
حكمت

  | روزنامه جوان |  ش��ماره 6485 |    چهار ش��نبه 28  اردیبهش��ت  1401 | 16 ش��وال 1443 |  اذان ظهر: 13:01 | 
غروب آفتاب: 20:05 | اذان مغرب:25: 20 | نیمه شب شرعی:00:11 |      اذان صبح فردا: 04:17 | طلوع آفتاب فردا: 05:57 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: محمدجواد  اخوان
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498458
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88498476 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

امیرالمؤمنین علیه السالم:

افراد عیب دار، دوست دارند عیوب 
مردم را پخش كنند ت��ا بهانه  اي 

براي معايب خويش فراهم آيد. 

غرر الحكم، )چاپ دانشگاه( ج4، 
ص340.

 اعتراض     ها به طرحی 
برای قاچاق میراث تاریخی

در بررسی بندهای طرح موسوم به » استفاده بهينه از اشيای باستانی و گنج ها « اولين چيزی که مشخص است 
اينکه، از فردای تصويب هرکس می تواند بيل و کلنگی در دست بگيرد و در هر استان و منطقه ای به کاوش بپردازد

    سجاد مرسلی
طرح » اس�تفاده بهينه از اش�يای باستانی و 
گنج ها « که هفته گذشته در مجلس شورای 
اسالمی مطرح ش�د و برای جمع کردن امضا 
در ميان نمايندگان می چرخيد، حاال جنجالی 
برپا کرده که به گفته کارشناسان در صورت 
تصوي�ب، می تواند چ�وب حراج بر اش�يای 
تاريخ�ی و مي�راث فرهنگ�ی ايران باش�د. 
 با تصوي��ب طرح » اس��تفاده بهینه از اش��یای 
باس��تانی و گنج ه��ا « از اين پ��س قاچاقچیان 
می توانند در هر استانی به كاوش بپردازند و اين 
بار بدون ترس، نه تنها اشیای مكشوفه را به نام 
خود ثبت كنند بلكه بر اس��اس اين طرح، ديگر 
زحمت خارج رفتن و فروختن را هم نمی كشند و 

اين خارجی     ها هستند كه تشريف می آورند! 
            

هفته گذشته وقتی اين طرح در مجلس شورای 
اسالمی برای گرفتن امضا دست به دست شد، 
هنوز كس��ی نمی دانس��ت چه فاجعه ای در راه 
اس��ت. حتی از 46 نماينده ای ك��ه آن را امضا 
كردند، پنج نفر با عذر بدتر از گناه و اعالم اينكه 
طرح را نخوان��ده بوديم، امضای خ��ود را پس 
گرفتند. به گفته منتخبان م��ردم در مجلس، 
طراح اصل��ی اين طرح حجت االس��الم نصراله 
پژمانفر، نماينده مردم مشهد و كالت در حالی 
به دنبال درج مهر فوري��ت روی آن بود كه پس 
از چند روز وزير میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دستی اعالم كرد: » هیچ اطالعی از تهیه 
طرح مذكور و جزئیات آن ندارم و به همین دلیل 

نظری در اين مورد ندارم!«
در مقدمه و داليل توجیهی و ضرورت طرح كه 
29 ماده دارد، آمده است: » رويكرد قانونی فعلی 
درباره گنج     ها و آثار باس��تانی به نظر می رس��د 
به لحاظ تجربه رخ داده در س��نوات گذش��ته 
نیاز به بازنگری     هايی داش��ته باشد. آنچه عماًل 
رخ داده، اين اس��ت كه بخش زيادی از میراث 
معنوی كش��ور به خاطر ترس از برخورد قانونی 
يا در جابه جايی های پنهانی در خش��كی و دريا 
نابود ش��ده، گاهی فلزاتی كه ارزش باس��تانی 
آنها ه��زاران برابر ارزش طال يا نقره ش��ان بوده 
تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده 
اس��ت، گاهی نیز به ثمن بخس به قاچاقچیان 
اشیای باستانی فروخته شده و سر از موزه های 

