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مراسم بزرگداشت روز فردوسی و پاسداشت زبان فارسی عصر امروز در آرامگاه حکیم توس برگزار می شود

عکس :میثم دهقانی

امروز  25اردیبهشت ماه ،ســالروز بزرگداشت فردوسی و
پاسداشت زبان فارسی است .به پاس سال ها تالش حکیم
ابوالقاسم فردوسی برای حفظ میراث هویتی ایران و زبان
فارسی ،هرســال در این روز ،بزرگداشــت ها و ویژه برنامه
های متنوعی با حضور اســتادان زبان و ادبیات فارســی و
عالقه مندان به شــاهنامه برگزار می شــود تا نــام و یاد این
حکیمتاهمیشهماندگاربماند.بهگزارشخراسانرضوی،
ویژه برنامه های بزرگداشــت فردوسی امسال رنگ و بوی
تازه ای داشــت و با برگــزاری اولین همایش بیــن المللی
«شــاهنامه در گذرگاه جاده ابریشــم» و حضور فردوســی

های روز بزرگداشــت فردوســی امروز نیز ادامه می یابد و
رونمایی از دو تندیس «رستم و رخش» و «رستم و اژدها» به
همتخانههنرمندانشهرداریازجملهاینبرنامههاست.
همچنین از ساعت  16تا  19امروز ،مراسم رونمایی از برج
و باروی توس در میدان هفت خان بولوار شاهنامه و افتتاح
جلو خان آرامگاه فردوســی در باغ جلوخــان آرامگاه که به
همت شهرداری مشهد و اداره کل میراث فرهنگی اجرایی
شده ،برگزار خواهد شــد .مراسم عمومی بزرگداشت این
روز نیزبا گلباران آرامگاه حکیم توس و اجرای برنامه های
فرهنگی هنری از ساعت 17آغاز خواهد شد.

نشاندارانفردوسی

سجادآیدنلو

سرگئیفئوفانوف

عکس :خراسان

«قطــب الدین صادقــی» و «احمد ســمیعی گیالنــی» در دوره
اول« ،جــال خالقــی مطلــق»« ،محمدرضا راشــد محصل»،
«یعقوب دانشدوســت» و «لوریــس چکناوریــان» در دوره دوم،
«ژاله آموزگار»« ،رجبعلی لباف خانیکی»« ،بهروز غریب پور» و
«خدایی شریف زاده» در دوره سوم« ،علی رواقی»« ،علی اشرف
صادقــی»« ،شــهرام ناظری»« ،حســن انوری»« ،علیم اشــرف
خان(دهلی هند)»« ،نعمــت یلدیریم» و «عبدالغفــور آرزو» در
دوره چهارم« ،میر جالل الدین کزازی»« ،محمدعلی اسالمی
ندوشن» و «پری صابری» در دوره پنجم.

سید فتح ا ...مجتبایی ؛

سیدمصطفیسعیدی

نقاش و مجسمه ساز روس

جوان ترین شاهنامه شناس ایرانی

بنیان گذار مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی در ایران

نقال و شاهنامه خوان لرستانی

سال 1950درمسکومتولدشد.دانشآموختهکانونهنرهای
نمایشی در ایالت الناکارسکی اســت .هنر تخصصی او نقاشی
و مجسمه سازی اســت و کارهایش در مجموعه های خصوصی
در روسیه ،سوئد ،هندوســتان ،چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،آمریکا
و ایران نگهداری می شــود .عالقه وافــر او به اجــرای کار هنری
مبتنیبرشاهنامهفردوسیاورابهیکیازچهره
های شــاخص در این عرصه تبدیل کرده
اســت .نمایشــگاهی از آثار ایــن هنرمند
روس در نگارخانه شــهر واقع در تاالر شهر
مشهد (میدان شهدا) برپا شده است .این
نمایشگاه تا  26اردیبهشت صبحها
از ساعت 9تا 13و عصرها از ساعت
 17تا 19پذیرایبازدیدکنندگان
خواهد بود.

متولد سال  59در شهرســتان ارومیه است .تخصص وی
شــاهنامه فردوســی و ادبیات حماســی ایران اســت .از او
حدود  14کتاب و  200مقاله در حوزه شاهنامه شناسی
منتشــر شدهاســت .آیدنلو اکنون بــه گواهی اســتادان و
متخصصان فن جوانترین شــاهنامه شــناس شاخص در
دنیاستکهاعتباروتازگینوشتههایاوبهتأییدبسیاریاز
بزرگانادبفارسیرسیدهاست.دکتر
میالد عظیمی در یکی از نوشتههای
ســتون آویزههــا در مجلــه بخــارا
ســجاد آیدنلو را برجســتهترین
فــرد نســل خــود بــرای ادامه
سلســله جلیله دانشــمندان
و ادبــای آذربایجان معرفی
کردهاست.

