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گفتوگویخراسانبااستادمیرجاللالدینکزازی،شاهنامهپژوه

دکترمحمدجعفریاحقی،استادادبیاتدرگفتوگوباخراسان

دربارهجایگاهاندیشهحکیمتوسدرروزگارکنونی

ازدالیلیکنامگذاریفرهنگیمیگوید

شاهنامه؛ پاسخ فردوسیبه پرسمانهای روز

رازسندزدن  25اردیبهشتبهنامحکیمفردوسی

اکـــرم انــتــصــاری 25 -اردیــبــهــشــت ،روز
بزرگداشت شاعر و سخنسرای نامی ایران،
حکیم ابوالقاسم فردوسی ،بزرگمرد شعر و
ادب فارسی است .امسال شاهنامه فردوسی،
این گنج فارسیزبانها ،هزار و  42ساله شد؛
اثری که میتوان آن را میراث بزرگ فرهنگی
ایران دانست و به داشتنش بالید .به مناسبت
روز بزرگداشت فــردوســی بــزرگ ،با استاد
میرجاللالدین کــزازی ،زبانشناس ،ادیب
و شاهنامهپژوه برجسته کشورمان ،دربــاره
آثــار جدیدش ،جایگاه فردوسی و شاهنامه
و نگاههای جدیدی که میتوان به ایــن اثر
برجسته ادبی داشت ،گفتوگو کردیم.
▪از «فسانههای فسون» تا «نهادنامه داد»

تــــعــــداد کـــتـــابهـــای بــــه چـــــاپ رســیــده
مــیــرجــالالــدیــن کــــزازی پــرشــمــار اســت.
او دربــاره آثــار جدیدش که در راه بــازار نشر
هستند ،میگوید« :کتابهایی که پیش از
کرونا چاپ شده ،یکی ویرایشی است تازه از
شاهنامهکهویرایشسخنسنجانهودانشورانه
است .این کتاب در سه پوشینه ،در نشر ترنج
به چــاپ رسیده اســت .کتابهای دیگری
که پیش از کرونا به چاپ رسیده است ،یکی
«فسانههای فسون» نام دارد که ُجنگی است
از ُجستارها و دیگر کتاب «رزمنامه رهایی»
ی است از کتاب
که پوشینه سومین از زنجیرها 
در شاهنامهشناسی .دو کتاب دیگر یکی
«نهادنامه داد» و دیگر «خردنامه خرمی» نام
دارد که همگی در نشر گویا به چاپ رسیده
اســت .پوشینه چهارم هم به نــام «فرخنامه
فرزانگی» به زیر چاپ رفته است .کتاب دیگر
که باری دیگر در نشری دیگر به چاپ رسیده
است ،یکی کتاب «سیلوی» از ژرار دو نروال
نویسنده فرانسوی است که من آن را به پارسی
برگرداندم .او نویسندهای است که روانشاد

صادقهدایتاوراگرامیمیداشتهوآنبانوی
اثیری را در داستانهای خود از او به وام گرفته
اســت .کتاب دیگر« ،سه داستان» نام دارد
از گوستاو فلوبر نویسنده نامدار فرانسوی.
چندین کتاب هــم بــه زیــر چــاپ رفته است
که هنگامی که از چاپ بیرون آمــد ،بدانها
خواهیم پرداخت».
▪پرسمانهای شاهنامه ،پرسمانهای روز
ماست

