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همدان،  (سپيتمان)،  اذكايى  پرويز  همدان،  مردم  فرهنگ 
دانشگاه بوعلى سينا، 1385ش، 466ص.

طى چند دهة گذشته شمارى از پژوهشگران شهرستانى 
نوعى  سبب  به  بسا  چه  شهرستان،  به  تعلقاتى  داراى  يا 
دست  خود،  زادگاه  به  دين  اداى  لزوم  و  واليت دوستى 
به پژوهش هايى دربارة يك جنبه و يا جوانب گوناگون 
ديار خود زده  و آثار قابل توجهى به ويژه در زمينه هاى 
استاد  تالش هاى  آورده اند.  پديد  ايران  خرده فرهنگ هاى 
باستانى  ابراهيم  دكتر  و  يزد،  شناساندن  در  افشار  ايرج 
پاريزى در معرفى پاريز و كرمان نمونه هاى قابل توجه آن 
هستند، گو اينكه اين دو به جنبه هاى معدودى پرداخته اند. 
اما پرويز اذكايى نام آشناى عرصة تصحيح متون و تاريخ 
و فلسفه، عالوه بر موضوعاتى چون ابوريحان بيرونى و 
باب  در  هم  متعددى  آثار  ناصرخسرو،  و  رازى  زكرياى 
ادبيات  از  است:  آورده  پديد  همدان  محتلف  جنبه هاى 
و  زبان  و  جغرافيا  و  تاريخ  تا  گرفته  عرفان  و  فلسفه  و 
فرهنگ عامه و غيره. كتاب فرهنگ مردم همدان آخرين 

تأليف او دربارة اين ديار است.

در  همگانه»  «درآمد  عنوان  زير  جستارى  با  كتاب 
مى شود.  آغاز  كتاب،  مباحث  و  همدان  اجمالى  معرفى 
و  مادى)،  (فهلوى/  همدانى  كهن  زبان  به  دوم  فصل 
معرفى گويش هاى فهلوى و مطالعات انجام شده بر روى 
آنها مى پردازد. در فصل سوم ويژگى هاى دستورى زبان 
همه  از  كه  هم  ديگر  فصل  و  مى آيد  اختصار  به  همدان 
آن  گويشى  واژگان  است،  ص)   220 از  (بيش  مفصلتر 
دارد.  ديگر  توضيحات  و  معنا  و  آوانوشت  صورت  را 
مكمل اين واژه نامه هم فهرستى الفبايى از «مصطلحات و 
امثال» و مواد گويشى، يعنى «اشعار و ترانه ها» و «متل ها 

و قصه ها» بدين گويش است. 
«باورها و عقايد» مردم همدان دربارة چيزها، جانوران، 
كودكان، چيزهاى گوناگون، و نيز پزشكى مردمانه هم در 
فصلى ديگر آمده  است و «آداب و رسوم» و «بازى ها و 
شده اند.  معرفى  جداگانه  فصل  دو  در  هم  سرگرمى ها» 

پايان بخش اين اثر، كتابنامه و نامنامه است. 
بهرام ورجاوند

Ankara Universitesi dil ve Tarih-Cografya Fakul-

tesi Kutuphanesi Yazmalar Katalogu (1), Dr. 

Derya Ors & Dr. Kemal Tuzcu & Dr. Muhammet 

Hekimoglu, Ankara, Ankara Universitesi Basi-

mevi, 2006.

فهرســت دستنويــس هاي كتابــخانة دانشكـدة زبان و 
كمال  اورس،  دريا   ،(1) آنكارا  دانشگاه  ـ جغرافياي  تاريخ 
توزكو، محمــد حكيـم اوغلو، آنكارا، انتشــارات دانشگاه 

آنكارا، 2006م.
برمي آيد،  فهرست  تهيه كنندگان  مقدمة  از  كه  جايي  تا 
و  شده  آغاز  م  سال 2005  تابستان  از  فهرست  تهية  كار 
طي يك كار مطالعاتي فشرده در زماني كوتاه انجام شده 
برگه هايي  كار  ابتدا  فهرست  تدوين  براي  اين  در  است. 
از بخش دستنويس هاي كتابخانة دانشكدة زبان و تاريخ 
ـ جغرافياي دانشگاه آنكارا (مجموعه هاي دانشگاه A و 
دانشگاه B) استخراج و پس از آن، تنظيم كار برگه ها و 

بازنويسي و تهية فهرست انجام شده است.
موجود  نسخه   410 تعداد   ،A دانشگاه  مجموعة  در 
است كه برخي از آنها مجموعه بوده و روي هم رفته 786 
اثر را تشكيل مي دهد. از اين ميان 167 اثر فارسي، 316 
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مجموعة  در  است.  عربي  زبان  به  اثر   303 و  تركي  اثر 
اثر  چهار  شامل  كه  دارد  وجود  سرعنوان  شصت  نيز   B
فارسي، 31 اثر عربي و 25 اثر تركي است. براي هر نسخه 
يك شمارة اصلي اختصاص يافته و در مجموعه ها به هر 
كدام از آثار مجموعه، عددي فرعي ــ كه به عدد اصلي 

افزوده شده ــ نيز اختصاص يافته است.

