یونسکو سال 2014میالدی را سالزهاره حکیم انصر خسرو قبادیانی اعالم کرده است
آفتاب زید-رضا ربدستانی :ایده ربگزاری همایش حکیم انصرخسرو قبادیانی 16فروردینماه  1393رد کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و اریان شورای عالی انقالب فرهنگی
شکل گرفت و افتخار ربگزاری این همایش هب عهده دااگشنه شهیدبهشتی گذا رده شد .روزاهی  21و  22اردتشهبی این همایش ربگزار خواهد شد هب همین بهاهن با دکتر احمد خاتمی
دبیر علمی همایش هب گفت و شنودی کواته می رپدازیم.
ربای ربگزاری همایشینیب المللی ،رد موردانصرخسرو چگوهن هب جمع بندی رسیدید؟
حقیقت این است هک یونسکو سال  2014میالدی را سال زهاره انصرخسرو اعالم کرده و هب دنبال این انمگذا ری بعضی از نهاداه و مؤسسات علمی رد داخل و خارج
کشور ردصدد ربآمدند ات ربانهماهیی ربای انصرخسرو تدا رک دننیبب .کمیته تمدن اسالم و اریان شورای عالی انقالب فرهنگی هم موضوع را رد دستور کار خود قرار داد و نهایتا
ربگزاری همایش انصرخسرو را هب دااگشنه شهید بهشتی پیشنهاد داد و دااگشنه هم با توهج هب پیشینه اینگوهن همایشاه از آن استقبال نمود و دادکشنه ادبیات متولی ربگزاری همایش
شد هک البته هب علت گستردگی کار و استقبال عالهقمندا ن اجرای آن رد سال 2014مقدور نبود و مقرر شد هک رد سال  2015ربگزار شود و خدای را شاکریم هک این کار مهم رد
چند روز آینده محقق خواهد شد.
هچ مدتی است هک دااگشنه تدا رک این همایش را رد ربانهم دارد؟
نخ
خاطرم میآید هک رئیس محترم دااگشنه ستین بار رد مراسم دیدو بازدید نوروز سال ( 1393یعنی پازندهم فروردین ماه  )93این نکته را هب من فرمودند و از آن اترخی ات
امروز هک شیب از  14ماه از آن میگذرد دادکشنه ادبیات و علوم انسانی ردگیر ربانهمرزیی ربای همایش است و حدا قل رد ره ماه کمیته علمی و کمیته اجرایی یک جلسه
ت
شکیل داده و بعضی از ماهاه –بوژیه ماهاهی اخیر تعدا د جلسات هبشیب از دو یاهس جلسه رسیده است.
ت
شورای علمی ازهچ کسانی شکیل شده است؟

رد شورای علمی بحمداهلل کرکب خوب و علمی شکل گرفته است و جمیی از صاب ظراان و استادان ربسسته ضوو شورای علمیاند .سیی شده است هک رپاکندگی
الزم رد انتخاب اضضای علمی صورت بگیرد ،از دااگشنهاهی کشور استادانی رد شورای علمی حوور دارند .از هم کاران زعزیی هک افتخار دارم رد شورای علمی رد خداشتمن

باشم آاقیان استاد اعوانی ،استاد محقق ،استاد ایلخانی ،استاد یاحقی ،استاد خلعتبری ،استاد حسنی ،استاد میرباقری ،استاد بلخاری و خانم دکتر شهشهانی و بعضی دیگر از
استادان ارجمند از جمله آاقی دکتر قهرمان سلیمانی معاون محترم فرهنگ و ارتباطات ،جناب آاقی دکتر ده گانی ،مدری دفتر کرجمه سازمان فرهنگ و ارتباطات،
آاقی دکتر میردامادی معاون ژپوهشی بنیاد اریانشناسی ،آاقی دکتر مجتهد شبستری و ...ضوو شورای علمیاند هک امیدوارم کسی از قلم نیفتاده باشد.
شیوه فراخوان و ارسال مقاالت و ربرسی آنها چگوهن بوده است؟
خوشبختاهن استقبال خوبی از همایش شده است .از ابتدا هک فراخوان منتشر شد ،اضضای محترم علمی دااگشنهاهی سراسر کشور و استادان دااگشنهاهی خارج از کشور حدود
 400چکیده مقاهل فرستادند .البته هب علت کثرت تماساه مجبور شدیم هک یکبار مهلت ارسال چکیده و اصل مقاالت را تمدید کنیم .رد نهایت مقاالت زیادی هب دبیرخاهن
رسید هک از میان آن اه مقاهل اهی ربکر پذریفته شد و ربارب با رأی داوران تعدا دی از آنهاربای اراهئ انتخاب گردید.
مقاالت خارجی هچ میزان ردیافت کردهاید؟
تعدا د مقاالتی هک از ژپوهشگران غیراریانی هب دبیرخاهن رسیده است اقبل توهج است هک بع ًضا مقاالت بسیار قوی و مطلوبی بودند و بعضی البته خیلی مناس با شأن
مج
همایش نبود و از پذریش آنها معذور بودیم .رد موع آنچه از مقاالت خارجی رد جریان داوری پذریفته شده است اقبل قبول است.
رد ربانهم افتتاحیه هچ کسی سخنرانی خواهد کرد وهچ ربانهم وژیهای دارید؟
رد ربانهم افتتاحیه بعد از تالوت قرآن و بخش سرود جمهوری اسالمی و سرود دااگشنه شهید بهشتی گزارش همایش را سرکار خانم دکتر داوری دبیر کمیته اجرایی اراهئ
خواهند کرد ،بعد از آن رئیس محترم دااگشنه جناب آاقی دکتر طهرانچی هک رئیس همایش هم هستند ،سخنرانی خواهند نمود و بعد از آن هم ایپم وزری محترم علوم تحقیقات
و فناوری قرائت خواهد شد و بعد جناب آاقی دکتر والیتی -دبیر محترم کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و اریان شورای عالی انقالب فرهنگی هک ریاست عالیه همایش را
نیز هب عهده دارند -اافهض خواهند فرمود و بعد هم از تمبر وژیه انصرخسرو رونمایی خواهد شد .پس از آن سفرای کشوراهی افرسی زبان رد ربانهم گنجانده شده است.
سخنرانی جناب ااقی دکتر محقق ،جناب آاقی دکتر اعوانی و دبیر علمی همایش هم جزء ربانهم اهی افتتاحیه است .رد پایان نشست افتتاحیه و قبل از نماز و اناهر
ربانهم افتتاح اتالر انصرخسرو را رد دادکشنهادبیات و علوم انسانی خواهیم داشت.

