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سمیه نجفی خاتونی -  سخت اســت در این مقال کوتاه استاد 
ادیب ایرانی معاصری را خالصه کنم که پیوندگاه هســتی انســان 
امروز با فرهنگ غنی پارسی کهن اســت. اما زادروز او در 28 دی ماه 
که به سان امروز اســت، بهانه ایست که چنگ این حقیر در نوشتار 

بر پیکر بی مثال او در جرگه ادب و هنر راستین فرود آید. 
چه نیک اتفاقی اســت که در دنیای امروز با لمس نام 
این اســتاد در فضاگاه های مجازی مفتخر به آشنایی 
از او می شــویم. جملگی در همین ابتدا معترف ام که 
امکان شناســایی او در این مقــال نخواهد گنجید و 
به خواننده عزیز این نوشتار عارضم که پس از پایان 
مطلب برای دســتیابی به رموز هستی و آفرینش 
دوباره از معنای انسان، جســتجوگرانه نام استاد 
میرجالل الدین کزازی را بکاونــد و از آموزه های 

ماندگار این آموزگار کهن در زندگی سراسر 
آشــفته خود چون اکثیری معناساز بهره 
بجویند. او که نوشتن از او سخت است، 
چرا که در سخن گفتن در واژه واژه های 
گزینش شده اش پایبند به سخن گفتن 

به شیوه اصیل پارسی است. از همین رو 
در این مقال تالش اســت از او چون خود 
او بگوئیم. از کارساز ترین راهبردهای او، 
دلباختگی، شیفتگی، خردورزی، شناخت 
دلی جهان است، نیرویی که او انسان امروز 
را برای رهایی از منجالب به آن آذین کرده و 
برای ما در این ره ، توشه ای از جنس مستی 
و شوریدگی می پاالید.از نظرگاه او هنرمند، 
به سان انسانی است که بندها را برنمی تابد، 
هنجارها را در هم ریخته و شگفتی می آفریند 

و از همین رو است که دیگران هنرمند را دیوانه و روان نژند می خوانند.  
دکتر میر جــالل الدین کزازی به ســال 1۳27 خورشــیدی از 

خانواده ای فرهیخته به شهر کرمانشاه زاده شد. 
دکتر کزازی از آغــاز نوجوانی دل در گرو دنیــای دل انگیز ادب 
پارسی داشــته و همواره در کار آفرینش آثار منظوم و منثور 
بوده که این عالقه به فرهنگ گران سنگ ایران را از پدر به 
یادگار ستانده است. در سال 1۳4۶ در دانشگاه تهران.

کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادب 
پارسی سپری نمود و در سال 1۳۶۹ در آزمون دکتری 
ادبیات پارســی شرکت جســت و با رتبه ای باال در 
دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 1۳71توانست 
از پایان نامه خود به نام »رویا - حماســه- اسطوره« 
دفاع کند. پای بندی وی به واژگان کهن اما دل نشین 
پارسی دری پر آوازه و ستودنی است. وی از سال 
1۳54تا کنون در شمار دبیران فرهنگ و ادب 
در این مرز و بوم بوده و هم اینک استاد و عضو 
هیات علمی دانشــکده ادبیات و زبان های 
خارجه دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
است. دکتر شــعر نیز می ســراید و نام 
هنری شعری اش »زروان« می باشد. او 
که با چند زبان اروپایی و از همه بیشتر 
با فرانسه آشناست و برای گسترش 
فرهنگ ایران زمین سفرهایی چند 
به کشورهای مختلف داشته که در 
دراز مدت ترین آن ها دردانشــگاه 
بارسلون اســپانیا به تدریس ادب 
پارسی و ایران شناســی پرداخته 
است. کثرت جوایز و افتخارات بین 

المللی این ادیب شهیر در کوتاهی این نوشتار نمی گنجد. به یادبود و 
گرامیداشت میرجالل الدین کزاری فرهنگسرایی در شهر کرمانشاه 
در سال 1۳۹8به نام او نامگذاری شده است که در پی واکنش به این 
گرامیداشت کزازی گفت: اگر مردم شهری نازش خیزان بزرگان شهری 
را  گرامی  بدارند، براستی که خویشتن را گرامی می دارند. همچنین 
از ایشان آثار پر شماری در قالب نوشتار)تالیف(- برگردان )ترجمه( - 

تحقیق و تصحیح به چاپ رسیده است. 
یکی از کتب ایشــان در زمینه خویشتن شناسی، کتابی است که 
اســتاد آن را گویا ترین جواب به رازآموزی خلقت می داند. نام کتاب 
»دمی بی خویشتن با خویشتن« است که رهنمون این معناست که ما 
اگر می خواهیم با خود باشیم به ناچار باید خودی خویش را پیش از آن 
فرو نهاده باشیم تا زمانی که من در چنبره و چیرگی من و تن است خود 
را نیافته و نشناخته و امکان خودیابی ندارد. ما هنگامی خود را می یابیم 
که از چنبره تن رها شده باشیم در آن مجال است که من خرد پاره و 
جزئی در آن من فراگیر و شگرف که همه هستی است ادغام می شود. 

پس بزرگ ترن بت و شگرف ترین آزمون شکستن من است.  
بی شک وجود استادی چون او به هر ایرانی اعتماد به نفس می دهد. 
او سوغاتی است که فاصله میان نسل ها را عاشقانه در وحدتی سراسری 
می پوشاند. شــخصیتی به فراخور نمادین و الگویی که فرهنگ ساز 
اســت. او سراســر زندگی خود را به آموزه هایی جاودانه از نمادهای 
ایرانی و انســانی گمارده و چه خوش خبری است که بزرگانی چون 
استاد جالل الدین کزازی در میانه ما در همین دوران می زیند. کسانی 
که همواره  غرور ملی ایرانی بودن را در تمثیلی از انســان بودن به ما 
گوشزد می کنند. آرمان برگزیده استاد در این روزها این است که بتواند 
داد آنچه را که هست به شایستگی بدهد و به گونه ای باشد که بشاید 
نامش را انسان نهاد. چرا که از نظر جالل الدین کزازی هرکس بر دوپای 
ایستاده راه می رود انسان نیست، انسانیت به خوی و خیم، به منش و 

کنش بازمی گردد. کامیاری و بخت یاری اش  ایدون باد.    

گرامیداشت بزرگان، گرامیداشت خویشتن است 