ضبط  تركي  آوانويسي  و  عربي  الفباي  به  اثر  هر  نام 
شده، همچنين نام مؤلف كه به هر دو الفبا به همراه سال 
ذيل  كه  ديگري  موارد  است.  آمده  او  مرگ  و  والدت 
نسخه،  خط  اثر،  زبان  از:  است  عبارت  شده  نقل  اثر  هر 
تعداد سطرهاي هر  ابعاد بخش نوشته شده،  ابعاد نسخه، 
سرعنوان ها)،  و  (متن  قلم  رنگ  برگ ها،  تعداد  صفحه، 
تاريخ كتابت و برخي ديگر از مواردي كه به نسخه شناسي 
و  آغاز  عبارت  نقل  به  نيز  اين  از  پس  است.  مرتبط  اثر 
پايان نسخه پرداخته و همچنين موضوع اثر، توضيحات 
نقل  منابع،  نهايت  در  و  و...)   كسري هاي نسخه  نظر  (از 

شده است.
الزم به توضيح است كه در اين فهرست به جزئيات 
مواردي  به  حتي  و  شده  پرداخته  بيشتر  نسخه شناسي 
چون استفاده از كاغذ ابري در آستر بدرقه، رنگ ابري، 
پوشش جلدها و رنگ آنها و مواردي از اين دست، اشاره 
شده است. برعكس، به متن شناسي آثار توجهي نشده و 
ــ  آمده  آنها  در  اثر  توصيف  كه  ــ  منبع  چند  معرفي  با 
آگاهي از اطالعات متن شناسي را بدانجا حواله كرده اند. 
از منابعي كه براي آثار فارسي بدانها ارجاع شده است، 
احمد  اثر  فارسي  خطي  نسخه هاي  فهرست  از  مي توان 
كتابخانه هاي  در  فارسي  منظوم  آثار  همچنين  و  منزوي 
 Istanbul Kutuphanelerinde Farsca) استانبول 

Manzum Eserler) اثر احمد آتش ياد كرد.

در پايان فهرست، دو نماية نويسندگان و نام آثار آمده 
كه البته به الفباي تركي و تلفِظ نام ها در آن زبان است.

در فرصتي كه براي معرفي اين فهرست پيش آمد، آثار 
فارسي آن مورد بررسي قرار گرفت. در ميان آنها تعدادي 
نسخة بااهميت ديده مي شود كه در زير به نقل مشخصات 

آنها مي پردازيم:
(ص2)؛   868 مورخ  (ناشناخته)،  راز  گلشن  شرح 
(ص2)؛  مورخ 878  هروي،  چوگان)  و  (گوي  حال نامه 
تحفةالملوك سجستاني، مورخ 922 (ص7)؛ انيس العارفين 
قاسم انوار، مورخ 871 (ص8)؛ نسخة ديگر مورخ 879 
گنج  و  جهان نما  آيينة  (ص68)؛  همو  ديوان  همراه  به 
 781 مورخ  يماني،  مجتبي  ابوسعيدبن  طلسم گشاي، 
(ص9)؛ روضةالنّاظر و نزهةالخاطر عبدالعزيز كاشي، مورخ 
(ص26)؛   885 مورخ  فقيه،  عماد  ديوان  (ص25)؛   819
محمود  احمدبن  معدن االنوار  و  بهجةاالسرار  ترجمة 
مشايخ  برخي  و  گيالني  عبدالقادر  مناقب  در  بايبوردي، 
نورالدين ابوالحسن علي بن يوسف كه به عربي بوده و در 
كتابت  در 992  گفتگو  مورد  نسخة  و  شده  ترجمه   963
شده، داراي 474 ورق (ص58)؛ نصوص الخصوص في 
(ص169)؛  بي تا  شيرازي،  ركن الدين  الفصوص،  شرح 
فارسي  فرهنگ  دده،  ابراهيم  شاهدي  شاهدي،  تحفة 
ـ  فارسي  لغت  (ص250)؛   989 مورخ  است،  تركي  به 
تركي، در 231 برگ، مورخ 944 (ص258)؛ زبدةالحقايق، 
مجموعة  (ص331)؛    750 مورخ  همداني،  عين القضات 
شمارة 332 داراي اشعار عرفي شامل ديوان، مجمع االفكار 

و فرهاد و شيرين وي، بي تا.
علي صفري

مجمل فصيحي، فصيح خوافي، تصحيح سيدمحسن ناجي 
نصرآبادي، تهران، اساطير، 1386 ش، 3ج.