منشورات همایشهچ آاثری هستند؟
شورای علمی آاثر متعددی را ربای همایش تصوری کرده است .بعضی از آن اه آماده یا رد زمان همایش آماده خواهند شد و ااشتنر بعضی هب بعد از ربگزاری موکول می شوند.
تص ح
آنچه رد زمان همایش آماده است تجدید چاپ یادانهم انصرخسرو است هک با هم کاری دااگشنه مشهد هب چاپ رسیده است .دیگر کتاب یح خوان االخوان است هک با
تص ح
هم کاری قط علمی دااگشنه اصفهان و هب همت جناب آاقی دکتر میرباقری فرد و هم کارشان یح و رد دااگشنه شهید بهشتی هب چاپ رسیده است .دیگر چهل قصیده
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انصرخسرو است هک هب همت جناب آاقی دکتر اعوانی هب زبان ا ی ر شده و هب نا ت ما ش با کاری ؤ ه ت و ه جدید چاپ شده ا ت.
کتابشناسی انصرخسرو هم هب همت سرکارخانم آجرلو آماده و هب چاپ رسیده است .چکیده مقاالت همایش هم هب صورت الکترونیکی و هم هب صورت چاپی رد اختیار
ً
مج
شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت .موهع مقاالت فعال فقط هب صورت لوح فشرده تقدیم شرکت کنندگان خواهد شد.
رد حاشیه همایش هچ ربانهم اهی دیگری دارید؟
البته ربانهم اهی متعددی شیپ ینیب شد هک بع ًضا هب خاطر محدودیت اهی زمانی همایش و رتشیب هب خاطر فشردگی مقاالت ام کان اجرای آنها فراهم نشد .اما آنچه شیپ ینیب
تخ
تخ
شده هک امیدوارم اراهئ و اجرا شود هب ربانهم میزگرداهی صصی است ،هس میزگرد صصی با حوور شخصبت اهی علمی رد زمان همایش ربگزار خواهد شد .خود و دیگری،
انصرخسرو و مسأهل زبان ،فرهنگ و مللعناوین اینهس میزگرد است.فیلم نسب ًتا بلندی از مسیر سفر انصرخسرو را هم جنابآاقی دکتر توکلی تهیه کرده اند هک همراه
با سخنرانی رد همایش اراهئ خواهند کرد.تمبر یادبود ،منشورات و ربگزاری نمااگشیه عکس ،نمااگشیه کتاب اهی انصرخسرو و آاثر مرتبط با آن و نمااگشیه صناعی دستی از دیگر
ربانهم اهی جنبی همایش است.
ربانهم اهی اختتامیه همایش چیست؟
رد ربانهم اختتامیه قرار است گزارش علمی جلسات جمع بندی و اراهئ شود ،بیانیه همایشمیظنت و قرائت شود .از هس انصرخسرو ژپوه ربسسته تقدری هب عمل آید .البته
نماهنگ اهی مناس ربای همایش نیز ساخته شده است هک رد البالی ربانهم نمایش داده خواهد شد .ربانهم ای هم از موسیقی بدخشانی جزو ربانهم اهی اختتامیه همایش
خواهد بود.

بعد از این همایش هچ ربانهم اهی دیگری رددست دارید؟
دااگشنه شهید بهشتی مصمم است هک رد زمینه علوم انسانی بوژیه با محوریت دادکشنه ادبیات ،همایش اهی خاصی از جمله همایش اهی تعامالت فرهنگی با کشوراهی همساهی و
منطقه را ربگزرا نماید هک رد سال گذشته همایش تعامالت فرهنگی اریان و قزاقستان و ادب معاصر الجزاری را ربگزاز کردیم .همایش اهی دیگر مورد ظرا همایش اهیی است هک هب
معرفی مفاخر و مشاهیر علمی ،ادبی و فرهنگی اترخی اریان اسالمی بپردازد.شیپینیب شده است هک ربای ره دو دسته از همایش اه دبیرخاهن دائمی تأسیس گردد .البته رسمی
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خواهد شد هک دادکشنه ادبیات رد زمینه انصرخسرو ژپوهی بتواند کاراهی خود را اداهم دهد و با ل ت اهی ی و ااشتنر آاثر ی ریان ان ر رو نا ی ر رد ور
توسعه دهد.البته این همایش اه مناافتی با همایش اهی دیگر علمی هک دادکشنه دنبال می کند مانند همانند همایش ادبیات تطبیقی هکاتکنون دو همایش آن را ربگزار کرده یا همایش دیگر
نج
ندا رد .رد دادکشنه ادبیات تقری ًبا ره هفته یک یا دو نشست علمی از سوی گروه اهی آموزشی و ا من اهی علمی دانشجویی ربگزار می گردد.

