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بیان مسئله :میراث فرهنگی ،ورای صورت بیرونی ،حامل معنایی است که وجه درونی و ماهوی آن را
شکل میدهد .از آنجا که در حفاظت آثار توجه به هر دو وج ِه معنایی و صوریِ آنها ضرورت دارد ،الزم
است «حفاظت و انتقال معنا» در میراث فرهنگی با رویکردی مناسب مورد توجه قرار گیرد .طیف وسیعی
از اشکال میراث فرهنگی ازجمله خلق هنری ،کتابت ،آداب و طریقت در حِ َرف سنتی و بیان شفاهی عالوه
بر اینکه تجلیات مختلف میراث را شکل میدهند ،روش و محملی برای انتقال معنا نیز محسوب میشوند.
در این میان ،روشهای غیرکالبدی ،بهواسطۀ نامحسوس بودن ،کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و ابعاد
مختلف آنها بهخوبی شناخته نشده است .درنتیجه ،خطر فراموشی و نابودی این روشها و بالطبع معانی
منتقلشده از طریق آنها نیز افزایش مییابد .یکی از این روشها روش انتقال شفاهی است.
هدف پژوهش :مقالۀ حاضر در پی بازشناخت روش شفاهی در حفاظت آثار و زمینهسازی احیای آن در
حفاظت میراث معنوی ایران است ،با این فرض که انتقال شفاهی معانی در میراث معنوی برخالف تصور
موجود در بسیاری موارد به دالیلی فراتر از عدم امکان ثبت مکتوب صورت میگرفته است .بنابراین میتوان
گفت این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که چه قابلیتهایی سبب شده روش شفاهی بهعنوان یکی
از روشهای انتقال و حفاظت معانی در جوامع سنتی به کار گرفته شود.
روش پژوهش :در این مقاله با مراجعه به متون مکتوب به بررسی برخی علل سلبی و ایجابی کاربرد روش
شفاهی و سپس به تحلیل منطقی آنها پرداخته میشود .علت انتخاب این روش تناسب آن با ماهیت معنا
است.
نتیجهگیری :مقاله چنین نتیجه میگیرد که در روش شفاهی عالوه بر حفظ معنا از گزند نااهالن ــ به
استناد تعابیر و مفاهیمی که در متن مقاله به آنها اشاره شده ــ معنا بهصورت زنده و پویا تداوم مییابد؛
و نتیجۀ دیگر حاصل از مقاله نیز این است که به دلیل اهمیت و بهکارگیری قابلیتهای درونی انسان در
پذیرش و انتقال معنا برای احیای آن در حفاظت به معنای امروزی ،تربیت انسان واجد اهلیت ،بهعنوان
محمل معنا ،ضروری است.
واژگان کلیدی :حفاظت ،انتقال معنا ،روشهای شفاهی ،اثر سنتی ،میراث فرهنگی.
* 09137156495 ، zo_yadegari@yahoo.com
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بیان مسئله

کمرنگ شدن معنا در نگاه بشر امروز بر فهم میراث فرهنگی
و حفاظت آن نیز اثر گذاشته است .غلبۀ نگاه «ماتریالیستی»
به نمودهای بیرونی یک فرهنگ اهمیتی ویژه میدهد و
وجوه باطنی و پنهان آثار را کمرنگ میکند ،تا جایی که
حفظ نمود بیرونی میراث در اغلب موارد به اصل و هدف
نگهداری آثار تبدیل شده است.
گرچه طی چند دهۀ اخیر ،در دانش مرمت و حفاظت
آثار فرهنگی ،میزان توجه به ابعاد معنویِ آثار افزایش
یافته است  ،1ولی آنچه به نام معنا یا میراث معنوی بشر
در منشورها و بیانیهها شناخته میشود با نگاه اندیشههای
2
سنتی نسبت به این موضوع تفاوتهایی دارد.
ادراک معنای آثار از نظرگاه سنت مستلزم پذیرفتن قواعدی
است که بر این منظر و اندیشه حکمفرما بوده است .قواعدی
ازجمله پذیرش وجود و َس َریان معنا در عالم ،سلسلهمراتب
آن و رابطۀ صورت و معنا ،3یا به تعبیری «نمود» و «بود»
(دینانی .)1393 ،از این منظر ،اَشکال ملموس و ناملموس
میراث فرهنگی ،مظروف و محملی برای تجلی و انتقال معنا
به شمار میآیند.
بدون تداوم معانی مستتر در آثار فرهنگی ،این میراث هویت
و ماهیت خویش را از دست خواهد داد و به پوستهای بیروح
و کالبدی خالی از حیات بدل خواهد شد؛ لذا معانی درونی
این آثار نیز باید با آنها حفظ و منتقل شود.
همانگونه که «فهم کالبدی» اثر در اتخاذ روش حفاظت
اثرگذار است ،به طریق اولی ،تحول در «فهم ماهیت معنایی»
میراث فرهنگی نیز در انتخاب روش حفظ آن مؤثر خواهد
بود .از آنجا که ابعاد معنایی اثر وجوه پنهان و باطنی آن
را تشکیل میدهند ،ناهماهنگی روش حفاظت با ماهیت
معنایی اثر میتواند به این ابعاد آسیب پنهان برساند .در
مقالۀ پیش رو ،با استناد به برخی متون تاریخی و آرا در
باب روشهای شفاهی انتقال معنا در میراث فرهنگی ،وجوه
سلبی و ایجابی این روشها استخراج و قیاس شده است.
جدول تطبیقی این وجوه نشان میدهد که ،برخالف تصور
موجود ،روش شفاهی وجوه مثبت آگاهانهای داشته که باعث
تداوم آن در طی قرنهای متمادی در سنتهای مختلف
شده است و ماهیت غیرمادی و لطیف وجوه معنایی میراث
فرهنگی روشهایی غیرمادی را برای انتقال آن میطلبد که
بالطبع به بستری فرهنگی ،انسانی و روشهای متفاوتی برای
تداوم توأمان حیات مادی و معنوی این میراث نیاز دارد.

