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  :يادداشِت کوتاه

که به ياد استاد  )١( ٣٩به شماره ی ه آورد رَ  فصل نامۀدر ) الف(محّمد جواد مشکوردکتر درگذشِت ۀ مربوط به واندن مقالخ
پس از جمع ؛ انگيزه ای می شود که بيشتر در مورد ابو نصر فارابی بکاوم. تلخيص و تنظيم شده بود) ٢( کيھان فرھنگیاز 

انی  (Close - up) نزديکآوری اطاّلعات اوليّه در باره ی ابو نصر فارابی، و ھم چنين عدم يافتن عکسی از  در دھکده ی جھ
وامبر سال می شـود، ک؛ انگيزه ای فـيـلـسـوفِ  شـرقاين بزرگ ترين  ،ابو نصر فارابیمـحـّل دفـن از  سفری  ٢٠٠٥ه در ن
انی در ابو نصر فارابیمحّل ِ دفـِن از  حتّی فقط يک عکس نبودِ ، ھم اکنون نيز سوريه داشته باشم.کشور به  ه ، دھکده ی جھ ب

انی دتنھا عکسی که چشم می خورد.  دفون است ای  هـعـقـبُ وجود دارد، عکس ر دھکده ی جھ ارابی در آن م و نصر ف ه اب ک
ه  )A(بوده و آن ھم از نمای نسبتاً دور گرفته شده است.  ن است ک دان اشاره نشده است اي ون ب ا کن ه ت در درون آن آن چه ک

ـطاّولين تأثيری که از قـبـور ديگری ھم وجود دارند. گذشته از قبر ابو نصر فارابی، بقعه،  ّل از عکس يک  نبود حتّی فـق مح
م دفـِن  ارابی آن ھ انی" دستگيرم می شود،  ابو نصر ف ـان جمعی و حکايت از در "دھکده ی جھ ـرھنگی نـِسـي ه ای ف فاجع
دار از خود احساس می کنم درون يک حـِِس نھفته را در  بِ ـيـھـَ ن .دارد ّل ِ و سپس تجسس در باره ِی ابو نصر فارابی و دي مح

رين سھم آن شرم آور است که جـداً فارابی را در اولويّت کارھایِ  فرھنگی ام قرار می دھم. دفـِن ابو نصر   فيلسوفبزرگ ت
ه  !می بينيدعکسی است که در صفحۀ اّول اين مقاله  تاريخ، ھمان موسيقی دانِ ، طبيب، رياضی دان، و شـرق ـی ک قبر عـالـِم

ردـدر اين نوشتار کوتاه سعی خواھ. ه بودبه صورت ابـتـدايی باقی ماند ١٣٨٦تا اوايل سال  اريخی،  م ک ات ت ر اساس واقعي ب
ده  ار مان ه يادگ ار ب ه در آث ر و آنچه ک ابع معتب ه من ن شخو ب يم صاي اه حک ه بررسی کوت و نصر يت اشاره شده، ب ارابیاب  ،ف

و . بپردازم "دّوممعلم "معروف به  ر اب دار از قب آن چه که ھم اکنون پيش روی شماست، حاصل بخشی از سفر به سوريه و دي
   .است نصر فارابی

  :هـدمـقـبه جای م

ا را سر ضرب تھيّتورنتو در باره ی ابو نصر فارابی برگ ھای يادداشتی که در   وانم آن ھ ودم و در دمشق نمی ت رده ب ه ک
اآرامم! تصوّ  د. در بيابم، کمی ن ه نگرانيم می افزاي دان ب ردم، دو چن و برگ ه تورنت ن سفر دست خالی ب ان اي ه در پاي ن ک ر اي

ه نظر محّل دفـن ابو نصر خيابان ھای دمشق، از بيش از سی تَـن از آدم ھای معمولی و کرواتی سراغ  فارابی را می گيرم. ب
ده نخورده است! می رسد در اين کشورِ  ن موجودات زن ه گوش ھيچ يک از اي ارابی ب و نصر ف ام اب ان ن ـذا  عـربـی زب  معھ

اريخی دمشق،  از قضا، در يکی ازروزھا دست از تـالش بر نمـی دارم.  ه طورِ در کوچه پس کوچه ھای شھر باستانی و ت  ب
تيم! از سـرِ  ه.ق.) ٢٤-٦٢(يـان يـزيـد ابن معـاويـة ابـن ابـی ُسـفـآرامگاه  اتـّفـاقـی از کنـارِ  ان،  می گذش ـاوی از راھنمايم کنجک

سپـس، راھنمايمان زنگِ  در ورودی  "آيا می شود سری به داخـل آرامــگاه زد!؟ـم: "پرسکه اھل دمشق است، می  بُـواَنـَساَ 
د. زن درب را  پس از لحظه ای سريدارِ و ھـد. دمی را فشار  از می کن ـَسب ـدار  اِبُـواَن ه سراي دزن ب ان ": می گوي ا جھ ن ھ اي

ان  )کانادا(راه بسيار دوراز  .گـرد ھستند ن جھ ه اي آمده اند و می خواھند اين مکان را از نـزديک ببينند! اگر مشکلی نيست ب
ا  دهگردھ ازه ب ـر  اج ه قـب ری ب ه س ن ک ـالم بزنـاي اريخ اس ـدر ِ ت ـرد ِ ص زرگْ رادم ـد!!!ب ـوی "ن ـت و گـ ـاً، گـف   ِطـبـيـعـت

ـای ِ  .استبـه زبـان عـربـی  بُـواَنـَساَ  سـرايـدارِ  زن با راھنمايمان ـوی آن دو، واژه ھ ـت و گـ ـم، و  در حيـن گـف عـرب، عـج
ـان زيادايـرانـی  ـی خـورد. نـاگـھـ ـم م ه گـوش ـی آ ،ب ـه نـظـر م ـده ب ـب ش ـی مـنـقـل ـه کم ـدارِ  زن ک ـار يسـراي ـدين ب ـد، چـنـ

