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سخن ماه

زیست حکیمانه، ضرورت دنیای امروز

ابوریحــان بیرونــی، محمدابــن زکریــای رازی، ابــن 

ســینا،  ســه نامی بزرگ، طبیب، فیلســوف و دانشمند 

هــم قرن اند که از قضا در روزهای شــهریور ماه هر یک، 

روزی را به خــود اختصاص داده انــد و از رهگذر چنین 

نامگذاری، قلم ها گردانده می شــود و انجمن ها برپا؛تا 

هم گرامی داشت ایشــان باشد و هم گفتگوی اکنونیان 

با مآثر بازمانده مهیا شود و از دل چنین دیالوگی، فرزند 

»آنچه بایسته امروز است « زاده شود.

وصــف ایشــان را از منوچهــری دامغانــی  بــزرگ وام 

می گیرم،هر چند او در وصف دیگری سروده اما برازنده 

متعلقان شناسایی ماست:

هست طبیب بزرگ و هست منجم

فلسفی و هندسی و صاحب سؤدد

بر ســیاهه طبیبان فلســفی که صحت و سالمت جسم 

و جــان را در ارتباطــی تنگاتنــگ و همیشــگی درک 

می کردند، همچنان توان افزوده؛ زنجیره ای دراز آهنگ 

از باســتان تا امروز.»باستانیان« بر این سبیل پیموده اند 

اما در »امروز« یان به نظر می رسد پیوستگی و چسبندگی 

این دو سپهر بی کران و گران سنگ روی سوی کم مایگی 

و کم رنگی می گذارد.فروکاهشــی دردمندانه با توجیه 

تخصصی شــدن علوم و فنون که بی تردید مهر و نشــان 

اهریمنی خــود را،  اگرچه نه در زمانــی کوتاه،  به قطع 

یقین در بلندمدت بر جای خواهد نشاند.

آری اینک که موجودی تــا بدان حد ریز نقش که به مرز 

عــدم میل می کند بــه نام ویروس کرونا، ســبب التهاب 

جهان در ابعاد مختلــف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و به ویژه حوزه طب و ســالمت گشــته اســت، بــار دیگر 

اهمیت تمزیج و هم نشــینی حکمت و طبابــت را در دو 

ســویه پزشک - بیمار و نظام ســالمت ـ نظام اجتماعی، 

دو چندان نموده اســت.ضرورت چنیــن هم انجمنی تا 

بدان حد رســیده که هر گونه غفلــت برابر خواهد بود با 

زیانبارترین خسران ها.

  چکیده و افشره عالم کبیر هستی
مثــال پورســینا ها،  بیرونی هــا و رازی ها،به راســتی 

گواه الگوی شایســته چنیــن گفتمانی هســتند.نگاه 

اینان به انســان به مثابــه چکیده و افشــره عالم کبیر 

هستی،نشانگر بایستگی رویکردی است که به پتک و 

کوره زمان، آبدیده شده است و از رهگذر آن حکمت، 

فلســفه، اخــالق و تکنیک و دانش  در هــم می آمیزند 

و چونــان ضمــاد بهبودگــری بــر زخم جســم و جان 

مرهم می شود.

اهمیــت ضــرورت هم پیوندگــی حکمت بــا حوزه های 

دانشــی تنها منحصر به دانش پزشــکی نمی شــود که 

شــاید به دلیل رویاروی مســتقیم فرد با مسئله مرگ و 

زندگــی و دردمندی از اولویت برخوردار باشــد اما آنجا 

که دانش های دیگر بی مدِد چوبدســت معرفت شناسی 

و هستی شناســی گام بر می دارنــد هــر آینــه لغــزش و 

درغلتیدن به دره خبط و خطا امکان پذیر می شود.

  زیسِت بهتر انسان امروز
امید خوانــش  آثار و مفاخر تاریخی مــان را با رویکردی 

کاربردی به منظور زیسِت بهتر انسان امروز به کار بندیم 

که روزگار کنونی اندکی سخت می نماید.

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

کاوه خورابه
سردبیر
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اگر با نهضــت ترجمه، بســیاری از آثار 

یونانــی، ایرانی و هندی بــه عربی ترجمه 

نمی شــد )من جملــه  آثار پزشــکی( تمدن 

اســالمی، اســتعداد و امکانــات تدویــن و 

تولیدعلم پزشکی را در متن و بستر خویش 

 دارا بود یا خیر؟ این ســؤال مهمی است و 

البته پاســخ به آن نیز ساده و آسان نیست.

زیــرا از یک ســو جریان رســمی  پزشــکی 

در تمدن اســالمی کــه بــا بزرگانی چون 

محمدبن زکریــای رازی و کتــاب عظیمش 

الحــاوی آغــاز و با  کتــاب قانون ابن ســینا 

تکمیــل و بــا تحفــه ســعدیه قطب الدین 

شیرازی به سیر خود ادامه می دهد، کاماًل 

 فلسفی اســت و از این رو که اواًل منشأ این 

پزشــکی، بقــراط و جالینوس انــد و ثانیــًا 

فلســفه، خاســتگاهی  یونانــی در جهــان 

اســالم دارد، الجرم نســبتی میان جریان 

رســمی پزشــکی با یونان ایجاد می شود.

معنای  این گزاره این اســت که اگر جهان 

یونانی در نهضت ترجمه به جهان اسالمی 

وارد نمی شــد، علم پزشــکی  بــه قدرت و 

وســعتی که در تمدن اسالمی به وجود آمد 

موجود نمی شــد و از ســوی دیگر، جریانی 

که  رســمًا در تمدن اســالمی به طب النبی 

موسوم اســت جریانی که شامل گردآوری 

تمامی آیــات و احادیثی  اســت که در باب 

حفــظ صحــت، ســالمتی و جلوگیــری از 

بیماری ها توســط برخی محققان مسلمان 

صورت  گرفته است.نمونه ای از این آثار که 

با اثر عبدالملک بن حبیب اندلســی )۲۳۸ 

م( شروع می شود عبارتند  از: 

 1- طب النبــوی، عبدالملــک بن حبیب 

اندلســی ابیــری )1۷۴ -۲۳۸ هـــ. ق(. ۲- 

الطب النبــوی یا الطب و االمــراض، ابوبکر 

احمدبــن عمروبــن ابــی عاصــم- قاضــی 

۲۸۷  ه .ق.(   ۳-  )متوفــای  اصفهــان- 

ابوبکر احمدبــن محمدبن  الطب النبــوی، 

دینــوری،  اســباط  اســحاق بن ابراهیم بن 

معروف به ابن ســنی، )۲۸۴-   ۳۶۴ هـ. ق(؛ 

نســخه خطی آن در ۷۲ ورقــه در کتابخانه 

فاتح ترکیه موجود اســت. ۴- الطب النبوی، 

ابونعیــم احمدبن عبداللــه بــن محمدبــن 

اســحاق اصفهانی )۳۳۶-۴۳۰ یا ۴۳۲ هـ. 

جعفربن  ابوالعباس  الطب النبــوی،  ق(. 5- 

محمد مستغفری، )متوفای ۴۳۲ هـ. ق.(   ۶-

الطب النبوی، ابوعبدالله محمدبن عبدالله 

بــن فتــوح حمیــدی، )متوفــای ۴۸۸ هـ. 

ق.(   ۷- الطب النبوی، عبدالحق اشــبیلی، 

)متوفای 5۸1 هـــ. ق.(   ۸- االربعین الطبیة 

المستخرجة من سنن ابی ماجة مع شرح ها، 

موفق الدین عبداللطیف بن یوسف بغدادی، 

  )5۷۷- ۶۲9 هـــ. ق(. 9- الطب من الکتاب 

و الســنة، موفق الدیــن عبداللطیــف بــن 

یوســف بغدادی، )5۷۷- ۶۲9 هـ. ق(. 1۰- 

شــرح حدیث االربعین فــی الطب النبوی، 

نجم الدین ابوالعباس احمدبن موفق الدین 

ابــی الفضل  اســعدبن حلــوان بــن منفاخ 

دمشــقی، معروف بــه ابن عالمــه، )59۳- 

۶5۲ هـ. ق(. 11- الطب النبوی، ضیاءالدین 

احمد  عبدالواحدبن  محمدبــن  ابوعبدالله 

مقدس حنبلــی، )5۶9- ۶۴۳ هـ. ق(.  1۲- 

الســید  المســند عن  فی الطــب  الشــفاء 

المصطفــی یــا الشــفاء فی الطــب النبوی 

یــا الوافی فــی الطب الشــافی،  ابوالعباس 

احمدبن یوســف بن احمدبــن حمدون بن 

حجاج بــن میمون بن ســلیمان بن ســعد 

 ۶5۲  -5۸۰( تیفاشــی،  قیســی  قفصــی 

هـــ. ق(. 1۳- الطب النبوی، شــمس الدین 

ابوعبداللــه محمدبن ابی فتح بن ابی فضل 

بن ابی علی بعلی حنبلی  دمشقی، )۶۴5-

۷۰9 هـ. ق(. 

بــر این معنــا بیفزاییم این نکته بســیار 

مهم را که در صحاح ســته اهل ســّنت که 

مرجع فقهی آنان  محسوب می شد، بخشی 

با عنوان کتاب الطب وجود داشت. 

بنابراین نمی توان به صراحت بیان کرد 

جریان رسمی پزشکی چنان بر آموزه های 

اســالمی در طب  حاکم بود و غالب شد که 

اگــر چنین جریانی نبود، علم پزشــکی در 

حسن بلخاری قهی
آثار  انجمن  رئیس 

و مفاخر فرهنگی

رازی، فلسفه و پزشکی
به مناسبت پنجم شهریور روز بزرگداشت  زکریای رازی
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تمدن اســالمی متولد نمی شــد.از آن  سو 

به ســادگی هم نمی توان گفت طب نبوی، 

امکانــات و اســتعداد کافــی در پروراندن 

نقش عظیم و  بی ســابقه مســلمانان در امر 

پزشــکی را دارا بود.ضمــن اینکــه جریان 

رســمی با ابتنای کامل بــر برهان و  تجربه 

آن هم در قلمــرو منطق و فلســفه، فضای 

بسیار مستعد و بهتری برای ارتقاء، آموزش 

و ترویج این  علم ایجاد می نمود. 

البته در این میان، جریانی نیز به دنبال 

تلفیق طب النبی با پزشــکی مطرح در آثار 

کســانی چون رازی و  ابن ســینا بود.در این 

حوزه، تحفه ســعدیه قطب الدین شــیرازی 

نمونــه بســیار خوبــی اســت.او در مقدمه 

 بسیار عالی خود در کتاب فوق الذکر سعی 

کرده اســت نســبت پزشــکی با اندیشــه و 

تعالیم اســالمی را مورد  توجــه و بحث قرار 

دهد.وی در ایــن طریق با رجوع به روایاتی 

مشــهور چون: » العلم علمان علم  االدیان و 

 علم االبدان« کالم خود را مستدل می سازد، 

کالمی مشــهور که قطب الدیــن قائل آن را 

ذکــر نمی کند و بــا   »قوله علیه الســالم« که 

یکــی از معصومیــن و در رأس آنهــا پیامبر 

اســت به بیان آن می پردازد.اما روایتی نیز 

 از برخی ســلف صالــح می آورد که بســیار 

مقبول تر اســت: »العلم علمان علم الطبیعه 

و علم الشــریعه«.چرا  ایــن دومــی مقبول تر 

اســت؟ زیــرا اگــر قــول اول را از آن پیامبر 

انگاریم، با این ســؤال مواجه می شــویم که 

 پیامبر چگونه می توانسته کلمه ادیان را در 

فرمایشــات خود به کار برد با آن که در قرآن 

هیچ گاه کلمه دین  بــه صورت جمع نیامده 

است؟ و مفّســران را عقیده بر این است که 

عدم کاربرد کلمه ادیان، بیانگر آن  است که 

نزد خدا یک دین بیشتر وجود ندارد. 

  احکام پزشــکی  در جریان رســمی با 
طب نبوی

البته نکتۀ دیگری نیز هست و آن وجود 

برخی قرائن در ارتباط روشِن میان برخی 

احکام پزشــکی  در جریان رســمی با طب 

نبوی است.مثاًل رازی معتقد است پزشک 

موفق، کســی اســت که تا ممکن  است، با 

غذا بیمــار را درمــان کــرده و دارو تجویز 

نکند و این بسیار شــبیه کالم پیامبر است 

که فرمود   »الِمعَده بیــت کلِّ داٍء، َو الَحِمَئه 

رأس کلِّ َدواٍء«.»معــده مرکــز و خانــه هر 

دردى اســت و پرهیز و اجتناب  از غذاهاى 

نامناســب و زیاده خوری اساس و رأس هر 

داروى شــفابخش اســت« و نیز ایــن معنا 

که در  ســّنت نبــوی تأکید می شــد تا آنجا 

که امکان دارد بیمــار را باید با غذا درمان 

کرد و نه بــا دارو.اما از ســوی  دیگر امثال 

جاحظ و ابن خلــدون معتقد بودند کالمی 

که پیامبر در باب مثاًل پزشکی می فرمایند 

ارتباطی بــا  وحی ندارد.زیــرا پیامبر آمده 

شــرایع را بــه انســان بیاموزد نه پزشــکی 

و ســایر امــور عــادی را و مثــال  می آورند 

حضرت در باب »تلقیح نحل« فرمودند: من 

نظر خود را می گویم و شــما خود، داناتر به 

امور  دنیای خود هســتید.البته ابن خلدون 

معتقد اســت به کار بســتن طب شرعی از 

روی تبــرک و صدق ایمانــی،  اثری عظیم 

دارد لکــن این اثر مرتبط با مزاج نیســت، 

بلکــه مرتبــط با صــدق ایمان اســت.این 

بحــث مجال  مباحثــه کالمی نــدارد لکن 

شــاید بتوان با تأمل در بــاب رأی جاحظ و 

ابن خلدون و کســانی که تالش  می کردند 

طــب را از دین و دســتورات دینی تفکیک 

کنند و بر مثال هایی چون مثال فوق دست 

 می یازیدند این نکته را خاطر نشان ساخت 

که قرآن در ســوره حشــر )آیه ۷( مسلمین 

را بــه دریافت آنچه  پیامبــر عرضه می دارد 

و اجتنــاب از آنچه نهی می کند فرا خوانده 

ُســوُل َفُخــُذوه َوَما  َنهاکْم  بود »َوَما آَتاکُم الرَّ

َعْنــه َفاْنَتهوا«.بنابراین قــول پیامبر در هر 

امــری می توانســت حّجت باشــد از جمله 

دســتورات طّبــی و  صحت جســم و جان.

نکته نهایی در این باب اینکه بدون تردید، 

در تاریخ تمدن اســالمی، جریان  فلسفی و 

رسمی پزشــکی که بزرگانی چون رازی و 

ابن ســینا را بر تارک خود داشــت، جریان 

غالب در  طب اســالمی بود و ایــن البته نه 

به معنای مرعوب شــدن در برابــر یونان و 

نام های بلنــدی چون بقــراط و  جالینوس 

بود و نــه بی توجهــی بــه طب النبی.بلکه 

مســأله این بود کــه در ُعرف عــام، رعایت 

اصول بهداشتی  آن گونه که در آثار موسوم 

به »طب النبــی« یا »کتــاب الطب« صحاح 

ســته وجود داشــت یــک تکلیــف مذهبی 

 محســوب می شــد و نه یک علم رسمی که 

مبــادی و مبانی خــاص خــود را دارا بود؛ 

درحالی کــه در  حوزه های علمی و تجربی 

چون مارســتان ها و بیمارســتان ها جریان 

رســمی غالــب بود.تاریخ طــب در  تمدن 

اســالمی، توأمانی هر دو جریان اســت اما 

در دو قلمــرو؛ قلمرو عام و قلمرو خاص.اما 

بحث ما در  این مقال جریان خاص اســت و 

به ویژه نسبت میان رازی و ابن سینا. 