پیشینۀ تحقیق

در جوامع سنتی شفاهیبودن نقش مهمی در انتقال
سینهبهسینه و نانوشتۀ معنا و دانش بشری داشته است.
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در مکاتب فلسفی و سنتهای شرقی مانند بودیسم و
تائوئیسم و بهخصوص ذن ،سنتهای شفاهی از جایگاه
ویژهای برخوردار بوده است (شایگان،122، 120 ،1383 ،
169؛ هریگل .)1377 ،در تمدن اسالمی نیز ،با وجود
تأکید بر اهمیت کتابت ،در بسیاری موارد جایگاه مهم و
درخور توجه سنتهای شفاهی به چشم میخورد .وجود
منابع مکتوب بسیار نادر در حوزۀ حِ َر ف سنتی (مانند
فتو تنامهها) و تأکید بر حفظ این دانشها از دسترس
نااهالن ،که با روش آموزش سینهبهسینه و استاد-
شاگردی انجام میشده ،مؤیدی بر این مدعاست .شاید
بتوان گفت یکی از کاملترین منابع در این زمینه اثری
است که هاشمی در آن به میراث شفاهی در معماری
ایران پرداخته و ابعاد مختلف میراث شفاهی و تأثیر آن
را بر صیانت میراث معماری مورد توجه قرار داده است
(هاشمی.)1393 ،
متأسفانه در قرن نوزدهم ،با رواج اندیشۀ مدرن ،توجه به
منابع دانش و سنتهای شفاهی مورد بیاعتمادی قرار
گرفت (همان)72 ،؛ لیکن احساس این جای خالی در
سالهای اخیر ،باعث موج بازگشت و توجه روزافزون به
منابع شفاهی در حوزههای مختلف دانش بشری شد .در
حوزۀ میراث فرهنگی نیز مفاهیمی چون میراث ناملموس،
میراث معنوی و میراث شفاهی مورد توجه قرار گرفت که
ازجمله این موارد میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:
 منشور «بررسی امکان نشر یک راهکار جهانی برایحفاظت از فرهنگ عامه» در سال 1971؛
 توصیهنامۀ حفاظت از فرهنگ سنتی و فولکلور در سال1989؛
 کنوانسیون ایاالت متحده دربارۀ تنوع زیستی در سال1992؛
 برنامۀ میراث ناملموس فرهنگی یونسکو در سال 1992؛ کنوانسیون جهانی حفاظت از میراث ناملموس پاریسدر سال 2003؛
 بیانیۀ شیان در سال 2005؛ بیانیۀ کبک در سال 2008؛ اجالس  ICCNاصفهان در سال 2014؛ نشست ایکوموس با محوریت «تهدیدهای هویت:ازدسترفتن سنتها و خاطرات جمعی» ژاپن در سال
.2015
بههمراه این موج ،امروزه مفاهیمی مانند سنتهای شفاهی،
میراث شفاهی ،دانش شفاهی و ادبیات شفاهی 4به ادبیات
رایج حوزۀ میراث فرهنگی راه یافته است (;Haring, 1994

;Henige, 1988; Nogueira, 2003; Vansina, 1985
 .)Czermak, Delanghe & Weng, 2003در این حوزه
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روش تحقیق

مقالۀ پیشرو با امری کیفی سروکار دارد ،لذا وصول به
غیرکمی است؛ بر
نتیجه در آن مستلزم اتخاذ روشی
ّ
این اساس ،این تحقیق به تحلیل و بررسی روش شفاهی
حفاظت معنا و اصول آن در میراث فرهنگی با روش
استدالل منطقی میپردازد .داد ههای تحقیق از روش
کتابخانهای و تحقیقات میدانی جمعآوریشده و از آرای

مبانی نظری

چنانچه میراث فرهنگی هر سرزمین را ،به گفتۀ نصر،
نمودی از سنت آن سرزمین بدانیم ،آنچه اصل و حقیقت
این میراث را شکل میدهد همان سنت و یا «آموزهها و
حقایق ازلی» خواهد بود که «صور قدسی محملی برای
انتقال این آموزهها به انسان هستند» .نصر نمودهای تمدنی
و قومی سنت را ،که شامل میراث فرهنگی هر سرزمین نیز
میشود ،سایۀ زمینی آن سنت میداند و تأکید میکند
که یک سنت ،حتی زمانی که بقای ظاهر یاش متوقف
شود ،به مبدأ آسمانی خود بازمیگردد» (نصر1379 ،ب،
 .)1لذا میتوان دریافت که اهمیت بُعد ناپیدا ،معنوی و
فرامادی یک میراث ،که در این مقاله با نام «معنا» یا «بعد
معنایی میراث» از آن یاد میشود ،تا چه اندازه برجسته
است .بیشک این موضوع در نوع نگاه و رویکرد به موضوع
حفاظت نیز اثرگذار است و با تغییر این زاویۀ نگاه به
میراث نوع فهم از مرمت و حفاظت نیز متحول خواهد شد.
در کتاب «میراث فرهنگی در ایران» به رابطۀ میان هدفِ
حفاظت و روشهای آن تأکید و گفته میشود « ˮچگونه
حفاظت میکنیم” از درون “چرا حفاظت میکنیم” بیرون
میآید و ˮچرا حفاظت میکنیم ” محصول هدفی است
که از حفاظت در ذهن ماست» (حجت.)141 ،1380 ،
میتوان گفت هر دو پرسش به پاسخ سؤال «از چه چیزی
حفاظت میکنیم؟» نیز وابسته است.
عبارات فوق نشاندهندۀ رابطۀ درونی ارکان حفاظت است
که ،به شکل منظومهای از روابط ،بر انتخاب روش اثرگذار
هستند .این موضوع در تصویر  2نشان داده شده است.
•عوامل مؤثر بر انتخاب روش حفاظت و انتقال معنا
در این تحقیق ،منظور از حفاظت حفظ ابعاد مادی و
معنایی اثر از تخریب ،زوال ،فراموشی ،غفلت و انتقال
نادرست است که از سه رکن اصلی تشکیل میشود:
 .1عامل یا انجا مدهندۀ عمل حفاظت؛ که دربرگیرندۀ
عواملی ازجمله هدف ،نیت ،جها نبینی ،بینش و فهم
انسان حفاظتگر از معناست و در انتخاب روش نقشی

...................................................................

