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شصت وسومين نشست از سلسله نشست هاي مركز پژوهشي 
شعر  سال  هزار  در  گياه  و  «گل  عنوان  با  مكتوب  ميراث 
از  جمعي  حضور  با  و  گرامي  بهرام  سخنراني  با  فارسي»، 
صاحب نظران و عالقه مندان روز 86/11/15 در محل مركز 

برگزار شد.
ابتدا اكبر ايراني، رئيس مركز، سخنان خود را با تناسب 
المقربين  من  كان  ان  «فاما  كريمة  آية  به  نشست  موضوع 
گفت:  وي  كرد.  آغاز  جنة النعيم»  و  ريحان  و  روح  و 
هرچند تخصص آقاي گرامي مباحث بيولوژيك و ژنتيك 
كشاورزي است، ولي عالقة وي به ادب و شعر فارسي 

باعث شد كه اين كتاب را تأليف كند. 
ايراني سپس به چند متن كهن اسالمي ـ ايراني اشاره كرد 
كه به جنبه هاي متعدد كاربرد گل و گياه پرداخته اند. او 
در پايان سخنانش با توجه به ادبيات اسالمي، نمونه هايي 
از كاربرد مفهوم مثبت و منفي گل و گياه در روايات و 
متون را آورد و بر ضرورت پژوهش در هر يك از اين 

متون تأكيد كرد.
دكتر بهرام گرامي، داراي مدارج تحصيلي كارشناسي 
ارشد  كارشناسي  تهران،  دانشگاه  از  كشاورزي  مهندسي 
اصالح نباتات و بيماري هاي گياهي از دانشگاه امريكايي 
دانشگاه  از  گياهي  علوم  و  ژنتيك  دكتراي  و  بيروت 

سازمان  پژوهشگر  و  كارشناس  كانادا،  در  ماني تويا 
تحقيقات كشاورزي و استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان 

است.
دربارة  گرامي  بهرام  دكتر  تخصصي  نشست  اين  در 
موضوع كتاب اخيرش گفت: سال 1381 در برنامة شب 
شعر حافظ كه در فرهنگستان هنر برگزار شد دربارة گل و 
گياه در شعر فارسي سخنراني داشتم. همچنين در دانشگاه 
مريلند شيكاگو (به زبان انگليسي) و نيز در برنامه اي به 
مناسبت بزرگداشت موالنا در اين زمينه صحبت كردم، و 
چند سخنراني ديگر نيز در مكان هاي مختلف داشتم كه 

اينها گامهاي اولية شكل گيري اين كتاب بودند.
شعر  سال  هزار  در  گياه  و  گل  كتاب  مورد  در  وي 
فارسي گفت: از آغاز شعر فارسي حدود يازده و نيم قرن 
مي گذرد. اگر 150 سال گذشته را در نظر نگيريم، آخرين 
شاعري كه من از او نام برده ام فروغي بسطامي است كه 

پنجاه سال قبل از مشروطيت زندگي مي كرده است.
گرامي دربارة اين كه چرا شعري از شاعران معاصر در 
كتاب نياورده است، گفت: درياي تشبيهاتي كه در شعر 
كهن وجود دارد، در اشعار شعراي معاصر يافت نمي شود. 

از اين رو تنها اشعاري از اقبال الهوري آورده ام.
وي گفت: اين اثر حاصل پژوهش گسترده اي است كه 
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طي دوازده سال به نتيجه رسيده است. طي اين دورة يازده 
و نيم قرن سيزده هزار شاعر داريم كه بخشي از اشعار 
آنها مربوط به گل و گياه است، ولي متأسفانه اين بحث 
مورد توجه محققان قرار نگرفته، و جاي شگفت است كه 
اين همه كتاب و مقاله در مورد شعر قديم نوشته اند، اما 
يك تحقيق جامع و اساسي در اين مورد نداريم. خود من 
براي پيدا كردن مطلب به فهرست پايان نامه ها و مجالت 
تخصصي مراجعه كردم و با بزرگان ادب فارسي صحبت 
كردم، حتي يك مورد هم نيافتم. در صورتي كه شعر و 
و  است  استعارات  و  تشبيهات  از  سرشار  فارسي  ادب 
بسياري از محققان و اديبان مي توانسته اند چنين كاري را 
انجام دهند؛ با توجه به اين مطلب كه موضوع گل و گياه 
چندان هم پيچيده نيست كه كسي جرئت نزديك شدن به 

