یادداشت حضرت آیتا ...سیدمحمد خامنهای ،رئیس محترم بنیاد ایرانشناسي بمناسبت روز بزرگداشت
«حكیم ابوعلي سینا» ،دانشمند ،فیلسوف و پزشك نامدار ایراني

یکم شهریورماه در تقویم کشور «روز بزرگداشت حکيم ابوعلي سينا» و «روز پزشک» نامگذاری شده است .بمنظور تذکر به وجه
فلسفي و حکمي این شخصيت بزرگ و تالشهایي که از سوی کشورهای همجوار برای مصادرة نام و افتخار وی صورت گرفته و
ميگيرد ،ضروری است اهالي و دغدغهمندان حوزة فلسفه و حکمت ،برای معرفي درست و شایستة این حکيم بزرگ ایراني تالش
خود را مضاعف نمایند.
در همين راستا ،یادداشتي بقلم حضرت آیتا ...سيدمحمد خامنهای ،رئيس بنياد ایرانشناسي و بنياد حکمت اسالمي صدرا( ،با
عنوان سرمقالة شمارة  91خردنامة صدرا) در بهار  1397منتشر شده ،که بدليل اهميت موضوع و نيز تقارن با روز بزرگداشت این
شخصيت بزرگ ایراني ،این یادداشت از تارنمای بنياد ایرانشناسي بازنشر ميشود .متن کامل یادداشت بدین شرح است:
«چندی پيش دانشگاه علوم پزشکي شهر آنکارا ،پایتخت ترکيه ،به پيروی از سياستهای نادرست حکومتي و فقر فرهنگي
ناشي از جدا شدن کشورشان از بدنة فرهنگ اسالمي ،ضمن اقداماتي تبليغاتي ،ابنسينا را «حکيم ترك» و متعلق به ترکيه معرفي
نموده و تندیس او را با همين اوصاف در مرکـز آن دانشگاه نصب نمـود و او را به ملت خـود و دیگـر ملل ،حکيمي تـرك
معـرفي کـرد! و بر اساس اخبار خبرگزاریهای آن کشور ،با همکاری سفارتخانهها و نهادهای بينالمللي قرار است در مردادماه
امسال آیين بزرگداشتي برای ابنسينا در مساجد و در دویست کشور برگزار کند!
با کمال تأسف و تعجب ،این اقدام دولت ترکيه دربارة مردی از حکمای ایراني اصيل انجام شده است ،که تولدش در خراسان
بزرگ و در بخارا سرزمين تحت سلطه و حکومت رسمي ایران بوده و همة عمرش را در ایران ،ری و همدان و ...گذرانده و ضمن
آموزش و نشر حکمت (شامل :فلسفه و عرفان و منطق و ریاضيات و پزشکي و نجوم و دهها دانش دیگر مرسوم آن زمان) در
برخي حکومتهای شيعي ایراني نقش وزارت و سهمي در حکومت داشته و حکومت آنان را به حکمت و اخالق عملي ميآميخته
است.
پيش از آن ،دربارة جاللالدین مولوی خراساني نيز که سرنوشت ،مزار او را در سرزميني گذاشته که روزی جزئي از پيکرة ایران
شناخته ميشد و زبان و گویش فارسي داشت ،همين اقدام انجام شد و او را ترك زبان و جزو ملت «تورك» معرفي کردند و
کوشيدند که سنت سماع مرسوم صوفيان ایراني را فرهنگي ترکي و بومي معرفي کنند ،تا شاید بدینوسيله فقر فرهنگي -تاریخي
خود را پوشيده و بدینگونه از راه سرقت مواریث تاریخي ملل دیگر سر را بسرفرازی باال آورند!
بنياد حکمت اسالمي صدرا و همة مراکز دلسوز ایران و ایرانشناسي ،این اقدام اخير دولت ترکيه را همچون اقدام پيشين آن
محکوم و تقبيح ميکند و از مسئولين کشور ميخواهد که در اینباره عکسالعمل مناسب و مؤثر انجام دهند .البته در بررسي و
تحليل تکرار چنين رویدادهایي ،باید عوامل آنرا نيز بررسي کرد.
یکي از عوامل چنين وقایع شوم ،ضعف بينش و مدیریت دولتهای پس از انقالب و پيش از آن است که سبب تجری ملل
همسایه شده و هر یک بقدر همت خود مواریث تاریخي ما را بسرقت ميبرند؛ چه مسلم است که ضعف صاحبخانه سبب جرئت
همسایه ميشود .در کشوری که از ابنسينا ـکه حکيم و فيلسوفي بيمانند در تاریخ بوده و در همة دانشهای زمان خود حتي
ریاضيات و نجوم و فيزیک و پزشکي استاد زمان و معلم ملتهاستـ فقط به دانش پزشکي او بسنده ميکند و رسماً او را به ملت
خود و ملل جهان ،یک پزشک قاروره بدست معرفي مينماید و حتي تصویر ابنسينا را طبق گزارش از روی دفاتر بيمه برميدارند،

چه انتظاری بيش از این هست که او را دیگران ترك بدانند و بسا بعدها غوری و مغول و حتي همچنانکه عربها خيام را عرب
دانستند ،ابنسينا را نيز بدالیلي مضحک ،عرب معرفي کنند.
ميراثهای فرهنگي و داشتن تاریخ درخشان و سابقة بيشتر در تمدنسازی و صدور آن به جهان ،منشأ عزت و عظمت ملتهاست
که باید آنرا شناخت و از آن حراست کرد و ملت ایران بحقّ و بحکم تاریخ ،دارای این عزت و عظمت ملي است ،بشرط آنکه
مدیران مملکت قدر بدانند و بر مسند شایسته بنشانند و کساني که بسبب فقر تاریخي دست به سرقت مواریث و تاریخ دیگران
ميزنند ،باید آگاه باشند که با ربودن و پوشيدن لباس غير بحرام ،یعني سرقت مواریث ملت ایران ،نميتوان به عزت ملي و تاریخ
درخشان رسيد که بالعکس ،ضعف و فرودستي تاریخي آن ملت را برمال ميسازد و این فضاحتآور است».

