گزارش جلسه شماره 364:گروه :حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران تاريخ0322/28/82 :
دستور جلسه:
 .1گزارشی از روند پيشرفت دایره المعارف پزشکی اسالم وایران
 .2ارائه گزارشی مختصر توسط آقاي قاسملودربارة انجام چند طرح پژوهشی در حوزة فرهنگ و تمدن اسالم وایران
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
 .1در ابتداي جلسه آقاي دكتر شمس اردكانی از آقاي قاسملو خواستند گزارش مختصري جهت طرح هاي انجام شدده در
خصوص فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ارائه نمایند.
 .2آقاي قاسملو فرمودند ،یکی از دغدغه هاي آقاي دكتر والیتی حركت ها و كردارهاي فرهنگی است كه در حدوزة تمددن
اسالمی صورت می گيرد .آیا كشور جمهوري اسالمی ایران می تواند نمایندة مطالعات تمدن اسدالمی باشدد اگدر قدرار
است باشد زیر ساخت ما این است كه بتوانيم رخدادها و حوادث و اتفاقات فرهنگی پيرامون را به درستی رصدد نمدایيم.
ایشان بيان كردند ،یکی از بزرگترین دانشمندان تمدن اسالم و ایران كده دقيقدا در دوران طالیدی و شدکوفایی تمددن
اسالمی می زیسته ابونصر فارابی می باشد .فارابی در شهر فاراب در حوزة تركستان بدنيا آمده اسدت  .بده همدين علدت
دولت تركيه بسيار تمایل دارد اعالم نماید فارابی یك فرد ترك است و تبلغات گسترده ایی هم در این خصدوص داشدته
اند كه فارابی منشاء تمدن تركی است .در سال  2112كه یك هزار و صد و پنجاهمين روز درگذشت فارابی بود ،دولت
تركيه به تمامی سفارتخانه هایش در تمام دنيا دستور ساخت اتاقی به عنوان اتاق فارابی را داد كه در آن اتاق تمام آثار
مربوط به فارابی گردآوري و خدماتی در خصوص فارابی پژوهی ارائه گردد .ایشان اظهار كردند ،در سال  1921گزارشدی
را در خصوص فارابی در جلسه ارائه نموده اند و آقاي دكتر والیتی هم مقرر نمودند یك كار ارزشمند درخصوص فارابی
به زبان فارسی صورت گيرد.ایشان بيان كردند در این خصوص با هم فکدري و مشدورت آقداي دكتدر شدمس اردكدانی
تصميم گرفته شد یکی از آثار فارابی را به زبان فارسی ترجمه نمایيم .ایشان فرمودند ،چنانچه اطالع دارید یکدی از آثدار
مهمترین فارابی به عنوان "احصاء العلوم " در خصوص طبقه بندي علوم كه در دهة 01شمسی به فارسی ترجمده شدده
است .فارابی یك رساله ایی در خصوص رد احکام نجوم دارد كه  91استدالل در آن ذكر كرده است در خصدوص اینکده
چرا نباید در زندگی به احکام نجوم توجه كرد در واقع بایستی به این نکته هم توجه داشت كه بافت زندگی فارابی بافت
فلسفی است و رساله ایی كه در رد احکام نجوم نوشته است ردپاي نگاه فلسفی او هویدا است .به هر حال مقرر شد ،این
كتاب به زبان فارسی ترجمه شود و از شخصی در دانشگاه فردوسی مشهد كه تبحر و تسلط كافی در زبان عربی داشتند
خواستيم در این طرح ما را كمك نمایند و به پيشنهاد آقاي دكتدر شدمس اردكدانی قدرار شدد از آقداي دكتدر اعدوانی
درخواست شود یك مقدمه براي این كتاب بنویسند .آقاي دكتر اعوانی هم حدود  01صفحه مقدمه ایی بسيار مفصدل و
ارزشمندي براي كتاب آماده نمودند و عالوه بر آن ترجمه فارسی متن را نيز غلط گيدري فرمودندد .ایدن مقدمده در دو
بخش تنظيم شده است بخش اول :گزارشی در خصدوص زنددگی فدارابی اسدت ،بخدش دوم :اسدتدالل هداي فدارابی در
خصوص رد احکام نجوم با فلسفة معاصر تطبيق داده شده است .آقاي دكتر اعوانی هر كددام از ایدن اسدتدالل هدا را بده
صورت جداگانه با استفاده از فلسفة تحليلی معاصر بررسی و مورد بحث قرار داده است .این كتاب در خدرداد مداه 1011
چاپ می گردد .ایشان درادامة جلسه فرمودند ،با توجه به نظرات راهبردي آقاي دكتر شمس اردكانی مقرر گردیدد ،كده
كاري مشابه آنچه براي فارابی انجام شده براي قطب الدین شيرازي و چند دانشمند برجستة تمدن اسالمی هدم صدورت
گيرد .تصميم گرفته شد یك پایان نامه در دانشگاه تهران در خصوص كيهان شناسی قطب الدین شيرازي انجدام گيدرد
كه در نتيجه گيري پایان نامه مشخص گردید كه نظرات قطب الدین دربارة كيهان شناسدی نظدرات دو سدتاره شدنا
موید الدین عُرضی و خواجه نصيرالدین طوسی می باشد و در واقع یك ویرایش جدید در این خصوص ارائه نموده است.

