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  همنشینی اي از لذت تجربه
  طنز حافظی در نگاه دکتر معصومی به دنیا آشکار است

  
  .1392 يد و رذآ ،12 هرامش ،مود لاس ،ایوپ هشیدنا هلجم :عبنم

  
هشت «هاست با  سالچون  .شناختم» امروزسپهري و مشکل شعر« ۀحسین معصومی همدانی را با مقالبار  نخستین

؛ از مخوان و میکنم  دنبال می ،شود منتشر میکه دربارة شعر و نقاشی سپهري  را مأنوسم، عموم جستارهایی» کتاب
فلسفه علوم «کتاب همان ایام بود که ترجمۀ ایشان از  .لذت بردمخواندم و فراوان رو مقالۀ ایشان را با اشتیاق  این

ن ، اثر خواندنیِ بهاءالدی»حافظ نامه«نام ایشان را در مقدمۀ  سپس. را در مطالعه گرفتم همپل نوشته کارل» طبیعی
انس بسیار  با  ادبیات فارسیِ کالسیک نیز و دریافتم  دکتر معصومی معاصر دیدم ةخرمشاهی، حافظ پژوه و قرآن پژو

  . ددار
که به قلم ایشان به فارسی برگردانده » شأن علم«ابتداي دهۀ هشتاد شمسی، ایشان براي سخنرانی دربارة کتاب 

و سخنرانی اولین بار بود که ایشان را مالقات کردم و از آن روز  آمدند؛» معرفت و پژوهشمؤسسۀ «به  شده،
در انگلستان به ایران بازگشتم و ، پس از اتمام تحصیالتم شمسی 85در بهار سال .  بردم ایشان بهرة زیاديگفتگوي با 

هنوز چندي . ممشغول به کار شد» پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۀمؤسس«علمی در عضو هیئت استادیار و سمت به 
به پنج سال   در مدت قریبِ کهقل شدند و من این بخت را یافتم منت مؤسسه  نیز به  معصومی نگذشته بود که دکتر 

و  صحبتی خدمت ایشان برسم و از هم يمتعدد در جلسات بودم، کردم و مشغول درس و مشق که آنجا کار می
  . با ایشان حظ وافر ببرمگفتگوي 

کار دکتري گرفته  و تاریخ علم  ةوزدر حعی است و در چند حوزه کارکرده؛ لّمتض دکتر معصومی محققِ
و  ریاضی ۀعلم و فلسف ۀدر فلسف، و مقاالت متعددي نوشته و برخی آثار را به فارسی برگردانده تخصصی کرده

وعۀ همچنین مجم ه؛صاحب تألیف و ترجمه است؛ کتابی را دربارة فلسفۀ دکارت به فارسی برگرداند فیزیک جدید
سالها عضو  نوشته و مقاله هريپشعر س دربارة تابی منتشر کرده، و در قالب ک اشعاري را به فارسی  ترجمه کرده

اطالعات تاریخی، حجم ، از شوي هم صحبت می هنگامی که با او. بوده استزبان و ادب فارسی فرهنگستان پیوستۀ 
نز قوي و طبینی و  نکته سنجی، باریک. شود و سیر نمی بري یلذت م حقیقتاً فلسفی و ذهن وقاد او ،دینی، ادبی

هاي  خاطرات و داستاننکات،  بارها در آن سالیان  ؛ شخصاًزند، مثال زدنی است موج می شدلنشینی که در کالم
آمد، از  هر از گاهی نیز که مجالِ طرح مباحث فلسفی پدید می .ماز ایشان شنیداي  ز و آموزندهیبرانگ تأمل

  .هاي انتزاعیِ ایشان بهره می بردم بصیرت
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ۀ دین و اسالم شناسی در مؤسس ۀفلسفمکاران عزیز، سلسله جلساتی در حوزه دیگر ه به اتفاق، 1389در سال 
با هم بحث و گفتگو  مسلمان شمندان معاصریدبرخی از متفکران و ان مقاالت ةداشتیم و دربارحکمت و فلسفه 

