مصاحبه مجله رشد زبان و ادب افرسی با دبیر اجرایی همایش
اهداف و انگیزه اه
رد اترخی علم و تمدن اریانی اسالمی هب قله اهی بلندی رب می خوریم هک اگر رد اترخی و تمدنرغبی ظهور کرده بودند قطعا م کاتب علمی و نحله اهی فکری پیرامون ارا
مج
آنها شکل گرفته بود .شایذیکی از آسیب اهی توسعه علم و تمدن اریانی اسالمی همین نبود تدا وم ،پیگیری و اتویل و تفسیراهی منجر هب رشد و گسترش یک موهع
فکر نو است .وقتی نیک رد شخصیت و آاثر انصرخسرو می نگریم رد می یابیم هک ایشانیکی از این قله اهست .حکیمی جامع االطراف هک اگرهچ عمده دغدهغ
اهی او دغدهغ اهی دینی بود ،صاحب نبوغی بود هکرد حوزه اهی مختلف علمی اتمالتی ارزشمند و موش کاافهن داشت .ربخی هب خطاامگن کرده اند سفرانهم انصر خسرو
از آن اونیست و این قضاوت ذقیقا هب سبب ردست نشناختن این چهره کم بدیل تمدن اریانی اسالمی است .استدالل این گروه این است هک سبک
ن گارش او رد سفرانهم کامال غیر ایدیولوژیک ومتفاوت از ساری متون اوست .غور رد شخصیت انصرخسرو هب ما نشان می دهد اتخاذ سبک اهی متفاوت وژیه
موقعیت اهی مختلفیکی از ابعاد فکر نوآور و خالق این حکیم فرزاهن بوده است .او هب مقتضای مقام و جای گاه با سبکی سخن می گفته است هک ردخور بوده
است.یکی از امتیازات سفرانهم انصرخسرو ن گاشت داقیق موضوعات مختلف از معماری و تجارت و اداب و رسوم و ...است هب گوهن ای هک ربخی
سفرانهم انصرخسرو را آینه ای ربای دست یابی هب اوضاع اجتماعی ،علمی و فرهنگی عصر او دانسته اند و این رد حالیست هک ما ردسفرانهم اهیی هک قرن اه پس از او
ن گاشته شده است دقت علمی او را نمیمینیب و اگر هچ متونی ارزشمند ولی گه گاه مخلوط با خیالرپدازی اهی هب غایت غیر علمی شده است .سورن و روبینز دو
مورخ اترخی علم زبانشناسی رد استدالل ربای عدمرپداختن هب اترخی دانش زبانشناسی رد شرق هب این عدم ویپستگی رد دانش مشرق زمین اشاره می کنند و با این
استدالل اترخی زبانشناسی را هب مغرب زمین منحصر می کنند .
پس زدودن غبار از این قله اهی بلند دانش و تفکر هن یک امر مباح بلکه یک وجوب است .نکته اینکه صراف هب معرفی نیز نباید اکتفا کرد بلکه باید رد استمرار این

جوشش تفکر جهد نمود حتی و این افصلهزهار ساهل را با جمع آوری و سروسامان دادن همه مطالبی هک ردباره اف کار و اتثیرات این زبرگمرد نوشته شده است رپ کرد و
این سنگ ازشیپ راه این چشمه اهی جوشان جاوید ربداشت .نظام بخشی و جمع آوری این مکتوبات ما را از خطر دوباره کاری می راهند.
اما دلیل دیگر ربایرپداختن هب انصرخسرو هک البته مرتبط با مطلبشیپ گفته است ،اتثیر این شناخت و آگاهی عمیق رد شکل دهی و قوام هویت ملی اریانی
اسالمی است .وجود این چنین چهره اهی چندبعدی و نوآوری بیرتدید ماهی افتخار ورغور ماست .رغوری هک با اتمل و تفکر و هن با تبختر و کورچشمی همراه باشد موجد
اعتماد هب نفس و بلندرپوازی واقع گرایاهن رد نسل اهی یک ملت و هب وژیه نسل اهی جوان خواهد شد رد صورتی هک این گروه اخیر هب وژیه هب نووان مخاببان ما ردنرر
گرفته باشند.