آويزان و زنگ  تابلوی حلبیِ خود به اشاره ِی و در ھنگام گفت و گو مرتّب با انگشت ." ال" می گويد:محکــم به زبان عـربی 
ـارة -زده شده ی باالی در وردی که به زبان عـربی نوشته شده است:  ـوع الـزي وع) مـمـن ارت ممن داشاره می  -(زي ـ. کن  ا،م

ـرار ده ی ِ تاريخ صـدِر اسالم؛ ـيـچـيـسياست ھای بسيار پبی خبر از  ـه ق ـان از چ ـه جـري ـم ک ـده بـودي ـّر مـان ـات و مـتـحـي مـ
ـد: درون راھمان نمی دھند. ـو چرا به اناسـت  ـدارِ  زن بـپـرس ه از سـراي تم ک ـه!؟"از راھنمايمان خواس ـرا نــ و سپس،  "چـ

ا حوصلۀ دقـّت کنجکاوی، با از رویِ  مـا  يار و ب ـراوان بس ـدار و ف ين سـري ه ب ايی ک ه حرف ھ ـَسب يش از ده  ابـُواَن ه ب ه ب ک
ارشاھکارھاکه تازه متوّجـۀ  اَبـُواَنـسراھنمای ما،  ھيم.، گوش فرا می دمی شوددقـيـقـه  به درازا کشيده  ـم ک  ھای ی، و نـدان

زرگ س یِ ـتاريخ ده  اسالم ردارِ ـآن ب ـِه ، استش ا تـِت ـهب ـا شـکـسـت ـت و پ ـی ِ دس ـه و انـگـلـيـس ات  پـِت ا کلم وط ب اً مخل و گاھ
  : می کندحالـيـمـان  عـربـی
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ـن و جـمـاعـت ِ خـاصـّی از فـرقـه و شت ِ چـھـارده قـرن، ـذاز گ پساز آن جايی که " مـراجـعــي
ـنندگان ـد ک ـّا ،بـازدي اوت، و ام ه ای متف ه گون ه  ب ه خـصـوص ب ـِر ب ن قـب ـوص اي ارادت وخـل

ه اَخ، تُ(!)دارند ا را ب ن ج ا را نوده می کنف، ادرار و و و آلـ؛ اي ن ج ـز، اي د. از آن روی؛ مـرک
  "تـعـطـيـل کـرده است!

با آرامگاه روح الـلـّـه را ناھـنجـار به اصطالح ھای  اررفـتان گونه ھـمـروزی فـرا خـواھــد رسيـد که  ،تــرديــدی نــدارماز اين منظـر، 
  . داشتخواھـنــد و قــبـــر ِ حـضــرت ِ دکـتـر رضـا بَـراھـَـنـی  المـوســوی الـخـمـيـنـی 

که گورستان کوچک ديگری در آن جا واقع است  )ب( در خيابان پشت "زينبيّه" ،سه روز پيش از بازگشت به تورنتودرست 
د.  آرام آرام در حال قدم زدن ھستيم. ه در قسمت دِر وردی آن ناگھان واژه ھا و جمالت آشنايی به گوشم می خورن نم ک می بي

از خوشحالی سـر  در حال گپ زدن ھستند. Urdu) - پ( زبان اُردودو تَـن روی چھار پايه ای جداگانه نشسته و به گورستان، 
ا آنم که زبان اُردو ــمشـشِ  زبانِ کـمـِک با و  !ن می پيوندمـاز پا نمی شناسم وبالفاصله به جمع اين دو تَ  م صحبت  اناست ب ھ

د با حرکت دادن به رسم اُردو زبانان،  می شوم. ه ای مانن ه شکل مالق ه ب ا  درآورده ام، وانگشتان کف دست راستم ک پَس و ب
از احوال پرسی، پس و  (درود).." ہے ھم زمان به زبان اُردو می گويم: "آداب عرض ؛پيشانی امنزديک به آن کردن پيش 

ان (بفرما بنشين آقا.) به نظـر می رسد  ."تشريف رکھيئے ،بالفاصله جواب می شنوم: "حضور ه آن ن ک در خوشحال از اي
د؛ فرشته ای از آسمان ھفتم نازل شده است  ،يک کشور عـرب زبان ار چشمیو به زبان آنان گفت و گو می کن ه چشم  ،چھ ب

د دَ آدمی از اين که آنان زنـد! دو می مدھان ان سخن می گوي ان آن ه زب ـد ب بالن ھـنـ م چون بل از در و ده ت شمرـمـيـنـم را غھ
ـم زب در آن سرزمينجھت است که باالخره از اين آنان  یلخوشحاھم  شايدنمی دانم، در می آينـد. دوستی و آشنايی  ی" ـانـ"ھ
ـيـش"به گفتن سخن ؛ بين مادر  ،(V. S. Naipaul) نايپل .وی .اسبه قول ، حاالپيدا کرده اند. و  اـوه ی شـ ه  "رقی ھ ل انداخت ُگ

  !است

ا ـچه ولما داده است. و ناخواسته جمع جلوه ای به  ؛خوش مشرب و اين مرداِن اُردو زبان زنده دلیِ  ان م ا وله ای در مي ر پ ب
ن اطالعات وسيعی ـيکی از آن دو تَ م که رَ ـَ در خالل گپ زدنمان پی می ببه درازا می کشد. کمی سخن  ا،ـبـجـشده است. و عَ 

: کور از خدا چه می خواھد؟ و می گويندحتماً اين ضرب المثل قديمی را شنيده ايم که  .دمشق داردشھر بخِش قديمِی راجع به 
ـن ، از او سراغ بی معطلـیشنيده ايم: يک چشم بينا!؟ جواب احتماالً  ّلِ  دف و نصر مح رم. اب ـارابی را می گي يش از ف ه، پ البتّ
ن گ ا اي ام "ـپ زدن ھ اب الصغن پس  )ت("رـيـب ه دارم. و س ان را در حافظ ی از آن ه يک اره ای دارد ب ـاِن اش اب گـورسـت "ب

نم. يات ديگری ھم در اختيارم قرار می دھد که بالفاصله روی کاغذ يمضاف بر آن، جزو  .الـصـغـيـر ن از يادداشت می ک اي
نمدر پوست خود نمی گنجمخوشحالی که باالخره ديدار با فارابی به وقـوع خواھد پيوست، از   سپسو  . از آن ھا تشکر می ک

يں یقسمت خوش ميریيہ می گويم: ردو زبانان به شيوه وفرھنگ اجتماعیِ  اُ  ہ  ہ يں آجک (از  .ہے السے ِملُوگون م ُت سب آپ م
دممن است که امروز شما را قسمتی خوش  اه، و  .)!دي دتی کوت ه شيوه پس از م انِ و رسوم و رسم ب ـد  اُردو زبان ان ھـن ا آن ب

                                                                 وداع می کنم.

