زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ

ﭼﻬﺮه ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ،ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ در ﺳﺎل  (١٩١٧) ١٢٩٨در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺗﻬﺮان ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اداﻣﻪ داد و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺧﻮد را ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ادﺑﯿﺎت روی آورد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر آﻏﺎز ﮐﺮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ او ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺷﺮوع ﺷﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ آﺛﺎر در ّ
ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﻌﺎر ﻻﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺪون وﻗﻔﻪ
ﺑﺼﻮرت  65ﺟﻠﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻧﺜﺮ روان آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد او ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎرﺷﻬﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ در درﺳﻬﺎی ادﺑﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯿﺸﺪ ،و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻔﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )اداره رادﯾﻮ وﻗﺖ( در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﮐﻪ در
ﻃﻮل آن در ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺮوف ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ اش ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﺮد .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی درﺑﺎر
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ وﻗﺖ درﺑﺎر ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺷﻔﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداری و ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد،
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﯾﺮان ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻼی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻓﺮاوان ،و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻼش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای را در راه ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ
ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻮد آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺑﺰرگ ﻧﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺮان ,ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮاﻓﺮازی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﺮاﻓﺮازی ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در آن داﺷﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﻨﻈﺮی اﯾﻦ دو ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ  ٢۵٠٠ﺳﺎل ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺶ از  ۶٠رﻫﺒﺮ و رﺋﯿﺲ
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ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮری را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارش را ﺑﺰرگ
داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﻔﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در درﺑﺎره ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﺮای آن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎره اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﺳﯿﻊ ﺗﺮ آن ﺑﺸﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر و ﻣﺪارک
ﺧﻄﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ درﺑﺎره اﯾﺮان را ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻞ و ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ و ﮐﭙﯽ آن ﺑﻪ اﯾﺮان آورده و ﺟﻤﻊ آوری و
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺬارد
اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﯿﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮی در ﮔﺮد ﻫﻢ آوری اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎن ،و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺮان
ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد او ﺑﺎ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ّﮐﻞ ،راه را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان
ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮه و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻫﺰارﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪ ،و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻤﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﯾﺮان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﺳﯿﺎر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﻬﺮ در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺑﺮون ﻣﺮزی او
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮو
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺬارده ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۶٠٠دﻓﺘﺮ
ﻣﻌﻤﺎری از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ
ﭘﻬﻠﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ در ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻔﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرن اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد
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ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺟﻬﺎن اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ" ،درﺑﺎره
ﻧﻤﻮدﻫﺎی  ٣٠٠٠ﺳﺎل درﺧﺸﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ۵) .ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ از ﺳﺎل  ١٩٧۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﺎل  ١٩٧٩اداﻣﻪ آﻧﺮا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،و آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد در
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ( .ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎ ﻧﺎم " از اﯾﺮان ﺗﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه” ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮب ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮕﺎرش و ﭼﺎپ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
********
ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﺳﺎل  ٧٩در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ ،و از
اﺑﺘﺪا ﺧﻮد او ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﻣﺴﺌﻮل اﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ وﻃﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪ
از آن زﻣﺎن ﻗﻠﻢ ﻇﺮﯾﻒ ﻧﮕﺎر و ﭘﺮ اﺣﺴﺎس او ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻧﺮﻣﯽ آن اﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎج
روز ﻣﯿﻬﻨﺶ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ  ١٨٠درﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ آﺗﺸﯿﻦ و ّ
ﺑﺮﻧﺪه ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﺟﻬﻞ را ﮐﻪ ﺑﺪور اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎ آﺷﮑﺎر آﻧﺮا ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان
روﺷﻦ ﮐﺮد .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺟﺒﺎری ﮐﻪ او آﻧﻬﺎ را "ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﯽ وﻃﻨﯽ" ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﮑﺮان ﺧﻮد را ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪٔ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ در راه ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﺮدای اﯾﺮان ،و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ "دﮐﺎﻧﺪاران دﯾﻦ" و "ﺳﻮدا ﮔﺮان ﺧﺪا"
ﻣﻌﺮﻓﯿﺸﺎن ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او آﻧﺮا در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
"ﺑﺮای آزادی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه وﺟﻮد دارد ،روﺷﻨﮕﺮی ،روﺷﻨﮕﺮی ،و ﺑﺎز ﻫﻢ روﺷﻨﮕﺮی"
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او در اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ  ١٣ﮐﺘﺎب و در  ١٨ﺟﻠﺪ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ "ﻣﻌﻤﺎی ادﯾﺎن" ﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﺮی اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ادﯾﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،و ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ ﻗﺮآن اﺳﺖ
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ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ در  ١٧آورﯾﻞ  ٢٠١٠درﮔﺬﺷﺖ

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻗﺪاﻣﯽ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رﺳﻤﯽ آن دوﻟﺖ از ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺠﺎعاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ در ﮐﺎخ
آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی اﯾﺮان و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﻨﺎب ﻓﺮدرﯾﮏ ﻣﯿﺘﺮان ،ﻣﻘﺎم واﻻی ﺷﻔﺎ را ارج
ﻧﻬﺎد و ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی اﯾﺮان از ﺧﺪﻣﺎت او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻗﺪر داﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ را از ﺷﻔﺎ در ﻃﻮل دوران
ﮐﺎری اش و ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه و ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی اﯾﺮان ،ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ
***
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﮑﺮش ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﻮﻧﭙﺎرﻧﺎس ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﭘﺲ از آزادی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻨﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﭘﺎک آن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد
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