كلكسیون داران شخصی يا موزه های كشورهای 
ديگر درآورده است.«

    باالخره صدای ميراث هم درآمد
بعد از خبری ش��دن ارائ��ه اين طرح ب��ه ناگاه 
صدای كارشناسان حوزه میراث و آثار باستانی 
و صاحبنظران بلند شد كه اين كار فقط چوب 
حراج زدن ب��ه آثار باس��تانی، تاريخی و میراث 

ايرانیان است. 
به همین خاطر از هفته قبل اعتراضات و نقدهای 
بس��یار جدی و تندی به اين طرح وارد ش��ده و 
همچنان ادامه دارد. ضم��ن اينكه علی دارابی، 
مع��اون وزارت میراث  فرهنگی، گردش��گری و 
صنايع دستی هم از نمايندگان مجلس خواست 

از امضای اين طرح انصراف دهند. 
وی در نام��ه ای ب��ه نماين��دگان، ايراده��ای 
كارشناس��ی طرح را در هشت بند عنوان كرد و 
نوشت كه اين طرح پشتوانه كارشناسی، علمی و 
تخصصی ندارد. حاال نقد     ها و مخالفت های بسیار 
جدی با اين طرح جنجالی س��بب شده برخی 
نمايندگان از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
بخواهند با طراحان اصلی طرح برای پس گرفتن 

آن صحبت كند. 
    امنيت از استان     ها می رود

در بررس��ی بندهای طرح » اس��تفاده بهینه از 
اش��یای باس��تانی و گنج ها « اولین چیزی كه 
مشخص اس��ت اينكه، از فردا هركس می تواند 
بیل و كلنگی در دس��ت بگیرد و در هر استان و 

منطقه ای به كاوش بپردازد. 
به گفته كارشناسان با تصويب اين طرح، ديگر 
هیچ استانی امنیت ندارد و افراد از هر نقطه ای 
می توانند به هر جا كه می خواهن��د بروند و به 
هر نیتی اما به بهانه اس��تخراج آثار باستانی، به 

كندوكاو بپردازند. 
از اش��كاالت اساس��ی طرح و خوانده نشدن و 
امضای آن از سوی نمايندگان و حرف های وزير 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنايع دس��تی 
زمانی كه خبرنگاران نظ��رش را در مورد طرح 

پرس��یدند و گفت » هیچ اطالعی از تهیه طرح 
مذكور و جزئی��ات آن ندارم و ب��ه همین دلیل 
نظری در اي��ن مورد ن��دارم! « ك��ه بگذريم به 
مهم  ترين بخش طرح كه ضربات جبران ناپذيری 
به میراث فرهنگ��ی كش��ور وارد خواهد كرد، 
می رس��یم؛ جايی كه از ايجاد ش��رايط خروج 

قانونی اشیا از كشور صحبت می كند. 
در اين طرح گفته شده است: »اگر ثبت كننده 
شیء، تمايلی به خريد نداشت پس از هفت ماه 
هر ايرانی عضو س��امانه می توان��د آن را بخرد. 
خارجی      هايی كه س��ابقه عضويت يک ساله در 
سامانه داشته باش��ند نیز می توانند برای خريد 

اشیا اقدام كنند!«
اگر تصور كنیم طی دهه های اخیر قاچاقچیان 
میراث، اشیای ارزشمند زيادی را استخراج كرده 
و به دلیل وجود قوانین سفت و سخت آنها را در 
انبارهای شان نگه داشته اند تا در فرصت مناسب 
از كشور خارج كنند، حاال مجلس رسماً نه تنها 
به آنها اجازه فروش می دهد بلكه زحمت حمل 
و نقل و انتقال به ديگر كش��ور     ها را هم از دوش 
قاچاقچیان برداشته و خارجی     ها را برای خريد 

