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گفت و گو با استاد احمد سمیعی گیالنی

گزارشی از نشست مجازی بزرگداشت دکرت یدالله مثره

گزارش آئین مجازی بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی

گزارش مراسم بزرگداشت مجازی مرحوم استاد حسین خدیو جم

فارابی؛ موسس فلسفه دوره اسالمی؛ گفتاری از رئیس فرهنگستان علوم ایران

تسلط همزمان بر کتا بشناسی و نسخه شناسی ؛ یادداشتی به قلم رسول جعفریان

فقیِه حکیم ؛ یادداشتی به قلم سید حسین نرص

اتاق خرب انجمن
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سخن ماه

دو مصداق بارز فرهنگ؛ »مفخر« و »اثر«

نوشــتن از بزرگان، پاسداشــت مقام و به خاطر 

داشتن  آنها، هم شــیرین است و هم روا؛ اما سخت 

اســت و مشکل. چراکه عنان توسنی چنین راه پیما 

را به جاکشــاندن و تاخت دادن، بی تردید مهارتی 

اســت که ممارســت های اخالقی و حرفــه ای را به 

مــدد می طلبد. چه، هــر که را و هر چــه را، آن گاه 

که بــر آن می شــویم بررســیم ، ســپهری متنوع و 

متکثر از وجوه چندگانه ی ایشــان در برابرمان رخ 

می نمایاند.

از ایــن رو، بیم عــدم پرداختن به وجهــی از این 

وجوه یا تأکید پیش از اندازه بر دیگر وجوه، همواره 

دغدغه ی نهادها و مؤسســاتی است که دل به دریا 

می زننــد و افتخار میزبانی یادگذاری و پاسداشــت 

مفاخر فرهنگی را به دست می آورند.

موالنــا  بیــت  مصــداق  بــه  حــال  هــر  بــه 

جالل الدین:»آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر 

تشنگی باید چشــید«؛ بر ماست که حتی به نقص و 

اندکی، به حســب وظیفه، جامی از این چشمه های 

جوشان دانندگی بنوشیم و بنوشانیم.

از آنجــا که زنجیــرۀ پویای فرهنگ، متشــکل از 

حلقه هــای دیروز، امروز و فرداســت، پوســیدگی و 

نادیده انگاشــتن هر یک از حلقات، خســرانی است 

کــه گاه جبرانــش اگر محال نباشــد، اما بــه یقین 

زمانبر و هزینه بردار خواهــد بود. چنین زنجیره ای 

به ســان عروةالوثقی حیات مادی و معنوی بشــر و 

به ویژه انســان ایرانی، از چنــان اهمیتی برخوردار 

اســت که رویکرد همه جانبه به آن، آن هم با نگاهی 

همدالنه و بــه دور از حب و بغض هــای غیرعلمی و 

اخالق پژوهشــی، ضمانت گر فردای روشن انسانی 

خواهد بود.

به راستی مصداق بارز فرهنگ را باید در ذیل دو 

مفهوم »مفخر« و »اثر« پی گرفت. نخستین را بازه ای 

زمانی به نام »تولد و مرگ« یا »ابتدا و انتها« محدود 

و معــدود می دارد امــا دومین یعنی »اثــر« را گرچه 

»ابتدایی« دارد، ولی مهمترین ویژگی اش جاودانی 

و ازلی بودن اســت. مرگ اولــی، زایش دومی را در 

بــردارد و با رجعت به دومین، معــادِ دیگر بار مؤلف 

آغــاز می شــود؛ مؤلف از البه الی ســطور و ســطوح 

»اثر« به نــوا در می آید و بــاب گفت وگویی دیگر بار 

آغاز می گــردد: »که من خموشــم و او در فغان و در 

غوغاست«.

امید داریم بازخوانی ســنت فکری اندیشمندان 

ایــن مرز و بــوم، فتح بــاب گفت وگو و هم اندیشــی 

امروزیان با دیروزیان باشــد به ویژه آنانی که در این 

غوغای جهان مدرن،کمتر مجال چنین مواجهه ای 

را می یابند. ایدون باد!

کاوه خورابه
سردبیر
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و  اولین  موضوع،  این  با  آشنایی  برای 

این معناست  بر  تأكید  نكته،  ضروری ترین 

مضاف  فلسفه های  جزو  هنر  فلسفه  كه 

محسوب می شود و نه فلسفه محض. 

فلسفه مضاف به علومی اطالق می شود 

كه موضوع یا مبحثی را )غیر از فلسفه( با 

بر استنتاج و استنباط  متد و اصول حاکم 

فلسفی مورد توجه و بررسی قرار می دهد 

تاریخ، فلسفه علم، فلسفه  همچون فلسفه 

فیزیک و.... به عنوان مثال منظور از فلسفه 

تاریخ نه صرفًا روایتهای تاریخی است و نه 

تاریخ به ماهو تاریخ، بلكه فلسفه ای مضاف 

بررسی  به  فلسفی  ابزار  و  متد  با  كه  است 

تاریخ و تحوالت آن می پردازد. 

در فلسفه های مضاف موضوع نه وجود 

است نه ماهیت، نه وحدت است نه كثرت، 

نه عرض است نه ذات، نه حدوث است نه 

در  كه  دیگر  مفاهیم  از  بسیاری  نه  و  قدم 

می گیرد  قرار  بررسی  مورد  محض  فلسفه 

علمی  خاص  رشته  یك  آن،  موضوع  بلکه 

برگزیده  فلسفی  بررسی  برای  كه  است 

شده است. 

در این قلمرو تنها از نوع رویكرد و ابزار 

موضوعاتی  نه  می شود  استفاده  فلسفی 

است،  محض  فلسفه  مباحث  بنیان  كه 

رویكرد،  این  حضور  است  ممكن  گرچه 

پای موضوعات فلسفه محض را نیز به میان 

بالعرض  كاركردی  حضور  این  اما  بكشد 

دارد نه بالذات. به عنوان مثال ممكن است 

در بررسی فلسفه تاریخ، از وجود نیز سخن 

گفته شود لكن این وجود ماهیتی تاریخی 

ممکن  علم  فلسفه  در  فلسفی.  نه  و  دارد 

است از چیستی اشیاء سؤال شود لکن این 

فلسفه  در  ماهیت  بحث  با  متفاوت  سؤال، 

بحث  ارکان  از  ماهیت  فلسفه،  در  است. 

است لکن در علم، به عوارض و نتایج امور 

آنها.  ذاتی  ماهیت  تا  می  شود  توجه  بیشتر 

مضاف،  فلسفه های  ساحت  در  بنابراین 

كنكاش  و  كاوش  مورد  علم  هر  موضوع 

صورت،  بدین  و  می گیرد  قرار  فلسفی 

فلسفه آن علم خاص شكل می گیرد. 

 حال می گوییم فلسفه هنر در عداد این 

غایت  و  می گیرد  قرار  مضاف  فلسفه های 

آن تبیین وجود و ماهیت هنر و نیز تمامی 

و  وجود  این  عرصه  در  که  است  مسائلی 

ماهیت مطرح می شوند )که در جای خود 

فلسفه  مثاًل  گفت(.  خواهیم  سخن  آنها  از 

هنر،  ماهیت  تبیین  برای  تالِش  در  هنر 

عرضه  را  نظریه هایی  و  تئوریها  سلسله 

می کند که برخی از آنها عبارتند از: تئوری 

 . و...  فرم  تئوری  بیان،  تئوری  میمسیزم، 

به  بعدی  بابهای  در  کرد  خواهیم  سعی  ما 

بحث  مورد  و  ذکر  را  تئوریها  این  اختصار 

قرار دهیم. 

تبیین  در  هنر  فلسفه  که  رویکردی 

در  برمی گزیند  هنر  نظری  بنیادهای 

الزامات،  با  خود  هنر،  فلسفه  فلسفِه 

قرار  تأمل  مورد  چندوچون هایی  و  نقدها 

تبیین  قصد  كه  فیلسوفی  مثاًل  می گیرد. 

به یك عبارت  و  دارد  را  هنری  رشته  یک 

را تبیین  بنیان های تئوریك آن  می خواهد 

تخصص  و  رشته  آن  با  باید  الزامًا  سازد 

فیلسوفی  كنید  تصور  باشد.  آشنا  هنری 

بخواهد از ماهیت موسیقی سخن گفته یا 

آن را در یک دستگاه فلسفی به نقد بکشد، 

و  بوده  آشنا  موسیقی  با  باید  وی  منطقًا 

باشد  داده  انجام  تمریناتی  عمل،  در  گاه 

فلسفه  پیرامون  آراءاش  نبود  چنین  اگر  و 

)البته  نمی شود  انگاشته  جدی  موسیقی 

الموسیقی  علم  »جوامع  در  ابن سینا  آراء 

موسیقی  تاریخ  اما  است  فوق العاده  شفا« 

عبدالقادر  و  فارابی  چون  كسانی  اقوال 

بیشتری  اعتبار  و  سندیت  را  مراغی 

بدین  دقیقًا  را؛  ابن سینا  آراء  تا  می بخشد 

بر  اشراف  ضمن  بزرگ  دو  این  كه  دلیل 

در  نیز  دستی  موسیقی،  نظری  مباحث 

عمل داشته اند.(

مسائلی  مهمترین  از  یکی  خود  این   

است که شاید نه در خود فلسفه هنر که در 

می گیرد.  قرار  توجه  مورد  هنر  فلسفه  نقد 

هستند  فوق الذكر  رأی  مقابل  در  زیرا 

یک  همچنانکه  دارند  اعتقاد  كه  کسانی 

الزامًا  فیلسوف برای تبیین فلسفه فیزیک 

نمی بایستی یک فیزیکدان باشد در این جا 

نیز تخصص در یک رشته هنری، شرط الزم 

تحلیل آن رشته هنری نیست. فارابی كه از 

او نام بردیم از جمله كسانی است كه این 

رأی را نمی پذیرد. وی در مقدمه »موسیقی 

کبیر« بر ضرورت آشنایی فیلسوف با مبانی 

آن رشته هنری كه می خواهد از آن سخن 

مثال  عنوان  به  فارابی  دارد.  تأکید  بگوید 

به  یاد می کند که  ریاضیدان  از بطلمیوس 

عنوان مثال بسیاری از نغمه های متالئم را 

می خواسته  وقت  هر  و  نمی كرده  احساس 

و  ماهر  موسیقیدانان  بیازماید  را  آنها 

او  برای  را  آنها  تا  می فرموده  را  كاردانی 

بیازمایند.  

دکتر حسن بلخاری قهی
رئیس انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی

نگاهی به چیستی فلسفه هنر 
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که  بنیادینی  سؤال  همان  به هرحال   

فلسفه  در  فلسفه  و  علم  میان  نسبت  در 

صورتی  به  نیز  اینجا  است  مطرح  علم 

اول  گروه  مقابل  در  می شود.  تکرار  دیگر 

تحلیل  برای  معتقدند  که  کسانی  هستند 

فیلم الزامًا نباید کارگردان بود زیرا در این 

عرصه ابزاری به خدمت گرفته می شود که 

شده  گرفته  به کار  ابزار  با  متفاوت  ماهیتًا 

در  )فارابی  است.  هنری  اثر  یک  خلق  در 

فوق الذكر معتقد است  مثال  تبیین همان 

موسیقیدانی كه قادر به احساس جزئیات 

از  استفاده  با  می بایست  نیست  علم  یك 

آن  تخیل  به  مناسبت(  )یا  مقایسه  روش 

طریق،  این  از  را  آنها  و  پرداخته  جزئیات 

این  اساس  بر  دیگر  عبارت  به  كند.  حس 

متن  یک  همچون  هنری  اثر  یک  دیدگاه 

قابلیت  که  متنی  می شود؛  گرفته  نظر  در 

مفسر  یک  بنابراین  دارد.  تحلیل  و  تفسیر 

هرمنوتیک برای تفسیر پدیده های هستی 

تفسیر  برای  که  نمی  اندیشد  این گونه 

)بر  باشد،  آن  آفریدن  به  ناگزیر  هستی  

اساس این تز كه تفسیر ما، همان آفرینش 

ماست(. این مسأله یک سفسطه است زیرا 

بلکه  نیست  مفسر  وجود  به  قائم  هستی 

دارد.  منفک  و  مجزا  ساحتی  خود  برای 

هستی  تبیین  و  تحلیل  برای  بنابراین 

آفرینندگی  از  غیر  ابزاری  به  می بایست 

خود  نقد،  و  فلسفه  اصواًل  و  گردید  مسلح 

به  بنا  و  است  شناختی  معرفت  امر  یک 

همین معنا، مقرر نیست مفسر یا فیلسوف 

را  اثر  آن  بتواند  باید  بلکه  بیافریند  اثری 

تفسیر نموده و جایگاه هستی شناسانه آن 

ساحت  روشنتر  زبان  به  گرداند.  روشن  را 

آفرینش یک اثر با ساحت نقد و تفسیر آن 

متفاوت است و بنا به همین تفاوت ابزاری 

نیست  الزم  اساس  این  بر  می طلبد.  دیگر 

یک مفسر فیلم، سازنده آن فیلم باشد زیرا 

ساحت  از  شناخت  ساحت  می کنم  تکرار 

آفرینش متمایز است. 