  نسبت میان رازی و ابن سینا
بگذارید این نسبت را با جمله مشهوری 

که قطب الدین شــیرازی در رســالۀ تحفه 

ســعدیه در باب  تاریخ طبابــت آورده بیان 

کنیــم: »معروف اســت کــه می گویند طب 

نبود، بقــراط آن را پایه گــذاری کرد.ُمرده 

 بــود، جالینــوس آن را احیــاء کرد.نابینــا 

بود، حنیــن آن را بینــا کرد.پراکنده بود، 

محمدبن زکریــا آن را  گردآورد.ناقــص بود 

شیخ ابوعلی سینا آن را کامل کرد«.صریح 

کالم قطب الدین چنین است: »ولهذا  قیل 

تًا  إّن الطّب کان َمعدومًا فأوجده بقراط؛ وَمیِّ

ره ُحَنین؛  فأحیاه جالینوس؛ وأعمــی فَبصَّ

ومتفّرقًا  فجمعه ابن زکرّیــا؛ ولو قیل وکان 

له الشــیُخ«)التعلیم األّول – فی  ناقصًا فکمَّ

حد الطــّب المختار، من  التحفة الســعدیة 

فی شرح کلیات القانون( 

بنابراین نسبت میان رازی و ابن سینا در 

حوزه پزشکی به همین صراحت و روشنی 

اســت و البته نیز  از ایــن زاویه که هر دو در 

متن فلســفه یا در ارتباط با فلســفه به طب 

نگریســته اند.این ارتبــاط از ارکان  طبابت 

در قرون اولیه اسالمی محسوب می شد. 
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همیشه 
 حرفی تازه 

برای دانشجویان 
داشتم

 گفت و گویی منتشر نشده 

با دکتر بدرالزمان قریب:

دکتربدرالزمان قریب عاشــق راســتین 

فرهنگ و تمدن ایــران به ویژه زبان های 

باســتانی ایــران بــود. او بــا تلمــذ نــزد 

استادان برجســته ای چون بدیع الزمان 

فروزانفــر و جالل الدیــن همایی و رفتن 

به دانشگاه های پنسیلوانیا، میشیگان و 

برکلی و خوشه چینی از محضر استادان 

بنامی چون پروفســور مارک درســدن، 

پروفسور نورمن براون، پروفسور والدز، 

و  پنــزل  پروفســور  پروفســورهنینگ، 

هانیکــس والد زبان های ســغدی، هند و 

اروپایــی و سانســکریت آموخت و متون 

مانوی و سغدی و »ودا « را خواند. سرانجام 

با مطالعات مستمر و کوشش و پشتکاری 

بی مثال ســال ها بــه تحقیــق و پژوهش 

در زبان ســغدی پرداخت و توانســت به 

عنوان نخســتین ایرانی متخصص زبان 

سغدی شــود. چندی پیش از درگذشت 

این استاد فقید، مراســم بزرگداشت او 

در انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی برگزار 

شد و بعدها در ادامه ارتباط انجمن با این 

استاد برجسته زبان شناس گفت و گویی 

تفصیلی با او انجام شد که بعد از گذشت 

این ایام، هم اکنون پیش روی شماست.

نادره جاللی

مدیرپژوهش های راهبردی انجمن
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چرا شــما به زبان شناسی عالقه مند 

شدید و انگیزه تان از تحصیل در این 

رشته چه بود؟

تحصیل در دانشــگاه تهران و تلمذ نزد 

اســتادان برجســته ای چــون بدیع الزمان 

فروزانفر، ابراهیــم پورداود، جالل همایی، 

احســان یارشــاطر، محمد مقدم و خواندن 

ادبیات پهلوی و اوســتا مــن را به زبان های 

باســتانی ایران عالقه مند کرد.اما خواندن 

کتابــی از کنــت اســتاد امریکایــی بر این 

کشش و عالقه افزود البته تشویق استادانم 

پورداود و احســان یارشــاطر هــم بی تاثیر 

نبود. من به این رشــته عشــق می ورزیدم و 

به نظرم هر انســانی با عشق و عالقه کاری 

را انجــام بدهــد، از آن لــذت خواهد برد و 

موفق هم می شــود. دیگر آنکه، در حوزه ای 

کــه کمتــر شــناخته شــده درس بخوانم و 

بتوانم بعد از بازگشــت به وطن، به کشورم 

خدمت کنم. از ســوی دیگر، بخش دیگری 

از فرهنگ و تمــدن غنی این کهن مرزوبوم 

را به ایرانیان و جهانیان معرفی نمایم.

چطور بــرای ادامه تحصیل به آمریکا 

رفتید و زبان سغدی آموختید؟

زمانــی که لیســانس می گرفتم مدارک 

جدیدی از زبان های باستانی ایرانی کشف 

شد که برایم بســیار جذاب بود. اما حقیقتا 

چون زبان من فرانســه بود و انگلیسی زبان 

دوم، تحصیل در دانشــگاه انگلیســی زبان 

برایم ســخت بــود، زیرا نخســت باید زبانم 

را تقویــت می کــردم ولــی از آنجــا که دلم 

می خواســت به دانشگاه پنســیلوانیا بروم 

کــه »کنــت« در آنجــا تدریس می کــرد به 

امریکا رفتم و خوشــبختانه موفق شــدم از 

آن دانشــگاه که دانشــگاهی کامال سنتی 

در رابطه با متون شــرقی بود بورس بگیرم 

امــا افســوس موقعی بــه آنجا رســیدم که 

»کنت« فوت کرده بود. ولی این شــانس را 

یافتم که از محضر اســتادان بزرگ دیگری 

مانند پروفســور مارک درســدن اســتفاده 

کنم. ایشــان در مورد ادبیات ایران باستان 

و سانســکریت کار کرده بود و البته سغدی 

هم می دانســت. بدین ترتیب من شــروع به 

آموختــن زبان ســغدی و دیگــر زبان های 

ایرانی باستان و میانه کردم که مقدمات آن 

را در ایران آموخته بودم.

 

آیا قبل از شــما در ایران کســی روی 

زبان سغدی کار کرده بود؟ 

روی  بــر  پــورداود  ابراهیــم  اســتاد 

زبان های باســتانی کار کرده بودند و خود 

زردشــتی ها طی دو قرن ســابقه کار روی 

خطــوط پهلــوی را داشــتند اما به شــکل 

جدی روی آن کار نشده بود.

چــرا از زبــان ســغدی بــا نــام زبــان 

خاموش یاد می کنید؟

ایــن زبان در  از  می دانیــد اطالعاتــی 

دســت نبود و تنهــا ابوریحــان بیرونی در 

»تحقیــق ماللهنــد« به نــام روزهــا، ماه ها 

و جشــن های ســغدی اشــاره کرده است 

و اخبــار او دربــارۀ گاهنامۀ ســغدی توجه 

دانشــمندان را بــه وجــود زبان مســتقلی 

به نام ســغدی و حیــات آن زبــان تا دورۀ 

اســالمی جلب کرده بود. اما پس از کشف 

گنجینــۀ تورفــان در ترکســتان چیــن در 

اوایل قــرن بیســتم میالدی که مشــتمل 

بــر طومارهایــی به زبان ســغدی، پهلوی، 

هنــدی، چینــی و دیگر زبان هایــی که در 

هند و چین و آســیای میانه بــود، انقالبی 

خصوصــا در زبان های ایرانی به وجود آمد 

و با مطالعــۀ یک متن مکشــوف از تورفان 

بود که بــه همت محققــان آلمانی پرده از 

راز زبان ســغدی این زبان فراموش شــده 

یا خاموش برداشــته شــد. از ایــن رو باید 

گفت در قرن بیســتم میالدی زبان سغدی 

تولدی دوباره یافت.

زبــان ســغدی، تا چــه زمانــی زبانی 

زنــده بود و گویندگانــی به این زبان 

سخن می گفتند؟ 

آثــار مکشــوف در چیــن و پاکســتان و 

و  نویســندگان چینــی  تاریخــی  شــواهد 

اسالمی نشــان از آن دارد که زبان سغدی 

کــه کهن ترین اثر مکتــوب آن در نامه های 

پیداشــده در چین )قرن دوم الی چهارم( 

و سنگ نبشته های نو یافته دره علیای رود 

ســند در شمال پاکســتان )قرن پنجم الی 

ششم( اســت، تا قرن دهم میالدی و حتی 

کمی بعد از آن در روســتاهای ســمرقند و 

بخــارا زبانی زنــده بــوده و گویندگانی به 

ایــن زبان ســخن می گفته انــد. گفته های 

مقدســی در احسن التقاســیم و ابن حوقل 

در صــورة االرض که ســغدیان ســمرقند و 

بخارا با وجود تفاوت ها در کالمشــان زبان 

همدیگــر را می فهمند، گواه بر زنده بودن 

زبان ســغدی تا آن دوره اســت.از ســوی 

دیگــر، نامه های ســغدی مانوی شــهادت 

بر رواج ایــن زبان تا قرن دهــم در نواحی 

تورفان چین می دهند. به نظر می رسد که 

از قرن یازدهم به بعــد، نفوذ زبان عربی و 

ترکــی از طرف دیگر فراینــد نابودی زبان 

سغدی را شتاب داده باشد.

امــروز از ایــن زبان که در طــول قرن ها 

واســطه انتقال فرهنگ بین شــرق و غرب 

آســیا بود و از نظر تجاری زبان مسیر جاده 

ابریشــم، تنهــا یک گویــش دورافتــاده در 

ناحیه کوهستانی دره علیای رود زرافشان 

به نام گویش یغنایی به جای مانده اســت. 

امــا نقش ســغدیان همــراه با دیگــر اقوام 

آســیای مرکزی، چه در شکل گیری آغازین 

ادب فارســی و چه در پیدایش جنبش های 

سیاســی و فرهنگی در راه استقالل ایران 

که بــه تکویــن سلســله های محلــی چون 

سامانیان انجامید، نمی توان نادیده گرفت.

اهمیــت زبــان ســغدی در چیســت 

و ایــن زبــان چــه نقشــی در روابــط 

فرهنگــی ملــل مختلــف و حفــظ و 

گســترش فرهنــگ ایرانــی داشــته 

است؟

ســغدی یکی از زبان هــای ایرانی میانۀ 

شرقی است که از ســدۀ نخست تا سیزدهم 
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میــالدی در گســترۀ جغرافیایــی بزرگــی، 

از دریــای ســیاه تــا مرزهای غربــی چین، 

مردمانــی ایرانی تبار بدانها تکلم می کردند.

آثار این زبان، که از ناحیۀ نزدیک ســمرقند 

و درۀ رود زرافشان تا یکی از برج های دیوار 

بــزرگ چیــن و غارهــای هزاربــودای دون 

هوان، و از مغولســتان شمالی تا درۀ علیای 

سند در شــمال پاکستان، کشــف شده اند، 

گســترۀ جغرافیایــی آن را در آســیای میانه 

و نیــز نفــوذ فرهنگــی آن را از قرن ســوم تا 

سیزدهم میالدی نشــان می دهد. سغدیان 

تاجرپیشه و هنردوست و واسطۀ انتقال کاال، 

فرهنگ و هنر میان دو دنیای شــرق و غرب، 

چین، ایران، هنــد و روم بودند و فعال ترین 

مبلغان ادیان بودایی، مانوی و مســیحی در 

میان اقــوام آســیای میانه و چین به شــمار 

می رفتند. بنابراین نمی توان نقش آنان را در 

ارتباط فرهنگــی بین ملت ها نادیده گرفت. 

من در مقاله »ســغدی ها و جاده ابریشم« به 

این مسئله پرداخته ام که سغدی ها در جاده 

ابریشم به عنوان بازرگانانی پرتالش چگونه 

نقاط مختلف این جاده را به همدیگر متصل 

می کردند و پلــی برای ارتباط فرهنگی بین 

ملت هــای مختلــف بوده اند.از ســوی دیگر 

نباید فراموش کرد زبان فارســی، بیشترین 

واژه های خود را از زبان سغدی گرفته است.

چــرا قرن هفتم میــالدی را می توان 

تجدید حیــات فرهنگی 

سغد نامید؟ 

در قــرن هفتــم میــالدی 

تجارت چین و ســغد توســعه 

چشــمگیری یافــت و دروازه 

شرقی ســمرقند دروازه چین 

نامیده شــد و ســمرقند یکی 

ثروتمندتریــن  و  آبادتریــن  از 

شــهرهای ماوراءالنهــر گردید 

که شکوفایی هنری آن تا اوایل 

دوران اســالمی برپا بود. شاید 

بازرگانی  بــه  ســغدیان  عالقه 

آزاد و دلبستگی آنان به سازش 

و انعطاف دینی انگیزه ای برای نگه داشتن 

ثبات و امنیت راه ابریشــم در طول قرن ها 

باشــد. در متون چینی نام چند ســتاره به 

زبان ســغدی آمده و داســتان های جالب 

ســغدی نمــودار تــالش آنهــا در آمیختن 

فرهنگ مردم آســیای مرکــزی با فرهنگ 

ایرانــی، یونانی و هندی اســت. نقش آنها 

در اشاعه هنر از ایران به چین و از چین به 

ایران و تکوین هنر اصیل آســیای مرکزی 

بر کسی پوشیده نیست. بنابراین می توان 

گفت ســغدیان سیاســت اعتدال و آزادی 

دینــی را آن چنــان رعایــت می کردند که 

پیروان آیین های بودایی، مسیحی، مانوی 

آزادانــه می توانســتند دیــن  و زردشــتی 

خــود را تبلیغ کنند. این آزادی سیاســی ـ 

دینی، اختــالط فرهنگی، ثــروت مادی و 

پیشــرفت اقتصــادی آنها انگیــزه ای برای 

تکوین هنر ســغدی بود که گرچه جوانه ای 

از هنر ایرانی به شمار می رود، ولی از موج 

تاثیر هنــر یونانی و هندی و اصالت محلی 

خــود بی نصیب نبود. از ایــن رو، در فاصله 

سقوط ساسانیان و فتح ماوراءالنهر توسط 

خوش  ســغدی  دولت شــهرهای  اعــراب، 

درخشیدند و میراث فرهنگیان ساسانیان 

را به دوش کشیدند.

 

پیشینه علمی شــما در ایران چقدر 

در  تحصیلی تــان  موفقیت هــای  در 

خــارج از کشــور مهم بود؟  

امریــکا  در  تحصیــل  آیــا 

همــراه  بــه  مشــکالتی 

داشت؟!