به ايران دعوت كرده است. 
خنده دار      تري��ن ج��ای ط��رح را باي��د در بندی 
جس��ت وجو كرد كه به عنوان مزايا برش��مرده 
ش��ده، اما حكايت از ع��دم درك ارزش معنوی 
اشیای تاريخی دارد. جايی كه نوشته شده است: 
»تبديل ش��دن ايران به هاب منطقه ای خريد و 
فروش آثار باستانی و ورود ارز به كشور! « همچنین 
نفس اطالق كلم��ه »گنج« به اش��یای تاريخی 
و اس��تفاده از عبارت »بهینه س��ازی« به معنای 
تبديل اين آثار به پول، بدون در نظر گرفتن ارزش 
معنوی آنهاست كه نشان می دهد يا نويسندگان 
طرح هیچ ش��ناختی از اين حوزه ندارند يا كاماًل 

حساب شده و با برنامه پیش می روند. 
     درخواست از رئيس مجلس

تاكنون نامه ه��ای اعتراضی و يادداش��ت های 
زيادی در مخالفت با طرح حفاری اشیای عتیقه و 
آثار باستانی نگاشته شده و شكايت های حقوقی 

و حقیقی زيادی صورت گرفته است. 
يكی از مهم  ترين نامه     ها مربوط به انجمن علمی 
باستان شناسی ايران خطاب به رئیس مجلس 
اس��ت كه خواستار ابطال طرح ش��ده است. در 
بخش��ی از متن اين نام��ه خطاب ب��ه قالیباف 
آمده اس��ت: » اخی��راً طرحی به ش��ماره 768 
)دوره يازدهم- س��ال دوم( ب��ا فوريت عادی با 
عنوان »طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی 
و گنج ها« مطرح ش��ده كه ذهن هر ايرانی آگاه 
به تاريخ را به ياد خیانت شاهان گنج ياب قاجار 
می اندازد. اين طرح از نظر نويسندگان آن برای 
مقابله با نابودی اشیای باستانی و گرانبها نگاشته 
شده اس��ت. عدم آگاهی نويس��ندگان طرح از 
موضوع و هدف مطالعات باستان شناسی نشان 
می دهد نويسندگان اصلی آن به احتمال بسیار 
زياد نمايندگان محترم امضاكننده طرح نبوده 
و تهیه كنندگان آن، سوداگران اشیای عتیقه و 
سودجويانی بودند كه همچنان در دوره قاجار 

زيست می كنند!«

انتقاده��ای ج��دی و بس��یار 
تن��دی ب��ه ای��ن ط��رح وارد 
ش��ده و همچن��ان ادام��ه دارد 

دومي�ن جلس�ه از هفتمي�ن فص�ل »پات�وق فيل�م کوتاه« 
ب�ا نماي�ش چه�ار فيل�م کوت�اه داس�تانی برگ�زار ش�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومی انجمن س��ینمای 
جوانان، در دومین جلس��ه »پاتوق فیلم كوت��اه« فیلم های كوتاه 
داستانی »خنده بی دلیل گوزن ها« به  كارگردانی سجاد ايمانی، 
»جان داد « ب��ه  كارگردانی س��هیال پورمحمدی و »دش��نه « به  
كارگردانی سامان تفرشی به نمايش درآمد و با حضور محمدتقی 