متولد ۱۳۰۶درتهران،نویسندهومترجمایرانیوعضوپیوسته
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی است .ســال  1339از طرف
وزارتفرهنگبرایآشناییباروشهایجدیدتألیفکتابهای
درســی به خارج از کشــور اعزام شــد و پس از یک دوره مطالعه و
تحقیق در ایــن زمینه در آمریکا (دانشــگاه کلمبیــا و نیویورک)
به کشــور بازگشــت .وی در طول دوران خدمات فرهنگی خود
حــدود  200عنوان کتــاب ،مقاله ،شــعر و
نقــد کتــاب بــه صــورت تألیــف و ترجمه و
تصحیح به زبانهای فارســی و انگلیسی
منتشــر کرده اســت .دکتر مجتبایی از
جمله پژوهشــگرانی اســت کــه در
حوزهشاهنامهفردوسیمطالعات
بسیاریانجامدادهومقاالتینیز
دراینبارهمنتشرکردهاست.

ازجملهچهرههاینامیعرصهنقالیومنقبتخوانیومداحی
و اهل شهر درود است .در  11سالگی چنان در روضه خوانی و
وعظ پیش رفت که عم ً
ال باالی منبر قرار گرفت و به سخنرانی،
روضه خوانی و موعظه پرداخت .در  13ســالگی به قهوه خانه
رفت و با مرشــد کرم اصفهانی آشنا و مأنوس شــد .مرشد کرم
چنان زیبا نقل می گفت که او را شیفته حرکات موزون
وکالمآهنگینخودکرد،ازاینجابهبعد
قدم در میدان شاهنامه گذاشت و مدت
ســه ســال با مرشــدکرم ،دوره نقالی و
منقبت خوانی را طی کرد .او طومار
شــاهنامه را به رشــته تحریر
درآورده است.

قصه های ناتمام
ملیحه رفیع طلب

گفتوگوباکودکانیکهفردوسیواشعارشراخوبمیشناسند
وآنهارابرایهمنسالنشانروایتمیکنند

«رستــم»

به روایتکوچولوها

دوست دارم شغلم در آینده
شاهنامه خوانی باشد

«نازنین زهــرا ظریف بروجردیان» هشــت ســال دارد و
هشت ماه است که شاهنامه خوانی می کند .ماجرای
عالقهاش بــه حفــظ و اجرای ابیــات شــاهنامه را این
طور بیان می کند :دختر عمهام کالس شاهنامه خوانی
شرکت می کرد و هر بار خانه ما می آمد ،آن ها را بلندبلند
می خوانــد .من هم دوســت داشــتم مثــل او بتوانــم این
شــعرها را بخوانم .از مامان و بابا خواســتم مــن را هم در
کالس شــاهنامه خوانی ثبت نام کنند و آن ها هم قبول
کردند.وی ادامه می دهد :برای حفظ کردن شعرهای
شــاهنامه ،مــادرم با مــن تمرین مــی کند و هــر بیت را
پنج بار می خوانم تا حفظ شــوم .البته بعضی شــعرها

شرکت در جشنواره های مختلف

صنم علی نیا هشــت ســاله و کالس سوم دبســتان است .او
هم چندماهی است که شــاهنامه خوانی و اجرای اشعار آن
را در قالب هنــر نقالی دنبال مــی کند .خــودش می گوید:
مامانم برایم زیاد شــعر می خواند .کم کم حفظ کردن آن ها
برایم آسان شــد .شــاهنامه قصه های جالبی دارد و من هم
عالقه زیادی بــه اجرای آن هــا روی صحنــه دارم.وی ادامه
می دهد :از آن جا که به شعر عالقه دارم ،حفظ کردن اشعار
برایم سخت نیســت البته اوایل متن شاهنامه برایم سنگین
بود اما به تدریج یاد گرفتم و به خانه کودک و شاهنامه رفتم
و آن جا هم برایــم توضیحات بیشــتر دادند.صنم می گوید:
در خانه کودک و شــاهنامه مقرر شــد هر جلسه ســه بیت از
شاهنامه را حفظ کنیم اما من کل درس آن ترم را حفظ کرده

