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 کرد هموار دیگر حکیمان نگاریفارسی برای را راه سیناابن

 سینا گفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین هفتوسی -زاده عبدالرضا مدرس دکتر

 01/9/0011چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درسمین هفتوسی

 ،زادهعبدالرضا مدرسدکتر سخنرانی  هببرگزار شد. این نشست  آذر 01در روز چهارشنبه سینا علمی و فرهنگی بوعلی

 اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سیناابن نویسیفارسی از هاییروایت»ا موضوع ب

 شد. پخش کتاب شهر

 

های علمی به زبان عربی از سوی دانشمندان چنان عادت نوشتن کتابای که با وجود گسترش شعر فارسی همدر دوره

سینا حکیم نامدار ایرانی که تخصص و مهارت توانند به این شیوه مباهات کنند، ابناست و میایرانی از رونق نیفتاده

است، به دالیلی از جمله دفاع از صبغه و سابقه فرهنگ ایرانی و انتقال فارسی نویسی به اثبات رساندهرا در تازیخود 

های فرهنگی و زبانی به نفع یونان دری خراسانی به سپاهان و نواحی مرکزی ایران و نیز خالی نماندن میدان چالش

گیرد، بخشی از آثار خود را به بویه شکل میانی و شیعی آلو اعراب و تشخص دادن به آثاری که زیر نام دولت ایر

 .نگاردفارسی می

 

توان نمودهای توفیق این حکیم های او را میآفرینیسازی و واژهسینا و هم ترکیبهم شیوه نگارش خاص )سبک( ابن

ر چون سهروردی هموار فرزانه در پاسداست و گسترش زبان فارسی دانست که راه را برای فارسی نگاری حکیمان دیگ

 .است کرده

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست زادهعبدالرضا مدرسدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

آنچه که امروز . شخصیتی جامع و مانع دارد، وی شخصیتی فراگیر، فرازمانی، فرامکانی و چند بعدی است سیناابن

رصه دانش و گستره بعد از یک هزاره پر فراز و نشیب از او برای ما به یادگار مانده است و آنچه از این حکیم بزرگ در ع

چه شان و جایگاهی دارد و از سوی دیگر  سینافرهنگ و خرد ایرانی و اسالمی به جای مانده موید این است که ابن

 یناسشخصیتی مانند ابن. در مقطعی خاص است سیناهای ابنگویای ُحسن تدبیر و کارآمدی و به هنگام بودن کوشش

ونی و بلعمی و طبری در آن جغرافیای فرهنگی و اجتماعی ایران و خراسان که در آن مقطع کسانی مثل ابوریحان بیر

ای هکردند که در زمینههایی بودند که به تنوع و کارکرد معروف بودند و کوشش میبزرگ حضور دارند قاعدتا از شخصیت

اند که اگونی داشتهمختلف کار کنند و خودشان این لیاقت و زیرساخت و زمینه مساعد را برای ورود به مباحث گون

 . ها پرداخته استدر این بحث گل سرسبد مباحثی است که به آن سیناابن

 

 در برابر آثار عربی سیناهای ابننویسیفارسی

در برابر آثار عربی او به زبان عربی ممکن است توازن و تعادلی از نظر کمی نداشته باشد  سیناهای ابننویسیفارسی

شود، نگرش و گزارش خاصی که زبان و بیان چیستی روایت می. کیفیت کار خیلی مهم است اما راست این است که
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دهد و تفاوتی که حکمای مشاء، اشراق، مالصدرا و دیگران دارند صاحب اثر در حوزه شعر بیشتر خودش را نشان می

 . یز بسیار مهم استچگونگی روایت ن. های خاص از مسایل حکمی و کالمی و فلسفی و نگاه به خرد استروایت

 

ها هم از همان سلطان ، ابوریحان و ناصرخسرو نویسندگان و مولفان و پدیدآورندگانی هستند که مخاطب آنسیناابن

کند تا بیشتر به بحث روایت ای که روایت را جالب توجه میمحمود غزنوی و عالءالدوله تا روزگار ما وجود دارد اما مساله