قطعًا  هنر  فلسفه  در  این كه  خالصه 

می بایست آشنا با موضوعی باشیم كه قصد 

تفسیر آن را داریم اما ضرورت ندارد همان 

به  رشته  آن  هنرمند  همچون  را  تخصص 

كمال دارا باشیم.

مطرح  دیگر  موضوعات  جمله  از 

این  به  پاسخ  نیز  یکی  هنر،  فلسفه  در 

فالسفه ای  آیا  که  است  بنیادی  سؤال 

و  گام برمی  دارند  شناخت  ساحت  در  که 

دیگر  و  شیوه ها  سبکها،  تکنیکها،  ابزار، 

تجربه  به  را  هنری  آفرینندگی  ملزومات 

اثر  مورد  در  محق  اند  نکرده  اند،  ادراک 

را  قضاوت  این  آیا  و  کنند؟  قضاوت  هنری 

مشروعیتی هست؟

فوق  سطور  در  حدودی  تا  مسأله  این   

ذکر گردید، اما این رویکردی دیگر است. 

توانایی  از  نه  بحث  این  دیگر  عبارت  به 

از  که  هنری  اثر  تبیین  و  نقد  در  فیلسوف 

او  دخالت  مشروعیت  عدم  یا  مشروعیت 

برخی  می گوید.  سخن  هنری  ابواب  در 

معتقدند فیلسوفی که رنگ را نمی شناسد 

یا  و  دهد  نظر  نقاشی  درباره  نمی تواند 

یک  آفرینندگی  مکانیسم  با  که  فیلسوفی 

آن  پیرامون  نمی تواند  نیست  آشنا  فیلم 

سؤال  این  مورد  در  دهد.  توضیح  فیلم 

برخی  دارد.  وجود  کلی  نظرگاه  دو  نیز 

معتقدند فیلسوف از آن رو که یک هنرمند 

دهد  نظر  هنر  مورد  در  نمی تواند  نیست 

بر  نمی توان  دهد  ارائه  نیز  نظری  اگر  و 

این  پیرامون  اما  نمود  بار  را  حقیقتی  آن 

مسأله تأمالتی جدی وجود دارد. از جمله 

شناخت  ساحت  فلسفه  ساحت  این که 

رویکرد  فلذا  شد(  ذکر  )چنان چه  است 

فلسفه به هنر یک رویکرد شناختی است. 

هنری  اثر  فیلسوف،  یک  دیدگاه  از  ثانیًا: 

همچون یک موجود است که در خلق خود 

سرچشمه  منشأیی  از  پیموده؛  را  مراحلی 

است.  داشته  بدنبال  را  تأثیراتی  و  گرفته 

هنری  اثر  برای  فیلسوف  عبارت  یک  به 

همین  است.  قائل  وجودی  ساحت  یک 

به  قادر  سهولت  و  سرعت  به  را  او  امر 

معرفت شناختی  و  هستی شناختی  تبیین 

ساحت  در  او  حضور  به  و  ساخته  اثر  آن 

می بخشد.  مشروعیت  هنر  نقد  و  فلسفه 

خود  فلسفی  حوزه  در  فیلسوف  بنابراین 

هنر  از  را  تبیین ها  عمیق ترین  می تواند 

شخصی  گرچه  دهد  ارائه  هنری  آثار  و 

كتاب  در  »لیونلوونتوری«  همچون 

کسانی  جایگاه  حق  به  هنر«  نقد  »تاریخ 

را  داوینچی«  »لئوناردو  و  »آلبرتی«  چون 

شایسته تر در نظریه پردازی هنر می داند تا 

كسانی چون کانت را )از این رو که دستی 

با  نیز  من   .) دارند  هنری  آفرینش گری  در 

هنر  فلسفه  گستره  اما  موافقم،  او  عقیده 

اثر  و  »هنرمند  سویه ی  دو  رویکرد  صرفاً 

هنری« نیست بلکه اثر در مواردی مستقل از 

صاحب اثر تعریف و تصویر می شود )تئوری 

به ماهو  اثر  صورت  این  در  مؤلف(.  مرگ 

الجرم  که  نمی شود  تعریف  هنرمند  با  اثر، 

خود او یا کسانی که همچون او هنرمندند 

مشروعیت ورود به این عرصه را دارا باشند. 

به هرحال حوزه ها و مباحث گسترده ای 

در عرصه فلسفه هنر مطرح است كه چنان كه 

ذكر كردیم هدف این نوشتار پرداخت به آنها 

نیست. امثله ای نیز كه در فوق ذكر گردید 

صرفاً با نیت آشنایی مخاطبان محترم با سنخ 

اصل  ورنه  بود  هنر  فلسفه  مباحث  جنس  و 

موضوع خود مجلداتی مفصل و توضیحاتی 

مطول را طالب است. 

اما از این رو كه الفاظ ابواب معانی  اند و 

نیز بنا به اصل »ادخل البیوت من ابوابها«؛ 

هنر،  ماهیت  شناخت  در  بحث  اولین 

الفاظی است كه در فرهنگ بومی ما برای 

بیان آن به كار می روند؛ الفاظی چون هنر، 

فن و صناعت. 
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نوآوری های کاذب برخی از مترجمین، 
خالقیت نیست

استاد احمد سمیعی گیالنی در گفت و گوی اختصاصی با مفاخر ماندگار:

 استاد احمد ســمیعی گیالنی، از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صدرا صدوقی

ســردبیر نشــریه ی علمیـ  پژوهشی »نامه ی فرهنگســتان«، ویراستار برجسته ی 

ایران، و صاحبنظر در سه حوزه ی علمی زبان شناسی، ویرایش و رسم خط زبان فارسی است. او عالوه بر ترجمه، تألیفاتی 

نیــز، بــه ویژه در زمینه ی ویرایش و نگارش، دارد.آیین نگارش. تهران: مرکز نشــر دانشــگاهی، ۱۳۶۶.ــ نگارش و ویرایش. 

تهران: سمت، ۱۳۷۸.ــ شیوه نامه ی دانشنامه جهان اسالم. تهران: بنیاد دایره المعارف اسالمی، چاپ دوم، ۱۳۷۵.ــ سی 

و هفت سال. تهران: شباویز، ۱۳۶۵.ــ ادبیات ساسانی. تهران: دانشگاه آزاد ایران. ۱۳۵۵ از جمله کتبی است که به قلم این 

استاد برجسته تألیف شده است، همچنین در فهرست آثار او ترجمه تعداد زیادی از متون خارجی به چشم می خورد که از 

آن جمله اند: یدرو. ۱۳۴۶. برادرزاده رامو. تهران: سازمان کتاب های جیبی.ــ فلوبر، گوستاو. ۱۳۴۷. ساالمبو. تهران: سازمان 

کتاب های جیبی با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین.ــ اکم دومونتنی، میشل. ۱۳۸۳. تتّبعات )گزیده(. تهران: سخن.ــ 

الینز، جان. ۱۳۵۷. چومسکی و ... در گفت و گو با این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی به آسیب شناسی عرصه 

ترجمه متون در ایران پرداخته ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.
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دریک نگاه کلــی وضعیت ترجمه 

متون خارجی در کشــور را چطور 

ارزیابی می کنید؟   

در حــال حاضــر ترجمه گســتره خیلی 

وســیعی پیدا کرده اســت؛ در اوائل، کار 

مترجمان محدود بود و ترجمه ها بیشتر 

روی آثــار جهانــی که شــهرت عالم گیر 

داشــتند انجام می شد اما االن ترجمه ها 

وســعت بیشــتری پیدا کرده است و اگر 

فهرســت ترجمه های دهه هــای اخیر را 

ببینیــد، که ظاهرا دانشــگاه فردوســی 

مشــهد آن را منتشــر کرده است، تعداد 

ترجمه هــا از تألیف ها بیشــتراند! حتی 

ترجمه های تازه و نه تکــراری و باز چاپ 

شده.

در اوائل کار،  بیشــتر آثار از زبان فرانسه 

به فارســی ترجمه می شــدند یا از زبان 

انگلیســی ترجمه های مختلفی به چاپ 

می رســید، در زمان پهلوی اول بیشــتر 

ترجمه ها بــرای کتاب های درســی بود 

که به نوعــی ترجمه - تألیف به حســاب 

مقاطــع  در  خصــوص  بــه  می آمدنــد 

دبیرستان و دانشگاه... 

االن ترجمه هــا منحصــر بــه کتاب های 

درسی نیســتند، بلکه در کنار سایر آثار، 

بیشــتر کتاب هــای داســتانی ترجمــه 

می شــوند... بنده قباًل به کشور سوئیس 

می رفتم تا کتاب های تازه را ببینم و برای 

ترجمه به ایــران بیاورم، وقتــی به ایران 

می آمدم می دیدم که خیلی از آثاری که 

در آن جا دیده بودم در کشور ترجمه شده 

است، از اینرو مترجمان زیادی در ایران 

به ترجمه می پردازند. 

البته باید توجه داشــته باشید که وقتی 

وســعت و گســتره کاری افزایــش پیدا 

می کند تا حــدی کیفیــت آن کار تنزل 

می یابد، اما با این حال ترجمه های ممتاز 

هم در کشــور ما به چاپ می رسند و این 

ســطح از انتشــار ترجمه قابل مقایسه با 

دوران پهلوی اول و دوم نیســت.  به نظر 

من با گستردگی این ترجمه ها و مطالعه 

این آثار ســطح فرهنگی مــا هم تا حدود 

زیادی باال رفته اســت، چــون وقتی ما با 

فرهنگ اقوام پیشــرفته و توسعه یافته از 

طریق ترجمه آثار آنها آشنا می شویم، در 

نتیجه این مسئله در تقویت فرهنگ ملی 

ما هم تاثیر گذار خواهد بود.

 در حال حاضر این روند فرهنگی، حتی 

در مسئله نقد هم پیشــرفت های خوبی 

برای ما حاصــل کرده اســت. در دوران 

معاصــر نقــد به معنــای امــروزی وجود 

نداشت، اما امروز قضیه فرق کرده است!  

البته در زمان های قدیم شــرح برخی از 

آثار در حقیقت نقد آن آثار بود، مثاًل شرح 

مثنوی به معنی نقد مثنوی بود یعنی آن 

نقدی که امروز معنای تازه ای پیدا کرده 

است؛ آنچه درگذشته بود در حقیقت به 

معنی گشودن رازها و امور پنهانی اثر بود 

که به نظر من این مسئله هم امروز خیلی 

پیشرفت کرده است. در حقیقت این مهم 

به دلیل پیشرفت در ترجمه آثار مختلف 

به وجود آمده است.

 وقتی شما در زمینه های مختلف فرهنگی 

و علمــی صدهــا موضــوع را می بینید و  

می خوانید شّم وسیعی درباره آن موضوع 

پیدا کنید وقتی مثاًل ترجمه آثار زیادی در 

یکی از آفات ترجمه در ایران  

این است که برخی افراد 

وقتی آشنایی مختصری 

با یک زبان پیدا می کنند 

فوراً دست به ترجمه متون 

می زنند
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حوزه داستانی را می خوانید این امر شم 

خاصی در شــما ایجاد می کند که همان 

شم نقد است، پس فردی که چنین شمی 

را پیدا کرده تا حدودی می تواند به اظهار 

نظر هم بپــردازد.  البتــه در حال حاضر 

توجه دانشگاه ها و مراکز فرهنگی رسمی 

کشــور به این مســئله معطوف نیست و 

خیلی کم به آن اهمیت می دهند!  یعنی 

به اینکــه ترجمه آثار ادبــی و فرهنگی و 

علمی سطح فرهنگ را باال می برد توجه 

ندارنــد!  تا جایی که ما شــاهد هســتیم 

حتی برخی از استادان دانشگاه های ما 

شاهکارهای ادبی و داستان های جهان 

را مطالعه نکــرده اند مثال خیلی ها هنوز 

شاهکارهای ادبی روسیه، فرانسه و آلمان 

را مورد مطالعه قرار نداده اند و شاید هیچ 

وقت هم آنها را نخوانند! باید توجه داشته 

باشــید که االن عمده آثار ادبی در عرصه 

جهانی شامل آثار داستانی، نمایشنامه ها 

و فیلمنامه ها اند و اینها هســتند که تأثیر 

زیادی دارند و مخاطب زیادی را به خود 

جــذب می کننــد و همانطــور که عرض 

کــردم توجه به این نوع آثــار می تواند در 

باالرفتــن ســطح فرهنگــی جوامع هم 

خیلی موثر باشد.

چــرا برخی از ترجمه هــا مغلق اند 

و تصویر درســتی از متن به دست 

نمی دهند؟ 

مترجــم باید بــه زبــان آشــنایی عمیق 

داشته باشــد. اتفاقاً یکی از آفات ترجمه 

در ایران هم این اســت کــه برخی افراد 

وقتــی آشــنایی مختصری با یــک زبان 

پیدا می کنند فوراً دست به ترجمه متون 

می زنند. درحقیقــت مترجم نه تنها باید 

به زبان مبدأ تســلط داشته باشد که باید 

بــا فرهنگ آن زبــان هم آشــنایی کامل 

داشته باشد، معموالً فرهنِگ یک زبان در 

اصطالحات، ایدیوم ها، تعبیرات کنایی و 

هنر نویسندگی نویسندگان آن فرهنگ  

جلوه گــر می شــود که شــناخت این ها 

از ســوی مترجم خیلی ضروری اســت.  

