نیشابور به دنیا آمد و در  12آذر سال 510
خورشیدی درگذشت .خیام در سالهای زندگی و حتی
تامدتهاپسازآنبهعنوانریاضیدانوفیلسوفشناخته
می شد و مورد احترام بود .اما مدتها پس از مرگ او این
رباعیات او بود که خیام را هم در کشور خودش و هم دیگر
کشورهایدنیابیشترمعروفکرد.خیامشاعرنبودهاستو
زبانطبیعی،سادهوبیآالیشیداشتهودرشعرهمازکسی
پیروینمیکردهاست؛بهنظرمیرسدخیامبهواسطهذوق
شاعریکهداشته،توانستهنکتهبینیهایفلسفیاشرادر
قالبشعربیانکند.
▪خیام شاگرد ابن سینا بوده
است؟

ب ــرخ ــی خ ــی ــام را شــاگــرد
«ابن سینا» و بعضی شاگرد
«امام موفق نیشابوری»

تعداد
واقعی
رباعیات
خیام را
حدود
 70رباعی
دانستهاند،
حال آن
که بیش از
چند هزار
رباعی به او
نسبت داده
می شود

میرجالل الدین
کزازی نویسنده،
مــــــتــــــرجــــــم،
شــاهــنــامــهپــژوه
و پـــژوهـــشـــگـــر
فعال 70 ،ساله و
کرمانشاهی است .او از چهره های ماندگار
فرهنگ و ادب ایــران در پنجمین همایش
چهره های ماندگار به سال  1384و عضو
هیئت امنای بنیاد فردوسی و اکنون عضو
ِ
ادبــیــات فارسی
هیئت علمی دانــشــکــده
و زبــان هــای خــارجــی در دانــشــگــاه عالمه
طباطبایی است .کزازی در کنار افتخارات
زیــادی که دارد به افتخاراتی چون دریافت
جایزه بهترین کتاب سال  1369و جایزه
نخست پــژوهــش هــای بنیادین جشنواره
خوارزمی 1383و برگزیده شدن به عنوان
چهره ماندگار در فرهنگ و ادب سال 1384
دستیافتهاست.

می دانند.
اما این که واقعا
خیام شاگردی ابن سینا
را کرده باشد ،کمی دور از ذهن به نظر
می رسد ،به این دلیل که از نظر زمانی با هم تفاوت
داشتهاند ،با این حال در جایی خیام از ابنسینا به عنوان
استاد خود یاد می کند ،اما این کالم بیشتر ُبعد معنوی
داشته ،چون در اوایــل دوران زندگی خیام ،ابن سینا
و «ابوریحان بیرونی» به پایان عمر خود رسیده بودند،
با این حال خیام را جانشین ابن سینا و استاد فلسفه
مادی ،ریاضیات ،منطق و متافیزیک می دانند .در سال
 2009میالدی ایــران مجسمه ای با سبک معماری
هخامنشی از خیام در کنار ابوعلی سینا ،ابوریحان
بیرونی و محمدزکریای رازی به دفتر سازمان ملل متحد
در «وین» فرستاده بود .این مجسمههماکنون در ورودی
سازمان ملل قرار گرفته است.
▪شهرت آثار خیام در دنیا

خیام شناخته شده ترین شخصیت فرهنگی ایــران در
غرب است و ترجمه «فیتزجرالد» از رباعیات او چنان با
استقبال گسترده دوستداران ادبیات در دنیا روبه رو
شده که سینمای هالیوود هم برای جلب مخاطبان،
نه تنها زندگی نامه عمرخیام را به تصویر کشید ،بلکه
رباعیات او بستر پیشبرد رویدادهای فیلم هم شده اند.
محافل ادبی "باشگاه عمرخیام" در اروپا و آمریکای سده
نوزدهم تا اوایل سده بیستم که بر محور رباعی خوانی
شکل گرفته بود ،به دلیل همسویی با ذائقه فلسفی غرب
در آن دوران چنان گسترشی داشت که به ادبیات فاخر آن
دوران غرب هم راهیافت .رمان مشهور «یولسیس» نوشته
«جیمز جویس» و «بابا لنگ دراز» نوشته «جین وبستر»،
دو نمونه برجسته ادبیات غربی هستند که به رباعیات یا
باشگاههای عمرخیام اشاره داشتهاند.
سینمایهالیوودهمازهمانآغازراهبرایجلبمخاطبانی
که«خوشمشربی»فلسفهخیامراخوشآمدهبودند،خیام
ورباعیاتشرادستمایهساختفیلمکرد".سوگندعاشقان"
و "عمر خیمهساز" سال  1922نخستین فیلم های
هالیوودی با درونمایه خیام و رباعیاتش بود.
استقبالازاینفیلمها،هالیوودراترغیب
کرد تا دو سال بعد ،بار دیگر فیلمهایی
با درون مــایــه خیامی بــســازد .این
تاثیر از خیام با ساخت فیلم های
پرفروشی همچون "پــانــدروا و
کشتی افــســانــه ای" 1951
و سپس فیلم "عــمــر خیام"
 1957ادامه یافت که "دوئل
زیرآفتاب"بابازی"گریگوری
پک"مشهورترینآناست.
▪منابع:

 کتاب «سیری در افکارعلمی و فلسفیحکیمعمر
خیام نشابوری» ،تالیف
«جعفر آقایانی چاوشی»
خبرگزاریمهروباشگاهخبرنگارانجوان
تیتر برگرفته از بیت «رو
برسرلوحبینکهاستاد
قضا /انــدر ازل آنچه
بودنی بود ،نوشت»
خیام