علمــی  پیشــینه  قطعــا 

تحصیــل  بــود،  مهــم  مــن 

و  تهــران  دانشــگاه  در 

اســتادان  از  بهره گیــری 

امــا  ســختگیر.  و  بــزرگ 

هــم  آمریــکا  در  تحصیــل 

مشــکالت خــاص خــود را 

با  گرفتن  خو  به ویژه  داشت 

دیگر  سرزمین  یک  فرهنگ 

که نحوه آمــوزش و پژوهش و فعالیت های 

علمــی آن با ایران متفاوت بــود. اما برای 

موفقیــت عالقه شــرط الزم اســت و باید 

ســختی ها را از ســر گذراند، زیــرا ارزش 

رســیدن به قلــه را دارد. ســال اول و دوم 

که فوق لیســانس می گرفتم خیلی سخت 

بــود چراکــه چندین ســاعت در هفته کار 

آن کالس  بــه  ایــن کالس  از  می کــردم، 

می رفتــم و تمام مدت در حــال خواندن و 

نوشــتن بودم. بعد از دانشــگاه پنسیلوانیا 

بــه دانشــگاه میشــیگان و برکلــی و کار 

کردن بــا ایران شناســان بزرگی همچون 

پروفســور هنینگ که از بزرگ ترین نوابغ 

زیــادی  کارهــای  و  بــود  ایران شناســی 

روی زبان هــای باســتانی و میانــه ایــران 

کرده اســت. اســتادی خیلی سختگیر که 

انتظــاری کــه از دانشــجو داشــت خیلی 

بیشــتر از توانایی هایــش بود. من بیشــتر 

متون سغدی و مانوی و چندین متن اوستا 

را نزد او خواندم و شخصا آموخته هایم را از 

ایشــان هرگز فراموش نمی کنم و همیشه 

خود را مدیــون او می دانم. هنینگ اصرار 

داشــت حتمــا ودا نیــز بخوانــم. از این رو 

من به کالس های درس پروفســور رامنو، 

اســتاد سانســکریت رفتــم و ودا خواندم. 

همچنین با شــرکت در کالس های درس 

زبان شناســی هندو اروپایی پروفسور بیلز 

بهره هــای فراوانی بردم. پروفســور پنزل 

هم هندو اروپایی شناس بود و در دانشگاه 

میشــیگان تدریــس می کــرد، خیلی هم 

سختگیر بود و بســیار تکلیف و سخنرانی 

می داد.

تالیــف فرهنگ ســغدی برای  چــرا 

شــما شــهرت جهانــی و بین المللی 

به همراه داشــت و نامــی ماندگار در 

حوزه ایران شناسی از شما به یادگار 

نهاد؟ 

گمــان کنم چون این زبــان قریب بود و 

تالیف این فرهنگ باعث شــد زبان ُسغدی 

غریب نماند. از طرف دیگر مورد اســتفاده 
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و ارجــاع ایران شناســان، پژوهشــگران و 

دانشــجویان زبان های ایرانــی در ایران و 

جهان است.

شما تحقیقات زیادی درباره مانویت 

انجام داده ایــد و در آثار خود نشــان 

دادیــد کــه میــل داریــد تحقیقــات 

ســغدی خود را بــا مطالعــات مانوی 

خویش گره بزنیــد... اهمیت این کار 

چیست؟

بلــه، مــن مقــاالت متعــددی در حوزه 

مانویت نوشتم. نخســتین مقاله ام »سخنی 

درباره منوهمد روشن )بهمن روشن(« بود 

یعنی یکی از مباحث کمتر شــناخته شــده 

آیین مانــوی. ایــن مقاله در واقــع معرفی 

کتاب »اندرز اندیشــه روشــن« یــا »خطابه 

منوهمد روشن« از ورنر زوندرمان دانشمند 

و  آلمانــی، محقق مانی شــناس  برجســته 

زبان شناســی ایرانی اســت. »نوس روشن« 

یکی از ایــزدان نجات بخش مانوی و تجلی 

مفهوم رستگاری است که در متون فارسی 

میانه آن را بهمن )بزرگ( ترجمه کرده اند. 

زوندرمان در این اثر با بررسی دقیق نتیجه 

می گیــرد که اندیشــه روشــن یــا منوهمد 

بایــد جلوه بی واســطه قلمرو روشــنی، آن 

اقلیــم نــور و جایــگاه پدربزرگــی )خدای 

بزرگ مانوی( باشــد که مانویــان غربی آن 

را »نــورس« می خوانند. او بــرای تایید نظر 

خود متــن انــدرز منوهمد روشــن را گواه 

مــی آورد: » نمــاز به پــدر، نیایش به پســر، 

افتخار به روح القدس، شــکوه بــه فّر دین، 

ســتایش به منوهمد روشــن«. سرودی که 

پیوند مســتقیم منوهمد روشــن را با اقلیم 

نور نشان می دهد. 

نظــر زوندرمــان خویشــکاری نوس  به 

روشــن در وجود گزیدگان اســت. مقاالت 

دیگــری همچون »هفتــه در ایــران قدیم: 

و  نظامــی  پیکــر  هفــت  در  پژوهشــی 

نوشــته های مانوی«، »بهشــت نور بر پرچم 

ســفید«، »خــدای دین مزدیســنان در یک 

متــن مانــوی«، »عــدد پنــج در اســطوره 

مانــوی«، »اهمیت اعداد در 

»عیسی  و  مانوی«  اســطوره 

از دیــدگاه مانی« را منتشــر 

کوشــیدم  درواقــع  کــردم. 

نشان بدهم که آیین مانوی، 

از  بنیــادی، متاثــر  نظــر  از 

نوعــی ثنویــت زردشــتی و 

اما  اســت  زروانــی  به ویــژه 

عناصــر ســازنده آن ماخوذ 

gnosti- )از آییــن غنوســی 

cisim( اســت کــه با بعضی 

از عقایــد رمــزی یهــودی ـ 

نخستین  قرن های  مسیحی 

میالدی تلفیق شــده است. 

»خفتــگان  مقالــه  در  یــا 

کهف(  )اصحــاب  افســوس 

به روایــت ســغدی« چگونه 

توانســته  ســغدی  روایــت 

پــل ارتباطــی را بیــن آنچه 

که در مســیحیت بــه عنوان 

خفتگان افســوس شناخته می شود با دیگر 

فرهنگ های منطقه فراهم کند. درواقع من 

برآن بــودم تا پیوندهــای فرهنگی و روابط 

میــان  فرهنگی ســغدی ها را ترســیم کنم. 

برای نمونه نام های روزهای هفته است که 

به دو صورت در متون مانوی ســغدی آمده 

است. در سغدی »میر« نام ایزدمهر، هم نام 

روز یازدهم ماه است و هم نام روز یکشنبه. 

درواقع، یکشــنبه روز مهر یا خورشید است 

همان گونــه کــه بازتــاب آن در بعضــی از 

sun- )زبان هــای اروپایی مانند انگلیســی 

day( و آلمانی )Sonntag( دیده می شود.

شــما در طــول حیــات پربــار خــود 

شــاگردان متعددی پرورش داده اید 

بــه نظر ســرکار عالــی آن هــا چقدر 

توانســته اند یا می تواننــد در انتقال 

تجربیات شما مؤثر واقع شوند؟

ُخب من بــه عنوان بنیان گذار کرســی 

زبان ســغدی و در مقام اســتاد دانشــگاه 

تهــران کــه در تحقیقات ســغدی پژوهی و 

ارائــه کارهای علمی پیشــگام 

حرف هــای  طبعــا  بــوده ام، 

شــاگردانم  بــرای  تــازه ای 

عنوان  به  همچنین  داشــته ام. 

تمــام  علی رغــم  اســتاد  یــک 

زبــان  کــه  دشــواری هایی 

تــا  کوشــیده ام  دارد  ســغدی 

در کالس هایــم عشــق به این 

را  ایران شناســی  علــم  و  زبان 

تقویــت کنم و آنــان را به تفکر 

نمایم. حال  و مطالعه تشــویق 

تــا چــه انــدازه در ایــن کار و 

هدف موفق بــوده ام موضوعی 

اســت که دیگران باید قضاوت 

کنند و نظــر بدهند. نکته دیگر 

آنکــه، چــون تحصیــل در این 

رشته آســان نبوده و با عالقه و 

پشــتکار و استفاده از تجربیات 

را  سختی ها  می توان  استادان 

از ســر گذراند و این راه را طی 

کــرد، من همــواره از تجربیات اســتادانم 

بهــره بــرده ام و قــدردان اســتادان خود 

بوده ام.در کالس هم سعی کرده ام نظرها 

و سخنان دانشــجویانم را بشنوم و اگر نظر 

درســتی دارند، بپذیرم و شاگردپرور باشم 

و مشــوق آنان در مطالعات ایران باســتان 

استادانی  سغدی.بنابراین،  زبان  خصوصا 

که امروزه هریک خود سغدی  دان هستند 

همه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

درس هــای  و  بوده انــد  مــن  شــاگردان 

فارسی باستان و مخصوصا سغدی را با من 

گذرانده اند. 

امیــدوارم اگر رفتار و منــش من به نظر 

آنان درســت و خوب و تاثیرگذار بوده، آنها 

نیز آن را الگو قــرار داده تا بتوانند در مقام 

استادی دانشــگاه ها نقش تعلیم و تربیتی 

خود را به خوبی ایفا کنند و با اســتفاده از 

آموخته های علمی خویش شاگردان موفق 

دیگری در این حــوزه تربیت کنند و هرگز 

کســانی که از کار من اســتفاده می کنند، 

تجربیات من را از یاد نبرند.
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نشست مجازی روز بزرگداشت »شیخ 

شهاب الدین ســهروردی« چهارشنبه ۸ 

مرداد ماه ۹۹ از ســاعت 15:00 تا 17:00 

بــا حضــور و ســخنرانی حســن بلخاری 

رئیس انجمــن آثــار و  مفاخــر فرهنگی، 

مهدی محقق رئیس هیئت مدیره انجمن، 

احمد تمیم داری اســتاد دانشگاه عالمه 

طباطبایــی و حســن ســید عــرب عضو 

 هیئت علمــی دانشــنامه جهان اســالم 

برگزار شد.

 

حســن بلخاری در ابتدای این نشســت 

گفت: سهروردی در حکمة االشراق عوالم را 

منحصر در چهار عالم دانســته: »انوار قاهره، 

انوار مدبره، برزخیان و صور معلقه ظلمانیه و 

مستنیره فیها.« جهان برازخ )شامل کواکب 

و عناصر بســیط و مرکبات مادی( می شود و 

صور معلقه ظلمانیه و مســتنیره همان عالم 

مثال است.

دوم  مقالــه  در  شــیخ  داد:  اوادامــه 

حکمة االشراق به بحث در باب مراتب وجود 
می پردازد که به فصولی چند تقسیم می شود 

و کلیــت آن بیان مراتب نور اســت.در فصل 

نخست سخن از قاعده »ان الواحد الحقیقی 

ال یصــدر عنه اکثر من معلول واحد« اســت و 

در ادامــه کیفیت صدور کثــرت از نوراالنوار.

شیخ در بیان مراتب کثرت به بیان انوار عالی 

و ســافل می رسد و متذکر این قاعده بنیادی 

می شود که نور عالی نسبت به نور سافل، قاهر 

و نور سافل نسبت به نور عالی، عاشق است.

بحث بعدی او، تبییــن کیفیت صدور کثرت 

از واحــد احد و ترتیب آن اســت.در متن این 

بحث به بیان انوار قاهره، برازخ مستقله، انوار 

مجرده )که آنها را انوار اسفهبدیه می نامد( و 

نیز انوار سانحه و افالک می پردازد.

رئیس انجمــن آثار ومفاخــر فرهنگی در 

بخــش دیگری از ســخنان خود بــه توضیح 

درباره مفهوم خورشید و هورخش در اندیشه 

ســهروردی پرداخت و گفت: از دیدگاه شیخ 

و به تعبیر صریح او، شریف ترین ذات هستی 

نــور اســت )حضــرت نوراالنــوار( و طبیعی 

اســت مثال اعالی او نیــز در تمامی مراتب 

هســتی نور باشد و دقیقا از همین روست که 

در جهان محسوســات نیز هســتی اشــرف، 

مثال حضرت نور است و البته هر چه تمام تر 

الجرم شــریف تر.از دیدگاه شــیخ این وجود 

اشرف، هورخش است: »شریف  ترین جسم  ها 

که تاریکــی را قهر می  کند.ملــک کواکب و 

رئیس آســمان است و روشن کننده روز با امر 

حّق تعالی، اوســت نور انوار اجســام چنانکه 

حّق تعالی نور انوار است از آن عقول و نفوس.

آیتی دیگر گفت  »َو ِللَّــه اْلَمَثُل اأْلَْعلی « و این 

آیتی دیگر را مبّین می گرداند از روی مثلی، 

اوســت آیتی بزرگ که ظاهرســت بنورش، 

خفــّی اســت شــرفش بــر جاهــالن.و آیت 

حّق تعالی ظاهرترین آیات است و ظاهرترین 

آیات هورخش شدید اســت و اوست که آیت 

بزرگ ترین اســت و عاّلمه است و فاعل است 

با امر حّق تعالی و پوشیده است.

اواضافه کرد: بنابراین در نظام نوری شیخ 

اشراق هورخش یا خورشید تمثیل اعالی نور 

ذات در هستی محسوســات است.از این جا 

نســبت میان نظام نوری شیخ اشراق با نظام 

فرشته شناسی مزدایی روشن می شود.اصل 

کلمه هورخش از هور و خشئیت است نه هو 

و رخش )همان که پورداود بر آن تکیه و تاکید 

می کند و در اوســتا نیز به معنای خورشــید 

اســت(، شــیخ اشــراق نیــز آن را در نظــام 

فرشته شناســی خویش در بیــان مراتب نور 

و وجود، خورشــید گرفته است.هورخشئت 

 hvarxset اوستایی در زبان پهلوی تبدیل به

) هورشــیت( شد و در زبان فارسی خورشید.

یعنی شیئت اوســتایی تبدیل به شیت شد و 

بنا به تبدیل معمول ت به د در زبان فارســی 

)هم چون تبدیل ُبد-بودا- به بت( شیت پهلوی 

مبدل به شید فارسی شده است.البته در زبان 

پهلــوی کلمه آفتاب نیز به عنــوان لغت برای 

خورشــید وارد زبان پهلوی شــد.در فرهنگ 

پهلوی اصطالحاتی چون هورشیت چیهر به 

معنای خورشــیدچهره )و نام یکی از پسران 

زرتشت( و نیز هورخشت به کار رفته است.

   تاثیر شیخ اشراق برحکمای بعد از خود

درادامه این نشســت مهــدی محقق نیز 

طی سخنان کوتاهی به تبیین جایگاه فکری 

و اندیشه ای شیخ شــهاب الدین سهروردی 

حکیم موسس و متفکر
گزارش نشست مجازی بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی)شیخ اشراق(

دوماه با اصحاب علم و فرهنگ؛ 

گزارش هاییی از نشست های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

صدرا صدوقی
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شــهاب الدین  شــیخ  گفــت:  و  پرداخــت 

سهروردی از فیلسوفان بزرگ اسالمی است، 

به ویژه آنکه خود او موســس مکتب »اشراق« 

بود.یــک معنای »اشــراق« این اســت که او 

فلسفه ای را عرضه کرد که از ایرانیان باستان 

گرفته بود.معنای دیگر آن بود که این مکتب 

بر پایه اشــراق، یعنی کشفیاتی که بر دل ها 

آشکار می شود، نهاده شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمــن آثار و مفاخر 

فرهنگی تاکید کرد: مشــهورترین اثر شــیخ 

شــهاب الدین ســهروردی، حکمة  االشراق 

اســت که شــروح متعددی بر آن نوشته شده 

است.شیخ اشــراق تاثیر فراوانی بر حکمای 

بعــد از خودش داشــت.جا دارد کــه آثار این 

حکیم بزرگ ایرانی و مســلمان مورد بررسی 

و تحقیق قرار بگیرند، هرچند پروفسور  هانری 

کربــن، مجموعه آثار عربی او و سیدحســین 

نصر مجموعه آثار فارسی او را درگذشته چاپ 

کرده اند.

  ســهرودی و تلفیــق حکمــت یونانی و 
خسروانی

ســومین ســخنران ایــن برنامــه احمد 

تمیم داری بود.اودرابتدا گفت: ســهروردی 

حکیم و فیلســوف بزرگ ایرانی، مختصات 

او را از بســیاری  و ویژگی هایــی دارد کــه 

دانشــمندان دیگر متفــاوت می کند.برخی 

دانشــمندان واقعا موســس ا ند ولی برخی 

دیگــر، مبتکر هســتند؛ لذا فلســفه جدید، 

تئوری جدید و حرف تازه ای را بیان می کنند.