بنابراین مترجم خبره باید همه این امور 

را به  خوبی هضم کرده باشد. 

البتــه این کار، کار هر کســی نیســت و 

هر کســی نباید خود را برای ترجمه آثار 

دارای صالحیت بداند، به خصوص وقتی 

صحبت از آثار ادبــی و فرهنگی جهانی 

است نباید افراد تازه کار پا به این عرصه 

بگذارنــد زیرا باعث حرام شــدن آن اثر و 

شاهکار ادبی و فرهنگی خواهند شد. 

در این میان همه ناشــران ما هم صاحب 

نظــر نیســتند و بعضــاً بــدون حضــور 

مشــاورین با صالحیت اقــدام به ترجمه 

متون مختلــف می کنند، حــال آنکه در 

عرصه جهانی ناشــرین ترجمه هر اثری 

را نمی پذیرند و مترجمین هم به راحتی 

به خــود اجازه نمی دهند کــه هر کتابی 

را ترجمــه کنند، چون خود و قدر ومرتبه 

خــود را به خوبی می شناســند. از این رو 

ضروری است که مترجم با روح یک زبان 

و فرهنگ به خوبی آشنایی داشته باشد تا 

پس از ترجمه، خواننده به راحتی با افق 

مولف و اندیشه او ارتباط برقرار کند.

 

در جای فرموده اید که ویراســتار و 

مترجم باید دارای نوآوری باشــند! 

این  به چه معناســت ؟ آیا امروزه ما 

شاهد چنین نوآوری هایی هستیم؟ 

البته تعبیر من این است که باید خالقیت 

داشــته باشــند، نوآوری در حال حاضر 

مفهومی است که تا حدودی مبهم است 

و برخی واقعاً فکر می کننــد که نوآورند! 

در حالی کــه دارای نوعی نوآوری کاذب 

هســتند. به عنــوان مثال به بحث ســره 

نویسی توجه فرمایید، سره نویسی نوعی 

نوآوری اســت اما از نوع کاذب آن است و 

خالقیت به حساب نمی آید.  مثل این که 

»قرن« را »ســده« بگویند! این خالقیت و 

نوآوری نیست و شاید کار عبثی هم باشد. 

در حقیقــت برخــی افراد برای کســب 

تشــخص به این کار روی می آورند! حال 

آنکه خالقیت چیز دیگری است.

نوآوری در حال حاضر 

مفهومی است که تا حدودی 

مبهم است و برخی واقعاً فکر 

می کنند که نوآورند! در حالی 

که دارای نوعی نوآوری کاذب 

هستند



9دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۱۴ ـ آذر و دی ۱۳۹۹

 در هنــگام ترجمه اثر مبــدأ به مقصد، 

در  چــون  اســت  خالقیــت  بــه  نیــاز 

همــه زبان هــا تمثیــالت، اســتعارات 

و تشــبیهات وجــود دارند کــه مترجم 

خالق بایــد توانایی برگــردان صحیح 

و درســت آن به زبان مقصد را داشــته 

باشــد و پرواضــح اســت که ایــن کار 

خیلی ساده و آسان نیست. 

باید توجه داشته باشیم که نو آوری های 

کاذب خیلی کار دشــواری نیســتند و 

البتــه خالقیت به حســاب نمــی آیند 

نکته مهم این اســت که وقتی یک متن 

ترجمه می شــود باید از چنان استواری 

برخوردار باشــد کــه خودش یــک اثر 

مستقل به حســاب بیاید. در عین حال 

مترجم هــم باید فردی امیــن و امانت 

دار باشــد تا بتواند اندیشــه مولف را به 

خوبی بــه خواننده منتقل کنــد.  بنده 

در مجلــه »مترجم« مقاله ای مبســوط 

نوشــته ام و مفهوم امانــت در ترجمه را 

به خوبی شرح داده ام.  امانت در ترجمه 

این اســت که به اصطالح ترجمه تحت 

اللفظی انجــام ندهیم بلکــه باید همه 

اصطالحات، اســتعاره ها و کنایه ها و ... 

را به درســتی منتقل نماییــم. این مهم 

در کنار رعایت امانت، نیازمند خالقیت 

نیز هست.

در خالل گفت و گو تأکید داشتید 

که مطالعه شاهکار های ادبی جهان 

برای مترجمین و البته اســتادان و 

دانشجویان ضروری است؛ به نظر 

شما تا چه ســطحی در دانشگاه ها 

و مراکــز آموزش عالــی به اهمیت 

و جایگاه ادبیات داســتانی و بهره 

گیری از مترجمین برجسته کشور 

در ترجمه متون توجه می شود؟

متاســفانه در دانشــگاه ها توجهــی بــه 

ادبیــات داســتانی نمی شــود و اصــاًل 

اســتادان ما به این مهم مجهز نیســتند 

و اگر کســی مجهز به این مســئله باشد 

می تواند قابل توجه باشد! به جای اینکه 

به این مسئله در دانشگاه ها توجه شود در 

بیرون دانشگاه مورد مداقه قرار می گیرد 

! البته استادانی هم در دانشگاه هستند  

که گاهی مجال پیدا نمی کنند تا برخی 

از اســتعدادهای خــود را به منصه ظهور 

برســاند! مثاًل آقای نجــف  دریابندری با 

اینکه دانشگاه دیده نبود ، یک مترجم با 

صالحیت و خالق بود حتی منتقد خوبی 

هم بود و البته بیشــتر در بیرون دانشگاه 

فعالیــت می کــرد. او زبان انگلیســی و 

فرهنگ این زبان را به خوبی هضم کرده 

بود. اما به هنگام ترجمه، کمتر به فرهنگ 

مراجعه می کرد، حتــی گاهی، به جای 

مراجعــه به فرهنگ، از کســی کــه وارد 

بود ســؤال می کرد، یعنی توجه داشــت 

کــه با فرهنگ نمــی توان ترجمــه کرد. 

فرهنگ فقط وســیله ی کمکی است نه 

وسیله ی اساسی. وسیله ی اساسی این 

اســت که مترجم شــّم زبان داشته باشد 

و شّم زبان یعنی اینکه ســاختار زبان در 

ذهنش باشــد. آن هم حاصل نمی شود 

مگر با زیادخواندن و زیادنوشــتن. البته 

راهنمایی اســتاد و اصالحاتی که او می 

کند هــم باید باشــد. ولی اصــوالً، برای 

اســتادی در یک فن، عالوه بر معلومات، 

به ممارســت و قریحــه و اســتعداد نیاز 

است. به عبارت روشن تر، هر کسی نمی 

تواند مترجم شــود. بعضی ها هستند که 

استعداد فراگیری زبان  را دارند اما لزوما 

مترجم خوبی نیستند.

همچنین در دانشــگاه ها نمی بینید که 

یک اثر داســتانی مثاًل از شــاهکارهای 

ادبی فــالن کشــور بزرگ در سلســله 

انتشارات آن مرکز آموزش عالی منتشر 

شود، بنابراین نمی توانیم از دانشگاه ها 

انتظار داشــته باشــیم که مباشرت این 

امر را به عهده بگیرنــد، البته در خارج 

از دانشــگاه ها افــرادی را داریــم کــه 

مــی توانیم آنها را جمع کنیــم و به آنها 

مرکزیت بدهیم تا از توان علمی آنها در 

حوزه ترجمه، نقد و البته ویرایش متون 

بهره بیشتری برده شود.  

امانت در ترجمه این است 

که به اصطالح ترجمه 

تحت اللفظی انجام ندهیم 

بلکه باید همه اصطالحات، 

استعاره ها و کنایه ها و ... را به 

درستی منتقل نماییم
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حســن بلخاری، درابتدای این نشست 

طی ســخنانی گفت: مرحــوم دکتر یدالله 

ثمــره اســتاد برجســتۀ دانشــگاه تهران و 

نخستین رئیس انجمن زبان شناسی ایران 

بود. اســتاد اندیشــمند و برجســته ای که 

دكترای زبان و ادبیات فارســی خود را در 

سال ۱۳۴۰ از دانشــگاه تهران و دكترای 

زبان شناسی عمومی با تخصص آواشناسی 

و واج شناسی را در سال ۱۹۶۸ میالدی از 

دانشــگاه لندن اخذ کرد. عضویت دائمی 

انجمن آواشناسی بین المللی IPAو تالش 

در جهــت بنیادگــذاری آزمایشــگاه زبان 

دانشــكده ادبیات دانشگاه تهران همراه با 

تالیفات بســیار ارزنده و متعــدد در عرصۀ 

آواشناسی و واج شناســی از دیگر خدمات 

برجســتۀ این دانشــمند گرانقــدر ایرانی 

است. 

اوادامه داد: بدون  تردید مرحوم اســتاد 

دانش آموختگاِن  نخســتین  به عنوان  ثمره 

تخصصــی در حــوزۀ دانش زبان شناســی 

در ۶ دهــۀ گذشــته نقش و نشــان خود را 

در واالیــش و پاالیــش این رشــته و زبان و 

ادبیات فارســی بر لوح تاریخ اندیشۀ ایران 

برنشانده  اســت. هّمِت بی نظیر ایشان که 

تمام قد خود را وقف فرهنگ واالی ایرانی ـ 

اسالمی و برکشاندِن فرهنِگ سخت کوشی 

در تجربه هــای علمی ـ آکادمیک نموده اند 

موجب افتخار ما ایرانیان است. 

استاد دانشــگاه تهران دربخش دیگری 

از ســخنان خــود گفــت: »انجمــن آثــار و 

مفاخــر فرهنگی« همواره در این ســالیان 

برخود بالیده اســت که میزبــان و قدردان 

مرحوم  همچون  تاثیرگذاری  اندیشمندان 

دکتــر یدالله ثمره باشــد؛ بزرگانــی که به 

پای همت، مســیر سخت دانایی را پیموده 

و دمی ز آموختن و آموزاندن نیاســوده اند. 

از خداونِد رحمان برای همۀ کوشــندگاِن 

فرهنــگ ایران و اســالم به ویــژه روح بلنِد 

مرحوم دکتر ثمره رحمت و آمرزش مسئلت 

دارم و از همۀ همــکاران ارجمند انجمن و 

نویسندگان دانشمندی که با نگارش مقاله 

بــر وزانت ارج نامــه علمــی و فرهنگی این 

استاد فقید که از ســوی انتشارات انجمن 

منتشرشده است، افزوده اند کمال سپاس 

و قدردانی دارم. 

  ترجمه عالمانه کتاب سوم »نظام آوایی 
زبان، نظریه و تحلیل«

در ادامه محمود بی جــن خان به ایراد 

ســخن پرداخــت و گفــت : ترجمــه کتاب 

ســوم »نظام آوایی زبان، نظریــه و تحلیل« 

که یــک کتاب معروف آمریکایی اســت، از 

معلم پرشور؛ 
عاشق زبان و ادبیات فارسی

گزارشی از نشست مجازی بزرگداشت دکتر یدالله ثمره 

دوماه با اصحاب علم و فرهنگ؛ 

گزارش ها�یی از نشست های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به همــت انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی نشســت مجازی 

بزرگداشت دکتر یدالله ثمره، زبان شناس، استاد بازنشسته 

دانشــگاه تهران وعضو پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب 

فارسی چهارشنبه ۱۹ آذرماه برگزار شد. در این برنامه مجازی 

که از ســاعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ برگزار شــد، حســن بلخاری 

قهی؛ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیات علمی 

دانشــگاه تهران، محمود بــی جن خان؛ عضــو هیات علمی 

دانشــگاه تهران، شــهین نعمــت زاده؛ رئیس انجمــن زبان 

شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، امید طبیب زاده؛ 

استاد پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و ایران 

کلباسی؛ همســر استاد فقید و عضو هیات علمی پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی کردند. 

صدرا صدوقی
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ســوی مرحوم دکتر ثمره انجام شده است. 

در ایــن کتــاب، تمامی رویکردهــای موثر 

در واج شناســی، نقد رویکرد واج شناســی 

زایشــی معیــار و واج شناســی های جدید 

مطرح شــده اند. نکته اصلی این اســت که 

ترجمه این کتاب، کار بســیار سنگینی بود 

و گاهی این اســتاد فقید برای ترجمه یک 

کلمه، ســاعت ها بحث می کرد تــا معادل 

مناسبی انتخاب کند. انتخاب کتاب بسیار 

هوشــمندانه انجام شــد و ترجمــه آن نیز 

بســیار ارزشمند اســت چون اصطالحاتی 

در آن بــه چشــم می خــورد کــه در زمان 

خــود، حتــی در کالس های واج شناســی 

دانشگاه های ایران تدریس نمی شد. 