بیشتر به مقولۀ میراث شفاهی بهعنوان یکی از انواع میراث
ناملموس پرداخته شده و حفظ نمودهای آن ضروری
دانسته شده است ،هرچند در کنوانسیون  2003پاریس
تنها اشارۀ گذرایی به این سنتها و ابزار شفاهی بهمثابۀ
«محملی برای میراث ناملموس» شده است (چراغچی،
 .)250 ،1383گرچه این اشارات نشاندهندۀ اهمیت این
موضوع نزد نظریهپردازان حوزۀ میراث ناملموس است و
همچنین نشاندهندۀ توجه دوباره به این مقولۀ مهم ،بعد
از چند دهه گرد فراموشی که بر آن نشسته بود ،لیکن
اغلب این متون در حد اشاراتی گذرا بود هاند و تاکنون
منشور یا تحقیق مدونی برای نشان دادن جایگاه ،چگونگی
تحقق و کیفیت انتقال شفاهی معنا شکل نگرفته است.
بهعالوه ،این تحقیق به ابعاد درونی انسانی میپردازد که
حامل معانی یک سنت میشود .امری که در نگاه جوامع
شرقی و منشورهای مرمت جهانی از زوایای متفاوتی به
آن توجه شده است .ارژمند ( )1395در رسالۀ دکتری
خود به موضوع مرمتگر از منظر فرهنگ اسالمی پرداخته
و در مقالهای با عنوان «نقش مرمتگر در مرمت ابنیۀ حوزۀ
فرهنگ و تمدن اسالمی؛[ »]...شروط اخالقی ورود به حرفۀ
مرمت را بیان میکند (ارژمند و امینپور .)1394 ،نتایج
این پژوهش با نتایج مقالۀ حاضر دارای اشتراکاتی است.
این موضوع در مقالۀ «مقایسۀ تحلیلی نگرش غربی حفاظت
با جها نبینی اسالمی در تبیین وجوه فراکالبدی میراث
معماری» (ابویی ،اولیاء ،یادگاری و افاضت )1394 ،و نیز
در رسالۀ دکتری با عنوان«حفاظت فراکالبدی» (یادگاری،
 )1394نیز بیان شده است .پژوهشهای ذکرشده ،ضمن
بررسی وجوه این تفاوت نگاه ،لزوم تطابق نحوۀ مواجهه با
میراث و ابعاد معنایی آن در هر سرزمین با مبانی نظری آن
سرزمین را گوشزد و همچنین بر ضرورت توجه به اهلیت
انسان بهعنوان عامل مرمت تأکید میکنند .لیکن در هیچ
یک از این تحقیقات به روش شفاهی بهعنوان یک روش
در حفظ و انتقال معانی میراث اشاره نشده و رابطۀ آن
با میراث فرهنگی مورد واکاوی قرار نگرفته است؛ بر این
اساس ،مقالۀ حاضر گامی است در راستای پرداختن به این
موضوع مهم و مغفول در صیانت میراث معنوی.

اندیشمندان و مصادیق حوزۀ حفاظت بهعنوان منابع قابل
رجوع تحقیق بهره گرفته شده است .مقاله ماهیتی نظری
دارد و با رویکردی تحلیلی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب
روش حفاظت در میراث فرهنگی را بازخوانی کرده است.
نهایتاً ،با تحلیل منطقی نشان داده شده که روش شفاهی
قابلیتهایی ایجابی دارد که آن را برای حفظ و انتقال معنا
مناسب ساخته است.
توضیحات پیشین را میتوان به شکل گرافیکی در تصویر 1
نشان داد.

..............................................................................
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کلیدی دارد (تصویر  ،2بخش ب) .2 .موضوع حفاظت؛
یعنی هر امر کالبدی یا معنایی که حفظ میشود و توجه
به وجه معنایی میراث در انتخاب روش حفظ آن مؤثر
خواهد بود( 5 .تصویر ،2بخش الف) .3 .روش حفاظت؛ به
معنی مسیر یا وسیلۀ انجام حفاظت که متأثر از دو بخش
اول و دوم است 6 .همچنین برای شناخت بهتر هر یک از
روشهای حفاظت باید آن را در بستری بررسی کرد که
تمامی ارکان حفاظت را دربرمیگیرد و بر کم و کیف
حفاظت و انتخاب روش آن مؤثر خواهد بود .بهعنوان
مثال ،در شرایط خاصی مانند محدودیت بُعد مکانی یا
زمانی برای انتقال معنا ،نیاز به حلقۀ واسطی به شکل
معماری ،نوشته ،شعر ،تمثیل و بیان رمزگونه  7احساس
میشود 8؛ بنابراین بخش مهمی از حفاظت معنا ،در گرو
انتقال آن با روشی مناسب است.
از آنچه گفته شد چنین برمیآید که توجه به وجه معنایی
میراث بر روش و عامل حفاظت نیز اثرگذار خواهد بود؛
بهعالوه ،تداوم معانی در جوامع سنتی ،در طی قرنهای
متمادی ،شاهدی بر استمرار حفظ و انتقال آن است که
رجوع به مصادیق ،مبانی و روشهای حفاظت در این جوامع
را برای دستیابی به حفاظت مطلوب معنا روا میدارد.

تصویر  .1دیاگرام مسیر تحقیق .مأخذ :نگارندگان.
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در ادامه ،با پیشفرض ضرورت حفظ معنا در میراث
فرهنگی (رکن اول) ،روش انتقال شفاهی و برخی
ویژگیهای آن بهعنوان روشی فراکالبدی و کمتر
شناختهشده شرح داده خواهد شد (رکن دوم) و در خاتمه
برخی ویژگیهای انسان ،بهعنوان محمل این انتقال،
برشمرده خواهد شد (رکن سوم).