اوتاکید کرد: بــا همین توضیح کوتاهی 

که بیان کردم سهروردی هم موسس است و 

هم مبتکر.او از آثار پیشینیان بسیار استفاده 

کرده اما تئوری های تازه ای نیز در فلســفه 

خلقت و توجیه مذهب دارد و مکتب اشراق 

را پایه گذاری کرده که در نوع خود فلســفه 

جدیدی اســت.یکی از اقدامــات او تلفیق 

حکمت افالطونی، خسروانی، نوافالطونی 

عیــن  در  اســت.او  قدیــم  و حکمت هــای 

استفاده از این فلســفه ها، استقالل فکری 

نیز دارد و مکتب خود را بنا کرده است.

استاددانشــــــگاه عالمـــــه طباطبایی 

درادامــه بــا تشــریح مراحــل چهارگانــه 

حکمة االشــراق ســهروردی، اضافــه کرد: 
ایــن مراحــل عبارتنــد از تزکیــه نفــس، 

مشــاهده انوار الهی، دریافت علم صحیح 

)علمــی که از راه کشــف ذوقــی و حکمت 

اســتداللی به دســت می آیــد( و ترکیب و 

تدوین ســه مرحله قبلی.سهروردی هم به 

عربی می نوشــت، هم فارسی.این دیگر از 

امتیازات او این اســت که در بیان فلســفه 

اشــراقی خــود ســعی می کنــد از تمثیل 

اســتفاده کند.اهمیــت دادن به داســتان 

برای نشر حقایق و مسائل فکری و فلسفی 

بسیار مهمی است که دراندیشه سهروردی 

باید مورد توجه قرار بگیرد.

  سهروردی و ابن سینا

این نشســت مجازی  پایانی  ســخنران 

حســن ســید عرب بــود.او طی ســخنانی 

گفت: منزلت شــهاب الدین سهروردی در 

تاریخ فلســفه اســالمی بســیار با اهمیت 

است.تمامی اندیشه اسالمی متأثر از یونان 

نیست.بررســی ارســطو و الهیات شــفای 

ابن ســینا، نشــان می دهــد نوآوری هــای 

زیادی در اندیشه های این حکیم مسلمان 

دربــاره اصول فلســفی وجــود دارد که در 

فلســفه یونان وجود نداشــتند.این جریان 

بدیع ادامه داشت تا به سهروردی رسید.

او افزود: شــیخ شــهاب الدین سهروردی 

به عنوان دومین موســس حوزه فلســفی در 

تاریخ فلسفه اسالمی، اصول فلسفی خودش 

را در بررسی حکمت مشائی به دست آورد.به 

همین دلیل است که باید بیان کرد نمی توان 

بدون سیر در سنت تاریخ فلسفه، به تاسیس 

حــوزه ای جدید دســت زد.بــه همین دلیل 

سهروردی بررسی وســیعی در اندیشه های 

فارابی و ابن ســینا انجام داد و ضمن تحلیل 

مســائل متداول در این فلســفه، به فلســفه 

اشراقی دست پیدا کرد.

عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسالم 

درادامه ســخنان خود گفت: شــیخ اشــراق 

پس از بررسی فلسفه مشــاء، فلسفه اشراق 

را پایه ریزی کرد.بعد از ســهروردی، جریان 

اشــراقی به ســیر تاریخی خود ادامــه داد.

نخســتین شــارح اندیشه های ســهروردی،  

شــهرزوری اســت که هــم مورخ اســت هم 

شارح.اندیشــه های او کامال فلسفی اند و با 

شرحی که بر حکمة االشراق نوشت، میراث 

سهروردی را به نسل های بعدی منتقل کرد.

پس از او قطب الدین شــیرازی هم شــرحی 

بر ایــن کتاب نوشــت.اگرچه شــرح این دو 

حکیم اشراقی در بســیاری از مطالب شبیه 

هم اند اما بررسی تطبیقی این دو شرح هم از 

بایسته های سهروردی  پژوهی است.

او ادامه داد: بعد از ســهروردی، میراث 

حکمت اشــراقی به این دو فیلسوف رسید 

و آنها این حکمت را به حوزه شــیراز منتقل 

کردند و آثار بزرگی در این رابطه نوشــتند.

شــاید بتوان بعد از حوزه فلســفی شیراز، 

بزرگ ترین مفســر اندیشه های سهروردی 

را مالصــدرا دانســت.مالصدرا بــه شــرح 

قطب الدیــن شــیرازی، تعلیقه نوشــت که 

از شــرح قطب الدین بســیار مهم تر است و 

تاریخ فلســفه اشــراق، او را به عنوان یکی 

از شــارحان بزرگ ســهروردی به حســاب 

مــی آورد؛ درحقیقت این تعلیقه، نشــانگر 

یعنــی  بــزرگ،  فیلســوف  دو  رویارویــی 

سهروردی و مالصدرا است.
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ابن سینا و تأثیر مهم او بر خرد ایرانی
به همت انجمن آثار ومفاخر فرهنگی شــنبه اول شهریور ماه 

1۳۹۹، نشست مجازی »بزرگداشت ابوعلی سینا« با سخنرانی 

حســن بلخاری رئیــس انجمن، نجفقلی حبیبی پژوهشــگر آثار 

ابن ســینا، حسین کلباسی اشــتری و قاســم پورحسن اعضای 

هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شد.

حسن بلخاری درابتدای این نشست مجازی گفت: بحث من در باب 

یکی از آثار ویژه ابن سینا یعنی شرحی است که بر اثولوجیای منسوب به 

ارسطو نوشته و بحثی که در باب زیبایی مطرح می کند.عبدالرحمن بدوی 

در کتابی تحت عنوان »ارسطو عند العرب«، برخی از رساله های کوتاه ابن 

سینا را آورده است.جناب بدوی سه رساله ابن سینا را آورده است؛ یکی 

شرح کتاب الالم، یکی شرح کتاب اثولوجیا و یکی هم تعلیقات است.لذا 

یکی از این رساله ها شرح کتاب اثولوجیا است و البته این شرح در کتاب 

االنصاف ابن سینا هم موجود بوده است. »االنصاف« منشور اصلی فلسفی 

و حکمی ابن سینا بوده و تنها بخشی از آن باقی مانده است. 

اوافزود: اثولوجیای منســوب بــه ارســطاطالیس در اصل ترجمه 

اثولوجیایــی بــوده که عبدالمســیح بــن عبدالله بن نائمــه به عربی 

ترجمه کرده است و این را جناب بوعلی شرح کرده است.ابتدای این 

اثولوجیای ارسطاطالیس این طور شروع شده که این کتاب گفتاری بر 

ربوبیت الهی است و اثولوجیا یعنی همان تئولوژی که به معنای الهیات 

اســت.این کتاب اثولوجیا در فرهنگ اســالمی ما به »معرفةالربوبیة« 

ترجمه می شــود و این عنوانی اســت که در شــواهد الربوبیه از سوی 

مالصــدرا زیــاد به کار مــی رود و او تصور می کرد که ایــن کتاب برای 

ارســطو است.این کتاب با این ترجمه منســوب به ارسطو قلمداد شد 

و تصور می شــد اثولوجیا برای ارسطو است و فرفریوس شرحی بر آثار 

ارســطو زده و ابن سینا نیز چنین مساله ای را قبول کرده است.گرچه 

نقد تندی بر فرفریوس دارد که می گوید او حرف ارســطو را نفهمیده، 

اما ابن سینا نیز تردید نکرده که ممکن است کتاب برای ارسطو نباشد.

جمله ای که در ابتدای این کتاب آمده موجب شده این اشتباه پیش آید 

که کتاب از ارسطو بوده است.

بلخــاری ادامه داد: در اینجــا بحث بنده، تاریخ شــگفت انگیز و 

اشتباه در انتساب اثولوجیا نیست، بلکه شرحی است که ابن سینا بر 

آن دارد.واقعیت این اســت که در فرهنگ فالسفه غرب، یک کتابی 

تحت عنوان اثولوجیا داریم که در زبان ســریانی به معنای گفت وگو 

اســت.این کتاب برای فلوطین اســت و وقتی اثولوجیا در فرهنگ 

غربی مطرح می شــود، اســم دو تن می آید؛ یکی فلوطین است که 

بزرگ ترین حکیم جریان نوافالطونی اســت که احیاگر این جریان 

می شود و بعد فرفریوس که او شاگرد محبوب جناب فلوطین است.

فلوطین عادت به نوشــتن نداشته و انساِن شــگفت انگیز و عرفانی 

بوده اســت و در مرز مطلق میان الهیات و فلســفه محض ایســتاده 

و فلســفه اش بیشــتر یک الهیات اســت تا فلســفه و لذا در اندیشه 

اســالمی به شــیخ یونانی معــروف می شــود و الهیات دانی برخی 

دانشــمندان متأله ما متأثر از این نوع نگره ویژه فلوطین است.این 

کتاب بیانات فلوطین است که از سوی شاگردش فرفریوس نگاشته 

می شــده است و بعد از جلســه به رویت استاد می رســیده و پس از 

تایید، تدوین می شده که بعد از فلوطین به اثولوجیا تبدیل می شود.

استاددانشــگاه تهران در ادامه گفت: بنابراین آنچه که از سوی ابن 

نائمه ترجمه می شود همین کتاب بوده، اما اینکه مساله ارسطو چطور 

وارد می شود، بحث دامنه دار دیگری است و مقاالت خوبی هم در این 

عرصه نوشته شده است.لذا این اشتباه رخ داد و بر این اساس، اثولوجیا 

منسوب به ارسطو قلمداد شد، گرچه برای فلوطین بوده است.اما این 

شرح فرفریوس یا اثولوجیا را که شرح فرفریوس بر آثار ارسطو دانسته 

بودند، ابن سینا دیده و اظهار می کند که فرفریوس وارد نبوده و حشو و 

زوائدی در کتاب آورده است.

  نگاهی به کتاب دوم »القانون«

در نشست مجازی »بزرگداشت ابوعلی سینا« عنوان شد:
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درادامــه این برنامــه نجفقلی حبیبی به ایراد ســخن پرداخت و 

گفــت: بحث بنده معرفی کتاب دوم قانون ابن ســینا اســت.کتاب 

قانون در طب نوشــته شــده و طبق عادت آن زمان که برای کتاب، 

عنــوان جلد اول و دوم بنویســند، کتــاب اول و دوم و … نامگذاری 

می شــده و اســم کلی کتاب، القانون است، اما به پنج کتاب تقسیم 

شــده اســت.کتاب اول در کلیات طب اســت که مقدمــات را در بر 

می گیرد و کتاب دوم نیز در باب داروها است.داروها یا ادویه ها نیز 

به دو دســته تقسیم می شوند؛ داروهای مفرد و داروهایی که مرکب 

هســتند.داروهای مفرده یعنی داروهای تک همانند بنفشــه، ولی 

داروهای ترکیبی از ترکیب چند دارو اســت.داروهای مرکبه را هم 

در آخر کتاب قانون بحث می کند که ابن ســینا تجربیات خود را در 

ساختن داروهای ترکیبی مشخص می کند و داروهایی را آورده که 

ساخت خود او است.

  عمق تاثیراندیشه های ابن سینا

سومین سخنران این نشست مجازی حسین کلباسی اشتری بود.

او طی سخنانی گفت: در مورد ابن سینا شاید مبالغه نباشد که بگوییم 

صدها آثار در قالب کتاب، مقاله و رساله نگاشته شده است و این به طور 

طبیعی نشــان دهنده عمق تاثیر این متفکر بزرگ اســت و البته هنوز 

زوایای فکری این مرد بزرگ و تاثیرات عمیقی که بر اندیشــه داشته، 

به طور کامل کشف نشده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تا قرن ها قبل از مسیحیت 

یا بعد از مســیحیت،  محرِک نامتحــرک اولی به عنــوان مبدأ عالی و 

متعالی در فلســفه ها و مشــرب های الهی مطرح بوده اســت و قبل از 

مسیحیت، مثال نزد نوافالطونیان و بعد از آنها نیز نزد متکلمان مسیحی 

تا قرون متمادی،  بحث محرک نامتحرک البته به استناد برخی از آثار 

دیگری که بعدا روشــن شد از ارسطو نیســت، مانند اثولوجیا و …،  با 

عنــوان مبــدأ اولی و خالق، یعنی همــان خدای ادیانی کــه در ادیان 

ابراهیمی مطرح است، تلقی می شد.اما در عالم اسالم شرایط متفاوت 

شد.به ویژه با آمدن فارابی و ابن سینا این اتفاق افتاد، چون به طور کلی 

نوع نگرش اینها به عالم و در یک کلمه، هستی شناســی این فالســفه 

متفاوت از ارســطو بود و نمی توانست با همان مشرب به صورت کامل 

سازگار باشد و اشکاالتی به نظر ارسطو وارد کردند.

  ابن سینا؛ متفکر بزرگ خرد ایرانی

درپایان این نشســت مجازی نیز قاســم پورحسن به ایراد سخن 

پرداخت.اودرابتــدای ســخنرانی خــود گفت: ابن ســینا به همراه 

فارابــی مهم تریــن متفکرین حوزه خــرد ایرانی هســتند.اینکه در 

برخی از کشــورها یا برخی متفکرانی از ابن سینا و فارابی با عنوان 

عقل عربی یا به نحو قوم مدارانه یاد می کنند،  می تواند فهم درست 

ابن ســینا را به محاق ببرد و ســبب غفلت ما از وی شــود.بوعلی از 

حیــث تفکر، بی وطن اســت و این یعنی از یک جغرافیــا فراتر رفته 

اســت.ما وقتی به روز ابن ســینا توجه نمی کنیــم و التفات نداریم 

که او در درجه اول فیلســوف اســت و چون فیلســوف است، طبیب 

قابل توجهی است، طبیعتا کشورهای دیگر با نام ابن سینا به عنوان 

متفکــری که از آن آنها اســت، نــام می برند.پس بایــد بتوانیم فهم 

درستی از بوعلی ارائه کنیم که این سنت را نگه داریم.

او اضافه کرد: اما ســوال ما از این کشــورها این است که شما با 

ابن سینا چه نسبتی دارید؟ کسانی که ادعا می کنند ابن سینا برای 

آنهــا بوده و می گویند او طبیب الترک بود یا می گویند ابن ســینا در 

درون ســنت عربی رشد کرده است، چه پاســخی دارند؟ در دنیای 

امروز ما نباید ابن ســینا را به روز پزشــک تقلیل دهیم و این مساله 

مهمی اســت.بنیادهای عقلی و فکری ابن سینا جامع است و شاید 

بزرگ ترین متفکر ایرانی است. 

اســتاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی تاکید کرد: وقتی از ابن 

سینا با عنوان یک فیلسوف سخن می گوییم، باید ببینیم که بوعلی 

کجا دارد خوانده می شود.در همین یکی دو ماه قبل، سخنرانانی از 

کشورهای مختلف از فارابی حرف زدند و گفتند او برای ما است.اما 

خرد جغرافیا نمی شناســد و فارغ از اینکه ما تحت ســیطره خوانش 

مغرب زمین میراث خود را ذیل آنها می خوانیم، باید مستقل باشیم، 

همچنانکه غرب دارد میراث خود را به یونانی می خواند.لذا ما باید 

به میراث خود ارزش دهیم. هر جایی که آن ســنت زنده باشــد، به 

آن ســنت توجــه می کنیم.در ایران اســت که ابن ســینا و فارابی و 

ســهروردی خوانده نمی شــوند، لذا مهم اســت که متفکران ما این 

مســاله یعنی خــرد ایرانی، نه از نوع نژاد، بلکــه نوع خاص خرد که 

ابن ســینا با عنوان فلسفه مشــرقیه از آن یاد می کند را مورد توجه 

قرار دهند.
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نشســت مجــازی »روز بزرگداشــت 

ابوریحـــــان بیـــــــرونی« چهارشــــنبه 

1۲شــهریور ماه به مناسبت پاسداشت 

مقام علمــی این فیلســوف و ریاضیدان 

ســاعت14:00تا  از  ایرانــی  برجســته 

16:00 برگــزار شــد. درایــن نشســت 

مجازی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی، منوچهر صدوقی سها 

اســتاد فلســفه و مترجم کتاب »تحقیق 

ماللهند« بیرونی، غالمحســین رحیمی 

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیرعلوم و 

محمدابراهیــم ذاکــر پژوهشــگر متون 

اســالمی و مترجــم کتــاب » الحاوی فی 

الطــب« زکریــای رازی، به ایراد ســخن 

پرداختند.

بلخـــــاری  حســــــن 

نشست  این  درابتدای 

گفــت: بحث بنــده در 

باب یکی از رساله های 

ابوریحان  شده  ترجمه 

اســت که در محــور کلی هندشناســی وی 

قــرار دارد؛ یعنــی عالوه بــر تخصص های 

بســیار زیــادی کــه ابوریحــان دارد، مانند 

نجوم، هندســه و فلســفه، یکــی از مباحث 

مهم در حیطه ابوریحان شناســی، بحث در 

باب آثاری است که در باب هند نگاشته و به 

عبارتی دروازه هندشناسی را ایشان به روی 

تمدن ما باز کرده و موسس هندشناسی به 

معنای دقیق و علمی کلمه هستند.

از  یکــی  در  ابوریحــان  اوافــزود: 

»رازی«  آثــار مختلــف  کتاب هــای خــود 

را عنــوان کرده اســت و در پایان رســاله 

می گویــد کــه کالم خــود را با آثــار رازی 

آغــاز کردیم و بــا عناوین کتبــی که خود 

من تا امروز که ۶5 ســالم تمام می شود و 

اآلن هم ســال ۴۲۷ هجری قمری است، 

پایــان می دهم.ســپس حــدود 11۳ اثــر 

را نــام می برد.وقتــی این آثــار را به بیان 

خودشــان می بینید، مشــخص می شــود 

چند اثر مهم در مورد هند وجود دارد.بعد 

کتاب فوق العاده مهم او »تحقیق ماللهند« 

اســت و بعد دو کتاب را نــام می برد؛ یکی 

کتابی که به »سانک« معروف است و یکی 

هم »باتانجل فــی الخالص من االرتباک« 

اســت.بحث نیز روی این دو ترجمه است 

که کتاب اول مفقود شــده است و این دو 

قبل از نگارش تحقیق ماللهند بوده اند.

بلخاری در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: کتاب »ســانک« و »باتانجل« بیان دو 

مکتب فلسفی از شــش دارشانای استیک 

هندی است.دارشانا در زبان سانسکریت به 

رویکرد نظری بــه واقعیت می گویند و ما دو 

نوع دارشــانا در هند داریم؛ یکی دارشانای 

استیک است و یکی هم دارشانای ناستیک.

دارشــاناهای استیک، شــش مورد هستند 

و یکــی از آنها رســاله باتانجل اســت.به آن 

اســتیک می گویند چون وداهای چهارگانه 

را قبــول دارند و وداباور هستند.ســه مورد 

هــم وداها را قبول ندارند.این شــش تا، دو 

به دو باهم مرتبط هستند.دو مکتب نظری 

نیز در حوزه عبادت و عمل و اندیشه نظری 

فلسفی داریم.

  ابوریحان بیرونی؛ عالِم جامع
درادامــه این نشســت 

منوچهــر  مجــــــازی 

بــه  ســها  صدوقــی 

پرداخت  ســخن  ایراد 

ابوریحــان  گفــت:  و 

بیرونی یکی از علمای جامع تمدن اسالمی 

اســت؛ یعنی نمی شــود او را حتــی به چند 

رشــته علمی محدود کــرد.در اکثــر علوم 

عصر خودش دارای تألیف و تصنیف است.

بنابراین حرف زدن در مورد او ساده نیست. 

انصافــًا از مصادیــق این مصرع اســت که 

»هَو الَبْحــُر ِمــْن ای الَنّواِحــی أََتیَته«، لذا 

برای بنده و امثال بنــده صحبت در مورد 

ابوریحان مشــکل اســت، اما به لحاظ فن 

خاص خودمان که همین فلســفه باشــد، 

خوشــبختانه خدا به ما توفیق داد که روی 

دو کتــاب او بــه دو صــورت مختلــف کار 

کنیم.یکــی »تحقیــق ماللهنــد« و دیگری 

هــم »پاتانجلی« . به نحوی که نزد اهل فن 

مسلم اســت، هر دو از آثار برجسته اوست 

و عالوه بر اینکه از آثار طراز اول ابوریحان 

است، متون آن نیز طراز اول هستند.

اوادامــه داد: داســتان بنده بــا این دو 

کتاب از این قرار اســت که به مناســبتی، 

به ســفارش برخــی از اســتادان از جمله 

آقای بهاءالدین خرمشــاهی، مشــغول به 

ترجمه »ماللهند« به فارسی شدم و حدود 

یک ســال هم این کار طول کشید.سپس 

این ترجمه چاپ شــد و اخیــراً هم تجدید 

چــاپ آن صــورت گرفــت.در آن زمان به 

این برخــوردم که ابوریحــان می گوید دو 

کتاب هم از سانســکریت به عربی ترجمه 

کردم که در مقوالت عرفانی اســت و اسم 

یکــی از آنهــا را »پاتانجلــی« می گوید.در 

آن ایــام، آشــنایی ام با این کتــاب در این 

حد بــود که فقط اســمش را بدانم و اصاًل 

نمی دانســتم که این کتاب باقی اســت یا 

از دســت رفته اســت.باز هم نمی دانستم 

که اگر باقی مانده باشــد، می شــود به آن 

دسترســی پیــدا کرد یــا خیر.چند ســال 

چهره برجسته گفت و گوی فرهنگ ها
گزارشی از نشست مجازی »روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی«
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بعد، در دایرةالمعارف تشــیع  در خدمت 

جناب آقــای دکتر محقق بودیم، ایشــان 

به مناســبتی فرمودند، خوشــبختانه این 

کتاب باقی اســت و چاپ هم شــده است.

بعداً هم لطف کردند و یک نسخه زیراکس 

از ایــن کتاب را بــه بنده دادند و مشــوق 

شــدند که روی آن کاری انجام دهم  چاپ 

شــود.ما مشغول شدیم و در همان ایام در 

یک تابســتان، چند روز و شبی در  آبعلی، 

در خدمت مرحوم  عالمــه جعفری بودیم.

کتــاب را با خــود برده بــودم و به تصحیح 

مشــغول بودم.برخی شب ها هم در دامنه 

کوه، خدمت ایشــان متن را می خواندیم.

چــون خیلی لغــات متــروک در این متن 

هســت و ابوریحان نوشــتارش تیپ خاص 

و مشــکلی است.دوســتانی هم که مطلع 

شــدند این کار را انجام می دهم، مشــوق 

بودند و توانستیم بر پایه همان تصحیحی 

که چاپ شــده بود، ویراست دومی انجام 

دهیم که درنهایت هم چاپ شد.

ایــن مدرس حکمت و عرفان اســالمی 

تأکیدکــرد: این کتاب شــریف)پاتانجلی( 

یقینــًا در تصوف ایران مؤثر افتاده اســت.

در مورد تصوف اسالمی که عبارت اخرای 

تصــوف ایرانــی اســت، البتــه بــه حیثی 

خــاص، حرف هــای عجیب زیــادی گفته 

می شــود.یک عده می گوینــد این تصوف 

کاًل بیگانه از اسالم اســت، یکی می گوید 

از یونان آمده اســت و یا عده ای می گویند 

از هند است.حتی با کمال تأسف کار را به 

جایی رســانده اند که در کتاب »سرچشمه 

تصــوف« اســتاد نفیســی می بینیــم کــه 

می گوید این وحدت وجود داستانش این 

است که رنگ آب، رنگ ظرف اوست و این 

پایه وحدت وجوِد تصوف ماســت، این چه 

حرفی است که وحدت وجود یعنی، رنگ 

آب یعنی رنگ ظرف اوســت؟ کار به اینجا 

رســیده اســت! آنچه مســلم اســت اینکه 

برخی از معــارف واالی هندی در تصوف 

ما مؤثــر بوده و یکــی از برتریــن متون ما 

همین »پاتانجلی« است.

  مواریث مهم علمی ابوریحان
ســــخنران  ســــومین 

ایــن نشســت مجــازی 

رحیمــی  غالمحســین 

ســخنانی  طی  بــود.او 

گفت: بحث بنده در مورد 

یکی از مواریث مهم علمی ابوریحان بیرونی در 

حوزه طبیعیات دوره اســالمی است.البته این 

صحبت، جدید نیســت و خود موضــوع بارها 

مطرح شده است. 

ابوریحان را جامعه ایران خوب می شناســد و 

به عنوان یکی از برجســته ترین دانشــمندان 

شــناخته شــده است.شــرح حال او از سوی 

اندیشــمندان مختلــف ارائه شــده اســت و 

متعرض آن نمی شــوم.یکی از مواریث علمی 

ابوریحان، پرســش هایی اســت که ایشان در 

حــوزه طبیعیات مطــرح و برای پاســخ، آنها 

را برای ابن ســینا می فرســتد.این پرســش 

برجســته ترین  از  نفــر  دو  بیــن  پاســخ ها  و 

دانشــمندان صورت می گیرد و تقریباً ســراغ 

نداریــم کــه ایــن بحث جــدی علمــی بین 

سرشــناس ترین دانشــمندان یــک تمدنــی 

صورت گرفتــه باشــد.به رغم اینکــه این دو 

دانشــمند این ارتبــاط را به صورت پرســش 

و پاســخ علمی مطرح می کننــد، اما از منظر 

علمی مورد توجه نبوده است.

اوادامه داد:در اینجا به این مسئله اشاره 

می کنــم که حوزه ای که این پرســش ها به 

آن تعلــق دارنــد، طبیعیات اســت و تعداد 

آنها نیز هجده پرســش است و 1۰ پرسش 

در مورد کتاب »والســماء و العالم« ارسطو 

اســت و هشت پرسش عمومی از طبیعیات 

حکمــت مشــاء اســت و همــه پرســش ها 

در مــورد حکمت مشــاء هســتند.اما یک 

نکتــه مهمی را باید ذکــر کنیم و آن اینکه، 

متعلق به چه بخشــی از طبیعیات است.به 

نظر بنــده طبیعیات دوره اســالمی، خوب 

شناخته نشده اســت و شاخه های مختلف 

آن شناخته نشــده و به همین دلیل به ویژه 

در دوران معاصر باعث داوری های ناقص و 

اشتباه شده است.

   نکاتی درباره کتاب الصیدنه فی الطب
درپایان این نشست نیز 

محمدابراهیــم ذاکر به 

ایــراد ســخن پرداخت 

و گفــت: ابوریحــــــان 

شــهریور  در  بیرونــی 

۳5۲ در خــوارزم زاده شــد و آذر ۴۲۷ق در 

شــهر غزنی، در سن ۷5 سالگی از دنیا رفت.

یکی از بزرگترین اندیشمندان پارسی زبان، 

و  ریاضــی دان  فیلســوف،  داروشــناس، 

همه چیــزدان بود.چیرگــی او بــر دانســتن 

زبان های خارجــی مانند عربــی و...باال بود.

آگاهــی وی از زبان های یونانی باســتان هم 

اندک نبود.دانش گســترده او در زمینه های 

گوناگــون از یکســو و توانایی او در دانســتن 

چندین زبان و گویش و گردشگری او با سپاه 

محمود غزنوی در سراســر شــبه قاره هند از 

سوی دیگر، انگیزه ای شــد تا ده ها کتاب در 

رشته های مختلف بنگارد.

او ادامــه داد: او نــام 11۳ کتابش را در 

کتاب »رســالة البیرونی فی فهرست کتب 

الــرازی« آورده کــه در ســال ۴۲۷ق و در 

سن ۶۷ سالگی نوشته شده است.تبریزی 

پس از او، آن را تــا 1۳۸ اثر بازگو می کند.

یکی دیگر از دانشــمندان ازبک نزدیک به 

15۰ کتاب را به او نســبت می دهد.کتاب 

»صیدنــه« او یکــی از گران بهاترین منابع 

داروشناســی اســت که در اوج شــکوفایی 

تمدن ایران زمین در خاور ایران به نگارش 

درآمد.بســیار منســجم و مرتــب اســت و 

ویژگی هــای بیــش از هــزار داروی تکی، 

کانــی، گیاهی و جانــوری را گزارش داده 

اســت.همچنین چگونگــی فراهــم آوری، 

انبار کردن و کاربــرد هریک را بازگو کرده 

است.این کتاب به شناخت داروهای تکی 

و ساده از منظر جنس و نوع، از منظر اینکه 

آیا پرورشــی هســتند یا خــودرو و از منظر 

اینکــه هر بخــش گیاه مانند ریشــه و...چه 

مقدار نیرو دارد، می پردازد نشان می دهد 

بهتریــن گزینش برای کاربرد در ســاختار 

داروهای مرکب چطور باید انجام شود.
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بــه همت انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی 

و بــا همکاری معاونت امــور فرهنگی وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و بنیاد اســتاد 

محمدحسین شــهریار، نشست مجازی روز 

شــعر و ادب فارســی و بزرگداشــت اســتاد 

محمد حسین شــهریار برگزار شــد. دراین 

مراســم کــه پنجشــنبه ۲7 شــهریورماه از 

ســاعت10:00 تا 1۳:00 برگزار شــد، سید 

ارشــاد  و  وزیرفرهنــگ  صالحــی،  عبــاس 

توســعه  معــاون  حیــدری  الدن  اســالمی، 

مدیریــت و منابــع وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی، حسن بلخاری  رئیس انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی، روح الله متفکر آزاد نماینده 

مــردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در مجلس، 

مهدی محقق رئیس هیئــت مدیره انجمن، 

محمود شــالویی دبیــر شــورای هماهنگی 

پاسداشــت زبان فارســی ، میرجالل الدین 

کزازی چهره ماندگار ادبیات فارسی، اصغر 

دادبــه عضو هیئــت مدیره انجمن، حســن 

انــوری عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و 

ادب فارســی، جــواد نــوروزی رئیــس بنیاد 

و عباداللــه فتــح الهی رئیس هیئــت امنای 

بنیاد استادمحمدحسین شهریار سخنرانی 

ســخنان  بخش هــای  کردند.مهمتریــن 

استادان حاضر دراین نشست را می خوانید:

  ســــید عبــــاس صالحی: زبان، مظهر وحدت 

تحکیــم  و  همبســتگی  و 

مبانــی ملت و پاسداشــت 

آن، موجب اســتقالل ملی 

و تاریخ این کشــور چندین 

هزارساله است. شعر فارسی عصاره رنج و لذت، 

بیــم و امید، پژمردگــی و بالندگی، بیــداد و داد 

و عشــق و بندگی اســت که با الهام شاعرانه، به 

دیوان و دفتر و زبان مشــترک شاعران این مرز و 

بوم نقش بسته است. از پس قرن ها و اعصار سپهر 

ادب فارسی در مقابل گزنده تندبادهای حوادث، 

مقاوم مانده و از کرانه های فرا رود تا نیل و ســند 

و گاهی میــان اروند و هیرمند و آســیای میانه و 

تــا چین و ماچیــن رواج و رونق یافتــه و مرزهای 

جغرافیایی را درنوردیده است. 