در سال 1317ش كه عالمه محمد قزويني در اروپا به سر 
مي برد، فرهنگستان ايران از وي خواست تا با توجه به 
مهم  كتاب هاي  از  فهرستي  دارد،  اختيار  در  كه  منابعي 
تصحيح  سفارش  آن براي  اساس  تا بر  كند  تهيه  فارسي 

كتاب اقدام شود.
در  كه  فرستاد  ايران  به  و  كرد  تهيه  فهرستي  قزويني 
ش10،  (ج1،  فرهنگستان  نامة  نشرية  در  روزگار  همان 
صص10ـ19؛ تجديد چاپ در: مقاالت قزويني، گردآوردة 
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عبدالكريم جربزه دار، تهران، اساطير، 1363، ج 2، صص 
287ـ309) منتشر شد.

از ميان آثار معرفي شده در آن فهرست، برخي مانند 
التفهيم بيروني و تاريخ طبرستان ابن اسفنديار اندكي بعد 
منتشر شدند، اما برخي از اين آثار يا هرگز ــ الاقل تا 
بسيار  زماني  از  پس  نيز  برخي  و  نشده   منتشر  امروزــ 
طوالني ــ مثًال نزهت نامة عالئي بعد از چهل سال ــ به 

چاپ رسيدند.
يكي از اين آثار، تاريخ بسيار ارزشمند مجمل فصيحي 
اثر فصيح خوافي است كه جلد اول آن به سال 1339ش 
و به كوشش محمود فرخ به چاپ رسيد و ادامة آن ــ تا 
پايان متن ــ به سال 1341ش در دو جلد هم به توسط 

وي منتشر شد.

سبب  به  ــ  بوده  فاضل  فردي  كه  ــ  فرخ  تصحيح 
امكانات اندك و شرايط دشوار آن روزگار، كاستي هايي 
داشت و اينك صاحب همتي ديگر از خطة خراسان، متن 
در  كارآمد  و  پاكيزه  صورتي  به  و  امروز  امكانات  با  را 

اختيار پژوهشگران قرار داده است.
ــ  پيشگفته  فهرست  در  ــ  قزويني  عالمه  متأسفانه 
توصيفي كافي از مجمل فصيحي ارائه نكرده است، ولي 
كتاب  فوق العاده   ...» دارد:  آن  دربارة  صريحي  داوري 
نفيس مفيد مهمي است؛ ولي نسخ آن چنانكه عرض شد، 

در نهايِت ندرت است.»
آنچه به صورت خالصه در مورد كتاب مي توان گفت 
اين است كه مجمل فصيحي نوشتة فصيح خوافي تاريخي 
است عمومي كه وقايع تاريخي را از ادوار آغازيِن تاريخ 

تا سال 845 ق دربر مي گيرد.

در  خوافي  فصيح  به  ملقب  يحيي  محمد بن  احمد بن 
777 ق در شهر هرات به دنيا آمده و در 845 يا 846 ق 
درگذشته است. بر اين اساس، وي نگارش وقايع تاريخي 
است.  داده  ادامه  خود  زندگي  پاياني  سال هاي  تا  را 
نويسنده در نگارش تاريخ، وقايع را به صورت سال شمار 
ذكر كرده و در اين زمينه، به اشاره اي كوتاه به هر واقعه 
اكتفا نموده و بجز مواردي كه الزم بوده، از تفصيل دربارة 
بر  در  وي  كار  منظر  اين  از  است.  كرده  پرهيز  جزئيات 
گيرندة رئوس تاريخي بسيار زيادي است و اين ويژگي 
را در كمتر كتاب تاريخي  مي توان يافت. به عبارتي، چون 
او به جزئيات نپرداخته، توانسته است در حجمي نسبتًا 
اندك، اطالعات بسياري را در اختيار خواننده قرار دهد؛ 
اطالعاتي كه با سال ها مطالعه از گوشه و كنار متون فراهم 
آمده و چه بسا متوني كه امروز در دست ما نيست و وي 