بحث و تحلیل

•روش انتقال شفاهی معنا در میراث فرهنگی
در این روش مخاطبی که «آمادگی پذیرش معنا» را
داشته باشد بهصورت آگاهانه گزینش میشود و کیفیت
این انتقال ،بسته به مرتبۀ معنا و ادراک مخاطب ،از بیان
شفاهی و نانوشته تا انتقال د لبهدل به پیش میرود.
مکانی خاصی مح َقق و به
این روش در شرایط زمانی و
ِ
کار گرفته میشود که انتقال معنا از طریق سایر روشها
ناکارآمد و یا همراه با حزم و احتیاط بوده باشد .برای
انتخاب روش شفاهی میتوان دالیل گوناگونی را برشمرد.
در برخی موارد عواملی ،از جمله فراهمنبودن شرایط الزم
برای بهکارگیری سایر رو شهای انتقال معنا ،ناآگاهی و
سهلانگاری ،استفاده از روش شفاهی را اقتضا میکنند
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که با عنوان علل سلبی از آنها نام برده میشود .در موارد
دیگری نیز بهکارگیری این روش بر پایۀ عواملی آگاهانه و
در جهت حفظ معناست که با عنوان علل ایجابی خوانده
میشوند (جدول .)1
غالباً برجستهکردن وجوه منفی انتقال شفاهی باعث شده
است شفاهیبودن امری ضد حفاظت قلمداد شود ،لذا در
راهکارهای حفاظت و تداوم معنا چندان توجهی به آن
نمیشود .بهعنوان مثال فکوهی ،در تعریف مردمشناسی،
بخش نانوشتۀ فرهنگ را بخشی «فاقد یک نظام مشخص
و هنجارمند ثبت حافظۀ جمعی بهصورت مادی» تعریف
میکند (فکوهی .)6 ،1391 ،هاشمی در نقد تحوالت
سدۀ نوزدهم ،و در پی آن بیاعتبارشدن دانش شفاهی،
میگوید« :در این دوره سنت شفاهی ،که افسانههایی
غیرواقعی از وقایعنگارانی نادان پنداشته میشد ،از تاریخ
حذف شد» (هاشمی .)72 ،1393 ،در ادامه سعی شده
است با اذعان به وجود علل سلبی و ایجابی ،برخی علل
ایجابی کاربرد این روش ،که بخش مهمی از اسرار و معانی
یک فرهنگ را منتقل میساخته ،بیان شود.
- -حضور و انتقال معنا در روش شفاهی

بحث مهم ،در تقابل معنای گفتار و نوشتار ،بحث حضور
است .در گفتار ،گوینده و شنونده هر دو حضور دارند.
حضور مستقیم گوینده و شنونده معنا را از گزند کجفهمی
و اشتباه مصون میدارد .بهعنوان مثال دستورهای اخالقی
فتوت که مریدان میبایست آنها را از پیران خود تعلیم
میگرفتند ،اصطالحاً « ن َ َفس» نام داشته است که رابطۀ

نزدیک پیر و مرید را نشان میدهد (افشاری و مداینی،
 .)259 ،1388اگر باور داشته باشیم هدف نهایی در انتقال
ْ
فرهنگ رساندن آن به انسان است ،آنگاه اهمیت
معانی یک
حضور در انتقال معنا برجسته میشود .با روشهای کنونی
ثبت و ضبط نمودهای میراث ،جای خالی حضور و نقش
آن در انتقال ابعاد ناپیدای میراث احساس میشود.
- -روش انتقال شفاهی و حفاظت معنا از گزند نااهالن

یکی از مهمترین ویژگیهای روش انتقال شفاهی معنا
را میتوان حفاظت معنا از گزند نااهالن دانست که با
این روش بهطور آگاهانه از آن مواظبت میشده است.
«عزیزالدین نسفی» در کشفالحقایق این موضوع را چنین
بیان میکند« :نه هر چه آدمی میداند بتواند گفت و
نوشت ،بلکه از هر هزار چیز که بداند یکی بتواند گفت
و از هزار چیز که بتواند گفت یکی چنان باشد که بتواند
نوشت .که نوشته به دست اهل و نااهل افتد و منظور نظر
مستعد و نامستعد گردد» (نسفی .)6 ،1386 ،در نامههای
«عینالقضات» نیز بهخطرافتادن معانی به دست نااهالن و
نامستعدان مورد تأکید قرار گرفته است« :جوانمردا ،این
نوشتهها پیوسته میخوان و بترس ازین مکتوبات در دست
نااهالن و نامستعدان نهادن( »...عینالقضات .)1348 ،در
این متون هم بر اهلیت  9تأکید شده و هم بر آمادگی
و مرتبۀ روحی مخاطب در درک حقایق (استعداد) .در
فتو تنامهها نیز در باب نامکتو ببودن اصول فتوت
و نگرانی افتادن آن به دست نااهالن تأکید شده است
(کربن.)1363 ،
جدول .1علل سلبی و ایجابی انتقال شفاهی معنا .مأخذ :نگارنده.

علل سلبی

 عدم وجود سواد کافی خساست و رقابت کماهمیتبودن موضوعات سهلانگاری غفلت و ناآگاهی از اهمیت کتابت -عدم وجود شرایط الزم برای کتابت

 حفظ معانی از گزند نااهالن مراقبت از اسرار و رموز فراتربودن مرتبۀ معانی از بیان حفظ پویایی ،سیال و زندهبودن معنا درگیربودن با عمل یا عدم لزوم نوشتنعلل ایجابی
 درآمیختن برخی معانی با زندگی روزمرۀ مردم عامی تعلق برخی معانی به قشرهای خاص مانند عرفا حضور انسان و انتقال معنا هماهنگی ماهیت معنا با انتقال شفاهی -انعطافپذیری در شرایط زمانی و مکانی و ادراک مخاطب

...................................................................

تصویر  .2دیاگرام نمایش ارکان حفاظت و روابط درونی آنها .مأخذ :نگارنده.

نوع علت

موارد وابسته
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«افالطون» نیز با بیان مشکل انتقال معنا از طریق نوشتار
به این نکته اشاره میکند« :سخن وقتی که نوشته شد به
همه جا راه مییابد .هم به دست کسانی میافتد که آن را
میفهمند و هم به دست کسانی که آن را نمیفهمند و با
موضوعش سروکاری ندارند» (افالطون.)1353 ،1364 ،
لذا میتوان نتیجه گرفت که نانوشتهبودن بسیاری رموز
و اسرار در فرهنگ سنتی دلیلی بر حفظ معنا از گزند
نااهالن بوده است.
- -روش انتقال شفاهی و حفظ ویژگی سیال معنا

در بیان شفاهی ،بهواسطۀ حضور گوینده و شنونده ،معنای
میراث امکان نمود و بروز متفاوت و بدیعی مییابد که
غیرقابل تکرار و پویاست .معانی منتقلشده برای آنکه در
گذر زمان حفظ شوند باید از انعطاف الزم برای سازگاری
با شرایط زمان و مکان برخوردار باشند .چنانچه جمود و
سنگوارگی جای این روانی و سیالی را پُر کند ،میراث
معنوی زایایی و تداوم خویش را از دست خواهد داد.
«لینگز» با شرح کیفیت سیال زندگی کو چنشینی و
مراقبت آگاهانۀ سیالیت روح در این نوع زندگی چنین
میگوید« :آنها حتی از نوشتن هم میپرهیزند چون از
دیدگاهشان خط روح را از جریان مقدس خود بازداشته و
از آن سلب تحرک نموده و می ُکشَ َدش» (لینگز به نقل از
شوان.)22 ،1384 ،

....................................................................