  حسن بلخاری: نخست گرامی می دارم امروز 

روز  فردوســی،  روز  کــه  را 

جامــی، روز عطــار و البته 

سالروز استاد شهریار است 

و همچنیــن گرامــی    می 

دارم و ارج می نهم تمام کســانی کــه در تاریخ و 

فرهنــگ ایرانی زبــان گوهرین فارســی را پاس 

داشــتند. زبــان را در قاموس فرهنــگ و معنا به 

امری عرضی یا ذاتی تقســیم بنــدی می کنند؛ 

اگر عرضی باشــد همچون جامه ای در َتن است 

کــه می توانــد دارای فرم باشــد و در طول زمان 

دچار فرسودگی شود و به عبارتی آن را تغییر داد، 

ولی اگر ذاتی باشد، نسبت ذاتی با معنا پیدا می 

کند. اگر نســبت ذاتی شــد ظرف بدون مظروف 

و مظروف بدون ظرف هویــت ندارد. تفکر غالب 

این است که زبان عرضی است و همین امر باعث 

تنوع زبان شــده است و بر اســاس کثرت و تعدد    

می تــوان معنا را به زبان هــای متعدد انتقال داد 

ولی اعتقاد دارم نســبت زبان با معنا یک نسبت 

ذاتی است و مهمترین دلیل هم قرآن کریم است. 

زبان بزرگان فلســفه عربی بوده است، ولی زبان 

عرفان فارسی است. چون شعر فارسی به لحاظ 

زیبایی شناسی بیشــتر به دل می نشیند. اگر به 

1۴۰۰ سال گذشته نگاه کنیم مفاخر و فیلسوفان 

ایرانی آثار خود را به زبان عربی نوشته اند، چون 

زبان فقهی، عربی اســت، ولی زبــان عرفانی ما 

فارســی اســت. چون ذات آن جمیل است و این 

زبان حامل و میراث فرهنگ ایرانی است. 

  روح الله متفکر آزاد: استاد شهریار را یکی از 

حامیان پرو پاقرص انقالب 

اسالمی می دانیم، او کسی 

جدی  پشــتوانه  که  اســت 

بــرای انقــالب شــکوه مند 

اســالمی بود.اســتاد شــهریار، شناســنامه این 

ســرزمین اســت و یادآور شــاعران بلند آوازه ای 

همچون فردوسی، حافظ و سعدی است. شهریار 

در دوره معاصر نه  فقط در زبان فارســی بلکه در 

زبــان ترکی آثــار ماندگاری را خلــق کردو درک 

دقیقی از تحوالت پیرامون خود داشت. شایسته 

است که همواره یاد آن بزرگمرد را گرامی بداریم 

چرا که ادبیات فارســی و ترکی با نام این شــاعر 

پرآوازه گره خورده است.

  مهدی محقق: یکی از ممیــزات زبان و ادب 

فارسی، شعر فارسی است. 

البته درایام پیش از اسالم، 

شــعر دارای وزن عروضــی 

نبود. بعد از اسالم، شعرا با 

اوزان عروضی شــعر می سرودند. شعر در ادبیات 

فارسی همیشــه مقام خاصی داشــته است .  در 

گذشــته به شــعرای خــوش قریحه و مســلط به 

فنون ادبــی، حســان العجم می گفتنــد، لذا در 

میان فارسی زبان ها، شعرا برجسته بودند. نابغه 

زبیانی، از شــعرای عرب، مبتال به دندان درد شد 

و پیامبراکــرم)ص( برای شــفای او دعــا کردند. 

پیغمبــر اکــرم ردای خــود را به عنــوان صله به 

کعب ابن زبیر اعطا کردند. با آنچه که بیان کردم 

می بینیم و متوجه می شــویم که شــعر و شاعری 

حتی نزد پیامبراکرم)ص( هم مقام خاصی داشته 

و محل توجه آن حضرت بوده است.

  میرجــالل الدیــن کــزازی: هر ســرزمینی، 

فرازنایــی فرهنگــی دارد، 

فرازنای  هنــری.  ســتیغی 

فرهنگــی ایــران و ســتیغ 

هنری آن، بی هیچ گمان و 

گزافه، سخن است؛ آفرینشــی است که در زبان 

روی می دهــد، به ویژه در ایران نــو، ایران پس از 

اسالم. هرچند شکوه و شــگرفی و واالیی سخن 

پارســی پیشــینه و پشــتوانه دارد در این هنر در 

درازنــای تاریــخ و فرهنگ ایران.  ایــران همواره 

سرزمین سپند ســخن بوده است. جهانیان ما را 

روزپاسداشت هویت ایرانیان
نشست مجازی روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار برگزار شد
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به پــاس این هنر می شناســند و ارج می نهند. از 

سوی دیگر، این روز همراه شده است با روز یکی 

از ســخنوران ایرانی، روان شاد شــهریار. من اگر 

بخواهم این ســخنور را با برترین و بنیادین ترین 

ویژگــی او بازنمایم، بی درنــگ و دریغ می توانم 

گفــت کــه او در روزگار ما مردمی ترین ســخنور 

ایران اســت و هیچ یک از ســخنو ران هم روزگار 

را از این دید نمی توانیم با شــهریار همســنگ و 

همپا بدانیم. بختی است بزرگ برای هر سخنور 

که در روزگار زندگانی خویش، گواه آن باشد که 

ســروده های او را مردم در کوچه و بــازار بر زبان 

می رانند یــا بر پایــه ســروده های او خنیاگران، 

آهنگسازان، آهنگ هایی را می آفرینند. 

  اصغر دادبه: روز بیســت و هفتم شــهریور به 

عنــوان زبــان شــعر و ادب 

فارســی و روزبزرگداشــت 

اســتاد شــهریار نامگذاری 

شــده اســت. البتــه خــود 

مرحوم شــهریار نیز از اهمیت ادبیات کالسیک 

و بزرگان آن همچون فردوســی، حافظ و سعدی  

به خوبی آگاه بود. اما چرا چنین نامگذاری هایی 

صورت گرفته اســت؟ ایــن نامگذاری ها دو وجه 

دارد: یکی وجه مثبت و یکی منفی. وقتی ســعی 

می کنیم چیــزی را به یاد بیاریم، آیا معنی اش آن 

نیست که آن چیز در حال فراموش شدن است؟ 

درحال حاضر توجه به شــعر و ادب، که اســباب 

آبرو و هویت ماســت، چنان که باید جدی گرفته 

نمی شــود. در گذشــته کــه آمــوزش و تدریس ، 

توسط معلمین قدیم با خواندن قرآن آغاز می شد، 

در پی آن گلستان یا دیوان حافظ را می خواندند.

زبان و ادب فارسی برای ما اهمیت حیاتی دارند. 

یادمان باشــد زبان وقتی اهمیــت پیدا می کند 

که پشــتوانه ادبی داشته باشــد. به همین علت 

همه شاعران ما اهمیت دارند. این ها زبان را غنا 

بخشیدند. اگر این گنجینه عظیم را نمی داشتیم، 

زبان ما هم اهمیت پیدا نمی کرد.

  حســن انوری: زبان فارسی یکی از زبان های 

مهــم عالــم اســت. اولین 

اهمیت ایــن زبــان در این 

اســت که زبان ارتباط اقوام 

اســت.  ایرانــی  مختلــف 

حضور زبان فارسی، تنها زبان ایرانیان نیست، که 

زبان قالب چند کشــور و منطقه دیگر هم هست. 

اهمیــت دیگر ایــن زبان آن اســت کــه آثار مهم 

جهانی بسیاری به زبان فارسی به نگارش درآمده 

است. زبان فارسی، زبانی است که در آن حماسه 

بزرگی مثل شاهنامه فردوسی خلق شده است. 

اهمیت دیگر زبان فارسی در این است که در طول 

تاریخ تداوم داشته است. تداوم تاریخی این زبان از 

سه هزار سال پیش به این طرف، مشخص و واضح  

است. از قدیمی ترین آثار باقیمانده زبان فارسی، 

کتیبه بیستون است. از دوران ساسانی و اشکانی 

هم کتاب های زیادی باقی مانده است. 

  محمود شــالویی: زبان فارســی سرشار از 

نمی توان   . اســت  معرفت 

در حوزه ادبیات فارســی، 

شــعری را ســراغ گرفــت 

کــه از حکمت، اندیشــه و 

دانش نشــأت نگرفته باشــد به ویــژه زمانی که 

بــه دوره های گذشــته نگاه می کنیــم و زوایای 

فکری و فرهنگی بزرگان را مورد بررســی قرار 

می دهیم به خوبی متوجه می شویم چیزی که 

امروز به  عنوان شعر با آن روبرو هستیم چکیده 

ای از حکمت اســت. در حقیقت شــعر هیچگاه 

خالی از اندیشــه های حکیمانه نبــوده و هیچ 

شاعری به عنوان شاعر محض تلقی نمی شده و 

هــر کس چیزی گفته از اموال فکری و معرفتی 

خود آن را تراوش کرده و در اختیار ما قرار  داده 

است. لذا بهترین معارف و معانی در قالب شعر 

منتقل شده است .

  جواد نوروزی: با همکاری شــهرداری تهران 

موزه اســتاد شــهریار را در 

ساختمان پارک بهجت آباد 

افتتاح خواهیــم کرد . یکی 

که  اقداماتی  مهمتریــن  از 

در بنیاد فرهنگی استاد شهریار، انجام می شود، 

انتشــار فصلنامه مطالعات شهریارپژوهی است. 

همچنین حدود ۳۰۰ کتاب در این حوزه به چاپ 

رســیده اســت.ذکر این نکته نیز ضروری است 

که ما دراین بنیــاد فرهنگــی، از پایان نامه های 

کارشناسی ارشد و دکتری درباره استاد شهریار 

حمایت خواهیم کرد.

اســتاد شــهریار    عباداللــه فتــح الهــی: 

که  داشــت  ویژگی هایــی 

ایــن ویژگــی هــا او را بــه 

عنوان شاعر ملی ایران در 

تاریخ ما ثبت و ضبط کرده 

است. از جمله این ویژگی ها فطرت توحیدی و 

روح اخالص و عرفان اســتاد بود که امروز همه 

کسانی که با اشعار استاد شهریار مانوس هستند 

در واقع این اشــعار را نشــات  گرفتــه از فطرت 

توحیدی او می دانند .

البته این ســلوک عرفانی و دینی او به خوبی در 

البــه الی دیوان اشــعارش خودنمایی می کند. 

استاد همه تعلقات دنیایی را به کنار نهاد و خود 

را در حضــرت باری تعالی ذوب کــرد و همواره 

خودرا مجذوب عشق ، عرفان ، محبت و رحمت 

خداوند می دید. این امر نیز به خوبی در زندگی 

و در البــه الی گفتــار او بــه گویش های محلی 

آذربایجانی و گویش های ملــی در همه ابواب و 

فصول دیوان اشعار او هویداست. 

  الدن حیدری: برگزاری برنامه های مربوط 

به روز شــعر و ادب فارسی 

و  بــزرگان  بزرگداشــت  و 

فرهیختگان ادب فارســی 

سالیان ســال است که در 

کشور ما برگزار می شود. خوشبختانه گسترش 

فضــای مجازی کمک کرده اســت کــه ادبیات 

فارسی ما بیشــتر از پیش به جوانان و نوجوانان 

و بزرگســاالن عرضــه شــود و بهره منــدی این 

اقشــار از این ادبیات غنی، بیشــتر از گذشــته 

باشــد. به همین دلیل برگزاری این رویداد ها 

در ســال های اخیــر توســط وزارت فرهنگ و 

ارشــاد اسالمی به مناســبت این رخداد بزرگ 

و بزرگداشــت مقام اســاتیدی همچون استاد 

شهریار کمک کرده اســت که ما بیش از پیش 

بتوانیــم به این موضــوع بپردازیم. اگــر ما این 

رخدادها را بــا کمک و حمایــت دولت برگزار 

می کنیم قصدمان این است که موضوع زبان و 

ادب فارســی را در کشور بیش از پیش نهادینه 

کنیم و چه بهتر که ســرمایه هــای اجتماعی و 

فرهنگی و هنری کشــور را در این روزها بیشتر 

از گذشته ها مورد توجه قراردهیم. 
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جاودان کننده ادبیات عامیانه ایران
گزارشی از مراسم مجازی بزرگداشت دکتر محمد جعفر محجوب

مراسم مجازی بزرگداشت مرحوم دکتر 

محمد جعفر محجوب؛ اســتاد دانشگاه 

تهران، ادیب و فرهنگ پژوه، دوشــنبه 

۳1 شــهریورماه 1۳۹۹ برگزار شــد.در 

این مراسم حسن بلخاری رئیس انجمن 

آثــار و  مفاخــر فرهنگی،مهــدی محقق 

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن، محمد 

جعفر یاحقی اســتاد دانشگاه فردوسی 

مشــهد، مهــدی  ماحوزی عضــو هیئت 

علمی دانشگاه آزاد اســالمی و نصرالله 

حــدادی پژوهشــگر و تهــران شــناس 

سخنرانی کردند. 

بلخــــــاری  حســـــن 

برنامه  ایــن  درابتدای 

گفــت: در میــان آثــار 

متنوع و متعدد اســتاِد 

دکتــر  عامــه،  ادب 

محمدجعفــر محجــوب، اثری نیــز در باب 

 فتوت نامه هــا وجــود دارد: تصحیح و چاپ 

فتوت نامه ســلطانی اثر موالنا حسین واعظ 
کاشفی سبزواری که در سال 1۳5۰ توسط 

بنیــاد  فرهنگ ایران چاپ و منتشــر شــده 

اســت.برای این حقیر که سال هاســت در 

جهت کشــف مبانی نظری و حکمی هنر و 

معماری ایران  قدم و قلم می زنم و بی شــک 

یکــی از منابع بنیادی و بســیار مســتند در 

کشــف مبانــی حکمــی و ســلوک رفتاری 

هنرمندان، صنعت گران،  بنایان و معماران 

را فتوت نامه ها به ویژه فتوت نامه ســلطانی 

می دانم، این انتخــاب دکتر محجوب برای 

من هم بســیار جالب توجه بود و  هم سؤال 

برانگیز . 