در كار خود از آنها بهره برگرفته است.
سال  جنگ ها،  تاريخ  سلسله ها،  روي كار آمدن  تاريخ 
اطالعاتي  و  بزرگان  و  دانشمندان  درگذشت  و  والدت 
از اين دست، باعث شده است تا كتاب نه تنها از منظر 
تاريخي بلكه از ديدگاه هاي مختلفي چون تاريخ تصوف 

نيز حائز اهميت باشد.
بسيار پيش مي آيد كه خواننده مي خواهد از روي دادن 
برعكس،  يا  شود،   مطمئن  خاص  سالي  در  پيشامدي 
داده  رخ   وقايعي  چه  فالن  سال  در  كه  بداند  مي خواهد 
او  مطلوب  تاريخ نگاران  عبارت پردازي هاي  و  است 
نيست؛ در چنين مواردي اين كتاب براي خواننده بسيار 

سودمند است.
تصحيح كتاب بر پاية چهار نسخه انجام شده و مصحح 
خصوص  به  است؛  كشيده  بسيار  زحمت  آن  تدوين  در 
كاري كه در زمينة بررسي اطالعاِت متن و مقايسة آنها با 
منابع ديگر انجام شده، در بسياري از موارد، خواننده را از 

صحت و سقم مطالب باخبر مي سازد.
شده،  فراهم  كتاب  براي  كه  گونه گوني  نمايه هاي 
بازيابي اطالعات را بسيار آسان مي كند و اين، از جملة 
ويژگي هاي  از  البته  و  چاپ  اين  خوب  ويژگي هاي 
چون  نمونه هايي  و  است  نصرآبادي  آقاي  تصحيحات 
اهتمام  و  تالش  ميزان  رياض الشعراء  مفصل  نمايه هاي 

وي را در تدوين نمايه به خوبي نمايان مي سازد.
ع.ص
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ايران  زمين 
سوي   از  كه  آلماني   زبان   به   است   نشريه اي   ايران زمين 1 
«كانون  فرهنگ  و تمدن  ايران »2، در شهر بُن  آلمان  منتشر 
در  سال هاست   كه   است   رهبر  علي   آن   سردبير  مي شود. 
ايران »  تمدن   و  فرهنگ   «كانون   و  مي كند  زندگي   آلمان  
را اداره  مي كند. شش  شماره  (سه  جلد) از اين  نشريه  به  
موضوع  «مسيحيت  ـ اسالم  ـ ايران » اختصاص  دارد. براي  
مقاله هاي   از  برخي   فهرست   نشريه   اين   با  بيشتر  آشنايي  

اين  سه  شماره  در اين  جا ذكر مي شود:
* ايران زمين، شمارة  6 ـ 7 (دورة  جديد)، زمستان  1999م  

ـ بهار 2000م ، 570 ص .
 مقاالت  اين  دو شماره  عمدتًا دربارة  مسيحيت  و رابطة  

اسالم  با آن  است . 
جهاني   مسئوليت  رهبر:  علي   ــ 

اديان ، دربارة  ماهيت  عشق 
(Ali Rahbar: Die 
Weltverantwortung der 
Religionen. Zum Wesen der 
Liebe).

ــ  اودو تُِوروشكا:  آيا همه  به  يك  خدا معتقدند؟ پرسشي  
از ديدگاه  علوم  ديني 

(Udo Tworuschka: Glauben alle an den selben 
Gott? Anfragen aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive).
ـ   مسيحي   گفتگوي   انديشة   فابري :  يوزف   ـ  هاينتس    ــ 

اسالمي 
(Heinz - Josef Fabry: Der christlich-islamische 
Dialog - einige Gedanken).
ــ  حسن  صعب  (؟): دربارة  گفتگوي  اسالمي  ـ  مسيحي 

(Hasan Sa'b: Zum islamisch-christlichen Dialog).
يك   با  دين   دو  مسيحيت ،  و  اسالم   شوارتسناو:  پاول   ــ 

منشأ
(Paul Schwarzenau: Islam und Christentum- zwei 
Geschwisterreligionen).
در  مسلمانان ،  و  مسيحيان   خوري :  تئودور  عادل   ــ 

جستجوي  هويتي  مشترك 
(Adel Theodor Khoury: Christen und Muslime - 

für eine "Miteinander - Identität").
ــ م . سليم  (يا سالم ؟) عبداهللا : مسيح  (ع ) و مسيحيان  در 

قرآن 
(M. Salim Abdullah: Jesus und die Christen im 
Koran).