 -روش انتقال شفاهی و حفظ ویژگی زندهبودن و تداوممعنا

حضور و سیا لبودن در انتقال معنا متضمن «زیستن
میراث معنوی در اکنون» یا «لحظۀ انتقال و آفرینش
دوبارۀ معنا» است .در انتقال شفاهی ،بهواسطۀ حضور
زندۀ انسان ،معنا حضوری زنده مییابد .از آنجا که معنا در
میراث فرهنگی کمتر نمودی مادی و ثابت دارد ،باید برای
10
بقا و حیات آن به تداوم و آفرینش مدام آن در «اکنون»
توجه داشت؛ امری که میتوان آن را با بحث «نو و تازه»
بودن معنا نیز مطرح کرد.
موالنا مفهوم تازهبودن معانی شعر خویش را ،در گرمسی ِر
ضمی ِر مخاطب ،به نحوی بیان میکند که میتوان آن را به
ابعاد معنوی میراث نیز تسری داد.
«شعر من نان مصر را ماند
گرمسیر ضمیر جای وی است
آنچه نوشی خیال تو باشد

شب بر او بگذرد نتانی خورد
میبمیرد در این جهان از برد
نبود گفتن کهن ای مرد»
(مولوی)142 ،1381 ،

..............................................................................
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در این نوع از صیانت ،درون انسان اهمیتی ویژه مییابد و
محملی برای انتقال معنا میشود .بهعنوان نمونهای دیگر،
شعر حافظ ،در اندیشه مردمانی که آن را در ضمیر خود
آمیختگی
نگاه داشتهاند ،اینچنین زنده و تازه مانده است.
ِ
حیات ایرانی با شعر حافظ موجب میشود تکتک
جمعی» 11آنان است جزئی
انسانهایی که حافظ «حافظۀ
ِ
از معنای این میراث باشند.
•انسان بهمثابۀ محمل انتقال معنا
شفاهی انتقال
از آنچه بیان شد میتوان گفت در روش
ِ
معنا حضور انسان نقشی تعیینکننده و مهم دارد .انتقال
سینهبهسینۀ معانی در «سنت»  ،12انسان را به یکی از
مهمترین محملهای انتقال معنا تبدیل میکند؛ لذا تربیت
درونی شاگرد در اندیشۀ سنتی اهمیتی ویژه مییابد.
بهعنوان مثال ،در انواع هنرهای آیین «ذِن» ،تربیت درونی
برتر از آموختن هنر است؛ یک استاد ذن میتواند به مرتبۀ
استادی در کمانگیری رسیده باشد ،بیآنکه تیری بر هدف
نشانده باشد! در استادی ،رهایی از خودبینی و گمنکردن
مقصد نهایی و درونی انسان است که مهم تلقی میشود
(هریگل .)99 ،1377 ،لذا توجه به انسان در حفاظت از
قدسی یک حرفه ،و گزینش انسانی که بتواند
اسرار و رموز
ِ
متعالی یک سنت شود ،در حفاظت از این
معانی
محمل
ِ
ِ
ِ
معانی امری مهم بوده است .این امر در روش آموزش
سنتی «استاد-شاگردی» نیز مشهود است .بهعنوان مثال،
در آموزش موسیقی ایرانی آموزش سینهبهسینه جایگاه
خاصی داشته است.13
در وجود انسان ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در حفاظت
و انتقال معنا ،قابلیتهای بسیاری به ودیعه نهاده شده است
که در ادامه به نمونههایی از آن پرداخته خواهد شد.
- -حافظۀ جمعی بشر ،حافظ معانی مستتر در میراث

خاطرسپردن یکی از رو شهای تثبیت ارز شها و
به
ْ
ابعاد ناملموس میراث در حافظۀ فردی و جمعی یک
قوم است که بهصورت آگاهانه از ماد یکردن آن پرهیز
میشود .این روش از مرتبۀ « بَرکردن» تا حفظ حقایق
در ضمیر انسان را دربر میگیرد .بهعنوان مثالی از
انتقال شفاهی میراث معنوی از طریق حافظۀ انسان
میتوان به مجمعالجزایر «هبرید جدید» اشاره کرد که
در آن «کودکان از راه شنیدن و تماشاکردن آموزش
میبینند [ .]...نوشتهای در کار نیست .حافظه عالی
است و آداب و سنن دقیق [هستند] .آوازها نوعی نقل
حکایت است [ .]...ساختار و محتوا ،در صدها اسطور های
که کودک یاد میگیرد ،یک کتابخانۀ بهتما ممعناست
[.)Harrison, 1937 ( »]...
در منشورهای حفاظت جدید اهمیت این امر تا جایی است
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که گاه میراث یک سرزمین بهعنوان «حافظۀ جمعی» آن
قوم شناخته میشود .14این موضوع را شایگان با اصطالح
«خاطرههای ازلی» بیان میکند (شایگان.)1383 ،
آ هنگینسا ختن کال م و شعر نیز ر و شها یی بر ا ی
ماندگارساختن کالم در ذهن بوده و بسیاری معانی را از
انحراف و تغییر و فراموشی حفاظت میکرده است« .یکی
از رایجترین کاربردهای شعر یا نثر ُم َق ّفی تضمیننمودن
عمر طوالنی برای مفاهیمی است که اگر بدین صورتها
درنمیآمدند بهسادگی دچار فراموشی میشدند .عموم
حماسههای کهن ملی ،امثال و حکم ،پندهای اجتماعی
معمو الً برای آنکه ماندنی شوند آهنگین میگردند [.]...
بدینسان سینهها حافظ میراث نسلهای قبل شده،
آن را به نسل آینده منتقل میسازند» (حجت،1380 ،
 .)138-137همچنین در عرفان اسالمی ایران بسیاری
از عرفای بزرگ مانند شیخ شبستری ،موالنا ،حافظ و
سعدی بیان تعالیم دقیق عرفان خویش را با زبان شعر
همراه کردهاند.
- -گنجینۀ روح انسان ،حافظ اسرار