هدف سوم ما طبقه بندی و نظام مندسازی آاثر انصرخسرو بود هک ژپوهش رد این زمینه را ربای ژپوهشگران بعدی هموار می نماید.یکی از حوزه اهی مورد تمرکز ما
بازنمود این چهره علمی رد ساری فرهنگ اه وزبان اه بود هک هب حول و قوه الهی دااگشنه شهید بهشتی رد این حوزه همت کرد و  ۵مقاهل رد این زمینه تدوین شد :بازنمود
ن
آاثر و اتثیرات انصرخسرو رد آاثر فرانووی ،آماانی ،بربی ،یینی ،ا گیییی و مقاهلای رد زمینه کلی بازنمود نی ام للی انصرخسرو ن گاشته شد.دیگر هدف ما نقد
منصفاهن این شخصیت بود هکرد این حوزه نیزشیب از ده مقاهل ردیافت شد.
ردباره تووع مقاالت و شرکت کنندگان داخلی و خارجی همایش
همانطور هک مطلعید دبیرخاهن همایششیب از  ۴۰۰چکیده مقاهل رد حوزه اهی  ۱۳گاهن تعیین شده ردیافت کرد هک ازمولفان  ۲۰۰مقاهل هک ازسطوح محققان انمدا ر این حوزه،
اعضای هیات علمی گروه اهی فلسفه ،الهیات ،زبان و ادب افرسی ،زبان اهی خارجی ،علوم اجتماعی ،زبانشناسی ،و  ...و دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی
ارشد دکتری از اقصا نقاط اریان و خارج از کشور ردیافت نمود و هب امگن من این خود موفقیت زبرگی بود هک ماتوانستیم رد حد رضایت بخشی عمده صاحبنرران و
عالهق مندان این حوزه را هب معنی واقعی آن گرد هم آوریم .

مقاالت خوبی از همه گروه اهی فوق الذکر ردیافت کردیم هک می توانم هب چند مقاهل خوب رد حوزه فلسفه انصرخسرو ،نقد اف کار انصرخسرو ،طبیعیات وزپشکی از
دید انصر و نیز بازنمود نی ام للی آاثر او اشاره کنم .البته شورای علمی همایش ردنرر دارد مقاالت ردج شده رد لوح فشرده همایش را مجددا مورد ارزیابی دقیق رت
قرارداده و از مولفان بخواهد آخرین نسخه مقاهل خود را جهت داوری مجدد و انتخاب ربایچاپ کاغذی رد گزیده مقاالت همایش انصرخسرو قبادیانی تهیه و آماده
سازی نماید .پیشنهاداتی جالبی هم ربای نووان این مجلد هب ما رسیده است.
مشا کرت نی ام للی رد این همایش نیز بسیار خوب بود .ما مقاالتی از کشوراهی اتجیکستان ،افغانستان ،آرذبایجان ،قزاقستان ،مجارستان ،سن گاپور ،پاکستان ،ژاپن،
آمری کا ،ان گلستان،مصر ،سورهی ردیافت کردیم و افتخار میزبانی مهمااننی از کشوراهی اتجیکستان ،افغانستان ،آرذبایجان ،آمری کا ،ان گلستان و سورهی داشتیم .چهره
اهی سرشناس انصرخسرو ژپوه را هم رد سطح داخلی و هم نی ام للی شناسایی کردیم و ردحد وسع و توان کوشیدیم با همه آنها تماس ربقرار کنیم هک این خودیکی از
محسنات این همایش بود و البته اذعان داریم هک هب غایت مطلوب دست نیافتیم .خرسندیم هکردحد وسیع کوشیدیم.