برایم ســختتر هســتند و بــا تمرین
بیشــتر یاد می گیرم .تــا حاال 400
بیــت شــاهنامه را حفــظ کــرده ام.
روزهای اول برایم کمی سخت بود
اما کمکم همه این ســختی آسان
شــد .البته بــرای این کــه از درس
و مشــق و مدرســه هم عقــب نیفتم،
مامان برایــم برنامه ریزی کرد .هم شــعر
حفظ می کنم و هم درس های مدرســه را می
خوانــم.از نازنین زهرا درباره فردوســی می
پرســیم ،مکثی می کند و جــواب می دهد:
ایــن را می دانــم که انســان خیلــی بزرگی
بوده ،پهلوان ها را دوست داشته و شعرهای
بودم.از صنم می پرســیم کدام شــخصیت شاهنامه
را بیشــتر دوســت دارد که بیان می کند :من به
ســیاوش عالقه زیــادی دارم ،دلیلش هم
واضح است ،راستگویی و پاکی او زبانزد
اســت .البته ایرج را هم دوســت دارم،
باوجود ظلم برادرانش همیشه به فکر
آن هــا بود.مادر این کودک شــاهنامه
خوان هم مــی گویــد صنــم از ابتدای
مهر سال گذشته در کالس های شاهنامه
خوانی حضور یافته و یکــی از اولین اجراهای او
در شب یلدای سال گذشته بوده است.او اشاره
ای به تپق صنم در یکــی از اجراهایش می کند
و می گوید :به هر حال از یاد رفتن شــعر برای

فردوسی و شاهنامه اش بخشی از هویت فرهنگی ما هستند .از کنج کرسی و در شب یلدا تا پشت صندلی دانشگاه ها،
می شود ردی از او و کلماتش پیدا کرد25 .اردیبهشت روز بزرگداشت این شاعر نامدار و صاحب حکمت است .او که در
ذهن ها مانا شده ،حاال کلماتش ورد زبان کودکانی است که اشعار شاهنامه را بهتر از والدینشان می دانند؛ نسل دهه
نودی که هنر نقالی شان زبانزد خاص و عام شده است .به بهانه یک مناسبت تقویمی سراغ این کودکان رفتیم و از عالقه
آن ها به شاهنامه خوانی و نقالی پرسیدیم .به تازگی به همین بهانه جشنواره ای نیز در مشهد برگزار شد و شماری از این
کودکان در زمره برگزیدگان آن بودند.

قشــنگی گفته اســت .دوســت دارم شــغل آینده ام شاهنامه
خوانی باشــد.از او می خواهیم یکی از اشــعار شــاهنامه را به
انتخاب خودش برایمان بخواند .این بار بی تامل می خواند:
فریدون فرخ فرشــته نبود ،ز مشک و ز عنبر سرشــته نبود ،به
داد و دهش یافت ایــن نیکویی ،تو داد و دهــش کن ،فریدون
تویی.مادر نازنین زهرا توضیح می دهد :دخترم که کوچک
تر بود ،برایــش قصه های رســتم را می خواندم .بــه نوعی با
این روایت ها و چهره های اســاطیری آشــنا بود .او به شدت
مشتاق این رشته است؛ تاکنون در جشنواره های مختلفی
حضور یافته است از شاهنامه خوانی بانوان تا جشنواره بین
المللی شاهنامه خوانی .اجراهایی را هم در اماکن مختلف
مانند دانشگاه فردوسی ،بوستان ریحان ،خانه داروغه و تاالر
شهر داشته است.
کودکان موضوعی اجتناب ناپذیر است .صنم
در اولین اجرا چهار بیت را جا انداخت .ما که به
دلیل سختی شعرها این احتمال را می دادیم
بــه او یــادآوری کردیــم در صورتی کــه بیتی را
فراموش کردی اجرا را قطع نکن و ادامه بده.
وی تاکید می کند :صنم به هیچ وجه استرس
نــدارد و همین موضــوع در اجراهایــش موثر
واقع شده اســت .او در دو جشــنواره شرکت
کرده که جشــنواره شــاهنامه خوانی بانوان در
ســال گذشــته ،یکی از آن هاســت .در آن جشنواره
 34خانم شرکت کردند و صنم نفر سوم شد .هفته
گذشته هم اولین جشــنواره کودک و نوجوان در
مشهد برگزار شد و عنوان اولی به صنم رسید.