هرچه معنا فرازمینیتر و لطیفتر شود ،روش حفظ آن نیز
فراکالبدیتر خواهد بود و بالطبع جایگاه برتر و لطیفتری
از وجود انسان برای حفاظت معنا به کار گرفته خواهد
شد .لذا به فراخور مرتبۀ معنا ،به تربیت انسانی نیاز است
که رشد معنویاش او را درخور حفظ معانی کند؛ به تعبیر
دیگر ،باید سینۀ انسان لوح محفوظ معنا شود 15.افالطون
این امر را چنین بیان میکند« :نوشتهها هرگز نمیتوانند
نمایندۀ اندیشههای مقدس نویسنده باشند ،بلکه آن
اندیشههای مقدس در گنجینۀ روح او نهاناند» (افالطون،
.)1993 ،1364
در حفظ مراتب باالی معنا ،که در عرفان اسالمی از
آن با عنوان «سِ ّر » یاد میشود« ،رمز» ،یا در مرتبهای
باالتر«سکوت» ،جایگاه خاصی مییابد و روح پیراستهشدۀ
انسان مخزن اسرار میشود .شعر حافظ و موالنا سرشار از
اشاره به سکوت و خاموشی در بیان اسرار است.

نمود و اهمیت این انتقال را میتوان در آیین ذن مشاهده
کرد که در آن انتقال معنا «از دل استاد به دل شاگرد»
بدون وساطت کالم انجام میشده است .هریگل این تجربه
را در هنر ُگلآرایی چنین بیان میکند« :درسها در سکوت
میگذشت چون در شرق همیشه برای “گفتوگوی خاموش”

جمعبندی و نتیجهگیری

حفظ معنا و تداوم آن مستلزم وجود دو عامل است.1 :
روشی مناسب برای حفاظت ،و  .2وجود کیفیات درونی
خاصی در حفاظتگر .حضور و استمرار معنا در جوامع
سنتی نشاندهندۀ مراقبت آگاهانۀ این جوامع از این امر
بوده است؛ لذا با تأمل در چگونگی حفظ معنا در این
جوامع میتوان به الگویی برای تداوم معنا در دوران کنونی
دست یافت.
همانطور که بیان شد در حفاظت از میراث فرهنگی توجه
صرف به صورت و وجه مادی سازندۀ اثر کفایت نمیکند و
اخذ این رویکرد در حفاظت آثار تاریخی نمیتواند ضامن
تداوم و بقای بسیاری وجوه پنهان و معنایی مستتر در
آثار باشد؛ وجوهی معنوی که اثر سنتی بهمثابۀ حامل آن
در بین انسانهای یک قوم عمل میکرده است .چنانکه
ذکر شد ،به تعبیر نصر هر اثر سنتی نمودی زمینی از وجه
آسمانی و غیرمادی آن سنت است .درنتیجه ،با توجه به
اهمیت و جایگاه امر معنوی در میراث فرهنگی ،همواره
در جوامع سنتی راهکارهای مختلفی برای صیانت از این
معنا وجود داشته است .روش شفاهی ،برخالف تصور
موجود ،نه بهعنوان یک محدودیت در برابر رو شهای
مکتوب ،که خود بهعنوان یکی از روشهای مهم در انتقال
معانی یک میراث عمل میکرده است .قابلیتهایی مانند
حفظ معنا از گزند نااهالن ،مراقبت از رموز و اسرار،
انعطاف نسبت به شرایط زمان ،مکان و مخاطب ،توجه
به انسان بهعنوان محمل حقیقی معانی سنت ،و حتی در
مواردی برتربودن حقایق و معانی از مرتبۀ کالم و بیان،
ازجمله مواردی است که مستقیم و غیرمستقیم در متون
و رو شهای سنتی صیانت از معانی یک سنت به کار
گرفته شده است.
و در نهایت ،آنچه در این روش ،با توجه به ضروریات

...................................................................

«مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست»
(حافظ)1375 ،

یا دقیقتر گفته باشیم برای “گفتوگوی دلبهدل” ارزش
خاصی قائلاند .برآناند که فقط از راه انتقال شخصی میتوان
خشکی جزمی حفظ کرد .از سوی دیگر
جان تعالیم را از
ِ
ِ
هشیار بودند که مبادا قواعدی که مقدس است به دست اغیار
بیفتد .این را هم کاری گستاخانه میدانستند که یکی سعی
کند معنای حقیقی را به کالم درآورد .پس راه اصیل ارتباط
را ˮراه نهان” خواندند .تعلیم از پدر به پسر میرسید و از
استاد به شاگرد محبوب .شرط اولُ ،قربِ روحی این دو بود و
باالتر از همه ،قابلیت مسلّم شاگرد بود که بتواند تعالیم استاد
را به شهود دریابد [ .]...کم پیش میآید که حرفی از دهان
استاد دربارۀ معنای عمیق و درونی این تعلیمات بیرون آید»
(هریگل.)30-28 ،1377 ،
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زهره یادگاری

بهکارگیری آگاهانۀ آن ،اهمیت مییابد توجه به انسانی
است که قابلیت یافته ،تربیت شده و برای درک معانی
و انتقال آن آماده شده باشد .در این نگاه انسان بیش از
پیش اهمیت مییابد و جایگاه بیبدیل آن را نمیتوان با
روشهای مادی و حتی تکنولوژیک امروز پر کرد.
لذا میتوان گفت توجه به روشهای غیرمادی مانند روش
شفاهی و انتقال سینهبهسینۀ معنا و نیز توجه به حضور
و جایگاه انسان در این انتقال ،در کنار تربیت و اهلیت
وی ــکه در آداب هنر سنتی توجه خاصی به آن میشده
استــ برای احیای معنا و معنویت مستتر در سنت و
میراث فرهنگی ضروری است.
ا لبته تأ کید ا ین مقا له بر ر و ش شفا هی بهمعنا ی
بیاهمیت جلو هدادن ارزش و جایگاه کتابت و رو شهای
غیرشفاهی نیست و در متون دینی و تعالیم بزرگان نیز
بر مکتو بساختن دانش و بسیاری ارز شها برای حفظ
آ نها از گزند فراموشی و کجفهمی تأکید فراوان شده
است 16؛ لیکن روش شفاهی نیز در کنار کتابت یکی از
روشهای حفظ معنا بوده و مغفول و مجهول ماندن آن
میتواند منجر به فراموشی بخش مهمی از میراث هر
سرزمین شود.