یافته اهی نو رد حوزه انصرخسرو ژپوهی
رپسش بسیار خوب و بجایی است و از شما مموونم هک از اقلبرپسش اهی کییشه ای بیرون آمدید و ینیم رپسش اهی خوبی را طرح می کنید هک ما را هب نووان
ربگزارکنندگان همایش هب نقد خودمان وامی دارد و همین فرایند اخیر یعنی «نقد خود» هبنررمنیکی از نیازاهی توسعه ای ماست .هب بیان دیگر جامعه دااگشنهی ما ربای
توسعه و رشد نیازمند عاماان و سازمان اهیی است هک رد ربهه اهی زمانی معین هب نقد و ارزیابی خود بپردازند و همایش اه نیز از این فرایند مستثنیدنتسین و نقد هب معنی
عام آن یعنی خوب و بد .بنارباینرپسش یافته جدید این ژپوهشهچ بود رپسش بسیار خوبی است هک پاسخ دادن هب آن رد دستور کارشورای علمی همایش قرار دارد .
اما اگر بخواهم با توهج هب تورقی هک هب نووان دبیر علمی همایش رب مقاالت داشتم و شایدرتشیبین دغدهغ را ربای طبقه بندی موضوعی تولیدات علمی پیرامون
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انصرخسرو داشتم ردباره سوال شما اظهار نرری کلی داشته باشم امگن می کنم ما رد حوزه ابعاد انگفته ای از جا ع ا ن و و ن اال و ن و رب ی ا عاد رانهم و ر
انصر و نیز بازنمود نی ام للی این شخصیت و نقد او مالحظات جدیدی داشتیم.
حوزه بازافرینی متن سفرانهم و تصوری ورتسیم مسیر و محتوای سفر انصرخسرو نیز رد  ۱۴ماه اشتغال ما هب ربانهم رزیی و ربگزاری همایش مد نرر قرار گرفت هک
دستاورداهی خوبی داشتیم .فیلم کواته طهران انهم انصرخسرو ساخته حامد و حمید باهشآهنگر بازآفرینی نثر سفرانهم با محتوای توصیف شهر امروز تهران با ن گاهی
لطیف و منصفاهن و رد عین حال با اشاره هباهمیت ربگزاری همایش و ربخی مسایل و مش کالت زماهن حاضر تهیه و رد افتتاحیه همایش هب نمایش ردآمد .این فیلم روایی
پی
دیدنی هک راوی آن انصرخسرو بود و رد پایان هب حضور انصرخسرو رد اتالر ربگزاری همایش انجامید شکشی
بود هب دوستدا ران انصرخسرو و انصرخسرو ژپوهی و دوستدا ران شهر تهران و نیز گواهی رب نوآوری و مهارت زبانی ادبی فیلم انهم نویس جوان ،ژپوهش پیشه و
دانشمند این ارث بود.
یکی از مهماانن وژیه همایش حکیم انصرخسرو دااگشنه شهید بهشتی نویسنده زربدست و انصرخسرو ژپوه خستگی انپذری کتاب سفر ربگذشتنی دکتر توکلیصاربی بود.
دکتر توکلی صاربی مسیر سفر انصرخسرو را رب اساس متن سفرانهم و م کان اهی مالاقت شده توسط انصر اتفااق طی  ۷سال از سال  ۱۹۸۲پیموده است و از این
ف
مسیر سفر خود یلمبرداری نموده است .روایت این فیلم نیز متن سفرانهم انصرخسرو است یعنی متن ،متنزهار سالشیپاست و تصاوری متناظر از آن
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امروز هک صحنه اهیی بسیار جذاب راشیپ چشم تماشاگران عالهق مند قرار داد.دو ارث ارز ند انصر رو ی جا ع ا ن و و ن اال و ن رد سال ا ر هب
تصح
مناسبت ربگزاری همایش یح ااقتندیشد و خوان االخوان هبچاپ رسید .مصاحان خوان االخوان جناب آاقی دکتر میرباقری و آاقی رسییی از ق ب
ل
تصح
علمی ادبیات افرسی دااگشنه اصفهان بوده اند و یح ااقتندی جامع ا حکمتین موضوع پایان انهم دکتری جناب آاقی بهمن خلیفه بوده است هک امیدواریم
ل
هب زودی هب چاپربسد .مقدهم اهرنی کربن رب جامع ا حکمتین نیز توسط ایشان و هم کارشان سرکار خانم صادقی هب افرسیرتجمه شده است هک امید است ره هچ

زودرت رد دسترس عالهق مندان قرار گیرد.تثبیت تصوری ردخوری از انصرخسرو از دیگر مساعی ربگزارکنندگان این همایش بوده است هک رد این کار سازمان
زیباسازی شهر تهران و هب وژیه جناب آاقی دکتر کامیاب و جناب آاقیموسوی و هنرمند مجسمه ساز جناب آاقی شانس رد ساخت مجسمه با سخاوتی مثال
زدنی و ستودنی هبابیتشپنی دااگشنه همت امگردند.