رباره روایت خوب به آن پرداخته شده و منابع فرنگی بیشتر این مساله را در سینما و تئاتر توجه های دبپردازیم در کتاب

در ادبیات و فرهنگ ما هم همین مساله . ای داردکنند که پشت صحنه فکری این فیلم و سریال چه اتفاقات نهفتهمی

در کنار خواننده آشکار به خواننده پنهان توجه  ها در کنار نویسنده آشکار به نویسنده پنهان توجه دارند واست فرنگی

و متن دانشنامه عالیی است و کسی جز او ننوشته است اما چه کسی  سیناشود ابننویسنده آشکار می. دارند

های جامعه تواند زیرساختشود نویسندگان پنهانی که گاهی میرا تحریک کرده است؛ این می سیناجوهره فکری ابن

 .یی باشدهاو یا اتفاق

 

ار خواننده آشک. ، ناصرخسرو فارسی بنویسندسیناشود ابوریحان، غزالی، ابننویسنده پنهان کسی است که باعث می

گفته « در گفتن و دیوار شنیدن»خواننده پنهان نیز به . خوانیمهم ما هستیم که در این هزار سال این آثار را می

امروز ما در سده پانزدهم و هزاره سوم خواننده پنهانی هستیم که شود اما شعر در قرن هشتم گفته می. شودمی

کند در آثار هنرمندان و شاعران گره در روایت در فارسی این است که این مطلب اینجا چه می. روح حافظ هم خبر ندارد

. کندا چه میآید که این، اینجرسید که عالمت سوال و ابهام برای شما پیش میممتاز و صاحب سبک به مواردی می

. کندخاقانی شاعر مداح حضرت محمد)ص( و شاعر مکه و مدینه است و باید پرسید ایوان مدائن در شعر او چه می

 .شود یک گرهاین می

 

 چه کسانی هستند؟ سینانویسندگان پنهان ابن

این . چیز دیگری است« حاجیان آمدند با تعظیم او»همه شعرهای اخالقی و فلسفی و پند دارد شعر ناصرخسرو این

سعدی . گویند این نمونه شعر منسوب به فالنی است و برخی این را قبول ندارندشود گاهی میگره باعث می

اند که بردهاما این. گوید این برای سعدی استشناسی و روایت به ما میای دارد بسیار پندآموز که دانش سبکقصیده

ها معتبر نبوده و مصحح به جبر قواعد تصحیح این کار را کرده است یا که نسخه آن را در الحاقیه یا به این دلیل است

 . بینیم اصل و کپی تفاوتی نداردکسی این را به جای شیخ اجل گفته که بسیار مهارت داشته است و می

 

 ایم یکایک عیان شودوانها که کرده  روزی که زیر خاک تن ما نهان شود 

 

دهد یا برای سعدی است یا کسی که عین ها نشان میشعر برای سعدی نیست اما نشانهگویند این بسیاری می

 .شوداین گره در روایت می. آن را تکرار و ارائه کرده است

 

های مختلف و همچنین پر از ماده تاریخ، قطعات اگر دیوان محتشم کاشانی را ببینید پر از قصاید مدحی است برای آدم

باید . شود گره در روایتکند این میبند عاشورایی محتشم اینجا چه می 0۱پس . اعی استتاریخی و مسایل اجتم

 باز این چه شورش»ببینیم چه نویسندگان پنهانی محتشم را متقاعد کردند که در کنار آن همه شعرهای درباری بگوید 

 .شود تافته جدابافتههمین گره در روایت می «است که در خلق عالم است
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نویسی او باید گرهی در های قانون و شفا و آثار ممتاز این فارسیر بزرگان این اتفاق افتاده است و در کنار کتابدر آثا

ستند؟ چه کسانی ه سیناروایت باشد و باید این گره را باز کنیم و ببینیم که نویسندگان پنهان و خوانندگان پنهان ابن

گفته مثال می. خواهم چکار کنمگفته مینوشته، میز کاری که میدر قدیم خالف امروزه نویسنده و محقق در آغا