فهیم منتقد سینما مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
محمدتقی فهیم در ابتدا با اشاره به عالقه خود به فیلم كوتاه گفت: 
هر بار فیلم كوتاه می بینم، آنچه را كه از ابتدا من را عاشق سینما 
كرد، در فیلم كوتاه پیدا می كنم. اگر امروز سینمای بلند ما به اين 
وضع دچار ش��ده، به دلیل اس��تفاده نكردن از اين ذخیره است. 
همه فیلمسازان و تهیه كننده های قديمی همیشه از زمین های 
خاكی استعداد ها را كشف می كردند و به میدان می آوردند. امروز 
اما تهیه كنندگان س��ینما و تلويزيون در دفاتر خود نشسته اند و 
نگاه شان همواره به فهرست مقابل شان است. نتیجه اش می شود 
همین سینمای فاقد ژانر و فاقد تنوعی كه امروز شاهدش هستیم. 
وی افزود: تهیه كنندگان امروز ما گويی بی ريشه شده اند. پیشنهادم 
اين است كه انجمن سینمای جوانان رسماً از تهیه كنندگان برای 
حضور در اين جمع  ها دعوت كند تا بیاين��د و فیلم های كوتاه را 
ببینند. انرژی، استعداد، ذوق و سلیقه واقعی اينجاست. فهیم در 
ادامه درباره فیلم »جان داد « گفت: زمانی كه داور جشنواره بودم، 
به اين فیلم رأی دادم و به آن جايزه داديم، پس نبايد از آن بد بگويم. 
اين فیلم  در بین آن فیلم  هايی كه ديديم، بهتر بود و ويژگی های 
مثبتی داشت، اما وقتی از منظر نقد نگاه می كنیم، مسئله متفاوت 
از داوری است. فیلم قرار است قصه اين دختر را برای ما روايت كند 
و ما بايد با دختر بچه همذات پنداری كنیم و جای او قرار بگیريم. 
اما چه كسی با اين دختر همذات پنداری می كند؟ من به عنوان 
مخاطب اين حس را نداشتم. من در اين فیلم بیشتر با مرد همراه 
می شوم و همذات پنداری می كنم و اين نقض غرض فیلمساز است. 
مهم  ترين و كلیدی  ترين جای فیلم جايی است كه پدر به دخترش 
می گويد اگر اين ماهی  ها را صید نكنم، چگونه می خواهی زندگی 
كنی؟ اين اصلی  ترين مسئله در همین جامعه امروز ماست. اتفاقاً 

از نظر سینمايی هم بهترين سكانس فیلم است. 
     فيلم کوتاهی که تنه به سينمای بلند حرفه ای می زند

در ادامه محمدتقی فهیم درباره »خنده بی دلیل گوزن ها« گفت: 
برخالف فیلم »جان داد « مشكل اصلی اين فیلم در فیلمنامه آن 
اس��ت كه فیلم در مرحله اجرا، واقعاً يک فیلم است و معتقدم از 
خیلی از فیلم های بلند امروز سینما، حرفه ای تر است. فیلم كوتاه 
امروز ديگر آن كار تجربی ای نیست كه برخی به دنبال آن هستند. 
اين فیلم يک فیلم كامل است كه بايد در معرض تماشا قرار بگیرد. 
داستان »سینمای تجربی « متفاوت از  اين بحث است و اين كار ها 
را نمی توان س��ینمای تجربی دانس��ت. وی افزود: فیلم »خنده 
بی دلیل گوزن ها« يک نمونه از فیلم های كوتاهی است كه می تواند 
به سینمای بلند تنه بزند. فیلمساز تا حدودی توانسته از ابزار عبور 
كند. اگر فیلمسازی ابزار را كامل بشناسد، در مرحله بعد می تواند 
اثری خلق كند كه دارای حس باشد و ما با آن ارتباط برقرار كنیم. 
فهیم درباره فیلم »دشنه « هم بیان كرد: هر قصه را می توان هر طور 
تعريف كرد و اين فیلم هم تعريف آقای تفرشی از قصه »بورخس« 
اس��ت. من اين قصه را خیلی دوست دارم و س��ال  ها پیش آن را 
خوانده بودم. راوی اول شخص در اين داستان خود بورخس است و 
گويی آدم با خود او روبه رو می شود. اين داستان يک شاهكار است 
اما آقای تفرش��ی به نظر من آن را خراب كرده است! تمام تالش 
قصه بورخس اين است كه بگويد آدم فروش خودش برای خودش 
جهنم ايجاد می كند و تحقیرشدگی يک آدم فروش همواره با او 
هست و هیچ گاه از بین نمی رود. پاشنه آشیل فیلم آقای تفرشی 

بی توجهی به همین نكته است.