رد تصوریگری وچاپ تمبر حکیم انصرخسرو مدیون بلندنرری وزری محترم فناوری و ارتباطات ،جناب آاقی دکتر واعظی مدری ژپوهش اهی فرهنگی دااگشنه شهید
بهشتی ،شورای تمبر یادبود جناب آاقینصرآبادی ،صراف زادگان مدری روابط عمومی ش کرت پست جناب آاقیرتابی و هم کارانشان جناب آاقی اخوی
و شیخ حسنی هستیم.مشاهده می کنید هک کار زبرگ از یک فرد و یک نهاد رب نمی آید بلکه دستان و اف کار بسیاری ردگیر این امر بوده اند هک معدودی از هم کاران
زبرگوارمان را هب شما معرفی نمودم.
مهماانن خارجی همایش
دااگشنه شهید بهشتی رد جریان همایش حکیمانصرخسرو قبادیانی میزبان  ۶مهمان از اتجیکستان ( از دااگشنه خجند و ساری دااگشنه اهی اتجیکستان و از میان اعضای
ربجسته آکادمی علوم این کشور :دکتر موسی دینارشایف ،دکتر روزی احمد ،دکتر میرزا مالاحمد ،دکتر بهرام میرسیدف ،دکتر سبحاناعظمزاد و دکتر نورزاد)،
معاون کانون انصر خسرو افغانستان محمد ارشاد معووی ،اماا محمد محقق و مترجم سوری ،یحیی بیضا استاد موسسه مطالعات لندن ،الیس اهنس ربگر مولف دو کتاب
لف
انصرخسرو لعل بدخشان و مرواریداهی فرهنگ اریانی  :اتملی رب شعر فلسفی انصرخسرو از آمری کا و ابوا ضل قلی
زاده از آرذبایجان و دکتر تیدیا از ایتالیا بود .
مهماانن اتجیک همایش مقاالتی رد حوزه اهی انصر خسرو رد فرهنگ عاهم و انسان شناسی او ،هستی شناسی انصرخسرو ،بازنمود شخصیت و آاثر انصرخسرو رد
اتجیکستان ،سفرانهم انصرخسرو و سنت اهی سفرانهم نوییی و مناظره اه ردباره انصرخسرو رد اتجیکستان اراهی دادند .معاون کانون انصرخسرو هبرتسیم فعالیت

اهی کانون انصرخسرو افغانستان رپداخت هک تصوریگر بازنمود اتثیرات این حکیم بلندپاهی رد افغانستان بود .اماا محمد هب معرفی وژیگی اهی معرفتی انصرخسرو
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رپداخت .یحیی بیضا رویای بیدا رکننده انصرخسرو را از منرری آموزش ژپواههن مورد توهج و ل ر ر د د .ا س اه س ربر با رز رب ه ی ر ان ر رو
هب تفسیریکی از اشعار انصررپداخت و تیدیا هب بیان فهم اهرنی کربن از انصرخسرو همت امگشت .مقاالت هم از نرر تووع بسیار خوب ارزیابی شدند و هم از
نرر نوآوری و عمق .قلی زاده از آرذبایجان هب سفرانهم انصرخسرو و سفرانهم مکهرپداخت .الزم است گفته شود هک مقاالتدیگری هم از مهماانن خارجی
پذریفته شده بودند هک متاسفاهن هب دلیل عدم ام کان حضور هب موقع با توهج هب بعد م کانی ام کان اراهی آنها میسر نشد .مقاالت محققانمصری و محقق آمری کایی ساکن
سن گاپور از آن زمره است.