ممدوح از من خواسته که این کتاب را بنویسم و در مقدمه بوستان و گلستان و کلیله و دمنه و دانشنامه عالیی این 

 .(ک وزیرگوید فصلی خواهم نوشت در ذکر حال بر دار کردن این مرد )حسنمساله وجود دارد و در تاریخ بیهقی می

 

 وار از خاکسترش شکل گرفت و برآمدزبان فارسی ققنوس

د توانننویسندگان پنهان می. هدف خود را از نگارش این کتاب فارسی به نوعی افشا کرده و اشاعه داده است سیناابن

. برآورده کرده استها را ای آرزوی آنبه گونه سیناابن. تمام دوستداران فرهنگ و ادبیات و هنر و زبان فارسی باشند

آیند یعنی فردوسی در الصفا و شعوبیه و کسانی که حتی نویسندگان پنهان شاهنامه هم به حساب مینهضت اخوان

گرایی ایرانی که به قصد مبارزه با سیطره غیراسالمی و نژادپرستانه تازیان های ملیمسیر حرکتی کرده که جریان

ارند و به فردوسی دست مریزاد گفتند که چنین اثری از خود به جای کردند از فردوسی دل خوشی دکارهایی می

 . گذاشته است

 

خوانندگان پنهان این آثار به زبان فارسی نگاشته شده چه کسانی هستند؟ ممکن است کسانی فحوا و محتوای این 

ممدوح از زبان علمی  چند اتفاقی که در گسترش زبان فارسی در قرن سوم به بعد داشتیم. اثر فارسی را درک نکنند

ها که گفتی محمدبن وصیف وقتی شعر تازی گفت به او نگفتند که این. داندچیزی نمی (و معیار علمی )زبان عربی

ان البیان فی تفسیر القرآن به زبمگر تفسیر طبری جامع. باید شروع کرد به فارسی گفتنیابم نمیمرا چیزی که درنمی

خواهم معنی کلمات و مفاهیم و تعبیرات خداوند را بشناسم و ترجمه تفسیر من می عربی نبود که امیر سامانی گفت

 . طبری ارائه شد

 

گوید از این حکمت و فلسفه به این زبان رایج علمی آن روزگار یعنی زبان عربی چیزی متوجه الدوله بویه هم میعالء 

ن، متن سنگینی است و امتیاز سیاسی است کاری مت. شود که این کار را انجام دهدموظف می سیناشوم و ابننمی

ه ها بمتاسفانه در این دوره از قرن دوم به بعد نسبتی بین ایران و نزدیک شدن ایرانی. انجام داده است سیناکه ابن

  .کرده استها را مشخص میشود تکلیفتناسبی که بین ایران و فرهنگ عربی بسته می. فرهنگ و زبان عربی است

های قابل احترامی خواهد رسید که های عرفان بغداد با خراسان را فهرست کند به حرفکه بخواهد تفاوت اگر کسی

کسی فکر . فرهنگ ایرانی در بدترین حاالت و آنات باز توانسته است خود را بازیابی کند و به مسیر خودش ادامه دهد

وار دوباره از گونه ققنوسن داشته زبان فارسی اینای که زبان عربی و فرهنگ عربی در ایراکرد با این سیطرهنمی

 خودباختگانی هستند که به فرهنگ سیناخوانندگان پنهان آثار فارسی از جمله آثار ابن. خاکستری که شکل گرفته برآید

 .شوند و این بحث بسیار مهمی استو خالفت عربی و عباسی نزدیک می

 

 نشینی نکردعقب در مقابل مفاهیم وارداتی یونانی سیناابن

شود که ما بحث دیگر متحیران فرهنگ یونانی و فلسفه یونانی هستند که یک بخش آن وارداتی است و دلیل نمی

ها، چشم و گوش بسته بنشینیم و متحیرانه آن را تماشا کنیم و انگشت حیرت به دهان بگیریم و ببینیم که قابلیت