در »پاتوق فيلم کوتاه « مطرح شد

 از بی ريشگی تهيه کنندگان 
تا مغفول بودن ظرفيت فيلم کوتاه 

محمد تقی فهيم: پيشنهادم اين است که انجمن سينمای جوانان رسماً از تهيه کنندگان 
برای حضور در اين جمع  ها دعوت کند تا بيايند و فيلم های کوتاه را ببينند. انرژی، 

استعداد، ذوق و سليقه واقعی اينجاست

نوید پارسا       فیلم

  صد و هفتادمين شب شعر طنز
»در حلقه رندان « برگزار شد

 ماشین و زمین و غیره ارزانی تان
 من منتظرم بن کتابم بدهید

ش�اعران طنزپردازی که در يکصد و هفتادمين شب شعر طنز 
»در حلقه رندان « حاضر شده بودند، اشعار متنوعی درخصوص 
مس�ائل روز، از انتظار ب�رای گرفتن ب�ن کتاب و گران ش�دن 
ماکارونی تا گاليه يك دزد به مأمور ناجا به سبك شعر معروف 
»مست و هشيار« پروين اعتصامی برای حاضران قرائت کردند. 
يكصد و هفتادمین ش��ب ش��عر طنز »در حلقه رن��دان « ويژه  روز 
بزرگداشت حكیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداش��ت زبان فارسی با 
حضور برخی چهره های برجسته عرصه شعر طنز از جمله يوسفعلی 
میرش��كاك، ناصر فیض، اس��ماعیل امینی و جمعی از نويسندگان 
طنزپ��رداز در ح��وزه هنری برگزار ش��د. راش��د انص��اری، يكی از 
قديمی  ترين اعضای حلقه  رندان، نخستین كسی بود كه به شعرخوانی 
پرداخت. وی ضمن ابراز خرسندی از اينكه بعد از سال  ها مجدداً در 

حلقه رندان قرار گرفته، شعرش را برای حاضران قرائت كرد. 
يا پاسخ اين حرف حسابم بدهید

يا مثل گذشته همیشه قرص خوابم بدهید
ماشین و زمین و غیره ارزانی تان

من منتظرم بن كتابم بدهید
    پس از شعرخوانی كوتاه راشد انصاری نوبت به ناصر فیض رسید كه 

غزل »پدر مسلمین در آمد كه« را برای حضار بخواند. 
پدر مسلمین در آمد كه

دو سه میلیون نشد درآمد كه
آدمی چونكه پیر شد

ديگر صبح تا شب نمی تواند كه
بايد از بیست نمره انسان بیست باشد

نه بیست از صد كه
می شود نخ رد از ته سوزن

سوزن از نخ نمی شود رد كه
يارم آمد پس از دو ثانیه رفت
اين نشد طرز رفت و آمد كه

رشد انسان قواعدی دارد
فقط اين رشد نیست از قد كه

يک جوان تا ابد نمی ماند بعد از سربازيش مجرد كه
تا قیامت نمی رسی هرگز با قطار پكن به مشهد كه
چونكه كفايت نمی كند تنها اختیار بلیت مقصد كه

طنزپرداز گاه معترض است نیست جايز برای او حد كه
    ابوالقاسم سیفی، شاعر طنزپرداز ديگری بود كه روی سن آمد و 
گفت: من پس از سال  ها باالخره توفیق شد كه برای نخستین  بار در 
حلقه  رندان جا شوم. چون آقای شكیبا گفتند به گرانی  ها بپردازيد، 
من كاری به مسئوالن ندارم، اما مخاطب شعر من ماكارونی است. 

سیفی در ادامه خطاب به ماكارونی سرود:
تويی كه دراز و زردی رو به گرانی كردی

ماكارونی بی نمک بری ديگه برنگردی
ای تو سرت خاك رس

زياده از سرت سس
    عباس محمد، طنزپرداز در ادامه شعر طنزی به سبک شعر معروف 

مست و هوشیار  پروين اعتصامی برای حاضران خواند. 
خوف دارم من ز مأمور و ز ناجا، بیشتر
هست ترس من ز ناجا، از نزاجا بیشتر!