مــیــرجــالالــدیــن کـــــزازی مــعــتــقــد اســت
فردوسی با ســرودن شاهنامه ،تاریخ ایران
را بازنمایانده اســت .این فردوسیپژوه در
پاسخ به این پرسش که چرا شاهنامه همواره
قابلیت برداشت و نگاهی نو را دارد ،میگوید:
«شاهنامه ،نامه فرهنگ و منش و اندیشه
ایرانی اســت .بستری است که سرگذشت
هــزارههــای تــاریــخ زیست ایــرانــیــان در آن
آمده است .ارزش بنیادین شاهنامه در این
است که تاریخ ایران را بهروشنی و بهرسایی
بازمینماید ،امــا کتابی تاریخی نیست.
بهراستی آنچه ما در شاهنامه از تاریخ ایران
میبینیم ،در کوتا هترین سخن ،بازتاب و
کارکرد تاریخ است در نهاد و ناخودآگاهی
ایــرانــیــان .به سخنی دیگر ،تاریخی است
درونی و نهادینهشده در زبان نمادین اسطوره
و حماسه .پس آنچه بر ایرانیان در درازنای
تاریخشان گذشته ،در پیکره داستا نهایی
نمادین در شاهنامه بازتاب یافته است .سخن
دیگر تاریخ در شاهنامه ،تاریخی است زنده،
تپنده ،خوش ،دژم ،مانند کتابهای تاریخی
ستوهآور نیست .تاریخ به نوشتهای میماند که
بر سنگ گوری نگاشته میشود .اما اسطوره
و حماسه که شاهنامه برترین نمونه ادبی
آن اســت ،زنــده اســت .حتی میتوانم گفت
اکنونی اســت؛ از گذشتههای دور سخن
نموده است .اگر ما پیام نهفته در شاهنامه
را بهدرستی بیابیم و به در بکشیم و به آن
بیندیشیم ،گشتههای دور ،اکنونی خواهند
شد؛ زیرا آنچه در شاهنامه آمده ،در پیوند با
تاریخ و سرگذشت ایران است .پرسمانهایی
است که هم اکنون ما با بسیاری از آ نها در
پیوندیم؛ دست به گریبانیم ،پرسما نهای
روز مـــاســـت .از همین
روســت که میتوانیم در
گشودن این پرسمانها،
در یافتن راه چاره آنها،
از شاهنامه بیشترین
و بهترین بــهــره را
ببریم».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪شاهنامه زبان روز ماست

