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از گوشه و کنار انگلستان
گزارشی کوتاه ازیکی از برنامه های برگزار شده توسط بنیاد توس
در شب  20نوامبر  2011در لوگان هال لندن برنامه جدیدی با نام :
«عشق آمد و آتش به همه دنیا زد» توسط بنیاد توس بر روی صحنه رفت.
« عشق آمد و آتش به همه دنیا زد» سفری بود در زالل نور و عشق
و معرفت با همسفرانی چون مولوی و شمس که بیش از هزار نفر را در
سالن لوگان هال لندن گردهم آورد تا شاهد یکی از بی نظیرترین برنامه
های برگزار شده بر مبانی عرفانی ،فرهنگی و ادبی ایران عزیزمان باشند.
در شش سال گذشته پیوسته این بنیاد با گذری اجمالی در تاریخ فرهنگ
,هنر و ادبیات ایران تماشاچیان ,بخصوص عالقمندان و پژوهشگران غیر
ایرانی را در افت و خیزهای تاریخ و فرازو نشیب های ادبی و هنری این
سرزمین که در داالن تاریک قرون میرفت تا به فراموشی سپارده شود,
میزبانی کرده و بطور روشن و مشخص با ا رائه و نمایش اسالید ,عکس
و ذکر منابع نوشتاری که از موزه ها و کتابخانه های مختلف دنیا جمع
آوری شده نام ایران را که متاسفانه در سالهای اخیر در اذهان توده کمی
رنگهای دیگری بجز افتخار به تمدن قدیم گرفته ,با افتخارتکرار کرده ا
ست و هر بار با ابداعات بسیار نو دوران تاریخی را باموسیقی و رقصهای
مربوط به موضوع مورد بحث با همکاری هنرمندان اصلی و قدیمی به
صحنه کشانیده است.
در جواب سوال ما از بنیان گزار این بنیاد خانم جمیل خرازی که پرسیدیم
چگونه شد که اینبار مورد تحقیق «پژوهشی در تاریخ عرفان و تصوف
ایران» است ؟ گفتند:
احتیاج به دانستن اینکه هر حرکت دوار جسم ,نمادی از رقص سماع نیست
و هر عارفی لزوما صوفی نیست و بیشتر معتقدان این مکاتب و یا مذاهب
,این نمایشات را نوعی توهین به مرام خود میپندارند و آنجا که نیایش و
صفای روح به رقص و پایکوبی نمایشی تبدیل میشود جز خدشه ای دیگر
بر روح خود نمی بینند  .الزم بود که تحقیقاتی در زمینه یکی از قدیمی
ترین مباحث فلسفی بطور اصولی انجام شود و پژوهش در این رابطه که
پیدایش آن در قرن سوم بوده و تا به امروز ادامه پیدا کرده  ,در حدود
دو سال وقت گرفت و ماحصل آن ,تحقیق ,خالصه نویسی و ترجمان 92
کتاب و دیوان بود و طبیعی است که نمیتوان همه این دانستنیها را آنهم
با رعایت هزار مالحظات جنبی در دو ساعت و یا سه ساعت برنامه ای
گنجانید ولی آنچه به عالقمندان گفته شد چکیده اعتقاد پیروان این فلسفه
با ارائه تصویر صادقانه ای از شناخت کلی این موضوع بود و در این راستا
نمونه های موسیقائی ورقصهائی از قونیه با نام سماع با چند رقص فانتزی
دیگراجرا شد که برگرفته ازاثر تفکر عرفانی درذهن و مخیله چندی از
شعرای معاصرومشهور ما است .
یکی از کارهای جالبی که اینبار در برنامه این بنیاد گنجانده شده بود ،به
صحنه کشاندن مناظره ای در میان دو وارسته ای بود که بر اثر عشق به
زالل ,نور  ,پاکی و معرفت به وحدت وجود رسیدند و با پژوهش در زندگی
عارف و شاعر بزرگ ایران موالنا که وجود و شناخت خدا بعد از برخورد با
شمس شکوفائی دیگری در وجودش ایجاد کرد ,تصویر و شناسائی صادقانه
ای از علت به وجود آمدن مشهورترین دیوان شعر ایران «دیوان شمس
تبریزی»به عالقمندان دهند  ,که در جای خود کار بسیار نوئی بود.
شکوه وزیبایی این برنامه ما را بران داشت تا از اولین فرصت ممکن برای
معرفی برگزارکنندگان این برنامه استفاده کنیم .اگرچه فشردگی برنامه
های بنیاد توس در پایان سال میالدی و نیز با توجه به فشردگی کار
همکارانمان در هفته نامه آوای لندن ،به اشاره ای کوتاه از برنامه گذشته
بیناد توس اکتفا نموده ایم  .اما در فرصت های آینده تالش خواهیم کرد
تا گزارشی کامل از روند تشکیل و شکل گیری بنیاد توس ،موسس و
همراهان این بنیاد خیریه و نیز برنامه پیشین و آینده این بنیاد در اختیار
شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.

بنیاد توس مروری بر برنامه ها ،اهداف و فعالیت های این بنیاد داشته باشند.
همچنان که می توانید در وب سایت  www.toosfoundation.comمالحظه بفرمایید ،خانم جمیل خرازی در سال  2004میالدی
بنیاد توس را در لندن تاسیس نمودند .بنیاد توس سازمانی غیرانتفاعی است و هدف آن ارج گذاری به میراث فرهنگی -هنری ایران و
شناساندن آنها به جهانیان است .از این روست که برنامه های این بنیاد به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می شوند.

در شماره های آتی هفته نامه آوای لندن ،گزارش جامعی از برنامه های بیناد توس در اخیتار شما دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی
اما عالقمندان به داشتن اطالعات بیشتر می توانند با مراجعه به وب سایت خواهید داشت.

هدف آدمهای کارآمد  ،پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست
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