در  «مسلمان   از  رمضان ،  طارق  ترول :  و.  كريستيان   ــ 
اروپا» تا «مسلمان  اروپايي »

(Christian W.Troll: Tariq Ramadan: vom "Muslim 
in Europa" zum "europaischen muslim")

نوة   رمضان ،  طارق   فعاليت هاي   دربارة   است  (مقاله اي 
حسن   البنّا در اروپا).

ــ الزا سوفيا ُفن  كامپ  هوِونِر: افسانه هاي  اسالمي  مربوط  
به  مسيح  (ع )

(Elsa Sophia von Kamphoevener: Islamische 
Christuslegenden).
و  (س )  مريم   يوحنا،  از  افسانه هايي   وايل :  گوستاو  ــ 

مسيح  (ع )

1. Iranzamin, Echo der iranischen Kultur.
2.  Gesellschaft für das Geistesleben Persiens.
«كانون  فرهنگ  و تمدن  ايران »، در ژوئية  1997م  در بُن  (آلمان ) تأسيس  
شد. مقر آن  در شهر بُن  است  و نمايندگي هايي  در برلين ، شورين  
(Schwerin)، زوريخ ، وين ، تهران  و شيراز دارد. آن  چنان كه  در 
تمدن   و  فرهنگ   «كانون   است ،  آمده   «كانون »  معرفي   بروشور 
ايران » 5800 عضو دارد و از كتابخانه اي  با سي هزار جلد كتاب  
مي برد.  بهره   التيني  زبان هاي  به  كتاب   جلد  هزار  نه  و  فارسي  
برخي  از برنامه هاي  «كانون » براي  سال  2008 م  عبارت است  از:

(شامل   نصر  حسين   سيد  از  كتاب   سه    .1 آلماني :  به   ترجمه   الف . 
و  علم   اسالمي ،  كيهان شناسي   بر  مقدمه اي   مسلمان ،  حكيم   سه  
تمدن  در اسالم )؛ 2. يونانيان  و ايرانيان  از امير مهدي  بديع ؛ 3. 
خواجه  نظام  الملك  از جواد طباطبايي ؛ 4. تاريخ  پزشكي  در ايران  

از حسن  تاجبخش ؛ و چند كتاب  ديگر.
شاعر،  پنجاه  دربارة   يكي   كتاب ،  دو  ترجمة   فارسي :  به   ترجمه   ب . 
متفكر و هنرمند آلماني  و ديگري  كتابي  در معرفي  يكصد شركت  
زمينه اي   در  ايران   با  آنان   همكاري   شيوه هاي   و  آلماني   صنعتي  

اقتصادي  و بازرگاني .
ج . انتشار شماره هاي  12 تا 25 نشرية   ايران  زمين .

فرهنگ    .2 شهابي؛  عيسي   از  شاهنامه   فرهنگ    .1 فرهنگ :  سه   د. 
فارسي ـ آلماني ؛ 3. جلد نخست  از دائرة المعارف  علوم  طبيعي  و 

فناوري ، به  چهار زبان  آلماني ، انگليسي ، فرانسوي  و فارسي .
هـ  . ترجمة  آلماني  نهج البالغه ، و چند تأليف  و ترجمة  ديگر.
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(Gustav Weil: Legende von Johannes, Maria und 
Christus).

ـ  تيتوس  بوركهارت :  دربارة  تنوع  راه هاي  معنوي 
(Titus Burckhardt: Zur Verschiedenheit geistiger 
Pfade).

ـ آنماري  شيمل :  عيسي  (ع ) در شعر فارسي 
(Annemarie Schimmel: Jesus in der persischen 
Poesie).

ـ پتر شوت : عيسي  (ع )، پيامبر من 
(Peter Schutt: Jesus mein Prophet).
شرقي   دينداري   و  حكيمانه   سخنان   گلوكنر:  ريشارد  ـ 
كهن  در سخنان  عيسي  (ع ) در روايت  انجيل  توسط  

نويسندگان  آن 1
(Richard Glöckner: Weisheithiche Traditionen 
und altorientalische Frömmigkeit in Jesusworten 
der Synoptischen überlieferung).
در صفحات  198ـ258 چند مقاله  است  دربارة  ماني  
و مذهب  او و رابطة  آن  با مسيحيت  كه  عمدتًا فصل هايي 

كوتاه  از كتاب هايي  است  كه  پيش  از اين  چاپ  شده اند.
سيد  چاپ شدة   كتاب هاي   از  بخش هايي   همچنين  
حسين  نصر، هانري  كربن ، عبدالجواد فالطوري  (دربارة  
انتظار فرج  حضرت  مهدي  (عج )) در صفحات  بعدي  به  

چاپ  رسيده  است .
ـ  فريدريش  ني ُونِر: ابن  رشد و سازگاري  قوانين  ديني  

با فلسفه 
(Friedrich Niewöhner: Ibn Rushd und die 
Vereinbarkeit von Religionsgesetz und 
Philosophie).