دائماً اخالل در خدمت رسانی می كنند!
صنف ما را می كنند افسوس، رسوا بیشتر
دشمن اند انگار با صنف شريف سارقین!

ظاهراً دارند با ما جنگ و دعوا بیشتر
افسری يكشب مرا ديد و گريبانم گرفت

عرض كردم: مخلصم، لبخند زد: ما بیشتر
گفتمش: سركار، »اين پیراهن است افسار نیست«

من ندارم غیر از اين از مال دنیا، بیشتر
نصفه شب اينجا چه می  خواهی؟ بگو هان؟ گفتمش:

كار ما شب زنده داران، هست شب  ها بیشتر!
در بخش پايانی نشس��ت ش��عر طنز در حلقه رندان ، اكبر كتابدار، 
پژوهشگر و محقق درباره طنز و طنزپردازی گفت: يكی از مباحث 
كارساز در طنز صنعت تعريب اس��ت؛ تعريب يعنی يک كلمه را با 
ش��كل ديگری بس��ازيم. مرحوم كیومرث صابری در گل آقا از اين 
صنعت بسیار اس��تفاده می كرد. برای پی گرفتن صنعت تعريب در 
ادبیات من تصور نمی كنم بتوانم چیزی قديمی تر از خزائن مال احمد 
نراقی پیدا كنیم. شعر معروف او اين است كه می گويد »انصاف كجا 
رفته ببین مدرسه كردند، جايی كه در آن میكده بنیاد توان كرد «. او 

از مجتهدان بزرگ كاشان و صاحب كتاب معراج السعاده است.

مصطفی شاه كرمی     شعر

    رویداد

رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی عنوان کرد

شاهنامه کتاب حکمت است نه اسطوره
رئي�س انجم�ن آث�ار و مفاخ�ر فرهنگ�ی گفت ش�اهنامه 
را مطلق�ًا نباي�د کت�اب افس�انه و اس�طوره دانس�ت بلکه 
ايراني�ان آن را کت�اب »حکم�ت « و »خ�رد« می ش�مارند. 
حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسمی 
كه به مناسبت روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی و گرامیداشت 
روز زبان فارسی برگزار شد، گفت: به همین دلیل بلند       ترين قله 
حكمت ما، صاحب حكمت متعالیه، مالصدرای شیرازی، فردوسی 
را »حكیم قدوس��ی « خوانده اس��ت و موالنا نیز متأثر از انديشه 

فردوسی می سرايد:
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیرخدا و رستم دستانم آرزوست
بنابراين ايرانیان ش��اهنامه را مطلقاً كتاب افس��انه و اس��طوره 

نمی دانند بلكه آن را كتاب »حكمت « و »خرد« می شمارند. 
استاد دانشگاه تهران افزود: اگر شاهنامه افسانه و اسطوره بود، در 
جهان حكمت، عرفان و انديشه ما ظهور نمی يافت. مالصدرا در 
اسفار اربعه به دلیل اينكه حكما اصطالح »وجود « را از برای حق 
تعالی قلمداد كرده اند، به فردوسی استناد می كند. در مبدأ و معاد 
نیز برای اثبات حیات »روح« پس از مرگ و بقای »نفس« به كالم 
و حكمت فردوسی استناد می كند. اگر شاهنامه، افسانه بود، حكما 
و بزرگان ما آن را بزرگ نمی داشتند. همچنین جناب شهید ثالث 
نیز چنین تعبیر نمی كرد كه شاهنامه كتاب رمزی است كه معنا 
را در بطن خود مستتر دارد! لذا اين كتاب ايلیاد و اديسه نیست و 

در بطن آن، بین حماسه و حكمت مرزی وجود ندارد. 
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ادامه به نگاه شعرای قرون 