بررســی ســلوک علمــی، پژوهشــی و 

اخالقی مرحــوم دکتر ثمره از جمله نکاتی 

بــود که محمــود بی جن خان در ســخنان 

خود به آن ها اشاره کرد. 

  اولین رئیس انجمن زبان شناسی ایران

درادامــه شــهین نعمــت زاده، هم طی 

ســخنانی گفت: دکتر یداللــه ثمره، اولین 

مدیرگروه زبان شناســی در ایران است. او 

همه امــورات مربوط به گــروه را با دقت و 

مســوولیت پیگیری می کرد، دانشجویان 

را ماننــد فرزنــدان خــودش دوســت می 

داشــت تا آنجا که پیگیر احواالت شخصی 

آن ها می شــد.    عضو هیات علمی دانشگاه 

الزهــرا افــزود: مرحوم دکتر ثمــره، اولین 

رئیس انجمن زبان شناسی ایران بود و بعد 

از آنکه دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

مقدمات تاســیس انجمن را فراهم آوردند، 

از آن مرحوم درخواست کردند که ریاست 

این انجمن را بپذیرد. او ســال ها به دنبال 

به عنوان  زبان شناســی  انجمــن  تاســیس 

کانونی بــرای فعالیت های علمی و صنفی 

بــود که ســرانجام دراین اقــدام علمی نیز 

توفیق پیــدا کرد.   نعمــت زاده تاکید کرد: 

نکته مهم دیگر در شخصیت و سلوک علمی 

مرحوم دکتر ثمره این است که برای اولین 

بار با استفاه از دستاوردهای زبان شناسی، 

دوره پنــج جلدی آموزش زبان فارســی را 

تالیف کرد که بعدها به ۱۶ زبان نیز ترجمه 

شد. همچنین اولین کتاب آواشناسی زبان 

فارســی، تالیف این اســتاد فقید است که 

کتــاب مرجع دانشــجویان زبان شناســی 

به حســاب می آید و در حوزه هــای بالینی 

و گفتــار درمانــی هــم کارکردهــای قابل 

توجهــی دارد.   او در پایــان ســخنان خود 

گفت: توجــه ویژه به رده شناســی زبان در 

رشــته های زبان شناســی ازدیگر خدمات 

علمی ایــن اســتاد فقید بــود. درحقیقت 

رده شناســی بــه نوعی قلب زبان شناســی 

اســت که دکتر ثمــره معــرف آن در ایران 

بــود.  مرحوم دکتــر ثمره، معلم پرشــوری 

بود، دغدغه شــاگردپروری داشت، عاشق 

زبان و ادبیات فارسی بود، نشسته تدریس 

کردن را دوســت نداشت، دانشگاه را خانه 

اول خود می دانست و نه از سر وظیفه که از 

ســر عشق و عالقه به گسترش علم و دانش 

در ایران فعالیت می کرد. 

  تاریخ علم زبان شناسی؛ مدیون یداهلل 
ثمره

چهارمیــن ســخنران این برنامــه امید 

طبیــب زاده بــود. او گفــت: دکتــر ثمره از 

نظــر علمی در کارش بســیار موفق بود. او 

دانش هایــی را که از غرب اخــذ کرده بود 

را بــه خوبی حفظ کــرد و به دانشــجویان 

خود انتقال داد.  اوادامه داد: اســتاد ثمره 

از نظــر اخالقی نمونــه بودنــد. تاریخ علم 

زبان شناســی، به ویژه در حوزه آواشناسی 

هرگز نام ایشــان و خدماتشان را فراموش 

نخواهد کرد.  

  قلب ثمره؛ ماالمال از عشق به دیگران

ایــران کلباســی طــی  درپایــان نیــز 

 ۴۳ ســخنان کوتاهــی گفت: مــن مدت 

ســال با دکتــر ثمــره زندگی کــردم و از 

نزدیک شاهد تمامی فعالیت های علمی، 

فرهنگــی، آموزشــی و نیــز برخوردهای 

بودم.  ایشان  انسانی 

همسر استاد ثمره ادامه داد: آن مرحوم 

از نظر من، نمونه کامل یک انسان به معنی 

واقعــی بــا ویژگی های اخالقــی و رفتاری 

برجســته بود. در طول زندگــی خود هیچ 

کســی را نیــازرد، در مقابل بــدی دیگران 

هرگز عکس العمل ناشایستی از خود نشان 

نداد و حرص و طمع به جمع آوری مال دنیا 

نداشــت و قلبش ماالمال محبت و عشق به 

دیگران بود.   

این عضو هیات علمی پژوهشــگاه علوم 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی در پایــان 

تاکید کرد: دکتر ثمره هرچه مدارج علمی 

و پیشــرفت های دانشی بیشــتری را پشت 

سر می گذاشــت، افتاده تر می شد و بیشتر 

خود را خدمتگزار دیگران می دید. 

در پایــان ایــن نشســت، لــوح تقدیر و 

ســپاس انجمن آثــار و مفاخــر فرهنگی به 

ایران کلباســی همسر اســتاد فقید یدالله 

ثمره و عضو هیات علمی پژوهشــگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی اهدا شد. 
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برجسته ترین موسیقی دانان تمدن اسالمی
هم زمــان بــا 2۵ آذرمــاه و روز پژوهــش، آئیــن مجــازی دومین 

پیش همایــش »بازخوانی آرای فارابی در باب موســیقی« از ســوی 

معاونت پژوهشــی فرهنگســتان  هنر جمهوری اســالمی ایران با 

همــکاری انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی برگزار شــد. کاوه خورابه 

دبیر علمی همایش و معاون پژوهشی انجمن، حسن بلخاری قهی 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سید محمدرضا بهشتی و سید 

 محمدتقی طباطبایی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، استادان 

و سخنرانان حاضر دراین مراسم بودند. 

در آغــاز ایــن برنامه، کاوه خورابــه دبیر علمــی همایش، ضمن 

گرامیداشت یاد اســتاد علی اصغر بیانی نوازنده و آموزگار ساز»سه 

تار« که پیش از درگذشتشــان مسوولیت دبیر علمی این همایش را 

به عهده داشت، گفت : فارابی پیشگام موسس دانش میان رشته ای 

در تاریخ مکتوب اندیشــه موســیقایی در ایران اســت کــه امروز از 

آن تحت عنوان فلســفه موســیقی و ذیل مفهوم فلســفه هنر در رده 

فلسفه های مضاف یاد می شود. 

او در ادامه تأکید کرد: اگرچه مباحث مطرح شــده در این رشته 

در عصر معاصر از شــاخص ها و لوازم مخصوص بــه خود برخوردار 

اســت که در تطبیق نعل بــه نعل آن با اندیشــه های متفکری چون 

فارابــی در بیش از هزار ســال پیــش می تواند از وزانت پژوهشــی 

علمی بکاهد، اما به ناگزیر در تبارشناسی و کاوش چنین دانشی به 

ضرورت با این واقعیت روبه رو می شویم که فارابی را چونان موسس 

و بنیانگذاری جدی در فلســفه موســیقی بیانگاریم؛ اندیشــمندی 

هنرورز و موســیقیدان که با تجهیز به دو سالح نظر و عمل در عرصه 

موســیقی و فلســفه دانی و تســلط بر علوم زمانه اش از او متفکری 

می ســازد خــالق و زایا که بــا رویکرد تجربــی – عقالنــی و با بهره 

گیری از روش مشــاهده ای و مبتنی بر داده های عینی اندیشه های 

فیثاغوری، افالطونی و ارســطویی را با ســنت های موجود در بطن 

فرهنــگ زمینه و زمانــه خود در هم می تند و نتیجه، ســنتز و برهم 

نهاده ای منحصر می شــود کــه همچنان تا کنــون قابلیت تعمق و 

پژوهــش دارد.  معاون پژوهشــی انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی در 

ادامه سخنان خود گفت:گرچه که فارابی وجوه متنوع اندیشه های 

حکمی و فلســفی و حتی حوزه تخصصی مباحث صرف موسیقایی 

خود را در میان اخالف و رســاالت مکتوب پــس از خود باز نموده و 

جاری و ساری ساخته اســت، اما در سنت رساله نویسی موسیقایی 

بعد از او متاســفانه شــاهد به محاق رفتن بخش فلسفه موسیقی او 

هســتیم، هرچند بی انصافی اســت که اشــاره ای بــه آراء و نظرات 

بزرگانی چون ابن سینا و رساالت مربوط به اخوان الصفا نشود. 

  اهمیت کتاب »موسیقی کبیر« اثر فارابی
درادامه، حســن بلخاری به ایراد سخن پرداخت و گفت: فارابی 

یکی از برجســته ترین موسیقی دانان تمدن اســالمی است. کتاب 

بزرگ »موسیقی کبیر« او که متاسفانه بخش دومش گم شده، یکی 

از آثار برجســته و موثر بر موســیقی در تمدن اســالمی بوده است و 

اغراق نیست اگر بگوییم که این کتاب، آغازگر پژوهش در این حوزه 

به شمار می آید. 

اوادامه داد: من دراین صحبت کوتاه به نسبت فلسفه و موسیقی 

اشــاره می  کنــم. در نگاه فارابــی در کتــاب احصاء العلــوم )البته 

متأثر از اندیشــه یونانی(، موســیقی یکی از انواع ریاضیات اســت. 

در زمان ارســطو، ریاضیــات به عنوان یکی از شــاخه های فلســفه 

و آنــگاه موســیقی به عنوان یکی از اقســام ریاضیات محســوب می 

شده اســت. مثال هنگامی که ارسطو در »سیاســت« و همچنین در 

»اخــالق نیکوماخوس« در باب موســیقی و نقــش تربیتی آن حرف 

می زند، به بیان اقســام موســیقی می پردازد و موســیقی فرگیایی 

را مخصــوص افراد سبکســر و موســیقی »دوریســی« را مخصوص 

انســان های فرهیخته و متفکر می داند که اندیشه پردازی می کنند 

در آئین مجازی» بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی« عنوان شد
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و در این اندیشه پردازی، به تعالی فکری و فلسفی کمک می  کنند. 

درحقیقت ارســطو موســیقی را عاملی برای ترقی و ارتقای معرفت 

می دانــد و همان نگاهــی را به موســیقی دارد کــه در »بوطیقا« به 

تراژدی و حماسه دارد.   

رئیس انجمن آثار ومفاخر فرهنگی ادامه داد: ارســطو در کتاب 

هشتم سیاست یک بحث جدی درباره نقش تربیتی موسیقی دارد. 

با این توضیح که در حقیقت فارابی در بیان مسائل موسیقایی خود 

متأثر از ارســطو است. ارســطو می   گوید »موســیقی را نه تنها برای 

یک ســود، بلکه برای چند سود باید آموخت که عبارتند از »تربیت، 

پیراستگی )کاتارسیس(، لذت ذهنی و تفریح پس از کار. «

بلخاری افزود: این توجه به موســیقی از ســوی معلم اول، نقطه 

تحولی بــرای پیروانش بــود، از جمله فارابی. آنچه درباب نســبت 

فلسفه و موســیقی در ذهن داریم، با اینکه با ارسطو به  بار نشست، 

ولــی در فیثاغوریــان با وجه ریاضیاتی فلســفه نســبت پیــدا کرد. 

نت  نویســی با فیثاغوریان آغاز شــد. آنها موســیقی را به عنوان یک 

تأمل فلســفی باب کردنــد. در نگاه آنها عوامل رســیدن به آرامش، 

عالوه بر تفکر در باب هندسه، یکی سکوت بود و دیگری موسیقی.  

استاد دانشــگاه تهران اضافه کرد: فیثاغوریان در باب موسیقی 

معتقدند، موسیقی بانگ افالک اســت. کلیت این حرف در مثنوی 

موالنا هم در قالب ابیاتی ظاهر شده است. 

او اضافــه کرد: این ابیــات موالنا چکیده نظریــات فیثاغوریان و 

اخوان الصفا است. فارابی چنین چیزی را قبول ندارد و بنا به سیره 

علمی اش، روی تجربیات و مفاهیم علمی تاکید دارد. 

  دیدن و شنیدن از نظرگاه فلسفی
ســومین سخنران این نشســت محمد رضا بهشــتی بود. او طی 

ســخنانی گفت: بدون تردید، بینایی و چشم نقش مهمی در تبیین 

شــناخت و ایجاد علم ایفــا کردند. موضوعات مرتبــط با دیدن، در 

مفاهیم مربوط به شناخت، حضور چشمگیری دارند. حس شنوایی 

ما هم در شکل گیری اندیشه ما نقش مهمی را ایفا کرده است. 

او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: فیثاغوریان براســاس 

موسیقی و گام های موســیقی و ملودی عالم، یک »کیهان  پیدایی« 

و یک »کیهان  شناســی« دارند. آن ها در حقیقت تاثیرات موســیقی 

در آرام ســاختن نفس، به نظم  آوردن و برانگیختن آن را تشریح می 

 کنند.    