اغلب میدانیم که اندیشه فردوسی تاریخ
انقضا ندارد .میرجاللالدین کزازی درباره
درسی که امروز میتوان از اندیشه فردوسی
گرفت و در جامعه از آن بهره برد ،میگوید:
«بــرای آنکــه ما بتوانیم پاسخ پرسمانهای
ام ــروز خــود را در شاهنامه بیابیم ،ناگفته
پیداست ،میباید با نگاهی برازنده و بهآیین به
شاهنامه بنگریم ،نگاهی که بتواند از رویهها به
ژرفاها برسد؛ از پوسته به پیام .پرسمانهای ما
پرشمار است و گوناگون .کسی که میخواهد
از شاهنامه چاره آنچه را بدان گرفتار است
بیابد،هممیبایدباجهانشاهنامهآشناباشد،
هم در آن زمینه و دانشی که پرسمان او از
آن برآمده است ،به بسندگی آگاهی داشته
باشد .دوباره میگویم شاهنامه ،نامه فرهنگ
و منش ایــرانــی اســت .شما از دیدگاههای
گوناگون میتوانید به شاهنامه بنگرید ،آنچه
را میجویید ،بیابید اما شاهنامه اصلی است
پیچیده ،الیه در الیه ،تو در تو ،پوسته روشن
است و آشکار .شاهنامه زبان روز ماست؛ اگر
از پــارهای از ویژگیهای سبکشناختی در
این شاهکار بزرگ چشم درپوشیم ،شکافتن
پوسته کاری است که به آسانی رخ میدهد،
دشــواری در یافتن پیام است .اگر ما بتوانیم
به آن پیام دست بیابیم ،شاهنامه به سخن
درخواهد آمد؛ آنچه را میجوییم به ما خواهد
داد ،زیرا چاره و پاسخ و راه گشودن پیچشها
و دشــواریهــا ،تنها از شاهنامه به دست
میتواندآمد.پرسمانهایمابایدپاسخهای
ایرانی داشته باشند تا به کارمان بیایند .این
پاسخها را نخست در شاهنامه و سپس در
دیگر ساختارهای سخن پارسی میتوانیم
یافت ».این شاهنامهپژوه در سخنان خود،
فرا رسیدن روز شاهنامه و فردوسی را که
یکی از فرخندهترین روزهای فرهنگی
ایــران است ،به یکایک ایرانیانی که
«دل در گــرو شاهنامه دارنــد
و میکوشند کــه با
ایــن شاهکار
شــــــگــــــرف
بــیمــانــنــد،
بیش از پیش
آشـــنـــایـــی
بــجــویــنــد»
تــــبــــریــــک
گفت.
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الهه آرانــیــان -چندسالی اســت که حــال و هوای
اردیبهشتباادبیاتفارسیپیوندخوردهاست؛اولین
روزشسعدیرابهیادمانمیآوردوآخرینروزهایش
یــادآور عظمت و بزرگی فردوسی و پاسداشت زبان
فارسیاست.هرکدامازروزهایتقویمکهبهیادیکی
از بزرگان ادبیات نامگذاری شدهاند ،وجه تسمیهای
دارند؛ازروزوالدتیادرگذشتآنانگرفتهتا رخدادو
اتفاقیکهباعثشدهاستآنروزبهنامشانثبتشود.
نامگذاری  25اردیبهشتماه به نام حکیم توس هم
ماجرایی دارد که داستانش از شیراز شروع میشود.
در ادامه ،دلیل نامگذاری این روز به نام فردوسی و
پاسداشتزبانفارسیرا،اززبانپیشنهاددهندهاش،
یعنیدکترمحمدجعفریاحقی،استادادبیاتومدیر
قطبعلمیفردوسیشناسیمیخوانید.
چه شد که  25اردیبهشت به نام
فردوسیوپاسداشتزبانفارسیشد؟
سال  1376بود و من در مرکز خراسانشناسی کار
میکردم که به مراسم یادبود حافظ در شیراز برای
سخنرانی دعوت شدم .آن سال ،اولین سالی بود
که بزرگداشت حافظ برگزار میشد .من هم آنجا
اعالمکردمکهمیخواهیمروزیرابرایبزرگداشت
فردوسیاعالمکنیم.بالفاصلهبادوستانماندرمرکز
خراسانشناسی ،روز  25اردیبهشت را پیشنهاد
کردیم .وجه تسمیهاش را هم از یک بیت شاهنامه
گرفتیمکهایناست«:سرآمدکنونقصهیزدگرد/به
ماهسفندارمذروزاِرد»؛یعنیسرایششاهنامهدرروز
 25اسفندبهپایانرسیدهاست.مادیدیم 25اسفند
وقت خوبی برای بزرگداشت نیست؛ چون شب
عید است و هوا هم خیلی مساعد نیست و
تازه تقویم قدیم شاهنامه با تقویم ما جور
نیست و بنابراین بهترین ماه اردیبهشت
استکهطبیعتخرماستومسافرانعید
از مشهد رفتهاند و مسافران تابستانی
هم هنوز نیامدهاند .از این رو،
 25اردیبهشت را به شورای
فرهنگ عمومی استان
پیشنهاد دادیـــم و قبول
کــردنــد .بعد در سطح
کشوری هم مقامات را
توجیه و قانع کردیم و
باالخره شورایعالی
انقالب فرهنگی این روز
را تصویب کــرد .از طرفی
دانشگاهیان خــارج از کشور
هم روزهــای دیگری را
پیشنهاد دادن ــد و من
متقاعدشان کــردم و
خوشبختانه
ایــــن روز
بــــه نـــام
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فردوسیجاافتاد.ازچهارسالپیشهم«،پاسداشت
زبانفارسی»بهاینروزاضافهشد.
مراسم بزرگداشت فــردوســی در
 1400بهچهشکلبرگزارخواهدشد؟
امسال برنامهای مفصل به صورت آنالین داریم ،از
 25تا  31اردیبهشت .مقاالت زیــادی به همایش
رسیدهاست و  18سخنرانی را هم ترتیب دادهایم
از نقاط مختلف ایران و جهان؛ از جمله دکتر محمود
امیدساالر از آمریکا ،پروفسور چارلز ملویل و دکتر
محمودحسنآبادیازانگلستان،دکترفرزادقائمی،
دکترچنگیزموالییو....اینهمایشبهطورمشترک
با همکاری انجمن ترویج زبان فارسی ،خردسرای
فردوسی ،انجمن معلمان خراسان رضوی و اداره
فرهنگوارشاداسالمیبرگزارخواهدشد.
ازتازهترینفعالیتهایقطبعلمی
فردوسیشناسیبفرمایید.
سلسله گفتوگوهایی داریم با بعضی از دانشمندان
و از زوایایی دیگر به شاهنامه نگاه میکنیم؛ مث ً
ال
دکترناصرمقدسی،عصبشناس،مطالبیرادرباره
شاهنامه و عصبشناسی ارائه میدهند که بسیار
توجهها را جلب کردهاست .برنامه دیگر ،تئوریهای
ریاضیدرشاهنامه،باحضوراستادانریاضیاست؛
از جمله دکتر اسحاقی ،استاد ریاضی دانشگاه
سمنان که نکات جالبی را در اینباره ارائه میدهند.
هر دوشنبه هم ،جلسه شاهنامهخوانی دکتر طبسی
را داریم که فایل صوتیاش در کانال تلگرامی قطب
علمیبارگذاریمیشود.
به عنوان کسی که عمری را در راه
شناساندنشاهنامهصرفکرده،کاریهستکه
دوست داشته باشید برای شاهنامه و فردوسی
انجامبدهیدوهنوزموفقنشدهباشید؟
در حال تنظیم یک دانشنامه هستم که نامش را هم
«دانشنامه کوچک فردوسی و شاهنامه» گذاشتهام؛
چون در برابر عظمت کار فردوسی ،واقع ًا کوچک
است.ایندانشنامههمهاطالعاتمربوطبهفردوسی
وشاهنامهرادارد؛ازجملهچاپها،نسخههایخطی،
کسانی که از فردوسی تقلید کــردهانــد ،مقاالت و
کتابهایمنتشرشدهو....انشاءا...بتوانماینرابه
پایانبرسانمومنتشرشود.