مختلف به شاهنامه اش��اره كرد و ادامه داد: حمداهلل مستوفی نیز 
در ابیاتی از اشعار خود از خداوند طلب می كند كه در كل ظفرنامه 
او بیتی باشد كه چون فردوس��ی به عظمت آن بیت، او هم مغفور 
شود، البته شبیه به چنین تعابیری در اشعار عطار نیشابوری نیز در 
اسرارنامه آمده است. وی اضافه كرد: قاضی نوراهلل شوشتری )شهید 
ثالث( در كتاب مجالس المؤمنین می گويد: شیعه بودن فردوسی 
محرز است و در اين مسیر به اشعار س��عدی نیز استناد می كند و 
می گويد آنچه از اشعار فردوسی به دست می آيد، چهار برابر كتاب 
بوستان سعدی حاوی »حكمت « اس��ت. در حقیقت شوشتری با 
استناد به ابیات سعدی بر پیوند حكمت با شاهنامه تأكید می ورزد. 
در تذكره دولتشاهی سمرقندی آمده است: مسطور است كه اكابر 
متفق اند كه شاعری در مدت زمان روزگار اسالم از كتم عدم چون 
فردوسی پا به عرصه وجود ننهاده است و شاهد عدل به صدق اين 
دعوی كتاب ش��اهنامه فردوسی اس��ت كه از 500سال گذشته 

تاكنون كسی را يارای جواب با شاهنامه نباشد...

حمله به فردوسی اسم رمز دشمنی با ايران
روز بزرگداشت فردوسی، امسال با سال های پیش تفاوت بزرگی داشت. 
امسال بیش از اينكه دوستداران زبان فارسی و ايرانیان نام شاعر ملی 
خود را به زبان آورند، دشمنان ايران در شبكه های تلويزيونی ماهواره ای 

و فضای مجازی تا توانستند به تخريب فردوسی برخاستند. 
اگرچه برخی محققان و پژوهش��گران زبان فارسی معتقدند كه بیت 
مش��هور »بس��ی رنج بردم در اين سال س��ی/ عجم زنده كردم بدين 
پارسی « از سروده های حكیم طوس نیست، اما آنچه فردوسی بزرگ 
برای زنده كردن فرهنگ و زبان فارسی انجام داد، كمتر از احیای يک 
بیمار رو به مرگ نبود. ش��ايد اهمیت كار فردوس��ی برای ما ايرانیان 
كمتر قابل درك باشد، همان طور كه ممكن است وقتی در كنار يک 
اثر هنری بزرگ ق��رار بگیريم، ابعاد آن اثر باعث ش��ود كه زيبايی آن 
كمتر به چشم بیايد. در اين موقعیت    ها بايد به فاصله ای مناسب برويم 
و دوباره ب��ه آن اثر هنری نگاه كنیم. آنچه را ما هنوز از كار فردوس��ی 
درك نكرده ايم، ملت های ديگر به خوبی درك كرده اند؛ مانند حسرتی 
كه مصری    ها هنوز در دل دارند از اينكه ش��خصیتی مانند فردوس��ی 
نداشتند تا فرهنگ غنی چندهزار س��اله مصر را حفظ كند. حكايت 
مشهوری است درباره اينكه از حسنین هیكل، روزنامه نگار و انديشمند 
مصری می پرسند:»چرا مصر با آن همه عظمت و پیشینه تمدنی خود، 

عرب زبان شد؟ « وی در پاسخ گفت: »چون ما فردوسی نداشتیم!«
جايگاه فردوسی برای زنده كردن زبان فارسی، تقريباً غیر قابل كتمان 
و چشم پوشی است. با اين حال در س��ال های اخیر، جريان های ضد 
ايرانی تالش دارند با حمله به جايگاه فردوسی، زبان فارسی را به عنوان 
زبان ملی اي��ران و عامل وحدت فرهنگی تضعی��ف كنند. تالش های 
شبكه سعودی ايران اينترنشنال و بی بی س��ی فارسی برای زير سؤال 
بردن ملی بودن زبان فارسی، كه بخشی از پازل ايجاد ناآرامی و تقويت 