* * * * *  

  :جايگاه ويژه ی ابو نصر فـارابـی در جھـان موسـيـقـی

رين  شـامکه آن را (Damascus) دمشق  ديمی ت نيز می نامند، نه تنھا پايتخت کشور سوريه می باشد؛ بل به عنوان يکی از ق
تانی و  ه بخش باس شھر باستانی و تاريخی جھان و يکی از بزرگ ترين شھرھای ِ آن کشور محسوب می شود. بديھی است ک

اريخ و دوران  ه ت ه  ١٤٠٠تاريخی شھر دمشق محـدود ب اريخی شھر دمشق ب دمت ت ی، ق ه روايت اله اسـالمی نمی شود. ب س
ال  ٧٠٠٠ د.س ی رس يالد م يش از م اريخی و پ ر ت ھر  از نظ دايش ش قپي ا  دمش رادف ب ـِش مت تانی ـشھپـيـداي    سِ نارَ ـِ بر باس

(Varanasi)  .ـن ِ  صادق ھـدايت ،در عصر ماھمان شھـری است که  ؛سنارَ ـِ بو ھـنـد می باشد در خـلـوت سـرای ِ دروِن ذھ
و ـم در مع يشخ اد ـبـآن ھ ماری (Durga Mandir) دورگ ی ش ای ب ای  ،روزھ ه تماش یرقص ب  (Dev Dasi) ِدو داس

  اسـت. مانده مـشـغـول 
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ده  ت دروازهـفـھبرای حفاظت از يورش نيروھاِی بيگانه اين شھر دارای ِ دمشِق باستان،  وظ مان ون محف م اکن بوده است که ھ
يار ترين گورستان ھای بوده و يکی از مھّم باب الصغـيـر ت نزديکی آن به ـلّـ به ع گورسـتان باب الصغيراند. وجه تسميه  بس

   مھم و تاريخی دمشق محسوب می شود.

غ ن اوزل ن طرخان ب د ب ن محّم ه    )ھجری ٣٣٩ -٢۶٠( محّمد ب د ابونصرمشھور ب ن محم د ب ه معروفو  محم اراب ب  از )٣( یف
اراب هيناح در یھجر 257 سال حدود که است یھجر چھارم و سوم قرن یرانيا لسوفانيف ون قزاقستان( خراسان ف از  )یکن

ان  یفارابابو نصر مشھور است که ابو نصر فارابی شارح فلسفۀ ارسطو است.  .آمد ايدن بهپدر و مادری ايرانی  وم زم در عل
ـی  رياضيّات، علم ھيأت، زبان،خويش چون  ه، منطق، و مـوسـيـق ـود.  )٤(طبيعيّات، فق ـارت ب ارابی در دارایِ  مھ ی ف واالي

انون در جھان موسيقی از آن جھت است که در جھان و در خاورميانه نام او با موسيقی نيز پيوند خورده است . اختراع ساز ق
انون  ؛و بالکان ،خاور دور و نزديک موسيقیِ دنياِی در را به ابو نصر فارابی نسبت می دھند. در واقع  ا ساز ق ارابی ب ام ف ن

 مترادف است. نيز 

  :یـارابـر فـصـو نـاب رِ ـبـق فِ ـاشـک

ـذرگاهِ  آن چه که در  ان و پ وادیِ گ ه ـديـفـرامـوشـی، نماي ن است ک ر دار نيست اي اد دکت د جواد مشکورماناي  -١٣٧٤( محم
تاد دانشگاه )١٢٩٧ ويس، محقق و اس وّرخ، فرھنگ ن  نويسنده، مترجم، ايران شناس، زبان شناس، اسالم شناس، مصحح، م

ـی سور ١٣٥٢ سالدر  ازم دمـشـق، پايتخت کشور عـرب ی ِ فرھنگی ع ـَِت رايزن ا ِسم ه  ه می شود.يب ودر دانشگاه دمشق ب
ه تأسيس دو كرس و هپرداخت یسام ی ھا ونيز زبان یق ومذاھب اسالمرَ ـتدريس تاريخ فِ  ات فارسي در  یموفق ب ان وادبي زب

توانست با سعی و که نخستين کسی است ماناياد دکتر محمد جواد مشکور  گردد.می  )Aleppo( بـَ لـدانشگاھھاي دمشق وحَ 
ارابی محّمد بن محّمد بن طرخان بن اوزلـغ دفـِن دقيق  محلّ اھتمام بسيار  م  و مشھور به ابو نصر ف ه معلّ در  را دّومملقب ب

 مصاحبه ای دراست. وی  محمد جواد مشکورماناياد دکتر ؛ ابو نصر فارابی در يک کالم، کاشف قـبـرکـَشـف کـنـد.  دمشق
    می گويد:) ذکر شده در باالمأخـِذ (کيھان فرھنگی با مجلّـۀ 

ن " ر اي ده قب ود. بن ارابی ب و نصر ف ر اب افتن قب يکی از مھمترين موفقيّت ھای من در سوريه ي
ی  زرگ ايران وف ب وفی  -فيلس ری ٣٢٩مت اب الصغرا در  - ھج ردم.  رـيـب دا ک ق پي ن دمش اب

ود قـشـتاريخ دم] کتابدر [) ٥(عساکـر رده ب ن مطلب ک ين سبب  اشارۀ مختصری به اي و ھم
وط شمگاه ديگری را ھم در دمشق کايافتن قبر او برآيم. آر شد که بنده به دنبال ه مرب ف کردم ک

ـددر  -ھجری  ٥٨٧مقتول در  - رودیـھين ابوالفتح سُ ق شھاب الدّ اشيخ اشربه  اب البري در  ب
ه ھروی يک مقوا  زير زمين شھـربانی حـلـب بود. د ک م شرح حال مختصری از او نوشته بودن

ه وزارت فرھنگ و باالی قبر قرار داشت،  البـتّه اسم او را "ساری وردی" نوشته بودند. بنده ب
ا را  ھنر آن روز پيشنھاد کردم که برای اين دو مقبره سنگ يادبودی تھيّه کنيم و مشخصات آنھ

   "ھم بنويسيم.

