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مهدی محقق
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نمایی از ساختمان انجمن آثار ملی (انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نگاه «ایران» به عملکرد درخشان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دولت یازدهم

حسن بلخاری

رئیس انجمن شـــد .طی ریاســـت چهار
ســـاله او فقط  18بزرگداشت برگزار شد و
به قول دکتر محقق «انتشـــارات و مجله
در این دوره متوقف شـــد و دیگر اهدافی
که ما در انجمن دنبال میکردیم در آنجا
نبود».
اســـتاد توفیـــق ســـبحانی دربـــاره آن
چهار ســـال که ریاســـت انجمـــن تغییر
کرد ،میگویـــد« :در آن دوره چون دانش
و بینـــش دکتـــر محقـــق در میـــان نبود،
ریاســـت انجمن بسان پلهای برای ترقی
فرض میشد و متأســـفانه برای افرادی
بزرگداشت گرفته میشد که جزو مفاخر
علمـــی و فرهنگی کشـــور نبودنـــد .یادم
میآیـــد بـــرای فردی کـــه نامـــش را هم
نمیگویم بزرگداشتی گرفتند .جمعیت
زیـــادی آمـــده بودند تـــا بدانند کـــه چرا
برای فـــردی کـــه مطالب بیســـر و تهی
نوشـــته بزرگداشـــت میگیرند؛ در حالی
که دکتر محقق چنین نظری نداشـــتند.
ایشـــان به خاطر اعتبار و ارزشی که برای
مفاخر ایرانی قائل بودند این کار را انجام
میدادند ».مرحـــوم منوچهر مرتضوی
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توفیقسبحانی،استادزبانوادبیاتفارسی :فکرمیکنیدمحمدمعین
شبی خوابید و صبحگاه دکتر معین شد؟ اینطور نیست .معین آنقدر
در محضر بزرگان نشست و به قول قدما دود چراغ خورد تا معین شد.
بزرگداشـــت مفاخر فرهنگی و علما و بخصوص بزرگداشتنامه آنها
باعث میشـــود جوانان و دانشجویان بدانند که آن عالم چه مراحلی
طی کرده تا به این درجه رسیده است.کسی که آرامگاه حافظ را زیارت
میکند میفهمد که حافظ آدم بزرگی بوده است .عبداهلل انوار را مردم
باید بشناســـند.چون او یک تنه حامل چندین دانش ظریف و دشـــوار
اســـت .انوار که راه میرود مثل تمام انسانهاست ولی وقتی از ایشان
سؤال میکنند یک عمر برای علم و دانش گذاشته است .بنابراین اگر
جوانانمیخواهندجایآدمهایبزرگرابگیرندبایدمجلساستادان
و عالمان و مفاخر فرهنگی بنشینند .برای انوار بزرگداشت چه نفعی
دارد؟ قطعاً این منفعت برای کســـانی اســـت که آنجا حضور دارند و
زندگینامه او را مطالعه میکنند و میفهمند که انوار و امثال او بیدلیل
بهعنوانمفاخرنیامدهاند.

عبداهلل انوار

توفیقسبحانی

محمد معین

قدر زر ،زرگر شناسد/قدر گوهر ،گوهری

مریم ساداتگوشه

امـــروز از آنهـــا بهعنـــوان مفاخـــر یـــاد
میکنند .همان عالمان و اندیشمندانی
کـــه از گذشـــته مایـــه فخـــر و مباهاتند.
مفاخر علمی و فرهنگی ،اندیشمندان
و عالمانـــی کـــه از دل فرهنـــگ ایرانـــی
آمدهاند و آوازه آثارشان در دنیا پیچیده
است و ما بهعنوان ایرانی در گوشه و کنار
دنیا با همین مفاخر ،به خود میبالیم.
به قول اســـتاد مهدی محقـــق که به پدر
انجمـــن آثـــار و مفاخر فرهنگـــی ایران
مشهور است«:اگر مفاخر و اندیشمندان
کشـــور بدرســـتی بـــه جوانـــان معرفی
نشـــوند ،آنـــان افراد خـــارج از کشـــور را
بهعنوان الگو برمیگزینند که با فرهنگ

ما همخوانی ندارند».
مراسم تکریم اندیشمندان و مفاخر
فرهنگی در ایران از ســـال  1355شـــروع
شـــد .اســـتاد محقق از خاطرات مجلس
تجلیـــل از اســـتاد جاللالدیـــن همایـــی
میگوید« :ایشان که تا روز بازنشستگی از
خانه بیرون نیامده بود از دیدن جمعیتی
کـــه بـــرای تجلیـــل از او آمـــده بودنـــد
خوشحال شـــد .شـــاگردان او به پابوسی
استاد آمده بودند .من معتقد بودم این
مجالس بر نســـل جوان تأثیر میگذارد.
ما از بیاحترامی بـــه اهل علم نتیجهای
نمیگیریم .در فرهنگ ما تجلیل از اهل
علم نهادینه شده است».
پس از انقالب هم این تکریمها ادامه