با یادآوري  نکات تاریخی و االهیاتیِ  کرد و دکتر معصومی در آن جلسات به طور منظم شرکت می ؛کردیم می
در محل ها  چهارشنبه که ان بودم، در جلسات هفتگی ، ایامی که ایرعالوه بر این. می افزودمباحث  ر غنايمتعدد، ب

ن در آدانشگاهیان ز مترجمان و مؤلفان و تنی چند ا .کردم شرکت میمرتب  نسبتاً ، شد برگزار می» هرمس« نشر 
و نکاتی که طرح  حضورش و  بود ها آن نشست عضاء ثابتدکتر معصومی از ا ؛کردند فرهنگی شرکت می ساتجل

  .رونق زیادي به جلسات می بخشید می کرد،
زیبایی  او مثال زدنی است، طنز و سالمت نفسِ شخصیت دکتر معصومی را خیلی دوست دارم، تواضع و صمیمیت

به سخنی با او را دل انگیز و  همگیرد،  او پرده بر میذهن خالق و نکته سنج از هم که همیشه چاشنی کالم اوست و 
به شیوة باران پر از «محضر او  نشیند؛  لت و کهنگی بر آن نمیمال گاه  گرد کند، به نحوي که  هیچ میماندنی یاد

من در حضور خودم و در جمع کار و بار  طنزآمیزي  دربارة چندین بار نیز از سر لطف سخنانِ. »ر استطراوت تکرا
بر لبانم  اختیار لبخند ، بیبه خاطر می آورم گاه آن تعابیر را در این سوي دنیا دوستان و همکارانِ همدل گفتند که هر

 عمیقِ مفهومکنندة  تداعی شخصیت ایشان برایم  .شود و آن خاطرات شیرین در ذهن و ضمیرم زنده می بندد نقش می
العین دریافته، بر  را به رأين جهان ای پذیريِ زوال فنا و است؛ کسی که و سلوك حافظی ظدر دیوان حاف» رندي«

کار علمی و فرهنگی خود را و بدور از هیاهو، خالف بسیاري به آن چندان دل نبسته و با رضایت و طمأنینه و آرامش 
و دنیا به   ظی در نگاه دکتر معصومیطنز حاف، در عین حال. »حیف باشد دل دانا که مشوش باشد«دهد، که  انجام می

با  خندد و ر میچو شر بر نیک و بد جهان هم ست کها و شادخواري شادکام آشکار است؛ مردگذرد  آنچه در آن می
دمی با غم بسر بردن جهان «، که بر سر مهر است و غم و اندوه را گردن زده است و سرخوشی  و تازگی اوتطر

از د و ندلی در گروي سپهري دارکه دریافتم هنگامی. »محبوسان غم ده ساقیا افیون خویشرو به «و » یکسر نمی ارزد
هایی از آن را در خاطره و  شو روزگاري بخ را خیلی  پسندیده » حجم سبز«و  »صداي پاي آب« تراشنیدم دفایشان 
  . ، ارادتم به ایشان بیشتر شداند خود داشته حافظۀ

اي به مناسبت در رسیدن  نامه جشن،  »اندیشه پویا«دست اندرکارانِ نشریۀ وزین خرسندم که به همت و ابتکار 
خردي است  سطور فوق اداي دینِ. دکتر معصومی همدانی تدارك دیده شده استتولد  پنجمین سالروزِ شصت و

آرزو کنیم . قائلم برایش احترامِ فراوانحظّ و بهرة بسیار برده و و از همنشینی با او آموخته  ودر حق کسی که از ا
جناب  معصومی  براي سالیان سال زنده باشند و  جامعه فرهنگی و  علمی ایران از آثار ایشان، کما فی السابق استفاده 

  . کنند
 