اوادامــه داد: ســؤال برانگیــزی، از این رو 

کــه چگونه یکی از برجســته ترین ادیبان و 

فرهنــگ پژوهان معاصر که در باب ادبیات 

ایــران از  عصر فردوســی تا جهــان معاصر 

بســیار تالش نموده و آثاری چون: »آف ری ن 

ف ردوســ ی، ادب ی ات ع ام ی ان ه ای ران )م ج م وع ه 

ـ ان ه ه ا و آداب و رســ وم  م ق االت درب اره  اف سـ

م ردم ای ران (، از هفت پیکر تا هشت بهشت 

)تأمالتی در شعر فارسی، ان ت خ اب و ان طب اق 

م ن اب ع ادب ف ارس ی  ب رای ت دوی ن ک ت اب ه ای 

ک ودک ان و نوجوانــان(، ت ح ق ی ق در اح وال و 

آث ار و اف ک ار و اشــ ع ار ای رج م ی رزا و خ ان دان و 

ن ی اک ان او، خ اک س ت ر  ه س ت ی، درب اره ک ل ی ل ه و 

دم ن ه )ت اری خ چ ه، ت رج مه ها و دو ب اب ت رج م ه 

ن شــده از ک ل ی ل ه و دم ن ه (، ســ ب ک خ راس ان ی 

در شــ ع ر ف ارس ی )ب ررس ی  م خ ت ص ات س ب ک ی 

ش ع ر ف ارس ی از آغ از ظه ور ت ا پ ای ان ق رن پ ن ج م 

ه ج ــری ( ن م ای ش ک ه ن ای ران ی ،  درخشــنده 

چون مهر : مقاله هایی در نثر  کهن فارســی 

)تفســیر ـ داســتان ـ ادبیات عامــه(« پدید 

آورده، در میــان تحقیقــات و تتبعات خود 

بــه فتوت نامه هــا روی آورد؟ پاســخ ایــن 

 ســؤال را در بنیادگــذاری رویکردی نوین 

بــه ادبیــات ایران توســط دکتــر محجوب 

یافتم: ادب عــوام: »محمدجعفر محجوب، 

پایه گذار  کرســی »ادب عوام« در دانشکده 

هنرهــای دراماتیک بود پیــش از آن، هیچ 

دانشــکده  ای چنین درسی نداشت مسلمًا 

آشنا شدن  دانشجویاِن رشته های نمایشی 

رســوم  و  آداب  و  عــوام  ادب  ظرایــف  بــا 

نمایش هــای بومــی در پــرورش ذوق آنان 

بسیار سودمند است«  

رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی 

اضافه کرد: از همین روســت که محجوب 

در مصاحبــه ای، ادبیــات رســمی ایــران 

را شــامل دو رشته  شــعر و نثر دانسته اما 

ادبیــات عوام را دارای ســه بخش شــعر، 

نثر و ادبیــات نمایشــی می داند.ادبیاتی 

نمایشــی که شــامل نقالی،  معرکه گیری، 

تقلید و تعزیه خوانی است . 

او تأکیــد کرد: محجــوب در بازشناســی 

ریشه های تاریخی این ادبیات نمایشی به 

کتاب فتوت نامه ســلطانی می رســد و این 

اثر را که از  جمله فصولش »در شــرح حال 

ارباب معرکه« بــود تصحیح و با مقدمه ای 

عالمانه و تفصیلی به چاپ می رســاند.)در 

ســال 1۳5۰( و از  این راه کمک شــایانی 

به تحقیــق و تتبــع در بــاب فتوت نامه ها 

می نماید. 
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  متخصص در سبک شناسی
این نشســت  ادامه  در 

مجازی، مهدی محقق 

طی ســخنان کوتاهی 

دکتر  مرحــوم  گفــت: 

محجوب،  محمدجعفر 

از ادبــا و دانشــمندان زمــان مــا بودند، در 

زبان و ادب فارســی مهارت داشتند، رساله 

دکتری ایشــان درباره ســبک های مختلف 

بود و در سبک شناسی  متخصص بودند. 

اوافــزود: مــن و ایشــان در درس مرحــوم 

بودیم.در  هــم کالس  فروزانفر  بدیع الزمان 

آن کالس مرحوم سیدجعفر شهیدی و آقای 

دکتــر  احمد مهــدوی دامغانــی هم حضور 

داشتند و کالس پرباری بود.فروزانفر هم در 

درس خــود درباره تحلیل تاریخی و جایگاه 

ادبیات  فارسی در دوره های مختلف سنگ 

تمام می گذاشت.

  استاد مسلم ادب فارسی
مهــــــدی  ادامــه  در 

ســخنرانی  ماحــوزی 

گفت:  کرد.اودرابتــدا 

مسلم  استاد  محجوب 

در  خراســانی  ســبک 

شعر فارسی است.  

اوادامه داد: نخست از خواجه شیراز، حافظ 

شیرین ســخن همت می طلبم که در غزلی 

بلند و سراسر شوریدگی و سرمستی، زبان 

 حال مــا در وصف محمدجعفــر محجوب و 

هنر و فرهنگ آن شادروان را رقم زده است: 

»عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش / تا 

 بدانی که به چندین هنر آراسته ام«  

ماحــوزی تاکید کرد: محجــوب، این وجود 

گران سنگ که استاد مســلم ادب فارسی، 

پژوهش های فرهنگی و تاریخی بود، استاد 

دانشــگاه های  تهران و تربیــت معلم و دیگر 

مراکز علمی کشور در همه مقاطع تحصیلی 

از یک سو،  و استاد پژوهشگر نام آور به ویژه 

پس از انقالب  فرهنگی در پنجاب پاکستان، 

آکسفورد انگلستان و استراسبورگ فرانسه،  

کالیفرنیــا و برکلی آمریکا و از ســوی دیگر 

بــوده اســت.از  کارهــای معتبــر ادبــی و 

پژوهشــی وی، معرفــی تام و تمــام کلیله و 

دمنه، فن نگارش، برگزیده آثار نویسندگان 

معاصر، برگزیده غزل های  شمس تبریزی، 

رســاله ای ویــژه در زمینه ادبیــات کودک 

و نوجــوان و به ویــژه اثر بی بدیــل او »آفرین 

فردوســی« اســت که دربردارنده  مجموعه 

مقــاالت ایــن ادیــب فرزانه دربــاره حکیم 

ابوالقاســم فردوســی اســت.وی همچنین 

مقاالتــی پربار در باب خواجه شــیراز به نام 

  »صــدای عشــق« و تصحیــح کلیــات عبید 

زاکانی و …دارد.

   مخاطبین عام و خاص محجوب
چهارمین سخنران این 

جعفر  محمد  نشســت 

یاحقــی بــود.او طــی 

ســخنانی گفت: دکتر 

زمینــه  در  محجــوب 

نزدیک کردن اساطیر و  ادبیات حماسی به 

حوزه فرهنگ عامه، بســیار شاخص است.

بیشترین همت ایشان متوجه ادبیات عامه 

بود.مقــاالت مختلفــی از ایشــان  دربــاره 

شاهنامه شناســی چــاپ شــده اســت که 

بخشــی از آنها در کتاب »آفرین فردوســی« 

منتشر شده است و این نشان دهنده عالقه 

 ایشــان به شــاهنامه پژوهی و انطباق آن با 

ادبیات عیاری است. 

ادامــه  فردوســی مشــهد  استاددانشــگاه 

داد:این کتاب، افق کار دکتر محجوب است 

که مسائل سنگین و پیچیده را به حوزه فهم 

مــردم  می برد.نکته قابل توجــه این کتاب، 

زبــان ســاده و داســتان وار و همه کس فهم 

آن اســت تا برای عموم قابل استفاده باشد.

مخاطــب دکتر  محجوب در همه پژوهش ها 

عموم مردم هســتند در عیــن اینکه خواص 

هم می توانند از آن بهره مند شوند.  

  محجوب؛استاد یگانه
نصراللــه حــدادی ســخنرانی پایانــی این 

نشســت مجــازی بود 

کــه بــه ایــراد ســخن 

 : گفــت و ا . خت ا د پر

انســـان  محجــــــوب 

نــوع  در  یگانــه ای 

خودش  بود، از باب اینکه توانســت فرهنگ 

عامه را به عنوان یک کرســی در دانشــگاه 

تهران به پا کند.او توانست ادبیات عامه را به 

دانشگاه  ببرد و تدریس کند و امروز بسیاری 

از دانشجویانش راه او را ادامه می دهند.   

این پژوهشــگر حوزه تهرانشناســی تاکید 

کرد: محمدجعفر محجوب، با دقت بســیار 

زیــاد لغــات و اصطالحــات مــردم را ثبت 

اصطالحــات  ضبــط  می کرد.خیلی هــا  و 

و ضرب المثل هــا را جمــع آوری کرده انــد 

ولــی این ها حالــت عامیانــه دارند.اما کار 

اینهاســت.او  داستان های  ورای  محجوب، 

عامیانــه مــردم کوچه و بــازار را جمع آوری 

کرد که مربــوط به روزگاری بــود که مردم 

پــای کرســی ها می نشســتند و داســتان 

 می خواندند.او این داستان ها را به دانشگاه 

برد و تبدیل به واحد درسی کرد.

او تاکیــد کــرد: وجه دیگر کار او این اســت 

کــه خــودش تحقیــق میدانــی  می کــرد، 

بــه قهوه خانه هــا و زورخانه هــا می رفــت و 

اصطالحــات رایــج در آنجــا را هــم از نظر 

آواشناسی و هم از نظر معنایی ثبت و ضبط 

 می کرد.یکــی از کارهــای او این اســت که 

سخنوری، نوعی مشاعره که در قهوه خانه ها 

انجام می شــد، را ثبــت کــرد.کار دیگر او، 

جمع آوری  فتوت نامه ها است.آنچه ما امروز 

مثال »اخالق کســب و پیشــه« می نامیم، در 

گذشته به شــکل فتوت نامه هایی بودند که 

شــرافت کاری و  منشــور اخالقــی اصناف 

مختلف را  در بر می گرفت.  

رعایــت  ضمــن  نشســت،  ایــن  درپایــان 

پروتکل های بهداشــتی با حضور ریاســت و 

معاونین پژوهشی و اجرائی انجمن لوح تقدیر 

و سپاس  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به خانم 

شهرزاد محجوب فرزند ارشــد مرحوم دکتر 

محمدجعفر محجوب اهداء شد. 
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احساس ازدست دادگی
یادی از مرحوم استاد اسماعیل سعادت

رفتّی و همچنان به خیال من اندری

گویی که در برابر چشمم مصّوری

خبر این بود: استاد اسماعیل ســعادت در 95سالگی درگذشت؛ 

خبــری تکان دهنــده بــرای اهــل فرهنــگ، همــراه بــا »احســاس 

ازدســت دادگی« کــه اگر به جــای »95ســالگی« اعالم می شــد در 

»95۰ ســالگی« بــاز هــم تکان دهنــده بــود، همــراه با »احســاس 

ازدست دادگی«.

حالی که در ضمیر من آشوب می کند

احساس گریه آور از دست دادگی ست

»یادکرد به نیکی« در حق بســیاری از درگذشــتگان پیروی از یک 

حدیث اســت؛ این حدیــث: »از مردگانتان به نیکی یــاد کنید: اذکروا 

موتاکم بالخیر«، اما از بعضی و تأکید می کنم از بعضی، 

از آن  رو به نیکی یاد می شــود که خود مظهر نیکی در 

ایــن جهان آکنــده از بدی بوده اند و بی گمان اســتاد 

ســعادت یکی از آن ها بود.او یکی از مظاهر نیکی بود 

و در نتیجه آراســته بود به صفات نیــک، به »فضایل«.

یکی از ضرب المثل هایی که پیوســته بــر زبان مردم 

می رفــت، بر زبان نســل های پیش تــر، و دریغا که در 

نسل های بعدتر پیوســتگی خود را از دست داد، این 

ضرب المثل اســت: »درختی که باردارد ســرش خم 

است«؛ یعنی آن کس که دانش دارد آزاده و فروتن است، بی ادعاست، 

و استاد سعادت چنین بود؛ بی ادعا بود و پیوسته در کارهای فرهنگی 

ـ از او شنیدم  ـ که گهگاه دست می دادـ  می کوشید.در یکی از دیدارهاـ 

که می گفت: »زندگی یعنی کار و کار و کار« و خود، به راستی در زندگی 

چنین بود و این بیت موالنا را پیش چشم داشت که:

دوست دارد دوست این آشفتگی

کوشش بیهوده به از خفتگی

او،  ارجمنــد  بود.آثــار  ســودمند  و  مســتمر  او  کوشــش های  و 

از ترجمه هــای دقیــق و فصیــح و بلیغــش تــا نوشــته هایش و تــا 

ویراســتاری هایش، جملــه گواهــان صادقی هســتند بــر اثبات این 

مدعا؛ بر اثبات این مدعا که اســتاد ســعادت یک عمر در کار اعتالی 

فرهنگ این مرز و بوم به جان کوشــید، بی ادعا با عشق و با پشتکاری 

تحســین برانگیز.یکی از آثار به بارآمده از دانایی و دانش و روشمندی 

و پشــتکار او »دانشــنامۀ زبان و ادب فارسی« اســت که جایش خالی 

بود و به وجودش ســخت نیاز و همت و دانش و پشتکاری می بایست 

برای ظهور آن چون همت و دانش و پشتکار زنده یاد استاد اسماعیل 

ســعادت؛ او که دو زبان خارجی، زبان انگلیســی و زبان فرانسوی را 

خوب می دانست و بر معانی ای که از آن دو زبان ترجمه می کرد تسلط 

داشــت؛ از مفاهیم فلسفی تا معانی هنری پرورده شــده در رمان.در 

جنب این دانش ها، برخالف بســیاری از زبان دانان، نه فقط با زبان و 

ادب فارسی بیگانه نبود که فارسی دانی بود آگاه و چیره بر دقایق زبان 

و ادب فارسی.

یکی از ویژگی های شعر »ریختن بحر در کوزه« است.گاه یک بیت، 

حتی یک مصراع دریایی از معنا را که در بر گرفته اســت، پیش چشم 

می آورد و احساسی را بیان می کند که با نوشته ای مفصل و گزارشی 

ـ بیان حال  ـ بــه گفتۀ حافظـ  طوالنی هم قابل بیان نیســت.از جملهـ 

اهل درد است به زبان شعر، »به لفظ اندک و معنی بسیار«:

بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار

و گاه »حــال اهــل درد« به ســبب از دســت رفتن 

شخصیت هایی به زبان شعر، در بیتی »به لفظ اندک 

و معنی بسیار« آن سان بیان می شود که چون »محک 

تجربه در میــان آید«، یعنی درد تجربه شــود، معلوم 

می شود که بهتر و گویاتر از آن ممکن نیست!

آیا بهتر، رساتر و گویاتر از این بیت معروف رودکی 

ــ که در سوگ شــهید بلخی سروده است ــ می تواند 

زبان حال دردمندانی باشــد که اســتاد ســعادت را می شناخته اند و 

اکنون به سوگ او نشسته اند؟

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

راستی ما چند اسماعیل سعادت داریم و اکنون که او دیگر در میان 

ما نیست »جانشــین« و »جایگزین« او کیست؟ آیا آن گاه که به معنای 

جانشینی و جایگزینی بزرگان ازدست رفته ای چون استاد اسماعیل 

ســعادت می اندیشــیم بی اختیار از ذهنمان نمی گــذرد و بر زبانمان 

نمی رود که:

وای بر جنگلی که هر کهنش

شاخه ای تازه درکنار نداشت

اصغر دادبه
عضو هیئت مدیره انجمن
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از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخرفرهنگی؛

امکان دانلود رایگان آثار منتشر شده انجمن فراهم شد

مجموعه زندگینامه ها و آثار منتشــر شده از سوی انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به صورت دیجیتال در اختیار مخاطبین و 

عالقه مندان به کتب علمی و فرهنگی قرار می گیرد. بنابراعالم معاونت پژوهشی انجمن، تاکنون بیش از 19۴ عنوان زندگینامه از مفاخر 

فرهنگی کشــور و بیش از 1۰۰ عنوان کتاب در موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی، فلســفی، عرفانی و … به همت انتشارات 

این مجموعه منتشر شده است که عموم علم و فرهنگ دوستان کشور می توانند با مراجعه به پایگاه ازاطالع رسانی انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی نســخه دیجیتال این آثار را مطالعــه نمایند. عالقه مندان می توانند برای مطالعه این آثار به پایگاه اطالع رســانی انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی به نشانی www.anjom.ir مراجعه نمایند.