....................................................................

پیشنهادها

با توجه به قابلیت روش شفاهی در انتقال معنا ،میتوان
پیشنهادهایی به شرح زیر جهت احیای آن در جوامع
امروز ارائه کرد:
 تربیت انسانی که وجودش بتواند محمل معانی یکسنت شود امری مقطعی و سهلالوصول نیست و باید
جوامع میرا ثدار برای تحقق آن برنامههای بلندمدت و
دقیقی داشته باشند.
 تقویت ارتباطِ بین نسلی در میان اقوام ،با تأکید بر احیایرو شهای سنتی ،در تداوم معانی بین نسلهای مختلف
اثرگذار است .ارتباط نزدیک نسلها میتواند بهصورت
شفاهی بخشی از انتقال معانی فرهنگ را میسر سازد .برای
تسهیل این ارتباط باید تصمیمات کالن در روش زندگی،
معماری ،فرهنگ ،شهرسازی و آموزش اتخاذ شود.
 استمرار نظام استاد-شاگردی در آموزش حِ َرف مختلف،که توسط افراد صاحب اهلیت و صالحیت صورت میگیرد،
میتواند حرفهها را به شکل سنتی احیا و این روش را به
محملی برای انتقال معانی و تربیت درونی شاگردان بدل
سازد .در این روش ،گزینش شاگرد براساس اهلیت و
تعامل طوالنی با استاد باید مد نظر قرار گیرد.
 -متولیان امور میراث باید مانع حراج مفاهیم معنوی
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سنت شوند و از سوءاستفادۀ سودجویانه از این مفاهیم
جلوگیری کنند.
 جایگاه انسان در انتقال و اتخاذ روشهای حفظ و انتقالمعانی میراث فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و باید
توجه داشت که روشهای تکنولوژیک جای انسان حامل
معنا را پر نمیسازد.
 برگزاری همایشها ،چاپ مقاالت و تحقیقات در اینزمینه گرچه در فهم بهتر این فرهنگ کمکرسان است،
ولی باید در همسوکردن مردم با فرهنگ سنتی خودشان
نیز مفید باشد .مقابله با تهاجم فرهنگی در جوامع سنتی
و اهمیتدادن به ارزش فرهنگهای سنتی برای تداوم و
باروری آن در میان مردم الزم است.
و در خاتمه ،با توجه به اینکه موضوعاتی از این دست حتی
در متون بینالمللی حفاظت میراث معنوی و ناملموس نیز
موضوعاتی نوپا هستند و کمتر به آنها پرداخته شده است،
در راستای تکمیل تحقیق حاضر میتوان سؤاالتی برای
محققان عالقهمند به چنین موضوعاتی طرح کرد:
 چه راهکارهایی در جوامع محلی و سنتی میتواند در راستایصیانت از میراث شفاهی و معنوی جوامع راهگشا باشد؟
 در فرهنگهای سایر جوامع سنتی مانند هندو ،ذن ،تائوو  ...میراث شفاهی و رو شهای شفاهی انتقال معنا چه
جایگاهی داشته است؟
 وجوه اشتراک و افتراق اسالم با سایر سنن الهی درپرداختن به میراث شفاهی چیست؟
 نگاه مبتنی بر سنن تاریخی جوامع چه وجوه اشتراکو افتراقی با راهکارها و منشورهای جهانی در این رابطه
دارد؟
 آیا میتوان با تکیه بر فرهنگ بومی جوامع برایحفظ میراث معنوی ،و بهخصوص ابعاد شفاهی میراث،
راهکارهایی بومی برای حفظ این وجوه ارائه کرد؟