این پژوهشــگر فلســفه هنر اضافه کرد: در میان اندیشــمندان 

جدید، با حضور الگوی فهم موسیقایی روبه رو هستیم. مثال هایدگر 

وقتی می  خواهد نسبت گرفتن »زاین« )هستی( با »دازاین« )وجود 

حاضر( از منظر هســتی را بررســی کند، از یک الگوی موســیقایی 

اســتفاده می کند و مساله »فوگ« را طرح می کند که در آن ما با یک 

ملودی واحد روبه رو هســتیم که در چند پرده نواخته می شود و هر 

جــزء آن، نماینده کل اســت. »فوگ« برگرفته از موســیقی و الگوی 

تبیین موسیقایی است.   

  تقدم صناعت عملی بر نظری
در پایان این پیش همایش مجازی، ســید محمد تقی طباطبایی 

به ایراد ســخن پرداخت وگفت:فارابی موسیقی را در حوزه ریاضی 

می فهمد که غلط نیســت، اما کامل هم نیست. هنگامی که فارابی 

احصاء العلوم را می نوشــت به پیوستگی علوم اشاره کرد. او تعریف 

مشخصی از علوم دارد؛ فایده و فضیلت آن ها را مطرح می کند . 

او تاکیــد کرد: فهم اینکه فارابی موســیقی را ذیل ریاضیات می 

فهمد، درست است اما آن را تنها راه درک موسیقی نمی داند و این 

گونه پویایی به بخشی از موسیقی تبدیل می شود. 

طباطبایی با اشــاره به اینکه فارابی در حوزه موسیقی، صناعت 

عملی را بر نظری مقدم می داند، ادامه داد: فارابی همیشه نظر را بر 

عمل مقدم داشته اما درباره موسیقی نظر دیگری دارد. 

این استاد دانشــگاه تهران درادامه با تشریح نسبت ها و فواصل 

در موســیقی و ریاضــی گفت: موســیقی از طبیعــت و فطرت پدید  

مــی آید، فاصله، خوش و گوش نواز اســت که موجب می شــود که 

شــنونده آن را تشــخیص دهد. این فواصل وقتی روی ســاز می آید 

قابل اندازه گیری می شود اما حتی اگر بگوییم این قواعد فیزیکال 

انــد و ریاضی، مبادی آنها تجربی باقی می ماند. کیفیت موســیقی 

نخست شنیداری است و سپس ریاضی می شود. 

در بخــش ابتدایــی و انتهایــی ایــن همایش مجازی نیز، ســید 

تیمــور مهرابی به نواختن تنبور و مراد آقایی به نواختن ســاز قوپوز 

پرداختند. 
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در ابتدای این مراسم حسن بلخاری طی سخنانی گفت: نام مرحوم 

حســین خدیوجم ـ از مصححان، مولفان و مترجمان برجســتۀ ایران 

معاصرـ  پیوندی با نام یکی از بزرگ ترین متفکران و اندیشمندان جهان 

اســالم دارد: »امام محمد غّزالی« پیوندی که با تصحیح و ترجمۀ چهار 

اثر برجســتۀ غّزالی؛ یعنی احیاء علوم الدین )مشــهور به احیاءالعلوم( 

کیمیای ســعادت، جواهر القرآن و کتاب وجد و سماع او ظهور و نهایت 

با آرمیدن پیکر مرحوم خدیوجم در بقعۀ منســوب به امام محمد غّزالی 

در طوس، پایان یافته است.  اوادامه داد: خدیوجم به تصریح و تاکیدش 

در مقدمــه بر احیاءالعلوم، ُربعی از تمامی حیات خودـ  یعنی نزدیک به 

۱۵ ســالـ  را به تصحیح و تنقیحی درخور و شایســته از بزرگ ترین اثِر 

امام محمد اختصاص داده و به عبــارت دقیق تر یکی از منابع بی نظیر 

جهان اســالم را ُشســته و پاکیــزه در اختیار عالقه منــدان به فرهنگ 

اسالمی قرار داده است.  اســتاد دانشگاه تهران درادامه سخنان خود 

گفت: احیاءالعلوم تاثیر عظیمی در اندیشــه اسالمی به جای گذاشت. 

استقبال متکلمان و عرفایی که به دنبال یافت بطن شریعت بودند و نه 

ظاهر آن و نیز حکمایی که در پی بنیادگذاری حکمتی خارج از سیطرۀ 

یونان و یونانیان بودند )و در این طریق شیخ اشراق مثال خوبی استـ  

و به همین دلیل از تاثیرات غّزالی بر وی در بابی جداگانه باید ســخن 

( و حتی امثال موالنا و مالصدرا، جایگاه احیاءالعلوم را در متن  گفــتـ 

اندیشــه اسالمی نشان می دهند.  رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

در بخــش دیگری از ســخنان خود اظهار کــرد: بدون تردیــد یکی از 

پژوهشگران برجسته معاصر که شخصیتی چون غّزالی را به ما شناساند 

دکتر سیدحسین خدیوجم است. حیات این اندیشمند برجستۀ ایرانی 

که از یک ســو حاوی ترجمه هایی بسیار گرانقدر و دیگر، تصحیحات و 

تالیفاتی ارجمند بود غنیمتی بزرگ برای پژوهشگران عرصه حکمت 

و اندیشه اسالمی ایرانی محسوب می شود. از برجسته ترین ترجمه های 

او می توان به عقاید فلسفی ابوالعالء تالیف عمر فّروخ، مع ابی العال فی 

ســجنه و االیام اثر طه حسین، انباط المیاه الخفیه از کرجی و تصحیح 

متون کهن به ویژه آثار امام محمد غّزالی است. 

  اهل مطالعه و به گزین

در ادامه، توفیق سبحانی، به ایراد سخن پرداخت و گفت: خدیوجم 

اهــل مطالعه و به گزیــن بود. ایشــان »احیاء العلــوم« را تصحیح کرد و 

اضافاتی به آن افزود و این کار بزرگی بود.  اوتاکید کرد: مرحوم خدیو جم 

کتابی را از طه حسین ترجمه کرده که »األیام« نام داشت و شرح زندگی 

خود طه حســین بود. وی آن را به »آن روزها« ترجمــه کرد. »آن روزها« 

یعنی یکسری روزهای مشخص و حروف »الف و الم« که در عربی حرف 

تعریف هســتند، در این ترجمه رعایت شده است.  سبحانی ادامه داد: 

زنده یاد خدیوجم درباره طه حسین می گوید: »اوـ  طه حسینـ  آثار خود 

را با دست نمی نویسدـ  بلکه به شیوۀ سخنوران مایه ور و افسانه سرایاِن 

احیاگر متوِن استوار حکمی و ادبی
گزارش مراسم بزرگداشت مجازی مرحوم استاد حسین خدیو جم

مراســم بزرگداشــت مجازی مرحوم استاد حسین خدیو جم ادیب، نســخه پژوه و مترجم ، دوشنبه 

22 دی ماه ۹۹ از ســاعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ از ســوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شــد. در این 

مراسم، حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، توفیق سبحانی عضو شورای علمی 

انجمن، مهدی ماحوزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، احمد تمیم داری عضو هیات علمی 

گروه ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی و جهانگیر الماسی مدرس سینما و تئاتر و از شاگردان 

مرحوم خدیو جم سخنرانی کردند. 
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گرم دهان مطالبش را امالء و تحریر می کند. بنابراین می توان گفت: او 

برای مردم کتاب نمی نویســد، بلکه با آنان سخن می گوید، سخنی که 

تاثیرش تا روزگاری دراز در جان و دل شنونده بر جای می ماند. با آنکه 

پیرایۀ ســخنش بسیار است و از تکرار بعضی عبارت ها باکی ندارد، اما 

خواننده یا شنونده هرگز از سخن او ملول نمی شود. شاید زیبایی نثر او 

به آن خاطر است که وی مطالبش را شفاهی بیان می کند. «

  کارهای اصیل و ریشه دار خدیو جم

سومین سخنران این نشســت مهدی ماحوزی بود. او گفت: سعی 

مشکور حسین خدیو جم، در تصحیح دقیق و ظریف دو اثر برجسته امام 

محمد غزالی، یعنی »احیاء العلوم« و »کیمیای سعادت« قابل تقدیر است. 

این یار سخت کوش و زنده دل، در تصحیح این آثار بیش از ده سال جهاد 

کرد و آن را با چهار نسخه اصیل به دقت برسنجید و با نگاهی عمیق به 

نسخه »کیمیای سعادت«، تصحیح استاد احمد آرام و مطالبه مالحظات 

استاد جالل الدین همایی در نقد »احیاءالعلوم«، تصمیم گرفت به توصیه 

اســتاد احمد آرام، خود تصحیح نهایی »کیمیای ســعادت« را برعهده 

گیرد.  اواضافه کرد: خدیو جم بسی ســخت کوش بود و آسان گرایی را 

برنمی تافت. کارهای اصیل و ریشــه دار را، هرچند دشوار، بر کارهای 

نه چندان ماندگار ترجیح می داد. سماجت او در به سامان بردن کارهای 

اساسی آن چنان بود که به گفته حبیب یغمایی، »خدیوی و جم نشانی، 

با آن همه پرسشگری جمع نمی شود. « عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی ادامه داد: از این استاد خودساخته در عرصه تصحیح و مقابله 

متون تاریخی، ترجمه و تحقیق، بیش از ۱۲ اثر انتشــار یافته است که 

از مهم تریــن آنها عبارتند از »تصحیح احیاء العلوم امام محمد غزالی« و 

ترجمه آن به زبان فارسی، »تصحیح کیمیای سعادت« غزالی، »تصحیح 

مفاتیح العلوم«، »تصحیح احصاء العلوم« و … . از این نویسنده توانا بیش 

از ۳۰ مقاله پیرامون زمینه های یاد شده انتشار یافته است. 

  تسلط باالی خدیو جم به زبان عربی جدید
در بخش دیگر این برنامه مجازی احمد تمیم داری به ایراد سخن 

پرداخت و گفت: مرحوم خدیو  جم شخصیت برجسته ای بود که یکی 

از کارهای بزرگشــان یادگیری زبان و ادبیــات عربی و به ویژه عربی 

جدید اســت؛ یعنی هــم در ترجمه، هم در مکالمــه و هم در آموزش 

به این زبان توجه داشــتند. کســانی که در ادبیات فارســی تحصیل 

می کنند اگر به زبان عربی نپردازند، کار ناقصی انجام داده اند چون 

زبان ها همه باهم ارتباط دارند و عربی، حتی قبل از اسالم هم با زبان 

ما ارتباط داشته است.  او اضافه کرد: درباره این شخصیت بزرگ چند 

نکته مهم اســت: یکی مقاله های بســیار خوبی که ایشان نوشته اند، 

دیگری ترجمه هــا و تالیفات خوب و همچنیــن روش تصحیح متون 

ایشان، بسیار شاخص است. 

  ترجمه آثار مهم علمی به همت خدیو جم

سخنران پایانی این برنامه هم جهانگیر الماسی بود که طی سخنان 

کوتاهــی گفت: گاهی ذکر و یادکرد از اکابر معرفتی ایرانی ســخت به 

نظر می آید. زیرا این شخصیت ها آن چنان تاثیر گذار و مهم اند که باید 

با دقت باالیی درباره آن ها صحبت کرد.  اوافزود: در این راســتا سخن 

گفتن درباره شــخصیتی چون مرحوم حسین خدیو جم نیز دشوار می 

نماید. من با آن مرحوم از ســال های پیش و بعد از انقالب آشــنا بودم. 

این استاد فقید به دلیل مســوولیت هایی که در داخل و خارج از ایران 

داشــتند ، گنجینه ای از متون و نسخ خطی را درایران فراهم آورند. آن 

مرحوم در کتابخانه های مختلف جهان حضور داشــت و نسخ خطی و 

متون مختلف عربی و فارسی را مورد مطالعه قرار می داد و البته در طول 

حیات علمــی خود آثار مهمی را از زبان عربی به فارســی ترجمه کرد. 

الماســی تاکید کرد: درکنار استاد خدیو جم با افکار هانری کربن آشنا 

شدم و عالقه بیشتری به حکمت و عرفان ایرانی و اسالمی پیدا کردم.  

درپایان این برنامه متن لوح سپاســنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

خطاب به خانواده مرحوم استاد حسین خدیو جم قرائت گردید و سپس 

برای خانواده آن مرحوم ارسال شد. 
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از زندگی فارابی اطالع دقیق نداریم. آنچه می دانیم این اســت که او در قریه 

وســیج از قراء اطراف فاراب )که شهری در قزاقســتان کنونی است( به دنیا 

آمده و در نوجوانی همراه پدر که نظامی و لشــکری بــوده به بغداد رفته و در 

آنجا درس خوانده اما در بغداد نمانده و به سوی غرب مهاجرت کرده و در شام 

اقامت گزیده اســت. اگر از زندگی او اطالع کافی نداریم خوشــبختانه اغلب 

آثار او برای ما مانده اســت. براساس مطالب همین آثار است که می توانیم او 

را موســس فلسفه دوره اسالمی بدانیم. بیشتر آثار فارابی موجز است اما این 

آثار موجز شامل همه شعب منطق و فلسفه می شود. یکی از این آثار هم کتاب 

مهمی در موسیقی است. 