آن را نداشته باشد.
گرامي گفت: در اين كتاب بيش از يك ميليون شعر 
مورد جستجو قرار گرفته و 48 هزار بيت از اسامي گل 
و گياه معني شده و چهار هزار بيت منتخب شده است. 
تشبيهات موجود در كتاب دربارة 98 گونه گياهي (گل، 
بعضي  از  كه  است  شاعر   146 از  و...)  درخت  ميوه، 
به  است،  آمده  بيت  صدها  بعضي  و  بيت  يك  شاعران 
كتابي  مي تواند  خود  حافظ  به  مربوط  بخش  كه  گونه اي 

جداگانه باشد.
گفتني است كه ايرج افشار در بخشي از مقدمة كتاب 

دانسته   آن  شايستة  را  حافظ  نگاه  «مؤلف  است:  آورده 
است كه گفتاري جدا و حتي در پيشاني كتاب طرح كند، 
زيرا ديد آن سخن سراي بزرگ داراي معنويتي دگرگونه 
بدان  نشانيده  خود  شعر  باغ  به  كه  را  گلي  هر  و  است 

برجستگي و حشمت داده است.»

استعارات  و  تشبيهات  از  نمونه هايي  گرامي  بهرام 
زيبا و بديع را به همراه اساليدهاي رنگي مربوط به آنها 
ارائه كرد و توضيحاتي دربارة آنها داد. نمونه هايي چون 
دل،  داغ  شقايق:  زر؛  تاج  و  عصا  قدح،  چشم،  نرگس: 
دست  چنار:  زيري؛  سربه  و  ركوع  مالل،  بنفشه:  افيون؛ 
انسان، پاي مرغابي؛ بيد: گربه؛ گل رعنا: دورنگي؛ نيلوفر: 

كبودي تن، عاشق مهر.
سخنران، در پايان به پرسش هاي حاضران در جلسه 

پاسخ گفت.

نشست هاي زبان و ادبيات فارسي مركز

1. نشست ششم، نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف، محمد روشن، محمود عابدي.
2. نشست نوزدهم، نقد و بررسي كتاب كليات بسحق اطعمة شيرازي، نجف دريابندري، مصطفي ذاكري، رستگار فسايي، نصراهللا 

پورجوادي، عمادالدين شيخ الحكمايي.
3. نشست بيست و هشتم، نقد و بررسي كتاب كشف المحجوب هجويري، محمدعلي موحد، فتح اهللا مجتبايي، نجيب مايل هروي، 

محمود عابدي.
4. نشست چهل و يكم، جشن رونمايي كتاب خالصةاالشعار و زبدةاالفكار، عبدالعلي اديب برومند، علي ميرانصاري، ميرجالل الدين 

كزازي.
5. نشست پنجاهم، تأثير مولوي بر انديشه هاي اقبال، محمدحسين ساكت، كريم زماني، مريم صالحي مقدم، تحسين فراقي.

محيط  ارفعي،  عبدالمجيد  زبان شناسي،  و  اجتماعي  ديدگاه  از  هخامنشي  دوران  گل نوشته هاي  شناخت  پنجاه و سوم،  نشست   .6
طباطبايي، حسن رضايي باغ بيدي.

7. نشست شصت وسوم، گل و گياه در هزار سال شعر فارسي، بهرام گرامي.