پینوشت

ِ
حفاظت مفاهیمی چون میراث ناملموس ،میراث معنوی
 .1در متون جدید،
و میراث شفاهی مورد توجه واقع شده که در متن مقاله به برخی از این
منشورها اشاره شده است.
 .2در منشورها و متون بینالمللی حفاظت برخی از این کلیدواژگان به شکل
زیر تعریف شدهاند:
 معنا :منابع اطالعاتی و جنبههای اصالت اثر ،ابعاد زیباییشناختی ،تاریخی،علمی یا اجتماعی (بیانیۀ سن آنتونیو1996 ،؛ منشور شهرهای تاریخی،
1985؛ نارا1994 ،؛ بورا)1999 ،؛
 ابعاد روحانی :تاریخیبودن (منشور حفاظت از شهرها و محوطههای شهریدر واشنگتن)1987 ،؛
 ارزشهای معنوی :ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی (کنگرۀ آمستردامیا منشور میراث معماری اروپا)1975 ،؛
 مفهوم معنوی :رسوم و سنتهایی مانند الگوهای اسکان ،روشهای عرفیبهرهگیری از زمین (بیانیه سن آنتونیو.)1996 ،
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 .3از این منظر عالم وجود از مراتبی از معنا تا صورت تشکیل شده (شوان،
 )1384که هر یک حجاب و سایۀ مرتبۀ باالتر است.
Oral tradition, Oral heritage, Oral knowledge, Oral literature .4
 .5مولوی به حدیث منسوب به حضرت رسول و امام صادق(ع) اشاره میکند:
«استر ذهبک و ذهابک و مذهبک».
در بیان این سه کم جنبان لبت  /از ذهاب و از ذهب وز مذهبت
ور بگویی با یکی دو الوداع  /کل سر جاوز االثنین شاع (مولوی،1390 ،
.)1/1047-1049
بیت دوم نیز برگرفته از «کل علم لیس فی القرطاس ضاع  /کل سر جاوز االثنین
شاع» (ابن شعبه حرانی )373 ،1376 ،است (یعنی علمی که نوشته نشود از بین
سری که بیان گردد فاش میشود) .ابن شعبه آن را منسوب به حضرت
میرود و ّ
سر را در دو روش نوشتاری
و
علم
حفظ
روش
و
ماهیت
که
است
دانسته
صادق(ع)
ّ
و شفاهی متمایز میکند.
 .6همانطور که در حفظ کالبد ،داشتن تخصص ،مهارت و تجربۀ فرد
حفاظتگر اهمیت مییابد ،در حفاظت معنا ،مواردی از جمله اهلیت و
آمادگی و باور درونی حفاظتگر نیز مهم است (ارتباط عامل و موضوع
حفاظت ،بنگرید به تصویر  ،2بخش ج).
 .7مراتب و درجات معنا ،روشهای حفاظت مختلفی را ایجاب میکند.
جوزجانی در ترجمه و شرح کتاب حی بن یقظان به نقل از ابن سینا دربارۀ
این تناسب میگوید ...« :و باید که اندر شریعت ،بهری از گفتارها بر ظاهر
گویند و بهری به رمز پوشیده گویند تا اندر آن پوشیده خردمندان فکرت
کنند و از آنجا به پایگاه بلندتر شوند از علم حقیقی» (ابن سینا.)31 ،1366 ،
 .8مث ً
ال کتابت ،در مواردی که بین عامل انتقال و پذیرندۀ معنا بُعد مکانی و
زمانی و یا خطر فراموشی و تحریف معانی وجود دارد ،کاربرد زیادی داشته
است .افالطون تأکید میکند نوشتن موجب حفظ گفتار میشود و نمیگذارد
به مرور زمان فراموش شود و یا اندیشههای مؤلف از میان برود (نصری،1389 ،
 .)80سفارش اسالمی به کتابت نیز در این حدیث امام علی(ع) بهوضوح دیده
میشود« :قیدوا العلم بالکتابه» (ابن حمزه طوسی1419 ،ه.ق )278 ،.و نیز
در توصیۀ امام صادق(ع) به مفضل« :با نوشتن ،اخبار گذشتگان برای امروز و
اخبار حال برای فردا باقی میماند و کتابهای علم جاودان میشود و آداب
از بین نمیرود و آنچه در دین بدان نیاز دارند فاسد نمیگردد» (مفضل بن
عمر ،بی .تا.)80 ،.
 .9در متون فتوتنامهها تأکید بسیاری به اهلیت و قابلیت شاگرد شده است
(افشاری و مداینی .)262 ،1388 ،اهلیت به معنی اهلاهللشدن و خروج از
متصفشدن به فضایل اخالقی آمده (ندیمی )130 ،1386 ،و در این
رذایل و ّ
مقاله به معنی رسیدن به مرتبۀ ادراک ،آمادگی و قابلیت پذیرش معنا به
کار رفته است.
 .10نصر اکنون را پیونددهندۀ «زمان» با «سرمدیت» میداند که به تعبیری
زمان را با بیزمانی و عالم ماده را با عالم معنا میپیوندد (نصر1379 ،الف).
 .11خرمشاهی.1382 ،
 .12در ریشۀ یونانی ،تردیسیون به معنای «انتقال دستبهدست» آمده است.
 .13ردیف در موسیقی ایرانی در میان برخی اساتید بهصورت سینهبهسینه
منتقل میشده و میشود.
 .14بنگرید به توضیح اصل دوم منشور میراث معماری اروپا (کنگرۀ
آمستردام ،)1975 ،نیز مقدمۀ سند نارا در مورد اصالت (.)1994
 .15لینگز به گفتهای از سزار گاسار (  )Gaesarاشاره میکند« :دروئیدها
تعالیم مقدس خود را به نگارش در نمیآورند چون معتقدند چنین کاری
حرمتشکنی و لطمهزدن به حرمت آنهاست» (لینگز.)18 ،1378 ،
ون َحتَّی تَکت ُُبوا».
َّکم َل ت َْحف َُظ َ
 .16امام صادق(ع)« :اکت ُُبوا َفإِن ْ
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منتشرنشدۀ دکتری) .دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.
•افشاری ،مهران و مداینی ،مهدی (ویراستار) .)1388( .چهارده
رساله در باب فتوت و اصناف .تهران :چشمه.
•افالطون .)1364( .دورۀ آثار افالطون (ج( )3 .ترجمۀ محمدحسن
لطفی) .تهران :ابن سینا.
•چراغچی ،سوسن .)1383( .کنوانسیون صیانت از «میراث
فرهنگی ناملموس» .اثر.258-245 ،36 ،
•حافظ ،ش مسالدین محمد .)1375( .دیوان حافظ (تصحیح و
توضیح پرویز ناتل خانلری) .تهران :خوارزمی.
•حجت ،مهدی .)1380( .میراث فرهنگی در ایران ،سیاستها برای
یک کشور اسالمی .تهران :انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی.
•خرمشاهی ،بهاءالدین .)۱۳۸۲( .حافظ حافظۀ ماست .تهران :نشر
قطره.
•دینانی ،غالمحسین .)1393( .سلسله برنامههای تلویزیونی
«معرفت» (منبع شفاهی).
•شایگان ،داریوش .)1383( .بتهای ذهنی و خاطرۀ ازلی .تهران:
امیرکبیر.
•شوان ،فریتهیوف .)1384( .حضرات پنجگانه الهی (ترجمۀ
محمود بینای مطلق) .ماهنامه آفتاب.10-5 ،)5(1 ،
•عینالقضات ،عبداهلل بن محمد .)1348( .نامههای عینالقضات
همدانی (به اهتمام علینقی منزوی و عنیف عسیران) .تهران:
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
•فکوهی ،ناصر .)1391( .از انسانشناسی تا انسانشناسی.
اطالعات حکمت و معرفت.9-4 ،)1(7 ،
•کربن ،هانری .)1363( .آئین جوانمردی (ترجمۀ احسان نراقی).
تهران :نشر نو.
•لینگز ،مارتین .)1378( .باورهای کهن و خرافههای نوین
(ترجمۀ کامبیز گوتن) .تهران :حکمت.
•مفضل بن عمر( .بی .تا .).توحید المفضل (به تعلیق کاظم مظفر).
قم :کتابفروشی داوری.
•مولوی (موالنا جاللالدین محمد بلخی) .)1381( .گزیدۀ دیوان
شمس (به اهتمام محمدرضا شفیعی کدکنی) .تهران :مرشد.
•مولوی (موالنا جاللالدین محمد بلخی) .)1390( .مثنوی معنوی
(به کوشش توفیق ه .سبحانی) .تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
•ندیمی ،هادی .)1386( .کلک دوست؛ ده مقاله در هنر و
معماری .اصفهان :سازمان تفریحی ،رفاهی شهرداری اصفهان.
•نسفی ،عزیزالدین بن محمد .)1386( .کشف الحقایق (به
اهتمام و تعلیق احمد مهدوی دامغانی) .تهران :شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.
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