  جامعیت فلسفه فارابی
از امتیازهای فلســفه فارابی جامعیت آنست. او فلسفه را از سیاست و زندگی 

مدنی و گفتار و رفتار مردم جدا نمی دانسته است. البته سیاستی که او وضع 

کرده به آسانی قابل تحقق نبوده و شاید به همین جهت اخالفش آن را بسط 

نداده اند ولی همین که دنباله سعی افالطون و ارسطو را در عالم غیر یونانی 

)اسالمی( گرفته و نظر استادان یونانی را براساس اصول و درک تازه ای قرار 

داده و تفسیر کرده است، اهمیت دارد. تصرفی که فیلسوفان جهان اسالم و 

در صدر آن فارابی در فلســفه یونانــی کردند بر خالف آنچه در ظاهر فهمیده 

می شــود این نبود که به حکــم اعتقاد و بنا بر پیروی از اعتقادات مســلمانی 

خدای ارســطو را که صرفا علت غایی بود بــه صورت خدای قادر مرید و علت 

فاعلی موجودات تصویر کنند. فارابی و اخالفش با نظری متفاوت نســبت به 

موجودات می نگریســتند. آنهــا موجودات یعنی ماهیــات را ممکن به معنی 

خاص می دانســتند و ممکن به معنی خاص چیزی است که می تواند باشد و 

می تواند نباشــد و اگر هســت علتی دارد. موجوداتی که هستند علت دارند. 

به این ترتیب معنی موجود و مقام علت در آغاز فلســفه دوره اسالمی صورت 

دیگر پیدا کرد. این فلسفه در آثار فارابی تدوین اجمالی پیدا کرد. فالسفه ای 

کــه بعد از او آمدند مطلب را تفصیل دادنــد و امکان های نهفته در آن اجمال 

را کشــف کردند. کار این فلســفه در بســط خود باالخره بــه صورت حکمت 

متعالیه مالصدرا در آمد. فارابی مقصد فیلسوفان را رسیدن به حقایق برهانی 

می دانست و کوشــید آراء افالطون و ارسطو را با هم جمع کند. او معتقد بود 

که فلســفه یکی است و علم برهانی اســت. فالسفه هم با هم اختالف ندارند 

و اختالفشــان ظاهریست. زبان ها را نیز تقســیم کرد و زبان برهان را برترین 

زبان دانست. تا اکنون هم فیلســوفان جهان اسالم، فلسفه درست را فلسفه 

برهانی می دانند. اکنون ما از مقام فارابی در تاریخ فلسفه اسالمی و اثری که 

بر اخالفش داشته اســت کم و بیش آگاهی داریم یا می توانیم آگاهی داشته 

باشــیم. اما اینکه با او چه نســبتی داریم و از او چــه می توانیم بیاموزیم چیز 

چندانی نمی دانیم. 

اگر او بزرگ بوده اســت که در آن تردید نداریم باید بزرگی او را بشناسیم. ما 

ایرانیان که در طی مدت هزار ســال میزبان فلسفه فیلسوف مهاجر بوده ایم 

و او را از خــود می دانیم باید از آنچه او آموختــه درس های تازه بگیریم. مردم 

قزاقستان هم که فارابی را به معنی امروزی لفظ هموطن خویش می شناسند 

حق دارند که به او افتخار کنند و البته اهل نظر و فیلسوفان آن کشور موظفند 

کــه آثــار او را بخوانند و ببینند آنهــا که اخالف فارابی اند چــه درس هایی از 

فیلسوف خویش می-توانند بیاموزند. به عبارت دیگر همه ما باید ببینیم که در 

فلسفه موجز فارابی چه درس هایی مضمر است که در زمان کنونی می تواند 

راهگشا باشد . 

*این نوشــتار، متن پیاده شده سخنرانی رئیس فرهنگســتان علوم ایران در 

وبینار بین المللی فارابی اســت که بــا همکاری جمهوری اســالمی ایران و 

قزاقستان برگزار شده است. 

فارابی؛ موسس فلسفه دوره اسالمی

دکتر رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم ایران
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مسلما مهم ترین کار مرحوم استاد محمد تقی دانش پژوه، فهرست نویسی 

وی برای نســخه های خطی دانشگاه تهران است. مجلدات نگارش یافته 

توسط وی، سرشار از تحقیقات و نکات بدیعی است که وی درباره نسخه ها 

نوشته است. همت وی سبب شد که این کتابخانه، نخستین کتابخانه ای 

باشد که تمامی نسخ خطی اش فهرست شــد و در اختیار قرار گرفت. در 

تمامی این فهرست ها، می توان نکات تازه ای را در حوزه تاریخ علم به دست 

آورد. با توجه به اهمیت نسخه های خطی دانشگاه تهران، و گنجینه هایی 

که از مرحوم مشکوه، و نیز از یزد و گرگان و نیز از مجموعه نفیسی از جمله 

نسخه های خریداری شده از نسخه شناس برجسته، مرحوم باستانی راد 

)با یادداشت های بسیار سودمند او در آغاز نسخه ها که اغلب مورد استفاده 

دانش پژوه هم قــرار گرفته و مرحوم دانش گاه این را یادآور شــده، و گویا 

جایی هم نوشته اســت که در موارد زیادی از یادداشت های او بهره برده( 

می توان پی به اهمیت فهرست های دانشگاه برد. 

جالب اســت که عالوه بر فهرست نویســی نسخ خطی دانشــگاه تهران، 

وی در فهرســت نســخه های کتابخانه مجلس )به همراه ایرج افشــار( و 

همین طور فهرست نســخه های کتابخانه ملک )با همکاری تنی چند از 

فهرست نویسان، مانند آقایان دکتر حجتی و احمد منزوی( همراهی کرد 

که در آنجا هم قدم های بلندی برداشته شد. فهرست نسخه های سنا هم 

که یکی از نفیس ترین مجموعه هاست، کار اوست. فهرست سپهساالر را 

هم همراه احمد منزوی نوشــت. همین طور فهرست نسخه های رشت و 

همدان و یزد و مشهد که آنها نیز منتشر شده است. افشار می گوید: »اغراق 

نیست اگر گفته شود که دانش پژوه رقمی نزدیک به صد هزار نسخه خطی 

را یک به یک دیده و بررســی کرده و آنها را که شایسته معرفی دانسته، در 

مقاله ها و فهرست ها و مقدمه های خود بی تابانه شناسانده است«. )یادی از 

محمدتقی دانش پژوه، در حدیث عشق )۲(، ص ۳۸۶(. 

زمانی که مرحوم افشار در سال ۱۳۳۸ »نشریه نسخه های خطی دانشگاه« 

را بنیاد گذاشــت تا فهرســت نســخ های خطی موجود در مراکز دیگر را 

در آن بــه چاپ برســانند، دانش پژوه نقــش فعالی در آن پــروژه ایفا کرد. 

او که هر از چندی به دعوت دانشــگاه ها و مراکز فرهنگی به کشــورهای 

مختلف می رفت، فهرســت نسخ فارســی و عربی آن مراکز را می نوشت و 

در این نشــریه منتشر می کرد.  ایشــان از زمان بازنشستگی شان در سال 

۱۳۵۵همچنان به کارهای خود ادامه دادند که از آن جمله »فهرستواره فقه 

هزار ســاله فارسی« بود. در واقع، فهرست های موضوعی ایشان در زمینه 

فقه، ملل و نحل و موضوعاتی نظیر موسیقی و جز آن، بسیار دقیق، فراگیر 

و باارزش و راهگشا بودند، و این به دلیل احاطه ایشان به فهرست ها بود. 

دانش پژوه در تمام دوره ای که به انتشار فهارس دانشگاه و دیگر کتابخانه ها 

و نیز انتشــار متون و رســاله ها اشــتغال داشــت، کارهایش مــورد توجه 

مستشرقان بود و به همین دلیل، در بسیاری از همایش ها شرکت می کرد 

که شــماری از اســناد آنها در پرونده وی هست. خودش هم در شرح حال 

خودنوشــت خویش به آنها اشــاره کرده اســت.  تســلط همزمان مرحوم 

دانش پژوه، بر کتاب شناسی و نسخه شناسی، و ورودش در دانش های رایج 

ســنتی، در کنار همت واالی او و پرکاری حیرت انگیز، سبب شده است تا 

میراثی بس گرانبها از وی برجای بماند، میراثی که هرکسی که در تاریخ 

علم تحقیق می کند، و عالقه مند به تمدن اسالمی و شیعی است، نمی تواند 

از آن صرف نظر کند، بلکه هر روز درگیر استفاده از آن خواهد بود. 

روزی روزگاری اگر قرار باشد واقعا درباره دانش پژوه کار پژوهشی صورت 

گیــرد، باید اقال هزار صفحه برای آن اختصاص داده شــود. به عالوه، باید 

تمامی مقاالت وی، و نیز تمامی رساالت در دو مجموعه، عینا چاپ شود. 

باقی کارهای وی هم باید بازچاپ شود یا دست کم با روش های جدید، به 

کامپیوتر سپرده شود تا قابل مراجعه باشد. 

تسلط همزمان بر کتاب شناسی و نسخه شناسی
بیست و هفت آذرماه؛ سالمرگ مرحوم استاد محمدتقی دانش پژوه

دکتر رسول جعفریان
رئیس کتابخانه دانشگاه تهران
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فقیِه حکیم
به بهانه 2۴ دی ماه؛ سالگرد ارتحال آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی)ره(

آیت الله العظمی ســید ابوالحســن رفیعی 

قزوینی، نه تنها از علمــای اََجّل زمان خود 

بودند، بلکــه از بزرگ ترین ُحکمای دوراِن 

اخیر نیز به شــمار می آیند. عالوه بر وظائف 

فقهی و ارشاِد َخلق بیشتِر وقت آن بزرگوار 

صــرِف تدریــس حکمــت و مطالعــه کتب 

حکمی می شد. با تمام مکتب های فلسفی 

اسالمی آشنائی داشتند، لکن توجه خاص 

ایشــان بیشــتر به تفکر مالصدرا و حکمت 

متعالیــه معطوف بود. باید ایــن بزرگوار را 

در زمرۀ بزرگ ترین استادان این مکتب در 

دوران اخیر دانست. 

آشــنایی راقم این ســطور با ایشان توسط 

آشــتیانی،  جالل الدیــن  ســید  مرحــوم 

دوســت دیرین بنــده بــود کــه از بهترین 

شــاگردان حضرت آقای رفیعی محســوب 

می شــد. پــس از آن معرفی، بــرای مدت 

پنــج ســال، در ما ه هایــی کــه در تهــران 

اســفار  درس  نزدشــان  می گذراندنــد، 

می خواندیــم و گه گاهی بــرای ادامه این 

دروس و اســتفاده از محضرشان در معیِت 

چند نفر از دانشــمندان مــن جمله مرحوم 

بــه قزوین، خدمت  بدیع الزمــان فروزانفر 

آن اســتاِد بزرگ می رفتیــم. در تقریِرمتن 

اســفار واقعا بی بدیل بودنــد و گهگاهی با 

برخی از مســائل مانند تفسیر مقوله علم با 

صدرالمتألهین اختالف نظر داشتند. 

  کم می نوشت اما گرانبها می نوشت
کــم  رفیعــی  آیت اللــه  حضــرت  مرحــوم 

می نوشــتند، ولی آنچه نوشــته اند بســیار 

زبده و گرانبها بوده و هســت. هنگام چاپ 

یادنامۀ مالصدرا در ســال ۱۳۴۰ شمسی 

این بنده از ایشــان خواهش کرد مقاله ای 

لطــف کنند. ایشــان نیــز مقالــه ای کوتاه 

ولی بســیار فصیح و عمیق نوشــتند که در 

یادنامــه، بــا ترجمه انگلیســی آن توســط 

حقیــر چاپ شــد. بعــدا حقیــر کتابچه ای 

تهیه کرد که هــر گاه به قزویــن می رفتیم 

آن را به ایشــان می دادم و ایشان مقاله ای 

مختصر ولی عمیق درباره یکی از مســائل 

ِحکمی در آن می نوشــتند. خوشبختانه آن 

دفترچه را حقیر بــه مرحوم دانش پژوه داد 

کــه نســخه ای از آن در کتابخانــه مرکزی 

دانشگاه تهران حفظ کنند و ایشان این امر 

را انجــام دادند، در حالی که اصِل دفترچه 

با بقیه کتابخانه بنده در آغاز انقالب از بین 

رفت. مقداری از مقاالتــی که در مجموعه 

آثار ایشــان چاپ شده است از همین منبع 

گرفته شده است. 

خدمات حضرت آیت اللــه  رفیعی قزوینی 

بیش از آن اســت که به توان در مختصری 

توصیــف کــرد. بزرگداشــت ایــن بزرگوار 

نه تنهــا گرامیداشــت یکــی از بزرگ ترین 

اخیــر  قــرن  ایــران در  و حکمــای  علمــا 

اســت، بلکــه بزرگداشــِت میــراث عظیم 

فلســفی ایران زمین اســت که ایشان یکی 

از برجســته ترین ُمروجیــن و مدرســین و 

متفکرین آن در دوران اخیر بودند. خداوند 

روحشان را قرین رحمِت خود فرماید. 