ـ  لودويگ  هاِگمان :  كتاِب «پااليش  قرآن » اثر نيكوالس  
كوسايي . مالحظاتي  دربارة  فهم  او از قرآن 

(Ludwig Hagemann: Nikolaus von Kues: "Sichtung 
des Korans". Anmerkungen zum Cusanischen 
Koranverständnis)
ـ   1401) كوسايي   نيكوالس   از  جدلي   اثري   (دربارة  
آلماني .  كاردينال   و  اسقف   متكلم ،  فيلسوف ،  1464م )، 

دربارة  او نيز نك: مقالة  مندرج  در:
The Encyclopedia of Religion

 ويراستة  ميرچا الياده ، ج  10، ص  430 ـ 431).

ـ اولريش  مارتسولف :  تاريخ  آموزه هاي  بين  ديني 
(Ulrich Marzolph: Interreligiöse Lehrgeschichte).
در  نخستين  مسيحيت   بازماندگان   گابريل :  آلفونس   ـ 

ايران 
(Alfons Gabriel: überbleibsel des ersten 
Christentum in Persien)
عنوان    با  گابريل   كتاب   از  است   كوتاهي   (بخش  

Religionsgeographie von Persien، وين ، 1971م ).
ـ ايزابل  اشتومپل  ـ حاتمي :  آسوريان  و ارمنيان  به  عنوان  

اقليت هاي  مسيحي  در ايران 
(Isabel Stömpel - Hatami: Assyrer und Armenier 
als christliche Minderheiten in Iran)

برلين ،  در  منتشرشده   مؤلف ،  كتاب   از  است   (فصلي  
1996م ، با عنواِن

Das Christentum aus der Sicht zeitgenössischer 
iranischer Autoren.

ـ  لودويگ  هاگمان :  اقليت هاي  مسيحي  در ايران 
(Ludwig Hagemann: Christliche Minderheiten in 
Iran).
اطالعات   آلمان :   در  اسالم   بايگاني   مركزي   مؤسسة   ـ 

جديد دربارة  اسالم  در آلمان 
(Zentralinstitut Islam - Archiv - Deutschland: 
Neue Daten und Fakten über den Islam in 
Deutschland).
ـ هاينِر بيلفِلد:  آيندة  روابط  ميان  جوامع  غربي  و اسالمي  

(كنفرانس  برلين  در 22 ـ 23 آوريل  1999م )
(Heiner Bielefeldt: Die Zukunft der Beziehungen 
zwischen westlichen und islamischen 
Gesellschaften. Berliner Konferenz im Schloss 
Bellevue  22/23. April 1999).

ـ  يورگن  توباخ : رشد و توسعة مسيحيت  در شاهنشاهي 
ساساني .

(Jürgen Tubach: Die Inkulturation des 
Christentums im Sassanidenreich)
مه    15 تا   12 روزهاي   در  كه   است   نشستي   (گزارش  

1999م  برگزار شد.)
بخش  بعدي  اين  دو شماره  بيشتر گزارش  كنفرانس هايي  

 1. منظور انجيل  به  روايت  متي ، لوقا، مرقس  و يوحنا است .
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است  كه  در اروپا و آلمان  دربارة  مسائل  مربوط  به  ايران  
و  مقاالت   آن ،  از  پس   و  است ،  شده   برگزار  اسالم   و 

گزارش هايي  دربارة  ادبيات  و هنر ايراني .
نويسندگان   حال   شرح   شماره   دو  اين   پاياني   بخش    

مقاالت  است .
همچنين  در پايان  مقاالت  و بين  صفحات  اشعاري  از 
 Franz)   شاعران  آلماني زبان  همچون  فرانتس  ُفن  آسيزي
von Assisi)، نلي  زاكس  (Nelly Sachs)، راينر ماريا ريلكه  
شاعران   از  اشعاري   ترجمة   و   (Rainer Maria Rilke)
فروغ   شعرهاي   همچون   آلماني ،  زبان   به   عرب   و  ايراني  
فرخزاد، جالل الدين  رومي ، عطار (هر دو ترجمة  آنماري 
شيمل )، ابن  عربي ، نسرين  رنجبر ايراني ، محمدرضا شفيعي  
كدكني ، اسماعيل  خويي ، احمد شاملو، پروين  اعتصامي ، 

سيمين  بهبهاني  و فريدون  توللي ، آمده  است .