▪پری صابری

پــــــری صـــابـــری
ســال  1311در
کــرمــان بــه دنــیــا
آمــــد .او بــعــد از
پایان دبیرستان
بــــــــرای ادامــــــه
تحصیل در رشته سینما و تئاتر به پاریس
رفــت .در دوران دانشجویی دربــاره یکی
از رباعیات خیام فیلم کوتاهی ساخت که
بهترین فیلم دانشجویی در فرانسه شد.
صابری تــاالر مولوی را در تهران تأسیس
کــرد .یکی از مطرح ترین نمایش های او
«شمس پــرنــده» درب ــاره مولوی اســت .او
افــتــخــاراتــی هــمــچــون نــشــان ابن سینا
(یونسکو)  ،2004نشان شوالیه فرانسه
 ،2004تندیس و لوح سپاس هجدهمین،
نوزدهمین ،بیستمین ،بیست و یکمین و
بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر
فجر را کسب کرده است.

▪محمدعلی اسالمی ندوشن

دکــتــر ُنـ َ
ـدوشــن
هرچند دکترای
حــــقــــوق بــیــن
الملل دارد اما
تــمــام شهرتش
بـــــــــه دلـــــیـــــل
فعالیت های ادب ــی اوســـت .ایــن شاعر،
مــنــتــقــد ،مــتــرجــم و پــژوهــشــگــر در ســال
ـن یــزد بــه دنــیــا آم ــد .او
1304در نــدوشـ ِ
ابتدا چند سالی در دادگستری خدمت
کرد اما بعد به تدریس حقوق و ادبیات در
دانشگاه ملی ،مدرسه عالی ادبیات و...
روی آورد .اسالمی ندوشن در سال 1348
به همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد
و با تألیفات ادبی اش توانست به عضویت
هیئت علمی دانشکده ادبیات این دانشگاه
درآیــد .تأسیس فرهنگ سرای فردوسی
و انتشار فصل نامه هستی از اقــدامــات
فرهنگی اوست.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

ما ایرانی ها همه شاعر هستیم
جلیلفخرایی-سیدمجتبی
حــســیــنــی در افــتــتــاحــیــه
هشتمین کنگره بین المللی
شعر از تــوس تــا نیشابور در
مجتمع فرهنگی و هنری
امــام رضــا (ع) ضمن تبریک
روز پاسداشت زبــان فارسی
و بزرگداشت فردوسی ،اظهار کرد :ما ایرانی ها همه شاعر
هستیمبرایاثباتشاعریهمهماایرانیانمثالهایفراوانی
داریم.
بهگزارشخراسان،معاونامورهنریوزارتفرهنگوارشاد
اسالمیخاطرنشانکرد:خراسانبهحقشایستهایناست
کهدرایامآخراردیبهشتماهجاللیمیزبانشعرفارسیباشد
وهمههنرمندانوهنردوستانبتوانندازظرفیتاینکنگره
نهایتبهرهراببرند.

رضابابک:ادعاینقاشیندارم؛ گاهیشعر
هممیگویم
رضــــا بـــابـــک کـــه در قــاب
تلویزیون و روی صحنه تئاتر،
خــاطــرههــای زیــــادی بــرای
مردم ایران رقم زده قصد دارد
نمایشگاه نقاشیهای خود را
برگزار کند و میگوید :امتیاز
نقاشی در مقایسه با کارهای
نمایشی این است که آدم خودش با خودش قرار می گذارد
و انجام کار خیلی منوط به هماهنگی با گروه نیست .این
نمایشگاه با نام «زنگ نقاشی» مجموعهای از آثار نقاشی این
هنرمندراکهبهبازیهایخوددرتلویزیونوتئاترشهرهاست،
درمعرضدیدقرارمیدهد.
او درباره کارهای هنری که انجام میدهد ،به ایسنا ،گفت:
سال هاست نقاشی می کشم هرچند گاهی بین کارهایم
فاصله زمانی افــتــاده اســت .بعد از انقالب یک سالی با
آبرنگ نقاشی می کشیدم به دلیل این که بازی نمی کردم
می خواستم خودم را به نوعی تخلیه کنم .به غیر از نقاشی
کارهای دیگری هم انجام می دهم و گاهی شعر می گویم.
بازیگری و کارگردانی هم جزو کارهایی هست که انجام
میدهم.

بنیادفردوسیتاسیسمیشود
علی معلم دامغانی رئیس
فرهنگستان هنر بــا اعــام
تاسیس «بنیاد فردوسی»
تـــوســـط ایـــــن مــجــمــوعــه،
از بــرنــامــه هــای گــســتــرده
پژوهشی و در دست تحقیق
روی شاهنامه فــردوســی و
بازخوانی این منظر پهناور ادب ،هویت ملی ،حکمت ،خرد و
اسطورهشناسی ایرانی به شیوهای نوین خبر داد.به گزارش
فارس ،این چهره نام آشنای ادب معاصر در ادامه اظهار
کرد :یکی از محورهای این پروژه سراسری فرهنگستان
در رویکرد به شاهنامه ،تفکیک دو سطح و الیه آن است؛
شاهنامه خردساالن که روساخت و ظاهر حکایت ها و
اسطوره ها و حماسه های شاهنامه مبتنی بر عوالم خیال
شاعرانه است و دیگری شاهنامه سالخوردگان که ساحت
ژرف ساخت اندیشه و حکمت باطنی این قصه ها و اساطیر
است و در افقی تفسیری و ورای صورت ظاهری باید دید و
دریافت کرد.
CMYK