7
یادمان
به بهانه درگذشت
حجتاالسالم دکتر شیخ االسالمی

ِ
استاد «قیصر»
در فراق

نوائیان – روز پنجشنبه گذشته ،خبری دردآور
منتشر شد؛ مردی از کاروان علم و ادب ،از این
جهان فانی رخت بربست و به دیار باقی شتافت.
حــجـتاالســام دکتر علی شیخاالسالمی را
میشناختم؛ ادیبی بود که عرفان میدانست
و نویسند های بود که افــزون بر آداب نگارش،
از آداب تخ ّلق بــه اخــاق انسانی و اسالمی
آگــاه بــود .درســت هفتسال قبل ،در همایش
«عــرفــان اسالمی در آمــوزههــای رضــوی» پای
صحبت او نشستم و درباره مفاهیم اولیه عرفان
اسالمی گفتوگو کردیم .ماحصل آن گفتوگو،
مصاحبهای مفصل بود که در روزنامه خراسان
منتشر شد .آن روز و در آن گفتوگو ،او را مردی
صبور یافتم و مهربان؛ به آرامــی و باحوصله،
پرسشهای گوناگون و گــاه ،نسنجید هام را
پاسخ میگفت .بعدها دانستم که مرحوم دکتر
شــیـخاالســامــی ،اصالت ًا از اهــالــی استهبان
فارس بودهاست؛ از خاندانی که جملگی عالم
بودند و ملجأ و مرجع مــردم در حل مشکالت
و پرسشهای دینی .او افــزون بر تحصیالت
حوزوی ،در سال  ،1350مدرک دکترای خود را
در رشته زبان و ادبیات فارسی ،از دانشگاه تهران
دریافت کرد و از همان سال به تدریس ادبیات در
آن دانشگاه پرداخت .مرحوم شیخاالسالمی،
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز ،در سنگر
علم و دانش فعال بود؛ در دانشگاه عالمه و شهید
بهشتی تدریس میکرد و سالها مدیریت گروه
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را برعهده
داشت و افزون بر این ،مأموریت یافت تا رشته
ادیان عرفان را در دانشگاه تأسیس کند .از او
د هها مقاله علمی پژوهشی و نیز ،کتا بهایی
گرانسنگ در عرصه ادبــیــات و الهیات باقی
ماندهاست؛ ترجمه «زندگینامه خدیجه کبری
و فاطمه زهرا ســاما ...علیها»« ،برگزیده متون
ادب فارسی دانشگاه»« ،راه و رســم منزلها»
و «خیال ،مثال و جمال در عرفان اسالمی» از
جمله این آثار است .مرحوم حجتاالسالم دکتر
شیخاالسالمی ،چهره ماندگار علم و فرهنگ
ایــران ،از نسل سوم استادان دانشکده ادبیات
دانشگاهتهرانوشاگردمستقیمبزرگانیهمچون
بدیعالزمان فروزانفر و جاللالدین همایی بود؛
او در دوران تدریس ،راهنمایی پایاننامهها و
رسالههای متعددی را برعهده داشت که یکی از
آنها ،رساله دکترای قیصر امینپور بود.