داشـــت اما زمانی به اوج خود رســـید که
ریاســـت چنین نهادی بـــه اهلش یعنی
مهـــدی محقق کـــه خـــود جـــزو مفاخر
علمـــی وفرهنگی اســـت ســـپرده شـــد.
توفیق سبحانی مولوی پژوه و استاد زبان
و ادبیـــات فارســـی به «ایـــران» میگوید:
«دکتـــر محقـــق یکـــی از نـــام آورتریـــن
استادان ادبیات کشـــورند هم اهل حوزه
بودند و هم اروپا دیدند و در دانشگاههای
کانادا ،انگلســـتان و لندن تدریس کردند.
خاورشناسان نامی دیدند و باالتر از اینها
عاشق فرهنگ کشورند».
انجمـــن آثـــار و مفاخـــر فرهنگـــی از
دوره وزارت عطـــ اءاهلل مهاجرانـــی بـــه
مهـــدی محقـــق ســـپرده شـــد .محقـــق

دربـــاره فعالیـــت این انجمـــن میگوید:
«ایـــن انجمن از  80ســـال پیش (ســـال
 )1304برای تکریم مفاخر تأســـیس شد
و رئیســـش محمدعلـــی فروغـــی بود که
کتابـــش ســـیر حکمـــت در اروپا هنـــوز از
جمله کتابهای منبع اســـت .در حدود
 500-600کتـــاب در این انجمن به چاپ
رسیده اســـت که تعدادی از آنها در دوره
ریاســـت من به چاپ رسیده است .یکی
بزرگداشـــتهایی بود که بـــرای مفاخر و
بـــزرگان برگـــزار میکردیـــم و در کنار آن
بزرگداشـــتنامه آن را چاپ میکردیم.
در مدتـــی که مـــن رئیس انجمـــن بودم
 106بزرگداشـــتنامه چـــاپ کردیم .این
مفاخر و بزرگان شامل علما و روحانیون،

اســـتادان دانشـــگاه ،برخـــی هنرمندان،
بـــزرگان اهل تســـنن ازمیـــان هموطنان
کرد زبان و نیـــز بانوان فرهیخته بودند.از
دیگر اقدامات انجمن این بود که هر ماه
 2کتـــاب در حوزه تاریـــخ ،فرهنگ و ادب
تألیف و چاپ میشد».
فعالیـــت انجمن آنقدرهـــا بود که به
قول استاد محقق  106نفر ازمفاخر بزرگ
ایرانـــی تکریم شـــدند و در کنارش کتاب
این بزرگان به چاپ رســـید .تا جوانان نیز
با مفاخر کشورشان بدرستی آشنا شوند.
کار انجمن بخوبی پیش میرفت تا اینکه
در زمان دولت دهم ریاست این انجمن
تغییر کـــرد و آقای محمد جـــواد ادبی از
طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت

در نامهای ســـام خود را به دکتر محقق
اینگونه رســـاندند« :به دوســـت دیرین
و ارجمنـــدم دکتـــر مهدی محقـــق که از
دههها پیش تاکنون عاشقانه و دلیرانه در
عرصه پهناور تحقیقات ایرانی و اسالمی
بیهیچ تظاهر و غرور به گسترش ایمان
و فرهنـــگ باعظمـــت ایـــران خدمـــت
کردهانـــد و از یادگارهـــای بســـیار معدود
سواران رفته محســـوب میشوند ،سالم
مخلصانه بنده را برسانید و از اینکه بنده
را هرگـــز فرامـــوش نکرده و بـــه یادآوری
و پیامی دلم را شـــاد کردهاند صمیمانه
سپاسگزارم».
پـــس از رکـــود و کســـادی کار انجمن
مفاخـــر ،با آمدن دولـــت یازدهم و تکیه

علی جنتـــی بر صندلـــی وزارت فرهنگ
و ارشـــاد اســـامی  92و انتخـــاب دوباره
مهدی محقق جان دوبارهای به انجمن
آثار و مفاخر بخشیده شد .از آن تاریخ تا
مراســـم تکریم محقق تاکنون برای 37
نفر ازمفاخر تراز اول کشـــور بزرگداشـــت
برگزار شـــده است 37 .شخصیتی که هر
یک بهخاطـــر تواضع و فروتنی حاضر به
گرفتن مراســـم نبودند اما با تالشهای
انجمن و ایشـــان بزرگداشتهایی برای
تکریم آنها برگزار شد .توفیق سبحانی در
این باره میگوید« :خیلیها میخواهند
م باشـــند
در صـــف اول اینگونـــه مراســـ 
امـــا دکتـــر محقـــق بهدنبـــال گوهرهای
گرانبها و هم فراموش شـــده بودند .مثالً

بزرگداشـــت مرحوم حســـین علی راشد
یـــا عبداهلل انـــوار که ســـالها بـــه گرفتن
بزرگداشت راضی نمیشـــد اما باالخره
دکتر محقق ایشان را راضی کردند و قرار
است ســـوم خرداد ماه امســـال برایشان
بزرگداشتی گرفته شـــود».حاال هم دکتر
حســـن بلخاری ســـکان هدایت تکریم و
پاسداشـــت مقام شـــامخ مفاخر علمی
و فرهنگـــی کشـــور را بـــه عهـــده گرفتـــه
اســـت .توفیق ســـبحانی در مورد ایشان
میگوید «:او اهل فرهنگ و ادب اســـت
و از دکتر محقق بـــرای اداره این انجمن
کســـب اجازه کرده اســـت و حتی قســـم
خورده که اگر ایشان اجازه نمیدادند بر
مسند ریاست انجمن نمینشستند».