گروه های تروريستی جدايی طلب است، اغلب با هدف گیری فردوسی 
آغاز می شود. اينكه شاهنامه به عنوان يكی از بزرگ ترين آثار حماسی 
ادبیات جهان از سوی چهره های گمنام يا بدنام خارج نشین به عنوان 
اثری ضد زن! معرفی می ش��ود و از آن س��و فرهنگ شاهنامه خوانی 
كه نزديک به هزار س��ال قدمت دارد، به عنوان يک س��نت محدود و 
نه همه گیر نمايش داده ش��ود، تنها بخش��ی از رفتارهای مضحک و 
مخرب جريان ضد ايرانی در چند ماه اخیر است. بزرگداشت فردوسی 
كه در تقويم با روز پاسداش��ت زبان فارس��ی به ثبت رسیده است، نه 
يک اقدام نمادين بلكه مبارزه ای اس��ت با تمامی تفكرات ضد ايرانی 
كه سال    ها است از سوی سرويس های امنیتی كشورهای معارض در 

حال تقويت است. 
ش��ايد پااليش زبان فارس��ی از برخی كلمات غیرفارس��ی به واسطه 
كاربرد زياد آنها غیرممكن باش��د، ولی می توان با ايجاد حساسیت و 
انگیزش برای فارسی گويی، به پايدار ش��دن زبان فارسی كمک كرد. 
نقش رسانه    ها در اين بخش كاماًل آشكار است. سه سال پیش، در پی 
تأكید مقام معظم رهبری بر حفظ و نگهبانی از زبان فارس��ی، رئیس 
وقت صداوسیما دستور داد ستادی در اين سازمان برای صیانت از زبان 
فارسی ايجاد شود. با اين حال تنها در بخش آگهی های بازرگانی كه در 
طول شبانه روز بار    ها و بار    ها از شبكه های تلويزيونی و راديويی پخش 
می شود، شركت    ها و محصوالتی با نام های غربی معرفی می شود. در 
سطح شهر    ها با آنكه قانون مصوب برای نام گذاری فروشگاه    ها و مغازه    ها 
به نام های ايرانی وجود دارد، به خاطر اهمال مسئوالن مربوط، نام های 
بیگانه هر روز بیش از گذشته بر سردر مغازه    ها خودنمايی می كند. عماًل 
در كشور فردوسی، زبانی كه فردوسی خود را وقف گسترش آن كرده 

بود، در معرض آسیب های جدی قرار گرفته است. 

    خبر

در بخش حماسه سرايی
 نشان عالی فردوسی 
به افشين عال اهدا شد

نش�ان عال�ی فردوس�ی در 
حماسه س�رايی  بخ�ش 
به افش�ين ع�ال اهدا ش�د. 
آيین اهدای نشان فردوسی با 
حضور وزير عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری در چه��ار بخ��ش 
حماسه سرايی، حماسه سازی، 

فردوس��ی پژوهی و تروي��ج زبان فارس��ی در عرص��ه بین المللی در مش��هد 
مقدس برگزار شد. افشین عال پس از دريافت نش��ان عالی فردوسی در بخش 
حماسه سرايی گفت: بابت دريافت اين نشان خوشحالم، چراكه فردوسی در اوج 
قله شعر فارسی اس��ت و تمام بزرگان ديگر ادبیات ما از جمله سعدی، حافظ و 
موالنا از آموزه های فردوسی در اشعار خود اس��تفاده كرده اند و نام فردوسی با 

حفظ و صیانت از زبان شیرين فارسی آمیخته شده است. 
وی يكی از اعجاب  زبان فارسی را آثار ارزشمند و بی نظیر فردوسی دانست و 
افزود: آثار حكیم فردوسی پس از هزار سال به دست ما رسیده و بدون هیچ گونه 
مشكل و دست اندازی معنای آن را متوجه می ش��ويم. ما نیز وظیفه داريم كه 
اين زبان پاكیزه و پیراسته را هم برای فرزندان خود و هم برای نسل های آينده 

سالم نگه داريم.

محمدصادق عابدینی     یادداشت