اريخ از نظر تاريخی  (B)فارابی گرفته ام،ابو نصر محّل دفـِن عکس ھايی که از  ا مقطع ت ه ت ده ِی آن است ک تماماً نشان دھن
وامبر( ١٣٨٤آبان ماه  ران، ٢٠٠٥ن تان، سوريه و)، دولت ھای اي د: قزاقس د التأسيس مانن ه و کشورھای جدي تانترکيّ ، اُزبکس

ـی" ات و ارزشـی ـفـتـلاِ  گونه ھيچ ؛در عملرکمنستان، تُ  ی "گوشه ی ِ چشم ا حتّ اريخی و ي ن شخصيّت ت رای اي د.ب  نداشته ان
ومبرداشت اگر از نظر تاريخی، کمی به موضوع مورد نظر دقيق تر شويم، در می يابيم که  م  ،عم ه در آن ھ سطح؛ آنست ک

د ماناياد به قول  ،قومی گرايی را به کنار بنھيمبيھوده ِی اگر تعصبات و تبار ايرانی می باشد. فارابی ايرانی و يا از دکتر محم
ه  جواد مشکور ارابی "درست تر آنست ک و نصر ف ودن وی اب ـرک ب ا ت ا پارسی ي ـّق دارد و عـرب ي ـّت تعل ان بـشـري ه جھ ب

يش از کشف " در طول ساليان گذشته، اھميـّتـی ندارد. ان، پ ران آن زم ر اي اکم ب ه نظام ح اری ک ا ک ـِن تنھ ّل دف و نصر مح اب
ه مناسبت ِ اداره ی ِ پُ  )1950( ٣٢٩١فارابی در اين راستا انجام می دھد اين است که در سال  م ب ـران، آن ھ ست و تلگراف اي

ـِن پس از کشف  حال )ث(دست به انتشار تمبری از وی دست می زند.  "ھزاره یِ  معلـّم ثانی ابو نصر فارابی" ّل دف و مح اب
ـّدت  ،١٣٨٦، از آن تاريخ تا اواسط سال ١٣٥٢در سال ِ  دکتر محّمد جواد مشکوربه توّسط آن ھم نصر فارابی  مجموعاً به م
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ه گوش نمی از مـالـکـيـّت ابو نصر فارابی بر سـرِ   يی مبنی سـر و صـداسال، اصالً و ابداً  ٣٤ اال ب رده ِی ب کشورھای نام ب
ه  خورد! ـِن توجـّه ب ّل دف ارابی مح و نصر ف ـّت آن اب انی و اّدعای مالـکـي ه زم ـد ک ه رخ می دھ اريخِ ب اه سال ِ  ٢٧ ت ـر م ِمـھ
وامبر ٧( ١٣٨٦ ر " ) ٢٠٠٧ن ار خب وريهانتش رای تانـسـزاقـق و س ارابی" ب اه" ف ازند می آرامگ ـار روز ." س در صـدر اخـب

رد. ـرار می گي ً  )ج( ق ا ه و متعاقب ين کشور ھای  ای توافقنام تانب ارابی"  سوريه و قزاقس و نصر ف اه "اب رای ساخت آرامگ ب
 ؛دادهسوری زمين الزم برای ايجاد آرامگاه و خدمات آن را اختصاص  طرفِ  ،اين قراردادامضاءی در پی  ء می شود.امضا

هسوری احداث خواھد شد.  طرفِ  قزاقستانی و ھماھـنگیِ  و بنای آن با ھـزينه طرفِ  اريخ  ب اه  ١٥ت ان م وامبر  ٦( ١٣٨٦آب ن
ا روزه ِی خود از سوريه  در ديدار سه (رييس جمھور قزاقستان) نور سلطان نزار بايف )٢٠٠٧ ای خود ب يس  بشاراالسدھمت (ري

  (C) .می کنند بـازديــدابو نصر فارابی محّل دفـِن از  جمھور کنونی سوريه)

ان  از ديدار رسمیدرست پيش  تان؛رييس جمھور و ھمراھ د التأسيس قزاقس ـر دولت سوريه  دولت جدي رای حفظ ظاھ ه ب ب
ا  ابو نصر فارابـی دسـت می زند.ت صوری قـبـر رمّ مَ  اگر به عکس ھا ی ضميمۀ  شده ِی اين مقاله خوب دقيق شويم و آن ھ

رار داده پـيـش از اين ديدار رسمی می بينيم را وارسی کنيم،  ين شده سنگ مرمری بر روی قبر ابو نصر فارابی ق م چن و ھ
ی  يادبود سفيد کاری شده است. و تنھا چيزی که سنگِ پشتِ  ديوارِ  ارابی يعن دست نخورده فقط به فقط سنگ قبر ابو نصر ف

در در آن مــقـطـع، بدبختانـه  . وگذاشته شده، می باشدکار است که به ھّمت ِ دکتر مـحـمـّد جواد مشکور سنگ قبری ھمانی 
از سوی دولت ھای سوريه، قزاقستان و نامی از دکتر مـحـمـّد جواد مشکور اصـالً طـور گـسـترده و فـراگـيـر به  ،خبر ھا
ـی، . برده نمی شودايـران  و نصـر فـاراب به عبارتی ديگـر، دولت ھای منطقه اين واقـعـيـّت ِ تـاريـخـی را که کاشـف ِ قـبـر اب
   ند.ده اگذار به سکـوت واتا به امروز دکتر مـحـمـّد جواد مشکور بـوده است را ماناياد 