دکتر سید حسین نصر
استاد مطالعات 

اسالمی دانشگاه جرج 
واشنگتن
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با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود

برگزاری نخستین دوره نشان ملی دبیرسیاقی
نخستین دوره نشان ملی دبیرسیاقی در راستای تجلیل از خدمات ارزنده فرهنگی و ادبی زنده یاد استاد دکتر 

سید محمد دبیر سیاقی و با هدف ارتقای زبان فارسی و تقدیر از پدید آورندگان آثار برجسته و بدیع علمی و 

پژوهشی در حوزه تصحیح متون کهن فارسی برگزار می گردد. نشان ملی دبیرسیاقی به صورت ساالنه برگزار 

خواهد شــد و به بهترین کتاب و یا رســاله دکتری که در حوزه تصحیح متون نظم و نثر در کشور تولید شده 

باشد تعلق می گیرد. نخستین دوره نشان ملی دبیر سیاقی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی قزوین 

و با همکاری معاونت فرهنگِی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، استانداری و 

سازمان برنامه و بودجه استان قزوین برگزار می شود و مهلت آثار تا ۱۰ بهمن ماه ۹۹ پیش بینی شده است. 

کلیه پژوهشگران و ناشران می توانند بدون محدودیت خاصی در این رویداد شرکت کنند و آثار خود را تا ۱۰ 

بهمن ماه ۹۹ به دبیرخانه ارســال و برای کسب اطالعات بیشتر به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

قزوین مراجعه و یا با دبیرخانه با شماره تلفن ۰۲۸۳۳۶۹۱۳۹۲ و ۳۳۶۹۱۴۰۴ تماس بگیرند. آثار ارسالی باید محصوِل سال های ۱۳۹۷ 

تا ۱۳۹۹ باشــد و داوری آثار توســط چهره های شاخص ملی انجام و مراسم اختتامیه ۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد. دکتر سیدمحمد دبیر 

سیاقی در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در قزوین به دنیا آمد و از شاگردان عالمه دهخدا بود، او در سال ۱۳۲۴ دکتری ادبیات فارسی خود را 

از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال ۱۳۲۵ به عضویت انجمن بین المللی ایران شناسی درآمد. استاد دبیرسیاقی نزدیک به ۸۰ متن ادبی 

و تاریخی را تصحیح و منتشر کرده است، که از میان آن ها می توان به “شاهنامه فردوسی”، “دیوان منوچهری”، “نزهه القلوب”، “فرهنگ 

ُسروری و سلطان جالل الدین خوارزمشاه” و تصحیح لغت فرس اسدی طوسی اشاره کرد.

در وبینار بین  المللی به میزبانی مؤسسه فرهنگی اکو مطرح شد:

»کمال خجندی« شاعر نسل  ها و عصرها
به مناســبت هفتصدمین ســال تولد کمال خجندی، به میزبانی و همت مؤسسه فرهنگی 

اکو، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سفارتخانه  های تاجیکستان و افغانستان، 

اســتانداران ُسغد تاجیکستان و آذربایجان شرقی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، دانشگاه شهید بهشتی، 

دانشگاه تبریز و خانه کتاب و ادبیات ایران، وبینار بین  المللی »بازشناخت میراث اندیشه و 

دانش کمال خجندی«، با سخنرانی ســفرا، مقامات و اساتید دانشگاهی، در تاریخ ۷ دی 

۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. سرور بختی، رئیس این نهاد بین المللی، طی سخنانی 

در آغاز این نشست، ضمن خوشامدگویی به سخنرانان و مخاطبان بیان کرد: زبان و ادبیات ازجمله عوامل همگرایی و سازش میان جوامع 

و همچنین مبنای تعامالت همکاری  جویانه کشورهای حوزه تمدنی اکو به  شمار می آیند و به عنوان یک راهکار مؤثر در ایجاد فضای مفاهمه 

و وحدت، منشأ توسعه همکاری  های فرهنگی خواهد بود. رئیس مؤسسه فرهنگی اکو تصریح کرد: کمال، شاعر همه عصرها و نسل  هاست، 

شاعر همه مردمی است که به فارسی، دری و تاجیکی سخن می  گویند. او پیونددهنده ملت  ها و متعلق به ادبیات جهان است. او شاعری  ست 

که در اشــعارش تابش رنگینی از عشق، آزادگی، تصوف، عرفان و انسان  دوستی موج می  زند. حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دیگرســخنران این نشست بود که به تبیین تشبیه و تمثیل در غزلیات کمال پرداخت و با اشاره به اینکه هیچ 

غزلی از کمال را نمی توان یافت که خالی از تمثیالت و تشبیهات بسیار عالی باشد، ضمن مقایسه مضامین مشترک حافظ و کمال خجندی، 

با رویکردی نو به شــرح و توضیح ظرفیت های واژگانی اشعار کمال خجندی پرداخت. غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی هم طی سخنانی در این برنامه مؤسسه فرهنگی اکو را نگاهبان میراث فرهنگی مشترک شماری از کشورها در منطقه برشمرد و گفت: 

شاعرانی همچون کمال خجندی که زادگاهشان در یک کشور و آرامگاهشان در کشوری دیگر است، سفیران دائم کشورها نزد یکدیگرند. 

کمال با شعر روان، لطیف و عرفانی خود و با منزلتی که نزد اهل معرفت داشت، ترجمان معانی بلند عرفانی به زبان فارسی شد.

اتاق خبر
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بیانیه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار سلیمانی اسطوره جانبازی و دفاع از دین و میهن
تاریخ دربرگیرنده حماسه ها و اسطوره های هر قوم و ملت است که این عناصر در ساخت و شناخت 

 فرهنگ جوامع سهم عمده ای دارد. اسطوره ها در دیدگاه  رشته های مختلف علوم انسانی مانند 

زبان شناسی،  جامعه شناســی و تاریخ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این عناصر فرهنگی 

گاهــی با رویاهای یک  جامعه و گاهی با واقعیت های آن ســروکار داشــته و در ارتباط هســتند. 

همان گونه که در روایات تاریخی،  اســطوره های کهنی در ایران باســتان چون کاوه آهنگر، آرش 

کمانگیر و آریوبرزن و بعدها در ایران بعد از  اســالم مانند ابومســلم خراسانی، کوچک جنگلی، 

ســتارخان و… هر یک کنش هایی اسطوره ای سازنده و  نشانگر وضعیت روانی و معنایی ویژه ای 

از کنــش اجتماعی بوده اند که واقعیت هــای فرهنگی زمانه خود را  ســامان داده اند. بدین گونه 

اندیشه های اساطیری انعکاسی از نظام های اجتماعی تحلیلی و منطقی جوامع به  حساب می آید. 

شــخصیتی همچون شهید سردار قاسم سلیمانی جایگاه ویژه ای را به لحاظ دینی و ملی  برای نوع مبارزات نظامی خود برجای می گذارد به 

نحوی که پس از ترور ناجوانمردانه این ســرباز میهن  آحاد مردم بدون توجه به جناح بندهای سیاســی پیکر او را بر دوش می کشند و به خاطر 

احســاس ویژه  نسبت به هویت مشترک ایرانیـ  اســالمی از او تقدیر می نمایند. این تقدیر در اسطوره شناسی نشان از آن  دارد که معنای این 

شخصیت ها زبان سیاسی مشترکی را برای ادراک پیکره حمیت و همبستگی اجتماعی  به وجود می آورد. از آنجا که اسطوره ها از یک سلسله 

نامحدود مصالح فرهنگی بنا شــده اند، پیوسته  ساختار مصالح فرهنگی معینی را ترکیب می کنند، رخداد کنش نظامی این سرباز جانباز و 

سلحشور دین  و میهن مصالح فرهنگ معینی را به وجود می آورد که علی رغم وجود تضادهای گوناگون سیاسی در  جامعه، وحدت نوعی ویژه ای 

را در این حیطه رقم می زند. بنابراین، انجمن آثارومفاخر فرهنگی با چنین  استداللی به تحلیل درباره یکی دیگر از اسطوره های ایران زمین که 

وظیفه اصلی اش مبارزه در راه دفاع از  میهن بوده به عنوان یک اسطوره ملیـ  دینی در قالب افسانه ای حقیقی یاد می کند و از آن سردار شهید 

که  اســطوره مقاومت، ایستادگی، مردانگی، شــرف و عزت در دفاع از ایران و اسالم در مبارزه با استکبار  جهانی بوده، به عنوان یکی از مفاخر 

نظامی ایران اسالمی تاریخ معاصر و اسطوره مانای کشور تقدیر  می نماید. اسطوره ای که مانند دیگر اسطوره های ایرانیـ  اسالمی برای شناخت 

فرهنگی اجتماعی ایرانیان  می تواند از اهمیت بســزایی برخوردار باشــد به نحوی که نه تنها در جای جای ایران، بلکه جهان، با یاد او  ملیت و 

هویت ایرانی احیا می شود. از این رو، با توجه به اهمیت تشریح مفهوم اسطوره و بازنمایی نقش  آن به  عنوان یکی از بنیان های سازنده هویت ملی 

که شناسنامه هر ملتی است، باید گفت این اساطیر با  ایجاد پلی میان گذشته شکوهمند و آینده آرمانی، عالوه بر اتحاد گروه های مختلف مردم، 

نقش  تعیین کننده ای در ایده ملت و فرایند تمدن  سازی دارد. بنابراین الزم است تا تاریخ نگاران و  فرهنگ شناسان این مرز و بوم به رمز و رازهای 

چنین رخدادهایی در زندگی ایرانیان تحت عنوان اساطیر  ایران بیش از پیش توجه کنند. چراکه این اسطوره ها نه تنها روح میهن پرستی و 

سلحشوری را در میان  مردم احیاء و در تثبیت امنیت و اقتدار ملی سهم عمده ای دارند بلکه اسوه و الگویی برای نسل های آینده  ایران اسالمی 

به شمار می روند. بی تردید یاد و خاطره سردار رشید و شهید، حاج قاسم سلیمانی، در دل وجان عاشقان ایران اسالمی  همواره زنده و چونان 

اختری فروزان، روشنگر راه حقیقت جویان خواهد بود.  

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  

بنیاد ملی نخبگان اصفهان درراستای پاسداشت استاد محمود فرشچیان برگزار کرد

نشست مجازی »هنر نخبگی« با حضور و سخنرانی دکتر حسن بلخاری

بنیاد نخبگان اســتان اصفهان، در راستای الگوسازی از نخبگان و ســرآمدان فرهنگی و هنری کشور، نشستی با حضور استاد محمود 

فرشــچیان چهره ی نام آشــنای بین المللی هنری ایران با عنوان »هنر نخبگی« برگزار کرد. در این برنامه که روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه 

۹۹ به صورت مجازی و در سطح ملی برگزار شد، دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره جایگاه و اهمیت استاد 

فرشــچیان سخنرانی کرد. همچنین در این مراسم استاد محمود فرشچیان که در خارج از کشور به سر می برد از طریق سامانه مجازی 

بنیاد ملی نخبگان به پرسش های شرکت کنندگان دراین برنامه پاسخ داد.
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 بازنشر مجوعه رسائل ابن سینا در ۱۰ جلد
۹ رســاله از ایــن مجموعــه به مناســبت همایش 

بین المللی ابن سینا در ســال۱۳۸۳  شمسی در 

شــهر همدان تجدیــد چاپ شــده اند و هم اکنون 

انتشــارات انجمن در راســتای تکریــم مقام این 

حکیم بــزرگ ایرانی ضمن بازنشــر مجدد این ۹ 

رساله، رساله »کنوز المعزمین« این فیلسوف و حکیم برجسته را نیز 

تجدید چاپ کرده است.

 کنوزالمعزمین
مقدمه، حواشی و تصحیح: استاد جالل الدین 

همایی؛ چــاپ دوم: ۱۳۹۹- ۱۴۹ص ـ 2۵هزار 

تومان

رســاله حاضر در بیان بعضی تعویــذات و خواص 

حــروف و اعداد )مربوط به فن طلســمات و عزائم 

و نیرنجات( اســت. در انتساب این رســاله به بوعلی، بحث هایی بین 

محققان درگرفته اســت که محقق و مصحح این رساله، پس از ذکر و 

بررسی ادله طرفین به این نتیجه رسیده: »کهنگی طرز انشای کتاب 

کنوزالمعزمین مسلم است، اما اینکه متعلق به زمان شیخ و ریخته قلم 

او باشد، به عقیده این جانب دلیلی ندارد غیر از همان ها که در فصل 

ادله انتساب گفتیم. « 

 رساله جودیه
مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر محمود نجم 

آبادی؛ چاپ سوم:۱۳۹۹-۱۵هزار تومان

»رســاله جودیه«، از جمله رســائل منســوب به 

شــیخ الرئیس اســت که آن را به زبان فارسی، 

خطاب به ســلطان محمــود غزنوی، در موضوع 

علم طب نوشــته است.رســاله حاضر، در هشت باب با موضوعات 

عالج چشــم، عــالج درد دندان، بیان درد معــده، دفع کرم و... ، 

دفــع تب، بیان قوه باه، دفع استســقاء و دفع درد پشــت، تنظیم 

شده است.