 بیانیه انجمن درمحکومیت هتک حرمت 
به پیامبراکرم)ص( و قرآن کریم

درپی هتک حرمت یک نشــریه فرانسوی به ســاحت قرآن کریم و پیامبر اعظم)ص(، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به جهت محکومیت 

این اقدام ضددینی و انســانی، بیانیه ای صادر کرد.درمتن این بیانیه آمده است: »انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؛ همانا قرآن را فرو 

فرستادیم و خود نیز از آن حفاظت خواهیم کرد.« هتک حرمت به جانب کتاب مقدس اسالم و نیز پیامبر رحمت و هدایت، حضرت محمد 

صلی الله علیه و آله و ســلم، از ســوی ناآگاهان تاریک ضمیر، موجب اندوه و خشم آزاد اندیشان و دین مداران به ویژه جمیع مسلمانان در 

سراسر کره خاکی گردید. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این اقدام جاهالنه برخاسته از انگیزه های تفرقه افکنانه و ضد وحدت بخش را در 

زمانه ای که ابناء بشر را جز تمسک و توسل به منابع وحیانی و نور هدایت گر ادیانی به ویژه منبع الیزال قرآن کریم و سنت به جای مانده از 

پیام آور مهربان آن، نبی اکرم )ص(، راهی نمانده است، محکوم می نماید و امید واثق دارد خداوند کریم جان این جاهالن و هتاکان را به 

حقیقت دین و وحی روشن گردانیده و هدایتشان فرماید.انجمن آثار ومفاخر فرهنگی ایران.«

برگزاری همایش ملی بزرگداشت آیت ا... کوهستانی)ره( 
باهمکاری انجمن

همایش ملی بزرگداشــت آیت ا...  العظمی حاج شیخ محمد کوهستانی باهدف شناساندن مفاخر و شناخت 

جایگاه علمی و اجتماعی آیت ا... کوهســتانی، شــناخت ابعاد دینی و اجتماعی و فرهنگی این عالم ارزشمند و 

شناســاندن زوایای پنهان ایشان به نســل جوان باهمکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود. زهد، 

پارسایی و ساده زیستی در مسیر عملی آیت ا... کوهستانی)ره(، نقش آیت ا... کوهستانی)ره( در فرهنگ عمومی، 

توحید، خداباوری و والیتمداری در ســیره عملی آیت ا... کوهســتانی)ره(، زمان شناســی، آگاهی، اجتماعی و 

سیاسی آیت  الله کوهستانی)ره(، آیت ا... کوهســتانی)ره( از منظر بزرگان، کرامات، حاالت عرفانی، جلوه های 

رضا و تسلیم در سیره آیت ا... کوهستانی)ره(، آرا، نظرات، فقهی، فلسفی و عرفانی آیت ا... کوهستانی)ره( و سیره 

عملی آیت  الله کوهستانی)ره( و مدیریت حوزه علمیه و طلبه پروری از محورهای این همایش اعالم شده است.

استانداری مازندران، صداوسیمای مازندران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشگاه مازندران، آموزش وپرورش مازندران، شورای 

اســالمی شهر بهشهر، فرمانداری بهشــهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی اســالمی مازندران و شهرداری بهشهر در 

برگزاری این همایش مشارکت دارند. عالقه مندان برای ارسال آثار می توانند از طریق ایمیلinfo@koohestanihamayesh.ir و یا ارسال 

پســتی به آدرس دبیرخانه این همایش واقع در مازندران، بهشــهر، بلوار شهید مطهری، میدان بصیرت، مجتمع فرهنگی هنری بصیرت، 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهشهر،کد پستی ۴۸51۸۴۶۴15 اقدام کنند.

اتاق خبر
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در ماه های مــارس و آوریل 1۸۴۸ میالدی مطابــق با اواخر ربیع 

الثانی و اوایل جمــادی االول 1۲۶۴ هجری - کــه مقارن با ماه های 

آخر ســلطنت محمد شاه قاجار باشــد - نقاش فرانســوی به نام ژول 

لورنس در تهران بوده، مناظری چند از گوشه و کنار پایتخت ایران را 

در آن هنگام ترســیم کرده است. بازاری که در خیابان مولوی نزدیک 

چهارراه ســیروس واقع شــده و به طرف بقعه سید اســماعیل و بازار 

نجارها و بازارهای دیگر آن حدود می رود به نام »بازار دروازه« خوانده 

می شــود.محل این بــازار و حول و حــوش آن - از هنگامی که شــهر 

تهــران را به پایتختی ایران برگزیده اند. همیشــه یکی از بارونق ترین 

و پرجمعیت ترین نقاط شــهر  بوده است 

و امــروز هم نه تنها قســمت های مجاور 

بازار مزبور در خیابان سیروس و خیابان 

مولوی با دکانها و قهوه خانه های بزرگ 

و پرجمعیت خود از رونق همیشگی این 

محل حکایــت می کند، بلکه به اقتضای 

افزایش جمعیت و داد و ستد روزافزون، 

تمام قسمت های شهر، آبادی و رواج کار 

بازار مزبور هم ازدیاد پیدا کرده اســت و 

برای کســانی که طالب مشاهده مناظر 

زندگــی طبقه پــرکار و فعــال و در عین 

حال ســاده دل و بی تکلف شــهر تهران 

باشــند و بخواهند احتیاجات پوشاکی 

و خوراکــی و اغذیه متعــدد پخت بازار و 

سایر نیازمندی های مختلف روزمره توده 

واقعی مردم این شهر را از نزدیک درک 

کنند و احیانا تحت تأثیر مشهودات خود قرار گیرند، عبور از بازار مزبور 

و حول و حوش آن از جمله محوطه معروف به »میدان سوخت« ومیدان 

کاه فروشــها« - که دهانه شــمالی بازار نامبرده در آنجا باز  می شود - 

دارای فایده بسیار خواهد بود.

پیش از آنکه شــهر تهران، در عهد ناصرالدین شاه قاجار، ) به سال 

1۲۸۴ قمــری( به وضع اساســی توســعه یابد و دروازه های شــهر به 

مســافتی دورتر از دروازه های سابق بنا شود، به جای مدخل جنوبی 

بازار فوق الذکر - یعنی همان محلی که اکنون از سمت خیابان مولوی 

داخل این بازارمی شــوند. دروازه قدیــم حضرت عبدالعظیم)ع( قرار 

داشت، به همین دلیل هم بازار مزبور به نام بازار دروازه خوانده می شد 

و در اراضی بیرون دروازه هم باراندازها و ســراها و ابنیه دیگری که از 

قدیم االیام در کنار شــهرها و پشــت دروازه ها، به فراخور احتیاجات 

طبیعی و عمومی هر شــهر الزم  می آمده اســت، احداث شــده بود و 

پــس از آنکه دروازه جدید حضرت عبدالعظیــم )ع(، در محل کنونی 

میدان شــوش، بنا شــود دروازه قدیمی متروک و ویران شد و اثری از 

آن بر جــا نماند، مانند دروازه جدید حضــرت عبدالعظیم )ع( و ابنیه 

بیرون شهر قدیم هم درون شهر جدید واقع شد و از جمله آنها مسجد 

کوچکی به نام مسجد بهشتی و قسمت هایی از کاروان سراهای چند 

که ضمن ادامه خیابان ســیروس تــا میدان امین الســلطان از میان 

نرفته هنوز باقی و مورد استفاده می باشد، از جمله مناظری که نقاش 

فرانســوی / ژول لورنس ترسیم کرده است منظر شهر تهران از بیرون 

دروازه سابق الذکر یعنی دروازه قدیمی 

حضــرت عبدالعظیــم )ع( می باشــد.با 

مشاهده  نقاشــی مزبور معلوم می شود 

که در کنار یکــی از برج های 11۴ گانه 

حصار شــهر تهران دیوار و برجی افزوده 

که دروازه شــهر را در وســط ایــن دیوار 

قــرار داده بودند و عقب دیــوار احداثی 

مزبور هم دروازه اصلی بر باروی قدیمی 

قــرار داشــته اســت؛ ضمنا قســمتی از 

جبهه جنوبی باروی تهران، از آثار شــاه 

طهماسب اول صفوی، در همین نقاشی 

ترسیم شده است.الزم به توضیح نیست 

که در موقع ترسیم این نقاشی هنوز بازار 

دروازه ساخته نشده بود و پس از عبور از 

دروازه و ورود به شــهر از فضای باز و آزاد 

و از میان گرد و غبار راه های کج و معوج 

داخل شهر را می پیمودند و به بازارهای محدود و غیر منظم آن موقع 

تهران می رسیده اند.

منظره جالب دیگری که نقاش فرانسوی از تهران قدیم تهیه کرده 

اســت، محل فعلى انتهای جنوبی خیابان ناصر خسرو و دورنمایی از 

گنبد و مأذنه مسجد شاه تهران است. بسیاری از اهالی محترم تهران 

به خاطر دارند که از میدان مقابل شــمس العماره تا مســجد شــاه ، 

بــازاری به نام بازار کنار خندق وجود داشــت که ضمن عریض کردن 

خیابان ناصریه )ناصر خسرو کنونی( از میان رفت و تیمچه صدراعظم 

و دکانهای ضلع غربی بازار مزبور در کنار جبهه جدیداالحداث خیابان 

اخیرالذکر قرار گرفت.

چندگوشه از تهران در یکصد و ده سال پیش

سید محمدتقی مصطفوی کاشانی، باستان شناس
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آرامگاه ابوعلی سینا 
مقدمات ســاخت بنای کنونی این آرامگاه در سال 1۳۲۲ خورشیدی فراهم 

شد . طرح آرامگاه را مهندس هوشنگ سیحون به سبک معماری دوره و سده ای 

که بوعلی ســینا در آن می زیســته از روی قدیمی ترین بنای تاریخ دار اسالمی 

یعنی برج گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس اقتباس کرده است. ساخت بنای 

جدید این آرامگاه به همت انجمن آثارملی)مفاخر فرهنگی( انجام شده است.

آرامگاه حاج مالهادی سبزواری
فضــای داخلی آرامگاه شــامل طرحی چلیپایی شــکل اســت کــه در آن 

حجره هــا و اتاق هایی تعبیــه گردیده اســت. تزیینات، ترمیم و اســتحکام 

بخشــی از آرامــگاه در اوایــل ســال 1۳40 خورشــیدی توســط انجمن آثار 

ملی)مفاخر فرهنگی( انجام شده است.



تازه های نشر انجمن
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر محجوب

محمد جعفر محجوب، ادیب و محقق و فرهنگ پژوه نامدار ایرانی در سال1۳۰۳ شمسی در تهران زاده شد. او درسال 1۳۲۶ در 

رشته علوم سیاسی و در سال 1۳۳۳ در رشته زبان و ادبیات فارسی لیسانس خود را از دانشکده حقوق و ادبیات دانشگاه تهران 

دریافت کرد. او درسال 1۳۴۲ موفق به دریافت درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد. از سال 1۳۳۶ به بعد 

سمت های مدرس، دانشیار و استاد زبان و ادب فارسی را در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تهران به عهده داشت. در سال های 

1۳5۰ و 1۳51 به عنوان استاد میهمان در دانشگاه آکسفورد انگلســتان و دو دوره در سال های 1۳5۳ تا 55 و 1۳۶1 تا ۶۳ در 

دانشگاه استراسبورگ فرانسه به آموزش زبان و ادبیات فارسی پرداخت. او مدت ۲۳ سال عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی وابسته به 

یونسکو بود. دکتر محجوب از سال 1۳5۸ تا 1۳59 ریاست فرهنگستان زبان و فرهنگستان ادب و هنر ایران را به عهده داشت. 

روضه سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس
این اثر حاوی ۲ ســرفصل کلی با عناوین »بنی امیه« و »در ذکر خلفای بنی عباس« و یک مقدمه به قلم »پروفســور ویلم فلور« 

 است.  مصحح ارجمند این اثر، میرهاشم محدث در پیشگفتار خود  نکات مهمی را درباره کتاب مطرح نموده، من جمله اینکه 

بخش هایی از این اثر در دسترس نیست و آن چه از روضه ها باقی مانده مورد  تصحیح قرار گرفته و به همین دلیل نیز این کتاب 

که روضه سوم از ُخلد برین است ناتمام آغاز می گردد و در ادامه مطالب او،  نیز نکاتی نغز از پروفسور ویلم فلور آمده که در شرح 

و بیان این اثر، مکفی و وافی به مقصود است. 

سه رساله در موسیقی قدیم ایران
کتاب »ســه رساله در موســیقی قدیم ایران« اثر عبدالرحمن ســیف غزنوی به کوشــش دکتر منصوره ثابت زاده در سلسله 

انتشــارات  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. این سه رســاله عبارتند از: رساله موسیقی  نجم الدین کوکبی بخارایی، 

رســاله موســیقی خواجه عبدالرحمن بن ســیف الدین غزنوی و رســاله ای از مولفی ناشــناس همراه با منظومه شش  مقام 

ماوراءالنهر. 

فصلنامه تخصصی »حکمت نامه مفاخر« ویژه ابن سینا )ویژه نامه شماره9(
عناوین مقاالت منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: مفهوم زیبایی در اثولوجیای منسوب به ارسطو و شرح ابن 

ســینا بر آن؛ از دکتر حسن بلخاری قهی؛ تصحیح انتقادی األجوبة عن المسائل الحکمیة؛ از دکتر علی اصغر جعفری ولنی؛ 

محیا مهرجدی؛ ادّله تجّرد نفس انسان از دیدگاه ابن سینا؛ از دکتر محّمد جعفر حیدری؛ مواجهه اشراقی ابن سینا و مالصدرا 

با عقل و نفس؛ از دکتر حسن سّیدعرب؛ میراث اخالقی بوعلی سینا؛ کتاب شناسی تحلیلی؛ از دکتر رستم فالح؛ امر زیبا یا 

زیبایی در نظرگاه افالطون و بوعلی ســینا )با تکیه بر رســالۀ افالطون و رسالۀ فی ماهیۀالعشق پور سینا(؛ از دکتر مصطفی 

میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده عباسانی؛  جایگاه بحث مغالطه در منطق ابن سینا؛ از دکتر سیما سادات نوربخش. 

فصلنامه تخصصی »حکمت نامه مفاخر« ویژه ابوریحان بیرونی )ویژه نامه شماره 10(
عناوین مقاالت منتشــر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: ابوریحان بیرونی و یوگاســوترا )رسالة پاتنجل(: از دکتر 

حسن بلخاری قهی؛ ابوریحان بیرونی؛ ریاضی دان و فیلسوف: از دکتر احمد تمیم داری؛ سفر به هند از نگاه بیرونی در تحقیق 

ماللهند: از دکتر نرگس جابری نســب؛ ابوریحــان بیرونی؛ تاریخ و تاریخ نگاری: از دکتر نادره جاللی؛ جایگاه اندیشــه های 

ابوریحان بیرونی در توســعه جغرافیا: از عادله آقایی؛ دکتر پروین خدادادی؛ بررســی آمــاری منابع صیدنۀ بیرونی: از دکتر 

محمدابراهیم ذاکر؛ نگاهی به پرسش های ابوریحان بیرونی و پاسخ های ابوعلی سینا: از دکتر غالمحسین رحیمی؛ ابوریحان 

بیرونی؛ روستازاده انسان گرای دانشمند: از دکتر حبیب الله عباسی؛ دکتر زهرا صابری تبریزی؛ دانای در حصار؛ نگاهی به جایگاه و منزلت 

ابوریحان بیرونی در عرصۀ ادب فارسی: از دکتر یدالله قائم پناه؛ فّره ایزدی افریدون خداوندگار نیرنگ و جشن بازگشت فَرَوهران به روایت 

ابوریحان بیرونی و شیخ اشراق سهروردی: از دکتر حسن مهدی پور؛ فرض الله عبدی سهروردی. 