و قرار شد این پایان نامه به صورت كتابی با مقدمة دكتر لنکرانی در تيرماه 1011چاپ گردد.
 .9آقاي دكتر محقق زاده ضمن تشکر از آقاي قاسملو فرمودند ،حدود  11سال پيش طبق دستور فرهنگسدتان مقررشدد،
نگاهی به متون دانشمندان داشته باشيم كه به این نتيجه رسيدیم دانشمندان ما به دو دسته تقسيم می گردندد .دسدته
اي از دانشمندان كه نوآوري هاي جدیدي داشته اند و كارهاي آزمایشگاهی انجام داده اند كه تا آن زمان یا همزمان بدا
آنها هيچ دانشمندي انجام نداده است .دسته دوم از جمله ابن سينا و فارابی كه نوع آوري خاصی نداشته اند ،اما ویژگدی
بارز و مهم دانشمندانی همچون ابن سينا در تمدن اسالمی عالمه و حکيم بودن آنهاسدت .و بزرگتدرین ویژگدی قطدب
الدین شيرازي این است كه آخرین عالمه و حکيم تمدن اسالمی است و در واقع خاتم حکيمان است .این دانشدمندان
هم حکيم بودن و هم طبيب به هم این علت دانشمندان برجسته ایی می باشند .ایشان بيان كردند ،شاید بهتر باشد بده
دانشمندان دیگري همچون عقيلی علوي شيرازي هم توجه نمایيم چرا كه او در مسائل طبی بزرگترین دایره المعارف ها
را نگاشته است .و از این قبيل اشخاص مفاخر بسيار داریم كه نيازمند توجه و بررسی و معرفی كارهاي آنها می باشيم.
 .0در ادامة جلسه آقاي دكتر عباسيان فرمودند ،با توجه به اینکه برخی از كشورها ادعا كرده اند كده برخدی از دانشدمندان
حوزة تمدن و فرهنگ اسالمی متعلق به كشور آنها است .پيشنهاد دادند ،با احصاء دانشدمندان حدداقل  11دانشدمند و
تهيه زندگی نامة آنها به صورت یك تابلو و نصب آن در سفارتخانه ها شاید بتوانيم انددكی دانشدمندان كشدورمان را بده
تمام دنيا معرفی نمایيم .در این خصوص آقاي دكتر شمس اردكانی فرمودند با آقاي دكتر خيرخواهان هماهنگ شود در
جلسة كميتة فرهنگ و تمدن اسالم و ایران از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی دعوت شود كده در سدفارتخانه هداي
ایران كارهایی جهت احصاء مفاخر و مشاهير اسالم و ایران صورت گيرد .ایشان فرمودند ،در خصوص احياء دانشمندان و
مفاخر اسالم و ایرا ن آقاي قاسملو و همکارانشان كتابی با عنوان"تقویم تاریخی فرهنگ و تمدن اسدالم و ایدران" تهيده
كرده اند كه در آن نام  1211دانشمند احصاء شده است .كه حدود  011دانشمند مربوط به كشور ایران و حدود 011
نام متعلق به حوزة فرهنگ و تمدن اسالم و ایران است .از سازمان فرهنگ و ارتباطالت اسالمی بخواهيم این كتاب را به
دنيا معرفی كند .ایشان بيان كردند ،در حال حاضر آقاي دكتر پاكتچی به عنوان نمایندة ایران در یونسکو هستند شداید
بتوانيم از ظرفيت هاي ایشان در این زمينه بهره مند گردیم .آقاي دكتر شمس اردكانی به این نکتده اشداره كردندد كده
تضارب آراء و بحث هاي مختلف قطعاً می تواند مفيد باشد و از خانم دكتر قدد خواسدتند در یکدی از جلسدات گدروه
نظرات مختلفی را در خصوص رد احکام نجوم و دفاع از احکام نجوم را جمع آوري و در این خصوص بحث نمایند.
 .5همچنين آقاي قاسملو گزارش مختصري دربارة روند پيشرفت دایره المعارف پزشکی اسالم وایران ارائه دادند و فرمودندد
جلد  0در حال اتمام است و از نيمة سال  1922در حال آماده سازي جلد  5هستند .و یکی از مقاله هاي مهدم جلدد 5
در خصوص طب نظامی " است كه نگارش بخش شيميایی دورة دفاع مقد به آقاي دكتر فروتن سپرده شده است.
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هماهنگی با آقاي دكتر خيرخواهان جهدت دعدوت از سدازمان فرهندگ و ارتباطدات اسدالمی جهدت احصداء و معرفدی
دانشمندان ایرانی
مجري طرح هاي تصویب شده در گروه روند پيشرفت كارهایشان را به صورت اسالید ارائه نمایند.
یك عنوان طرح پژوهشی با عنوان "جمعيت" به طرح ها اضافه گردد و پروپزال فرهنگستان براي خانم دكتدر حسدينی
تبار به عنوان مجري این طرح ارسال شود.
آقاي قاسملو برنامه هاي سال  1011گروه را بصورت اسالید ارائه نمایند.
از خانم آهن سازان جهت ارائه گزارش كميسيون سالمت دعوت به عمل آید.
با آقاي محلوجی جهت برگزاري همایش برند سازي طب سنتی هماهنگی الزم صورت پذیرد.
مسئولين شاخه ها گزارش برنامه هاي خود در سال  1011را ارائه نمایند.
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