اريخ  "ابو نصر فارابی آرامگاه ِ مرمـّت "ديری از پخش خبر  اه  ١نمی گذرد که به ت امبر  ٢٢( ١٣٨٧دی م سر )، ٢٠٠٨دس
ر ) D، در دمـشـق پيدا می شود! (دیـرنـحسين صفارھ محمدايـران، اسالمی  جمھوری وزير فرھنگ و ارشادو کلّـه ی ِ  وزي

ـدا در شھر دمشق  ـوس الشھ ـر و رئ اب الصـغـي د از ب ه از فرھنگ و ارشاد اسالمی ضمن بازدي ان ک ا و چن ا خبرھ عکس ھ
عکس کردن اّما اين ديدار چنان که از وارسی  !به قـبـر ابو نصر فـارابی می زندھم سـری از روی تـصـّدق سـری،  ،پيداست

ه !جنبۀ عوام فريبی دارد. چرافـقـط در واقع اين ديدار  .رسمی نيستديـداری به ھـيـچ وجـه ھا نمايان است،  ن ک ل اي ه دلي ؟ ب
اناگر اين ديدار رسمی بود،  ر  ،مسئولين مربوطه پيش از بازديد وزير ارشاد اسالمی و ھمراھ داقّل سنگ مرمر رو ی قب ح
ارابی را گ ر ف و نص ردـَ اب ری ک اھرِ  ه؛رد گي ا ظ ر و تميز درونِ  ت ت ت ه درس ربقع ان داده و  ت دگاننش د کنن و ذوق بازدي  ،ت

ی را رسماًھمراھی اثـری نخورد! گذشته از آن، در عکس خوانندگان و بينندگان خبر  ه ھيئت ايران از سران دولت سوريه ک
اف از مسئولين گورستان يکی احتماالً در عکس، رواتی فـرِد کت. ـسـيـکرده باشند، ن ا اداره ِی اوق اي. می باشدو ي ی عکس ھ

رار در  فرھنگ و ارشاد اسالمی مالحظه می کنيد، عکاسان ھمراه وزير )D( ا که در بخشر ه ھای وابسته ق ار روزنام اختي
ر و عجيب  ند.داده ا هت ر"از سـويی  آن ک اد و فرھنگ وزي ن در اسالمی ارش ارت ضمن سفر اي اب زي  رئوس و الصغير ب
ر معرفی و فارابی مقبره مرمت جھت می خواھد در خود سوری ھمتای از الشھدا ن بھت ی دانشمند اي دفون ايران  سوريه در م
الش د ت پس ) چ( "!کن ن وس يه اي دي در حاش ه اصطالح صفار ھرن دب ور، بازدي اي س ه ھمت ادگ یب ود از آم را یخ ران ب  یاي

ر  ـی"فيلسوف ايران"آرامگاه اين  یبازساز ـدخب ون و) ح( !می دھ م اکن ه ،ھ اد سال پس  ٤پس از گذشت نزديک ب از انعق

ه منظور ساختن  ،قـرارداد و توافق نامه ين قزاقستان و سوريه ب ز فـرھـنـگـی ب ه امروز مرک ا ب ان ت ارابی، از آن زم  ٣(ف

  .به چه ميزان پيشرفت حاصل شده استتا در اين زمينه مشّخص نيست  )١٣٩٠آذر

م ب ه ا در نظر گرفتن تحوالت سياسی در خاورميانه و اوضاع واحوال سياسی رژي ـد ب ـد در سوريه، بعـي ـار االس زل بش متزل
ه ن زاوي ن است  یِ  نظر می رسد برنامه ِی َمرّمـِت آرامگاه ابو نصر فارابی ره به جايـی ببرد. از اي لّم است اي د آن چه مس دي

  رفتنی است. ، و. . .عراق، تونس، مصر، ليبیمانند  یکه رژيِم بشار االسد ھم چون رژيم کشورھاي

ران غ حمايت بی دريـ ـی اي ـع سياسی  ازرژيم جمھـوری اسـالم اً در راستای مناف ون تمام ا کن ـد از آغاز ت م بشار االس  -رژي
ه  مـذھـبـی بوده است. بديـھـی است که در ن باشد. و از آن جايی ک ـد در خـدمت دي د و باي ز باي ه چي ن ساالر ھم يک نظام دي

ه با مقولۀ نظـام واپس گرای جمھـوری اسـالمی ايران  ار دارد بيگان ـر سر و ک ا ھـن ه ب ودهھر آن چه ک ـرِ و  ؛ب ه  ھـن ـده ب بالـن
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فارسی ی  شبکهاخير  یگفتگودر اين راستا، اشـتـه باشـد. دجايگاھـی مـسـتقـّل در نـظام ارتجاعـی آنان ھـيـچ وجـه نمـی توانـد 
ا  دای آمريک ا  )VOA-PNN(ص ـا ب ـّد رض تاد مـحـم ـق   شجرياناس ل تـعـم تادقاب د:  ، است. اس ی کن ان م ه بي ن گون ود را اي ر خ  نظ

ه ـ"حکومت اسالمی ھرگز و ھرگز با عاملی که بخواھد ذھ انطور ک د ھم د آم ن مردم را از روحانيت متمايل کند کنار نخواھن
  )خ( ست."اسال است کنار نيامده  ١٤٠٠

گ فان لودوي،  )١٧۵٠ ژوئيه ٢٨ - ١۶٨۵ مارس ٢١(يوھان سباستيان باخ ديگـر ھمتايان ابو نصر فارابی نظير  ؛زمـانـه ایدر 
پيتر ايليچ و  ،)١٧٩١ دسامبر ۵ - ١٧۵۶ ژانويه ٢٧(ولفگانگ آمادئوس موتسارت  ،)١٨٢٧ مارس ٢۶ - ميالدی ١٧٧٠ دسامبر ١۶(بتھوون، 

و  (E) از آِن خود دارند. ای بـدون داشتن اندکی دغدغه، ھر يک آرامگاھی شايسته  )١٨٩٣ نوامبر ٩ - ١٨۴٠ مه ٧(چايکوفسکی 
 ؛مگری از آن خود داشته باشد، اين مـھـّم شـدنـی نـيـسـت، برای آن که ابو نصر فارابی بتواند آرامگاھـی و مرکزی فـرھـنـگ