* ايران  زمين ، شمارة  8 ـ 9، زمستان  2004م  ـ بهار 2005م ، 
548 ص .

 مهم ترين  مقاله هاي  شمارة  8 ـ 9 عبارت است  از:
ـ گفتگو يا درگيري ؟ ـ  بارتولد ويتِه : اسالم 

(Barthold C. Witte: Islam-Dialog oder Konflikt?).
ـ كارل  لِمان : ارزش هاي  مذهبي  در جامعة  كثرت گرا

(Karl Lehmann: Religiöse Werte in der 
pluralistischen Gesellschaft).

ـ سيد مصطفي  محقق  داماد: شيعه 
ـ  اودو اشتاينباخ : ايران  و هويت  اسالمي  آن 

(Udo Steinbach: Iran und seine islamische 
Ausprügung).

ـ ورنر اِنِده : اسالم  شيعي  به  عنوان  قدرت  سياسي 
(Werner Ende: Der Shiitische Islam als politische 
Kraft).

ادبيات   در  (ع )  حسين   امام   و  كربال  شيمل :  آنماري   ـ 
فارسي  و مسلمانان  هندي 

(Annemarie Schimmel: Kerbala und Imam 
Hussayn (A) in der persischen  und indo- 
muslimischen Literatur).

ـ  محمد لِِگنهاوزن :  عيسي  (ع ) و امام  علي  (ع ). تعاليم  
عيسي  (ع ) به  روايت  امام  علي  (ع )

(M. Legenhausen: Jesus (A) und Imam Ali (A). Das 
Evangelium in überlieferungen von Imam Ali).

ـ  سيد جعفر شهيدي :  اسالم  در ايران 
ترجمة  فصلي  از كتاب  تاريخ  تحليلي  اسالم  است .

ـ  و. مونتگمري  وات  (و) ميشل  مرموره :  قتل  عثمان  و 
انگيزه هاي  آن 

(W. Montgomery Watt/ Michael Marmura: Die 
Ermordung Utmans und ihre Motive).

در  معترضانه   جنبشي   تاريخ   دربارة   شيعيان .  آنتِز:  پِتِر  ـ 
ميان  اسالم

(Peter Antes: Zur Geschichte einer 
Oppositionsbewegung innerhalb des Islam).

ـ محمد عالفي  (؟):  مكاتب  و گرايش هاي  فكري  مختلف  
در اسالم 

(Muhammad Allafi: Die verschiedenen Schulen 
und Denkrichtungen im Islam).

فصلي است  از اين كتاب  اسالم ، جامعه  و اروپاي  جديد. 
فرصت ها و موانِع دموكراسي  و جامعة  مدني ، فرانكفورت ، 

2002م .1
ـ  كارل  اكهارت  هاينْتْس :  حكومت  مذهبي 

(Karl Eckhart Heinz: Der Religiöse Staat).
ـ علي  رهبر:  دربارة  شخصيت  و جايگاه  شيخ  مفيد در 

آموزه هاي  شيعي .
شيخ   نزد  كالم   علم   روش   دربارة   مكدرموت :   مارتين   ـ 

مفيد و كالم  مسيحي 
(M. McDermott: Zur Methodik in Sheikh al-
Mufids ilm al-kalam und in der christlichen 
Theologie).
1. M.H. Allafi: Islam, Gesellschaft und europaeische Mod-

erne,  Chancen und  Hindernisse für Demokratie und 

Zivilgeschichte. Glare verlag, Frankfurt / Main 2002.
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ـ ويلهلم  ماس :  آموزه هاي  شيعي  و انجيل  يوحنا
(Wilhelm Maas: Shiitisehe Lehre und Johannes- 
Evangelium).

ـ هاينْتْس  هالم :  اشتراكات  شيعه  و مسيحيت  در ايمان 
(Heinz Halm: Verwandte Glaubensvorstellungen 
in der Shia und im Christentum).