سطح علمی داوران و شورای علمی همایش
باید اذعان کنم هک شورای علمی همایش حقیقتا ربای ارتقا سطح علمی همایش سنگ تمام گذاشت هک ربگزاری  ۱۷جلسه منظم شورای علمی از اترخی  ۱۶فروردین
 ۱۳۹۳ات یک هفتهشیپ از ربگزاری همایش نشان دهنده این موضوع است .وم هب نوهب خودم سپاسگزار ن گاه عامااهن اعضای شورای علمی هستم .دیگر داوران ما
هم انصااف با مالحظات صراف علمی هب ارزیابی مقاالترپداختند و حجم مقاالت ربای داوری آنچنان زیاد بود هک ربخی از اعضای شورای علمی هک سفارش مقاهل هب
آنها داده بودیم موفق هب ن گارش مقاالت خودشان نشدند .اما شورای اجرایی ما هم هب معنی واقعی زری شاهخ ای از شورای علمی بودند و شاهد این مدعا ربگزاری شیپ
نشست سفرانهم انصرخسرو وژارن سفرانهم نوییی بود هک هب همت شورای اجرایی و هب وژیه سرکار خانم دکتر خدا یی استادیار گروه آماانی و سرکار خانم دکتر
کریمیان دانشیار گروه فرانسه دااگشنه شهید بهشتی انجام شد.
هب عقیده من اگرهچ ربگزاری همایش و حضور مهماانن گرانقدر ما و مولفان مقاالت و اراهی نتایج ژپوهش اه گام تعیین کننده ای رد تحقق اهداف همایش و آغاز
وگتفگاهی علمی رد ره همایشی و از جمله این همایش ق مدا د می شود ،من قبال هم گفته ام هک همایش انصرخسرو دااگشنه شهید بهشتیشیپ ار ربگزاری طعم موفقیت را
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ارتباط تن گاتنگ یافته اند و اینشیپ از ربگزاری همایش محقق شد .رد وا ع ل جا ه ی ان ر رو ژپوه هک پاهی و اساس ا ر ر و ا تد د ا ن وزه
مطالعاتی بسیارهم است رد جریان این فعالیت  ۱۴ماهه شکل گرفت و اکوون وظیفه ماست هک این جمع را فراهم ن گاه داریم و نگذا ریم انسجام محووسی هک رد
روزاهی ربگزاری همایش احساس و مشاهده می شد از دست ربود .پیشنهاد اتسیس کرسی انصرخسروژپوهی رد دااگشنه شهید بهشتی از همین رو صورت پذریفت.
من هب نمایندگی از دااگشنه زبرگ شهید بهشتی و رسيي محترم دادكشنه ادبیات و علوم انسانی و کلیه اعضای این خانواده زبرگ رب خود الزم می دانم عالوه رب
سپاسگزاری از همه ارسال کنندگان مقاهل  ،مهمااننی هک از راه اهی دور و زندیک از داخل و خارج کشور قدم رنجه کرده بودند و هب ميهمانی زبرگ این حکیم فرزاهن
تشریف اورده بودند و از فرد فرد اعضایشورای علمی و اجرایی همایش و اعضای دبیرخاهن همایش و کلیه کارکنانصدیق و همدل دادكشنه ادبیات از پیشنهاد
کنندگان ربگزاری همایش یعنی کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و اریان شورای عالی انقالب فرهنگی و هب وژیه ریاست محترم ان جناب ااقی دکتر والیتی و رسيي
فرهنگ دوست دااگشنه شهید بهشتی جناب ااقی دکتر طهرانچی و دبیر محترم علمی همایش جناب ااقی دکتر خاتمی هک از ربگزاری این همایش نهایت حمایت و
ابیتشپنی را کردند سپاسگزاری کنم .سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،شهرداری تهران ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،بنیاد اریانشناسی ،وزارت
نج
امور خارهج و ا من دوستی اریان و اتجیکستان از دیگر همرااهن ما رد این همایش بوده اند هک سزاوار است از ایشان قدردانی نمایم.
ن گار داوری اردکانی
معاون ژپوهشی دادكشنه ادبیات و علوم انسانی و دبیر اجرایی همایش حکیم انصر خسرو