  . الزم با کمی دور انديشی و درايتِ 

  
* * * * *  

  :و انگلیسی ان فارسـیـمـنـابـع به زب
ا. صص ١٩٩٥، تابستان ٣٩شھباز، حسن. فصل نامۀ ره آورد. شماره ی  - ١ ا، آمريک س، کاليفرني ا  ٣٥٢، لُس آنجل  .٣٥٦ت
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  تـوضـيـحـات:

د. پس از طي ). وی فرزند "شيخ عالءالدين" ١٢٩٧ -١٣٧٤محمد جواد مشكور ( : الف ا آم ه دني ران" ب ود و در "تھ دين" ب ه "بھاءال ود و ملقب ب ب
ول شد؛ سپس از دانشسرا یتحصيالت ابتداي ول و منق ه اخذ  یو متوسط در مدارس "تمدن"، "ثروت" و "دارالفنون" وارد داشكده معق عالي موفق ب

ه خدمت "وزارت داراي یمل یستانھا.ش. در دبيرـھ١٣١٨سال و ادبيات عرب گرديد. در یليسانس در ادبيات فارس رد و ب دريس ك د. ویت ه  ی" درآم ب
ات ادب ه تحقيق ه ب ارف اسالم یجھت عالق دیھاي خود، "شريعت سنگلج یاز محضر داي یو مع د مھ ا محم د" و " آق ا محم رادرش، "آق  ی" و دو ب

"، "بديع الزمان فروزانفر"، "ميرزا يدهللا نظر پاك"، "الھي ی"، "ميرزا مھدي آشتيانی"، "عالمه قزوينیچون: "عالمه طباطباي ی"، واستادانیسنگلج
ان ھاي ساميی" و "محمود شھابیقمشه ا دمات زب رد. وي پس از آموختن مق ا ب تفاده ھ ر(عِ  " اس ران یو سريان یب ) از طرف "مدرسه ی عالي اي

ـ.ش. در  ١٣٢٧سال دھخدا" در كار "لغت نامه" بود. در شناسي" به تدريس در آن مدرسه دعوت شد. "مشكور" يكي از ھمكاران "عالمه علي اكبر  ھ
دهللا ی را تدريس م ی"دانشگاه تبريز" تاريخ ايران باستان و زبان پھلو كرد و در ضمن اقامت در "تبريز" از محضر استادانی؛ چون: "حاج ميرزا عب

ا نخجوانیمجتھد ا نخجوانی" و "حاج محمد آق دابی" و "حاج حسين آق ره جست. مشكور در ی" و "واعظ چرن ره بھ را ١٣٣٢سال " و غي ـ.ش. ب  یھ
يال م م رن نھ ه یدگذراندن دوره ی دكترا به "دانشگاه سوربن" پاريس رفت و درباره ی تاريخ و فرھنگ خاورميانه، از قرن نھم پيش از ميالد تا ق ، ب

ه" شد. و ھـ.ش.) موفق به گرفتن مدرك دكترا در "تاريخ اسالم و ١٣٣٦سال  تحقيق پرداخت و در ا  ١٣٤٠ از یخاورميان ديريت  ١٣٤٤ت ـ. ش. م ھ
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ود و در یبين الملل یمجله ی "االخاء" را به عھده داشت. در اين بين او در كنگره ھا ه شركت نم يه و تركي ان، روس  ١٣٥٢در انگلستان، فرانسه، آلم
ه  یضمن تدريس تاريخ فَِرق اسالم یبه "دمشق" رفت. و یت رايزن فرھنگمَ ھـ. ش. با سِ  وق ليسانس در دمشق، موفق ب به ويژه شيعه در دوره ی ف

ا هزبان و ادبيات فارسي در دو دانشگاه "دمشق" و "حلب" شد و كتابخان یتأسيس دو كرس ران و اسالم در مركز رايزن یھ ه كتب اي وط ب و  یمرب
از مھم ترين موفقيت ھايش در آن جا مشخص كردن "آرامگاه يكي   دانشگاه دمشق داير كرد. یدر كتابخانه مركز یمربوط به ايران شناس یكتابخانه ا

  " در "باب البريد" بود.ی" در "باب الصغير" و "شيخ اشراق شھاب الدين ابوالفتوح ُسھروردیابونصر فاراب

د  آن"؛ "روح یبه تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعيت شناس یتا قرن چھارم"؛ "نظر یھاي اسالم آثار: "تاريخ شيعه و فرقه رآن"، در توحي الق
ار یھا در آذربايجان"؛ "خالصه اديان در تاريخ دين یاورات یھايو مكارم اخالق انسان؛ "تاريخ اورارتو و سنگ نبشتھ زرگ"؛ "گفت ن یب اره دي  درب

اع اريخ اجتم ھا یكرد"؛ "ت د باستان"؛ "فرھنگ ھزوارش ران در عھ و یاي اد یپھل اب "ھفت ام در انتشار كت ام در "؛ اھتم وسه ملت"؛ تصحيح و اھتم
ه؛  یب نامه خلفاء و شھرياران" و سير تاريخسَ الطير" عطار؛ "نَ  و "منطق ی: "نصاب الصبيان" ابونصر فراھیھا انتشار كتاب حوادث اسالم، ترجم

ه؛ "فرھنگ تطبيق رق"، ترجم ين الف رق ب ه؛ "الف د(ص)"، ترجم ا زب یعرب ی"اخبار سالجقه روم"؛ "كلمات حضرت محم اب "؛ یو ايران یسام یانھ
  "تاريخ ايران زمين"، از روزگار باستان تا عصر حاضر.

