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∗

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از داﻧﺶدوﺳﺘﺎن و ﮔﺮاﻣﯽداران داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ
ﻫﺸﺘﺮودی ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﺑﮕﺬارم.
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران و ارادﺗﻤﻨﺪان دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﺮ آن
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﺑﻮدﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﺷﺎدروان ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ
١
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ردّ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرگﻣﺮدان دور از ادب اﺳﺖ ،و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،در
ﺳﺎلﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺎن از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﮥ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهام و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺷﺎدروان
ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺣﻖ وﯾﮋه دارد.
اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ
ﻫﺸﺘﺮودی ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻻاﻗﻞ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﻓﺘﺎده ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﻻن ﻣﮕﺲ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﮐﺎری ﮔﺮوﻫﯽ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺎﺿﯽﻣﺪاران ،در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دورۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻦ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﮥ ﯾﮑﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .در
وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ ﯾﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺷﻤﻪای از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .در آن وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﮑﺎران و ﯾﺎران دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ ، .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﺎﻃﺮهای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
∗ دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ) ،(١٣٩١-١٣٠٣ﻣﺆﺳﺲ و ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺎن .درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،٢ﭘﺎﯾﯿﺰ و
زﻣﺴﺘﺎن  ،١٣٩١ص .١٧٤-١٧٠
 .١ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮕﺸﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ رخ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﯿﺎنﺳﺎز ﺷﺨﺼﯿﺖ او و ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽاش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪوﯾﮋه آن ﮐﻪ وی ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ و ﻣﺮﺟﻊﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎ و در آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای
او ﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در ﺗﺮازوی ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﺎران دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺎﻣﺪاران روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻣﺪاوم
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺘﻮبﻫﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪۀ او ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و دﯾﺪ ﭼﻪ
ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
اﻫﻞ ادب ،از ﻫﺮ ﺳﻠﮑﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﻮﺗﯽ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻣﺮاوده و رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ داوری
اﯾﻨﺎن درﺑﺎرۀ وی ﭼﯿﺴﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮدان دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻣﻘﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ را در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان و
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر آن ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی داوری ﮐﺮد .ﻫﺮ داوری دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دور از اﻧﺼﺎف و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻏﺮﺿﯽ ﺧﺎص در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﭼﻮن ﻏﺮض آﻣﺪ ﻫﻨﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻣﻼل ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ
اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﮑﺮار آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ ﯾﮑﺎن ﺷﺮح دادهام .درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دورۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽام ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ :دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻮد ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﻮاع داﻧﺶﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﻫﺮ زﻣﺎن در ﺟﻬﺘﯽ ﻓﻮران ﻣﯽﮐﺮد .در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﮥ درس ﻫﺮ ﺑﺎر درﯾﭽﮥ ﺗﺎزهای از ﺟﻬﺎن داﻧﺶ را ﺑﻪ روی ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺸﻮد .در ﺷﺮوع درس ﺑﺤﺜﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮدۀ او ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﯿﻦ و
ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎص ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﯾﯽ ﭼﻮﺑﯿﻦ و ﺑﯽﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ
آن ﭘﺮﻫﯿﺰ داﺷﺖ.

۱۷۳

۱۷۴

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻻﺑﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ واﻗﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻼن را ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺤﺚ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای را دارﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻼن را در ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎرور ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻧﺎﻣﯽ
)ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎری( ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﻐﻪ و
ﻧﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺎنِ داﻧﺶ ،ﻣﺤﻀﺮ درس اﺳﺘﺎداﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ از آنﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺠﻠﮥ ﯾﮑﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺪّ راﻫﻢ ﺑﻮد ،از
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﺮﺋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﺠﻠﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﯿﺎت دﮐﺘﺮ
ﻫﺸﺘﺮودی ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﻣﮑﺮر داﺷﺘﻢ.
در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪاﻟﺶ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ را ﮔﻮش
دادهام .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﻪای از ﺳﺠﯿّﻪﻫﺎﯾﺶ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده و درﯾﺎﻓﺘﻪام ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ داﻧﺶدوﺳﺖ و داﻧﺶﭘﺮور ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﺮوﯾﺞ
ﻋﻠﻢ ﻗﺼﺪ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮد.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدهام ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺠﻠﮥ راﻫﻨﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣١٨و  ١٣١٩او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ داﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﻮﺗﯽ و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ .ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ در ﺟﻠﺴﻪای در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻮد ،از ﺗﺄﻟﯿﻒ ارزﻧﺪۀ ﯾﮑﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﮐﺘﺎب زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺘﺎب را ،ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ژاﭘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺤﺚ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ
ﮐﻪ در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار داده و اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای از آن اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﻮد ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه دﮐﱰ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﱰودی در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان

دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی در ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد را ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد و
ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را واﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ از ﺑﻮدﺟﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻮرسﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ روز ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻟﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ دم در ﺣﯿﺎط ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آن دوﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ وی اﺳﺘﻌﺪاد
درﺧﺸﺎن دارد و ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ.
دﺧﺘﺮ آن دوﺳﺖ در ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی درس داﺷﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺗﺎ اﺧﺬ دﮐﺘﺮا اداﻣﻪ داد و ﻫﻨﻮز دورۀ دﮐﺘﺮا را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻞ ﺑﺎ او ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﻋﺮﺿﮥ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺧﻮدش را ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان« ﺳﻬﻢ
ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ آن را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و درددلﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽداد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻦ واﺳﻄﮥ دﻋﻮت ﺑﻮدهام.
ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻤﯿﻨﺎری از دﺑﯿﺮان رﯾﺎﺿﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﻮد آﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی
را در ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر دﻋﻮت از اﺳﺘﺎد ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺎزم ﯾﮏ
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ دﺑﯿﺮان رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ .آﻣﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻢ ﻣﺪتﻫﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ دورش ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﺑﯿﺮون ﺗﺎﻻر در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﯿﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای آﻧﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺷﮑﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آرزو دارد ﭘﺲ از ﻣﺮگ در ﺟﺎﯾﯽ
دﻓﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺬرﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن در آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس درس ﮔﺎم ﺑﺮ ﮔﻮرش ﻧﻬﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ در ﻋﺒﻮر از راﻫﺮوﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دورش ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺶ از ﻣﺪت ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ رﺳﻤﯽ درس ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽاش از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﺘﺎز
ﺑﻮد .ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
رﻓﺘﺎرش ﺑﺰرگﻣﻨﺸﺎﻧﮥ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻮد .اﻫﻞ ﮐﺮﻧﺶ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن زور و زر ﻧﺒﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ

۱۷۵

۱۷۶

ﺳﺮﻓﺮاز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻮد واﮐﻨﺶ ﻓﻮری ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرتﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ :ﺳﻔﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
اﯾﺮان )ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮﯾﺲ( ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻣﺤﻞ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮای ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﮐﻪ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﭼﯿﺰی از اﺷﺮف ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪش ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ
»ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺰادهﺧﺎﻧﻢﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻠﻂاﻧﺪاز روی داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﺸﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎب ﻃﺒﻌﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ« .ﮐﯿﻨﻪورزیﻫﺎی اﺷﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ،اﻋﻢ از ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ،ﭼﻨﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﻮد؛ اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ،ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ روش ﺗﺎزه در زﻣﯿﻨﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺮﮔﺎه و در
ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ آن روش را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪۀ آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و او را ﻣﯽﺳﺘﻮد .ﻧﺎﺷﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﯾﮑﺎن از او ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ.
اﻃﻼع از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی اﺛﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد؛ ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ ﻧﺎراﺣﺖ دﯾﺪﻣﺶ و از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻨﻮارهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﺷﻮروی ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪه ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎرۀ اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻧﺠﺎم داده
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن روﻧﻮﺷﺘﯽ از اﺛﺮ
ﺗﺎزهﮐﺸﻒﺷﺪهای از ﺧﯿﺎم ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪه و ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻗﺘﺒﺎس از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را درﺑﺎرۀ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪۀ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آن ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽداد و ﺗﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺪ و ﺑﯽراه ﻣﯽﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺘﺶ در ﭘﯽ ﺗﺤﻤﯿﻖ اوﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را دارد .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺮدارﻫﺎی ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﻓﺮدی آزادﻣﻨﺶ و آزاداﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ و ﯾﮏ
ﮔﺮوه ،ﺑﺎ ﻣﻨﺶ و اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻋﻠﻨﺎً و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻃﻨﺰ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮد؛ در ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽﭘﺮوا ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را درازدﺳﺖ و درازﮔﻮش ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﺮد .از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ در آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽﮐﺎر ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ.
در ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺧﻮد را از ﺷﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
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ﺟﺎﯾﮕﺎه دﮐﱰ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﱰودی در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان

ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و اﻟﻬﺎمآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻋﻠﻤﯽ وﻗﻮف ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺬر آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺪهﻫﺎ ﺑﻪ دور آن ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ آزاد ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺶ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و
ﯾﺎدش را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫامﯾﺶ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب در ﻧﻈﺮ دارد ﻫامﯾﺶ ﮐﻮﺷـﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧـﯽ را
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟـﺪ اﯾـﻦ ﻣـﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿـﯿﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۵اﺳﻔﻨﺪ  ۲۴ /۱۳۹۲ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۴ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫامﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﻮﺷـﯿﺎر و
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم در ﻋﴫ ﮐﻮﺷـﯿﺎر اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ،ﭼـﺎپ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﮔﺮدان اﺻﻮل ﺣﺴـﺎب ﻫﻨـﺪی ،ﻧﺴـﺨﮥ مبﺒﺌـﯽ و ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﮐﻬﻦ رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻄﺮﻻب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،اﺛﺮ ﮐﻮﺷـﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸـﱰ درﺑـﺎرۀ اﯾـﻦ ﻫامﯾـﺶ را در
ﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐــﺰ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﻣﯿ ـﺮاث ﻣﮑﺘــﻮب )(www.mirasmaktoob.ir
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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