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

سید مسعود ریاضی

نشانفرهنگیهنریفردوسیبه 4چهرهداخلیوخارجیاعطاشد

مریم ترســول -ششــمین مراســم اعطــای نشــان فرهنگی
هنری «فردوســی» عصر دیروز در دانشــگاه فردوســی مشهد
برگزار و نشــان های امســال به ســه چهره داخلی و یک چهره
خارجی اعطا شد .سید فتح ا ...مجتبایی ،سجاد آیدنلو ،سید
مصطفی سعیدی و سرگئی فئوفانوف (از روسیه) چهار چهره
ای بودند که عصر دیروز به دریافت این نشــان مفتخر شــدند.
طی پنج دوره برگزاری مراســم اعطای نشــان فردوســی نیز،
 21چهره به دریافت این نشان مفتخر شده اند که نام های آن
ها به ترتیب دوره برگزاری به این شرح است« :مهدی محقق»،

20

یادداشت

هرگزنکندچونتوکسییاد سخن
پژوهان و استادان زبان فارســی از کشورهای افغانستان،
هندوســتان ،آذربایجان ،ترکیه ،گرجســتان ،قزاقســتان
و لهســتان ،آغاز شــد .افتتاح نمایشــگاه آثار مجسمه ساز
حماسی روسی با موضوع صلح در شــاهنامه در نگارخانه
شــهر ،از دیگر برنامــه هایی بود کــه به همت شــهرداری،
شــورای شــهر ،اداره کل میراث فرهنگی و دیگر مجموعه
های فرهنگی برگزار شــد .عصر روز گذشته نیز ششمین
دوره اعطای «نشان فردوســی» به همت اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی خراســان رضوی و انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .برنامه
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شاهنامه خوانی با چاشنی بازی
پارسا مجیدی شش ساله دیگر شاهنامه خوان با استعداد
شهرمان است که در مسابقات کشــوری مقام کسب کرده
و پنــج تقدیر نامــه نیز در ایــن زمینــه دارد .او هــم  9ماهی
می شــود که شــاهنامه خوانی می کنــد .وی دقایقــی با ما
هم صحبت می شــود :شــاهنامه خوانی را مادرم به من یاد
داد و حــاال هــم در کالس های شــاهنامه خوانــی در خانه
کودک و شاهنامه حضور می یابم و اگر اشکال و اشتباهی
داشته باشم استادم کمکم می کند.پارسا ادامه می دهد:
بعد از  9ماه شاهنامه خوانی هنوز کمی خجالت می کشم،
البتــه در کنارش حــس خیلی خوبــی دارم.
من شاهنامه خوانی را دوست دارم و همین
عالقه باعث می شود تا حفظ کردن شعرها
برایم سخت نباشــد.مادر پارسا در این باره
به ما می گوید :قصه های شــاهنامه را به
چاشــنی بازی به او می آموزم .از بچگی
اســتعداد خوبــی در بــه خاطر ســپردن
داشــت از طرفی عالقــه اش بــه روایت
های اساطیری شــاهنامه باعث شد تا
ما هم مشــوق او شــویم.وی ادامه می
دهد :حفظ کردن شعرها بیشتر برای
من سخت است چون باید خیلی با او
کلنجار بروم .معنی شعرها را هم من
به او می گویم و هم در کالسش آموزش
می دهنــد .در مجموع ســختی بیشــتر
بــرای خانــواده هاســت چرا کــه باید
پیگیر و همراه کودک باشند.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای شهر مشهد