، 5)، كيھان فرھنگي (س376—375، ص60، ش5، س288 -277، ص47، ش4)، ِكلـك (س2731 -2/2654( یفارس یچاپ یمنابع: فھرست كتابھا
)، با 28 -2/27)، از سنايي تا سعدي (834).18 -11ن ()، نامه باستا425 - 2/423)، مؤلفين كتب چاپي (376-375، ص60، ش5، س6 -1، ص2ش

ران (126 -117كاروان حله ( ات در اي اريخ ادبي ر(501 -2/483)، ت اريخ نظم و نث يه در ادب ي(55 -54)، تذكرةالشعراء(44 -43)، ت  -41)، حبس
ي (59 ارف فارس ه (2/2768) دايرةالمع رايان(1037 -9/1036)، الذريع اعي س اعي و رب خنوران ()106)، رب خن و س گ 230 -207، س )، فرھن

خنوران ( خن (839س نج س اب (276 -1/264)، گ حا (252 -2/246)، لبابااللب ؤلفين 1239 -3/1191، 152 -1/151)، مجمعالفص م الم )، معج
  ).554 -2/542)، ھفت اقليم (2/428)، ھديةالعارفين (178 -6/177)، مؤلفين كتب چاپي (47)، منظومه ھاي فارسي (12/226(

مقاله دکتر مشکور دو اشتباه در رابطه با نام فارابی و يکی از واژگان داشته است. در عين حال دکتر مشکور مقاله محکمی در اين 
 مورد نوشت که عالقه مندان می توانند دنبالۀ مطلب را در تارنمای زير دنبال کنند.

 http://www.azargoshnasp.com/persianblog.htm 

        

بنيادی داشته اند. ھای کردن اذھان توده ھا نقش واغـواء وی و نظام جمھوری اسالم ايران ھر دو در اغفال ھلَ نظام پَ  : ب
به صدر تاريخ اش  بازگشت فاتحانهدرجه عـقـب گـرد و  ١٨٠با اين يکی، بی شّک منتھی آن يکی، کـَمـَکـی کمتر و 

شعبان معروف به " شعبان تاج بخشپيش! از اين منظر، پر بی راھه نيست اگر به باز خوانی گفته ھای  ١٤٠٠ارتجاعی 
  نظری بيفکنيم:  -  ریـفـبان جعـشع – " در کتابِ بی مـخ

  مرداد است؟ بعد از اين که شاه بر می گردد ايـران؟ ٢٨اين قضييه بعد از  - "س
نن،   **دستور ميدن يـه ضـريـح  اعـلـيحـضـرتبله. از اونجا شروع شد که  - ج رای حضرت زينب درست ک ب

ه  ا رو تھي ی اين ود ديگه. وقت ر شده ب د، زاھدی ام نخست وزي ـه. بع يـه ضـريـحم برای حضرت مسـلـم توی کـوف
ه ضريحا رو  اتم از اصفھان ک ودن و اون صنيع خ ه فقط افسرا ب رد ک کرد، يـه ھيأت بيست و پنج نفره درست ک

وی واعظ. تيمس ا اون موس ود، ب رده ب ود، درست ک أت ب يس ھي ّزت هللا ضرغامی] رئ گر ع ار ضرغام [سرلش
ـب  ود. ُخ زرگ و محترمی ب رد ب ی م تيمسار صدوقی ام معاونش که دادستان ارتش شده بود. تيمسار ضرغام خيل
ا شده  أت م يس ھي نم رئ ود واسه خاطر ھمي ديّن ب ی ام مت بازنشسته شده بود ولی چون مورد عالقـۀ شاه بود و خيل

ـه  بود. زاھـدی د نم، سـوري يد منم مذھبی ام گفت: "پاشـو بـرو." مام با اينا راه افتاديم رفتيم، خدمت شما عرض ک
ه  تم: "حاال ک نم گف اد! م و عـراق. تو سـوريـه اينا به من گفتن: "اگه اينجا اسم علی بياری اينا اصالً خوششون نمي

ه ھمچی خوششون نمياد من ميرم تو اين گلدسته يه اذون و يه اشھد ميگم يم ي . ھر کاری ميخوان بکنن بکنن." رفت
تيم.  ار گذاش د ضريح رو ک رديم و بع اری ام ک مارۀ ک دن، ١٢/١٠(عکسی ش ون اوم ده از رجالش ه ع ا ي ) از اون

دان و  زوين و ھم ه ق ران] ب ا [تھ و راه از اينج جمعيّتی ام اومده بود که بيا و تماشا کن. البته وقتی داشتيم ميرفتيم ت
   قصر شيرين تا به عراق . . .کرمونشاه و 

  نی رفـتـيـد؟يزم -س 
  آره ديگه! اين ضريحا خيلی بزرگن، ميذارنشون توی کاميون.  - ج
  درست. – س
ردم  - ج رديم، ھمۀ م ه ضريح مريحو ميب ا ک ه نگـو. م ـخ بستن ک ـردم ن ـد م ا رو انـق ن کاميون . . . حاال تمام اي

ـب ريخته بودن زار زار گريه ميکردن. راستی  ارا رو مــذھـ ن ک ودن ديگـه! اي ـوح ب ميگم خانوم، مـردم سـاده ل
  تو کـَتـِشـون کـرده بـود. مخصوصاً تو اين دھاتا و اين شھرستانا ساده بودن ديـگـه!

بعد که ضريح را برديد به سوريه آنجا رسم چه جوری بود؟ صبر می کرديد تا نـصـبـش کنند يا می گذاشتيد  – س
  و می آمديد؟

  نـه ديگه اونجا واميساديم نـصـبـش ميکردن، افتتاح ميکرديم و بعد ميومديم.  – ج
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   http://shasa.ir/newsdetail-25168-fa.html                        .سازند می آرامگاه" فارابی" برای تانـسـزاقـق و سوريه :ج 

           http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=102677648520071107005649                        

  http://www.ketabnews.com/detail-5725-fa-20.html                                                          ١٣/٠٨/١٣٨٦کتاب نيوز   :چ 

   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8710020473                                           ر.ک. خبر گزاری فارس :ح 

خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا، بيژن فرھودی، در  بخش دوم. با شجريان) VOA-PNNشبکه فارسی صدای آمريکا (گفتگوي   : خ                                                                              

 .تماشا کرد زيرکليپ اين مصاحبه را می توان در تارنما ی  .کنسرت فرصت يافت با استاد شجريان گفتگويی انجام بدھد حاشيه اين

                            
http://youtu.be/6UKgMZbSnLM  

   

ول  –مخلص در كشور تونس  ١٣٤٩سال  تيرماه ٢٣شنبه  روز سهمی نويسد: " )١٣٠٦ - ١٣٦٥( خديوجمحسين  ه ق ا ب ا ـ ي يا سرزمين كارتاژھ