نژادان خراسان هستند و یک خواننده پنهان دیگر که این مباحث ترکهایی که زبان فارسی دارد ها و ظرفیتظرافت
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تحت تعقیب بود و جرم بزرگی که  سیناابن. قرار داشت ها در راس آنها و محمود غزنویکسانی که آمدند و سبکتکین

 . داشت این بود که به استعمار سلطان محمد غزنوی بله نگفته بود مثل فردوسی که شش ماه متواری بود

 

و ناصرخسرو خیلی جایگاه و  سیناروشن است آثار فارسی مثل ترجمه تفسیر طبری، تاریخ بلعمی، آثار فارسی ابن

ما در داروشناسی االبنیه در جغرافی حدودالعالم، کتاب حماسی مقدمه شاهنامه ابومنصوری . پایگاه بسیار مهمی دارد

این است که یک جایگاه و ظرفیت  سینابزرگترین هنر ابن. شده استرا داریم اما در زمینه حکمت و فلسفه کاری انجام ن

 .طورافزاید و در باب حکمت و فلسفه نیز همینبه کارکردهای زبان فارسی می

 

انجام  سیناکاری که ابن. کندالحکمتین ناصرخسرو و سهروردی و غزالی باز میراه را برای وجه دین و جامع سیناابن

در مقابل مفاهیم وارداتی . آوردشناسی نثر این است که ظرفیت قابل تاویل برای ما به وجود میکدهد در حوزه سبمی

 . نژادانی که در خراسان بودندنشینی نکرد و هم در مقابل زبان ترکیونانی عقب

 

 گرددبه دوره ساسانیان برمی سیناسازی ابنمایه واژهبن

سازی گردد به دوره ساسانی و واژهقابل توجه است و بخشی برمیها بخشی از آن سازی و کوتاهی جملهواژه

ها بخشی در مفاهیم و کتب علمی و آثار فرهنگی دوره ساسانی قبل از اسالم هم وجود دارد و بسیاری از آن سیناابن

اسی و ساختار شنهایی از آن آثار به دست ما رسیده اما از نظر زبانرا در تاخت و تازها از دست دادیم و شاید برگ

ای است که نسبت به شویم یک نوع بازگشت و رجعت و تجدید دورهانجام داده است متوجه می سیناکاری که ابن

کاری . هوشمندانه دنبال کرده است سیناافتد و این را ابنزبان و فرهنگ ساسانی و پهلوی قبل از اسالم اتفاق می

نامه را مطرح کرده و در مقدمه لغت سیناسازی در هزاره ابنازی و ترکیبسکه استاد معین کرد این بود که مقاله واژه

اگر . گرددبه دوره ساسانیان برمی سینابن مایه این کار ابن. اندشناسان نیز به آن پرداختهدهخدا آمده و دیگر زبان

ها و مصدرهای زبانی مایهاز بندوره تاریخی زبان فارسی را مطالعه کرده باشد و بر اساس ابتکار شخصی خود  سیناابن

شود و فرهنگ و ساخت دستوری زبان فارسی احیا می سینااستفاده کرده باشد نتیجه این است که با این کار ابن

 . افتدکند به راه افتادن جنبش فکری که حول محور زبان فارسی اتفاق میکمک بزرگی می

 

 تقابل فکری. کند؟ اولین هدف سیاسی استچه اهدافی دنبال می در دو کتاب بسیار مهم او سینانویسی ابنفارسی

های تاریخ ادبی ما و تاریخ بیهقی و تاخت و تاز محمود به ری در کتاب. و سیاسی غزنویان با آل بویه قابل کتمان نیست

دار آل بویه دارد معنیدارمریزی که با نهد و تعقیب و گریز و کجو کشتاری که در ری دارد و فرزندش امیرمسعود به جا می

درست . ری بین بغداد و خراسان است. آل بویه ایرانی است و در ری مرکز زبان فارسی قدیم آن روزگار را دارند. است

ها را سر جا بنشاند و از میدان رقابت سیاسی است که آل بویه مقاطی برای اینکه سلطان محمود غزنوی و غزنوی