در ستایش کلماتی که از گزند
باد و باران در امان ماند
«شاهنامه فردوسی» بزرگ ترین اثر فارسی تاریخ
اســت .منظومهای گران بهــا که بیــش از 50هزار
بیت و ســروده را در ســینه پر رمــز و راز خــود جای
داده است .همان سینه که به امن ترین صندوقچه
بــرای ثبــت و پاســداری از اســاطیر و افســانههای
ایرانی تبدیــل شــده و امروز تمــام آنان کــه دل در
گرو فرهنــگ ،تاریخ و تمدن ایــران و ایرانی دارند،
بــدان دلبســته و عجیــن انــد .واژگان و ابیــات آن
از چنان شــکوه ،صالبــت و درعین حــال ظرافتی
برخوردارهستند که بســیاری از بلندقامتان ادبی
جهان چــون «گوته» « ،کوپــه» و «هوگــو» را به وجد
آورده و مستشــرقان و دیلما جهــای بســیاری را
مجاب به ترجمه این اثر جاودان کرده اند .از این رو
میتوان گفت یادگار بزرگ حکیم توس از مهمترین
تابلوهــای فرهنگــی ما در جهــان و از بــزرگ ترین
بسترها برای معطوف کردن توجه جهانیان به این
خاک بوده و هست.
شــاهنامه همچنیــن داســتان هــا و افســانههایی
را روایــت کــرده و در قلــب رنگارنگــش جــای داده
است که در فقدانش این افســانهها که گاه به تاریخ
پهلو میزننــد بــرای همیشــه از یادهــا میرفتند و
ردشان در پســتوهای نیمه روشن تاریخ گذشته گم
میشد .پس شاهنامه پاسدار دالور تاریخ ،فرهنگ و
دستاوردهای تمدنی ما نیز هست .باری ،شاهنامه
همه این ها هست اما همه اینها شاهنامه نیست.
در عظمت ،اهمیــت ،شــگرفی و هنرمندانه بودن
شــاهنامه ،ایرانیــان و جهانیــان بســیاری گفتــه،
نوشته و سرودهاند و دریچه ای که من اما میخواهم
بگشــایم ،موضوعی جز ارزش ادبی شاهنامه را در
چشمانداز خود جای داده است.
برای ورود به این حوزه ،در ابتدا باید دید و بررسی
کــرد شــاهنامه در چــه مقطعــی از زمــان و بــا چه
مختصات فرهنگی و اجتماعی ،پدید می آید.
عصر فردوســی و شــاهنامه زمانه استیالی ترکان
آسیای میانه است ،آثارعلمی به زبان عربی نگارش
میشوند و جامعه ایرانی هرگونه ارتباط و پیوندی
با عقبــه و تاریخ غنــی و پرافتخــار خود را از دســت
داده است؛ یعنی جامعهای مستعد برای تن دادن
به فرهنگ ،سبک زیســت و ادبیات بیگانه .در این
فضاســت که فردوســی بر می خیزد ،قلم به دست
میگیــرد ،میخوانــد ،میســراید و عمــر و جــان
نازنیــن خویــش را بــه پــای ســرودن ایــن منظومه
بزرگ میریزد تا قد بکشد ،شاخ و برگ بازکند و بر
فرهنگ و تاریخ یک ملت سایه بگستراند .چنان که
از باد و باران و گذر تاریخ مصون بماند.
به زعــم بنــده بیــش و پیــش از هرچیز ،ایــن مهم،
بزرگ ترین خدمت شاهنامه است به جامع ه و ملتی
بزرگ و تمدنســاز کــه در امتــداد یــورش ،نفوذ و
ایلغارهای تاریخ فرسوده شد ،شکست ،صدمه دید
اما از پای درنیامد .موضوعی که « حســنین هیکل
» اهمیــت و عظمــت آن را درمییابــد .آنگاه که از
نبود پیوند جامعه امروزیــن مصر با تاریخ و فرهنگ
قبطی خویش گالیه میکند و علت تداوم نداشتن
پیوند فرهنگی ،تاریخــی و زمانی جامعه خویش را
نبود بزرگانی چون « فردوســی » در جامعه و تاریخ
مصر میداند .آری فردوســی ،اهورا مــردی که از
یک نقطه تاریخ بیرون آمد و بر پاســداری از میراث
فرهنگی و تاریخی ملت خویش این چنین پایوری
کرد و دغدغه خویش را در دیگران نیز انتشار داد.
آری ،این دغدغه انتشار مییابد و سرایش شاهنامه
شــریان نهضت حفظ میراث تمدن ایرانــی را روح
و جــان جدیــدی میدمــد .از آرزوهــا ،افســانهها،
خاطرات ،آیینها و مرزهای مشــترک میســراید
و به یکــی از کلیدی تریــن عناصر تکویــن هویتی و
دولت-ملتی ایران درطول تاریخ تبدیل میشود.
میتوان ادعا کرد هیچ شــاعری در ایران به اندازه
فردوسی بر شاعران و ادیبان پس از خویش اثرگذار
نبوده است .آن چنان که بسیاری از مثلها ،متلها
و داســتانکهایی کــه در ابیات ،دفترهای شــعر و
منظومههای عرفانــی ،تاریخی ،غنایــی و تعلیمی
اعصــار مختلف موجــود اســت ،تلمیحی اســت به
روایتها و قصههایی که فردوسی بزرگ گردآورده
و سروده است .کدام شاعر و ادیبی در امتداد تاریخ
ایــران چنین ردپا و اثــری از خود به جای گذاشــته
است؟ بماند که ردپای اساطیرشــاهنامه را در آثار
غیرفارســی و غیرایرانــی اقصــی نقاط جهــان نیز
میتــوان یافت و این نشــان از گســتردگی شــعاع
شاهنامه در پهنه ادبی و فرهنگی جهان است.
من به این ســطور اکتفا میکنم ،اما بدیهی اســت
که از شاهنامه بسیاربسیار میتوان گفت ،شنید و
نوشت و هنوز این میراث گران بهای ایرانیان جای
توجه ،تمرکز و ترویج در گســترده ترین ابعاد دارد
و پاسداری از این میراث وظیفه هرایرانی است.