ي مي عربھا (قرطاجنه)، از وجود چندين نسخة خطي ناياب و ارزشمند با خبر شدم كه در كتابخانة ملي شھر تونس و موزة مردم شناسي آنجا نگاھدار
ھاي مختصر تھيه كرده اند،ولي تا  ه داراي بيست ھزار نسخه خطي است. براي اين كتابھا فيشنام دارد ك» مكتبه العطارين«شود. كتابخانة ملي تونس 

ن كشور سرگرم ك دة اي ا گروھي از كتابشناسان ورزي د، ام ه ان ق نيافت ار كنون به چاپ فھرست جامعي كه نمايشگر جزئيات ھر كتاب بوده باشد توفي
اب ھستند و اميد است در آينده اي نزديك اين آرزوي  الموسيقي «اھل كتاب جامة عمل بخود بپوشد . . . به ھر حال در اين كتابخانه به نسخه اي از كت

اب است » المدخل لصناعه الموسيقي«اما در فيشھا زيرعنوان  فارابي برخوردم كه در چھار مجلد تدوين شده است،» الكبير ن كت كه نام اولين بخش اي
ه  ثبت گرديده بود، 200به شمارة  ران ب ي اي ة مل راي كتابخان د را ب ار مجل ن چھ روفيلم اي تم ميك ه توانس ن كتابخان خوشبختانه به ياري اولياي محترم اي

ن  ارمغان بياورم . . . از اين پيش آمد بسيار شادمان شدم، اريخ كسي از اي ن ت ا اي زيرا تا آنجا كه من خبردارم در فھرستھاي موجود شرق و غرب ت
رجم فرانسوي  بنابراين مي ه است،نسخة كامل ياد نكرد ر«تواند براي اھل فن مژده اي ارزشمند بوده باشد. چون مت ارون رودلف » «الموسيقي الكبي ب

 ترجمة خود را براساس چھار نسخه زير فراھم آورده است: » درالنژه

  ـ نسخة كامل كتابخانة دانشگاه ليدن. 1
  ـ نسخة كامل كتابخانة شھر ميالنو. 2
  مه تمام كتابخانة ملي بيروت. ـ نسخة ني3
  ـ نسخة نيمه تمام كتابخانة ملي مادريد. 4

ي، 1970و چاپ تميز و كامل عربي اين كتاب كه حدود سال  ا تحقيق و شرح  در قاھره از طرف دارالكاتب العرب ا) ب غطاس «(در مجموعة تراثن
ي«و مراجعه و تصوير » عبدالملك خشبه د الحفن يده است، 1208در » دكتور محمود احم ام رس ه انج زرگ ب ري ب ر اساس سه نسخه  صفحة وزي ب

  صورت گرفته كه ترتيب آنھا چنين است: 
  . 1427ـ نسخة كامل كتابخانه دانشگاه ليدن به شماره 1
  . 12ـ نسخة كتابخانة آالستانه به شمارة 2
  . 9052ـ نسخة كتابخانة دانشگاه پرنستون امريكا به شمارة 3

ه بنابراين نسخة نفيس  وده باشد. ب ان بعدي ب ره گشاي كارھاي محقق د گ كتابخانه تونس تا كنون مورد استفادة اھل تحقيق قرار نگرفته است و مي توان
ردم و از  ترجمة فارسي عجايب المخلوقات قزويني را كه داراي يكصدوسي تصوير رنگي است، در ھمين شھر، دنبال دست يافتن به اين كتاب، پيدا ك

اط  –لم گرفتم. ضمناً در كشور مغرب آن نيز ميكروفي اب ديگر  –در شھر رب ه دو كت ه يكي  ]33[ب ه «موسيقي برخوردم ك موسيقي منظوم در ماي
ودن در جاي خود از  –متعلق به كتابخانه ملك حسن دوم  –تأليف فارابي » رساله في آالت الموسيقي«نام دارد و ديگري » اصفھان كه به شرط زنده ب

زرگ  كرد. چون فارابي و اين اثر ارزشمند او سخن به ميان آمده بھتر است،آنھا ياد خواھم  ن فيلسوف ب سبب تأليف اين كتاب را ابتدا از زبان خود اي
راھم آوردم بشنويم،  ،آنگاه به اندكي از شرح احوال او كه ديگر بزرگان در كتابھاي خود قلمي كرده اند و من در مقدمة ترجمة فارسي احصاء العلوم ف

ورد نگارش ن ا در م ا ظر افكنيم تا درك مايه و پاية اين دانشور بزرگ ايراني براي خوانندگان امكان پذير بوده باشد،و تا حدي از عقيدة علم أليف ب و ت
 .خبر شويم . . . و اين است ترجمة فارسي پيشگفتار فارابي براين كتاب

  

 http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/105/html/105_33.htبرای اطالعات بيشتر به تارنمای روبرو مراجعه شود. 
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)A(  ر. ک. به تارنمای                                                                                        http://www.madfan.ir   

 

(B)  
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(C)  

 

در بازديد از قبر ابو نصر فارابی )٢٠٠٧نوامبر  ٧( ١٣٨٦آبان ماه  ١٦نور سلطان نزار بايف با بشاراالسد در تاريخ   

(D)  

                            

  و ھمراھان از قبر ابو نصر فارابی دیـرنـمحمدحسين صفارھايـران، اسالمی  جمھوری وزير فرھنگ و ارشادرسمی  )غير(ديدار 
  )٢٠٠٨دسامبر  ٢٢( ١٣٨٧دی ماه  ١ 

 (به سنگ مرمر خاک گرفته شده ی قبر ابو نصر فارابی توجـّه کرده و سپس آن را با عکس باال مقايسه کنيد.)
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(E)  

                    

                رامگاه پيتر چايکوفسکی، سنت پيترزبـورگ، روسيهآ                                         توماس، آلمانسنت  باخ در کليسای يوھان آرامگاه             

                     
    آرامگاه موتسارت، وين، اتريش                                                                             وين ، اتريش بتھـوون،آرامگاه               

                                