خواهد از این طرف روی به عباسیان آل بویه در ری و در مرکز ایران است و نمی. دارد در کند با بغداد هم مکاتبهبه

نویسی خراسان مساله مهمی بحث فرهنگی و تقابل با عربی. سپس بحث فرهنگ و زبان عربی است. داشته باشد

امروز  .ار از لون دیگری بوددر خراسان مانده بود و همین کتاب فارسی را نوشته بود به قول بیهقی ک سینااگر ابن. است

سی نوینویسی ابوریحان بیرونی یک تعبیری داریم و در زیر سایه سلطان محمود غزنوی و در باب فارسیدر باب فارسی

آثار عربی و آثار فارسی  سینابخشی بسیار مهم است ابنتعادل. در مقابل غزنویان یک تعبیر دیگری داریم سیناابن

در حوزه زبان فارسی انجام داده  سیناموضوع مهم نیست اما کیفیت آن مهم است کاری که ابنکمیت این دو . دارد

 .انصافا به ارتقا فرهنگ ایرانی و زبان فارسی کمک کرده است
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شود و در نهضت ترجمه دوره مامون آنچه ما از یونان داریم وارداتی محسوب می. بحث دیگر مساله علمی ماجرا است

نهضت  سیناابن. رسیده است سیناارد جهان اسالم شده است و به دست کسانی چون فارابی و ابنالحکمه وو بیت

او در دانشنامه عالیی . هایی داردهم ان قلت سیناعلمی را دنبال کرد که هم در ذیل آرای ارسطو مثل فارابی، ابن

کنند اما من وید همه جا از طبیعیات شروع میگکند و میآورد و خالف جریان رایج حرکت میبحث الهیات را در اول می

داری خود این خالف جریان حرکت کردن پیام دارد و حرکت معنی. کندخواهم حرف آخر را اول بزنم و کار تازه میمی

 .است

 

ته داش سینااگر فرهنگ و فهرستی از واژگان ناصرخسرو و ابن. نکته دیگر نمود بخشیدن به ظرفیت زبان فارسی است

واژگانی مانند اندر رسیدن، گرویدن، چندی، . ها در زبان معیار ما خالی استبینید که چقدر امروز جای اینشید میبا

  ... چونی، نهاد، جنبش، تنومند، اندریابی، ایستاده به خود، بستناکی و

 

هم  یناسابن. را دنبال کنیم زبان فارسی عاجز و ابتر و الکن نیست ما نتوانستیم به عنوان کاربران زبان فارسی این کار

در این زمینه مقدم است و جزو عهد اوایل است درست است که زبان فارسی را و آثار نثر فارسی را مبتکر نیست از 

های هنرمندانه و ذوقی شناسی بحثدر این زمینه انجام داده است در رساله رگ سینانظر زمانی اما کاری که ابن

 . به ظرفیت زبان فارسی توجه داشته و کار را به خوبی دنبال کرده است سینادهد که ابننشان می. انجام داده است

را در کنار کارنامه پر  سینابه دست ما رسیده است وقتی این آثار و قلم فارسی ابن سینابر اساس آنچه از کارنامه ابن

خدمت بزرگی به فرهنگ  سینابینیم که ابنیدهیم مبرگ و بار فرهنگ ایرانی و زبان فارسی از دوره سامانی قرار می

ابوریحان بیرونی درست است که نزد سلطان محمود بوده اما از کسانی است که از محمود به . ایرانی کرده است

ها بوده باز ابوریحان هم که کنار غزنوی. کرده استعنوان محمل پیشرفت کارکردهای فرهنگی خودش استفاده می

هر  سیناعلمی و استقالل علمی و توجه به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را دنبال کند و ابنحواسش بوده که حرمت 

ها چه بهتر با دور شدن از خراسان و گریختن از غزنویان و آمدن به جایگاهی که از نظر فرهنگی نژادی و مذهبی با آن

 . کند کار خویش را به سامان رسانیده استفرق می
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