 رساله نفس
مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر موسی عمید؛ 

ـ 2۵هزار تومان چاپ سوم: ۱۳۹۹ -۱۴۱ص 

این رساله که به نام های »رساله فی ماهیه  النفس 

و ســعادتها و شقاوتها فی النشأه االخری«، »رساله 

فی النفس للشیخ الرئیس«، »رســاله در نفوس«، 

»رساله در معرفت و فلسفه مزایای نفس«، »رساله الفصول«، »النفس 

الناطقه االنسانیه« و »ماهیت نفس« نیز آمده است، رساله ای فلسفی 

اســت که بوعلی آن را ظاهرا بــه فرمان عالءالدولــه دیلمی، از روی 

»کتاب المعاد« به فارسی ترجمه کرده است. 

 الهیات دانش نامه عالئی  
مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر محمدمعین؛ 

چاپ سوم:۱۳۹۹ - - ۴۰هزارتومان

در ســبب تألیف این کتاب، شــیخ تنها به ذکر 

الدوله اکتفا کرده اســت،  صدور فرمان عــالء 

امــا شــهمردان بن ابــی الخیر در نزهــت نامة 

عالئــی، این مطلب را آشــکار می ســازد. وی گوید: » و شــنیدم 

کــه خداوند ماضــی عالءالدوله  قدس الله روحــه و بقاء خواجه 

رئیس بوعلی ســینا را گفت: »اگر علوم اوایل به عبارت پارســی 

بودی، من توانســتمی دانســتن.« و بدین ســبب به حکم فرمان 

دانشــنامه عالئی ســاخت، و چــون بپرداخت و عرضــه کرد، از 

آن هیــچ درنتوانســت  یافتن « ابن ســینا در مقدمه کتاب گوید: 

»... کتابــی تصنیف کنم به پارســی دری که انــدر وی اصل ها و 

نکته های چند علــم از علم های حکمت پیشــینیان گردآورم، به 

غایــت اختصــار: یکی علم منطــق...، و دوم علــم طبیعیات...، و 

ســوم علم هیئــت و نهاد عالــم و حال صورت جنبش آســمان ها 

   .  ... و ستارگان 

 ظفرنامه
مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر غالمحسین 

صدیقی؛ چاپ ســوم: ۱۳۹۹-۹۹ص ـ ۱۵هزار 

تومان

»ظفرنامــه« نامی اســت کــه در عصر اســالمی 

به مجموعه ای فارســی از ســخنان منســوب به 

بزرگمهــر حکیم داده انــد. کیفیت تدوین اصل آن ســخنان معلوم 

نیســت و متن فارســی موجود، به موجب روایتی نسبتا در متأخر، 

از ترجمه متن پهلوی ســخنان آن حکیم، پدید آمده اســت و ناقل 

آن از زبان پهلوی به فارســی، بر حسب همان روایت ابن سیناست.  

اصل این کتاب قاعدتا به زبان پهلوی نوشــته شده است، اما اینکه 

ترجمه آن به فارســی به چه شــکلی انجام شده، محل تأمل است، 

زیرا از تعابیر فارســی به کار برده شده در ترجمه، به دست می آید 

که ایــن ترجمه متنی عربی اســت، نــه پهلوی، لذا ایــن احتمال 

تقویت می شــود که متن اصلی کتاب یک بار به عربی ترجمه شده 

و ترجمه حاضر در واقع از عربی به فارســی برگردانده شده است. 

تازه های نشر انجمن
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 رساله منطق )دانشنامه عالئی(
مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر محمدمعین 

و ســیدمحمد مشــکوة؛ چــاپ ســوم: ۱۳۹۹ 

-۱۶۴ص ـ 2۵هزار تومان

یکــی از مهم ترین تالیفات ابن ســینا به فارســی 

»دانشــنامه« اســت که بــه نامهــای »دانشــنامه 

عالئی«، »کتاب العالئــی«، »حکمت عالئی«، »اصــول و نکات علوم 

خمسة حکمیه« خوانده شده است. ابن سینا این کتاب را به خواسته 

عالءالدولــه ابوجعفــر محمدبن رســتم دشــمن زیاربــن کاکویه از 

بنی کاکویه )۳۹۸ـ  ۴۳۳ق( تالیف کرده است و آن شامل چند رساله 

اســت که از آن جمله سه رســاله منطق، علم برین )حکمت الهی( و 

علم زیرین )حکمت طبیعی( به قلم ابوعلی و رسائل دیگر در هندسه، 

هیات، ارثماطیقی و موسیقی. کتاب حاضر مشتمل بر رساله منطق 

دانشنامه عالئی است که در ذیل عناوین بسیاری مطرح شده است. 

 پنج رساله
مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر احسان یارشاطر؛ 

ـ ۱۵هزار تومان چاپ سوم: ۱۳۹۹ -۹2ص 

»پنج رســاله« مجموعــه ای از چند اثر ابن ســینا، در 

موضوع لغت و تفســیر برخی از ســوره ها و… است 

که رســاله های تفسیری توسط فخرالدین بن احمد 

رودباری، در حدود قرن ســیزدهم قمری، به زبان فارسی ترجمه شده و 

بقیه به همان زبان عربی باقی مانده اســت. این مجموعه مشتمل بر پنج 

رســاله به نام های تفسیر سوره توحید، تفســیر سوره فلق، تفسیر سوره 

ناس،  رســاله بعض االفاضل الی علماء مدینه السالم فی مقوالت الشیخ 

الرئیس )متن فارســی و عربی( و رساله فی لغه ابی علی بن سینا )متن 

فارسی و عربی( است که تقریبا همگی فاقد باب بندی و فصل بندی است. 

  طبیعیات )دانشنامه عالئی(
مقدمه، حواشی و تصحیح: سیدمحمد مشکوۀ؛ 

ـ 2۵هزار تومان چاپ سوم: ۱۳۹۹-۱۶2ص 

کتــاب حاضر مشــتمل بر پخش طبیعیــات )علم 

زیرین( »دانشــنامه عالئی« است که در ۵۱ عنوان 

سامان یافته اســت. در مقدمه مصحح کتاب آمده 

اســت:»با وجود اینکه کتاب دانشنامه عالئی از نظر کمّیت و حجم به 

تالیف دیگر همین مولف موسوم به کتاب »النجاه« نزدیک و اندکی از 

آن بزرگ تر است، مع الوصف کتاب مزبور در زبان فارسی همان مقام 

را دارد که کتاب »الشفاء« تالیف همو در زبان عربی داراست، ولی با 

این فرق که اینجا مصنف علوم را طبق ســلیقه خود به روش شــرقی 

ترتیب داده و الهیات را بر طبیعیات مقدم داشــته اســت. پس چنان 

که »دانشــنامه عالئی« پس از کتاب »الشفاء« مهم ترین و بزرگ ترین 

کتاب هایی اســت که از اثر خاصة شیخ به دســت مانده، هم یکی از 

چند کتاب انگشت شماری است که در قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم 

به زبان شیدای پارسی تالیف شده و باقی مانده است و…«

 رســاله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل 
اسباب و مسببات

مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر موسی عمید؛ 

چاپ سوم: ۱۳۹۹ - ۷۴صـ  ۱۵هزار تومان

اثر حاضر رســاله ای است که ابن ســینا در موضوع 

خلقت موجــودات، برای بیان دیدگاه اســالمی در 

این زمینه که متفاوت با نظریات دانشمندان یونانی 

و دیگر اندیشمندان غیرمسلمان است، در قرن چهارم هجری، به رشته 

تحریر درآورده اســت. این کتاب از آن جهت که در برگیرنده نظریه قدم 

واجب الوجود و حدوث عالم اســت و از اولین کتبی اســت که در مقابل 

نظریه ارسطو و تابعانش تالیف شده و ســخن آنان را در مورد قدم عالم 

ابطال نموده است، دارای ویژگی و جایگاه خاصی است. در انتساب این 

کتاب به بوعلی سینا جای سخن وجود دارد و آن به این جهت است که 

ادبیات کتاب با دست نوشــته های مسلم بوعلی به زبان فارسی، قدری 

متفاوت اســت. اضافه بر آن، در هیچ کدام از مواردی که آثار ابن سینا به 

ثبت رسیده، نام این کتاب نیامده است. از طرفی چون مطالب ذکر شده 

در این کتاب کامال هماهنگ با نظریات و تالیفات بوعلی می باشد و حتی 

یک نفر هم منکر نسبت این کتاب به شیخ الرئیس نشده است، می توان 

این کتب را از تالیفات او به حساب آورد. 

 رگ شناسی یا رساله در نبض
مقدمه، حواشی و تصحیح: سیدمحمد مشکوۀ؛ 

چاپ سوم: ۱۳۹۹ - ۱۰۰صـ  ۱۵هزار تومان

»رگ شناســی« یا »رســاله در نبض« یکی دیگر از 

تالیفات ابن ســینا به زبان فارسی است که درباره 

نبض و شناسایی رگهاســت. این رساله ظاهرا در 

اواخر عمر این دانشمند کم نظیر جهان اسالم به رشته تحریر درآمده 

اســت، چراکه عقایدی متفاوت با آنچه در کتــاب »قانون فی الطب« 

نگاشته است، در آن دیده می شود. در بخشی از مقدمه مصحح آمده 

اســت: »رگ شناسی به جای معرفه النبض« به کار رفته، همچنان که 

گیاه شناســی و زمین شناسی را به جای معرفه النبات و معرفه االرض 

استعمال می کنند و مقصود از آن، تشریح رگها یا علم وظایف اعصاب 

نیســت بلکه مقصود علم به احوالی است در رگ جنبنده که آن را به 

تازی »نبض« خوانند و کلمه »رگ« گرچه بر حســب لغت، لفظی عام 

است و هر عصبی را از ورید و شریان شامل می شود، ولی مصنف خود 

آن را در همین رســاله گاهی به معنی حــال و روح و گاهی به معنی 

دو حرکت انقباض و انبساط که »نبض« خوانند، استعمال کرده…«



23دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شامره ۱۴ ـ آذر و دی ۱۳۹۹

مرمت آرامگاه امامزاده محمد محروق به همت انجمن آثار ملی )مفاخر فرهنگی( 
 آرامگاه امامزاده محمد محروق  مربوط به دوره تیموریان و دوره صفویه اســت و در نیشــابور، مجاور آرامگاه خیام واقع شــده و این اثر در تاریخ ۲۹ آذر 

۱۳۱۶ با شماره ثبت ۳۰۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در دوران قاجار فرخ  سیر میرزا نیرالدوله پسر فتحعلی شاه قاجار آرامگاه را 

بازسازی کرد. در دوران پهلوی، انجمن آثار ملی )مفاخر فرهنگی( ضمن تعمیرات اساسی، کاشی کاری های ایوان و جبهه های مختلف آن را مرمت کرد. 

هم چنین در این بقعه یکی از اوالد حضرت موسی بن جعفر)ع( و تنی چند ار مشاهیر نیشابور نیز مدفون اند. آجرکاری های ساختمان امام زاده محروق 

از آثار محمدقاسم اخویان است.



مجموعه 3 جلدی مقاالت در زمینه باستان شناسی
اثر دکتر سید محمد تقی مصطفوی

مجموعه مقاالت در زمینه باستان شناسی اثر مرحوم دکتر سید محمد تقی مصطفوی در ۳ 

جلد از ســوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به خوانندگان فهیم و گرانقدر آثار انجمن 

تقدیم شــده اســت. در جلد اول این اثر که در ســال ۱۳۸۱ توســط انجمن به زیور طبع رسید 

آثار مختلف و متعددی مورد بحث و شــرح قرار گرفتند از بناهایی مذهبی چون مســجد جمعه 

نایین گرفته تا مســجد ساوه و ایوان طالی آســتان قدس رضوی و بناهایی ملی و تاریخی چون 

کتیبه های پهلوی، نقوش ساســانی، نقش رســتم، آرامگاه کوروش، مقبره ابن سینا و... در جلد 

دوم )چاپ ۱۳۸۳( محور اصلی کشــفیات و تتبعات در باب تخت جمشید و برخی بناهای دوره 

ساســانی بود و این محوریت البته چندان غالب نبود که آثاری من جمله باغ و کاخ چهلســتون 

اصفهان مورد تأمل قرار نگیرند و آشــکار نشــود که این اثر از دوره شاه عباس کبیر نیست بلکه 

در دوران شــاه عباس ثانی بنا گردیده و ماده تاریخ عمارت آن نیز در کتیبه ای مکشــوفه چنین 

ذکــر گردیده:مبــارک بود از آن که تاریخ آن شــد مبارک ترین بناهای دنیــا )۱۰۵۷(و در جلد 

سوم هم مســاجد مورد بحث و فحص اند )من جمله گوهری تابناک چون مسجد کبود تبریز( و 

هم آثاری چون مجســمه نادر و مهم تر فرش های تاریخی ایران و نیز هنر ظریف و زیبای کاشی 

کاری ایرانیان.

این مجموعه ۳ جلدی به کوشــش استاد سید مهدی صدری که از شاگردان باسابقه مرحوم 

دکتر مصطفوی است به زیور طبع آراسته شده است. 