ـ يان  پول :  ريشه هاي  معنوي  تشيع 
(Jan Pohl: Geistige Wurzeln Des Shiismus)
 ،Die schiitische Theosophie كتاب    از  است   فصلي  

سويس ، 1991م .
ـ  پير آنتوان  برنهايم  (و) گي  استاوريد:  مفهوم  بهشت  از 

ديدگاه  مسيحيان  و شيعيان 
(Pierre - Antoine Bernheim/ Guy Stavrides: 
Paradiesvorstellungen der Christen und Shiiten)
 Welt der Paradiese, Paradiese  فصلي  است  از كتاب

der Welt، زوريخ ، 1992م .
جنبش هاي   نخستين   (؟):  دلواري   جوهر  عبداالمير  ـ  

شيعي  در ايران 
(Abdolamir Johardelvari: Die ersten Shiitischen 
Bewegungen in Iran)
 Iranische Philosophie von كتاِب  از  است   فصلي  
(ماين )،  فرانكفورت    ،Zarathustra bis Sabzewari

1994م .
يك   ديدگاه   از  اثناعشري   شيعة   فالطوري :  عبدالجواد  ـ 

شيعي .
ـ آيت  اهللا علي  مشكيني : سنت  از ديدگاه  شيعه  و سنّي   (به  

زبان  انگليسي ).
ـ آيت اهللا مرتضي  مطهري :  حسنين  (ع )

استاد  تأليف   ايشان ،  راه   و  امامان   كتاب   از  است   فصلي  
مطهري .

تشيع   در  عقل   و  ايمان   رابطة   دربارة   طباطبايي :  جواد  ـ 
ايراني .

ـ هانس  تسيركر:  مصيبت ، گناه  و توبه  در اسالم  شيعي ، 
از ديدگاه  مسيحيت 

(Hans Zirker: Leiden, Schuld und Busse im 
shiitischen Islam- Wahrgenommen aus 
christlicher Sicht).

از صفحة  407 تا صفحة  446 اين  دو شماره  مقاالتي  

است  دربارة  سيد جمال الدين  اسدآبادي ، بدين  شرح : 
ـ  هاني  ُسرور:  االفغاني 

 بخشي  است  از كتاب  ُسرور كه  در 1977م  در فرايبورگ  
با اين  عنوان  منتشر شده  است :

Hani Srour: Die Staats- und Gesellschaftstheorie 
bei Sayyid Djamaladdin Al Afghani.

با   گفتگو  در  جمال الدين االفغاني   ني ُونِر:  فريدريش   ـ 
[ارنست ] رنان 

Friedrich Niewoöhner: Djamal ad-Din al-Afghani 
in Gespräch mit Renan.

ـ  ارنست  رنان : اسالم  و علم 
Ernest Renan: Der Islam und die Wissenschaft
ترجمة  آلماني  سخنراني  رنان  است  كه  در تاريخ  29 مارس  
1883م  در دانشگاه  سوربن  پاريس  ايراد شد. متن  فرانسوي  
سخنراني  رنان  در تاريخ  30 مارس  1883م  در پاريس ، در 
Journal des Debats منتشر شد. جمال الدين  اسدآبادي ، 
نامه اي  را به  عربي  به  مدير اين  نشريه  در نقد سخنراني  
رنان  نوشت . ترجمة  فرانسوي  نقد او در همين  نشريه  در 
18 مه  1883م  به  چاپ  رسيد. يك  روز بعد، در 19 مه  
رسيد.  چاپ   به   جمال الدين   نامة   به   رنان   پاسخ   1883م ، 
ترجمة  آلماني  نقد جمال الدين  و پاسخ  رنان  به  ترتيب  با 

اين  عناوين  در اين  شماره  به  چاپ  رسيده  است :
ـ نقد جمال الدين  افغاني  (ص  433 ـ 441)

(Kritik des Afghanen Djemmal Eddin).
ـ پاسخ  ارنست  رنان  (ص  442 ـ 446)

(Erwiderung Ernest Renan's).
*    *    *

ـ  فرانك  گريفل : فريدريش  ني ُونِر 1941 ـ 2005
(Frank Griffel: Friedrich Niewöhner 1941-2005).

ـ يان  ريشار: آيت اهللا  كاشاني ، راه گشاي  جمهوري  اسالمي 
(Yann Richard: Ayatollah Kashani- ein 
Wegbereiter der islamischen Republik?)

ـ  برتولد اشپولر:  كليساي  نستوريان 
(Bertold Spuler: Die Nestorianische Kirche).
بخش  خالصه شده اي  است  از كتاب  اشپولر كه  در 1961م  

در ليدن  با اين  عنوان  به  چاپ  رسيد:
Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der 
Weltreligionen.
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ـ  هاينْتْس  گاوبه :  بخارا، گنبد شرقي  اسالم 
(Heinz Gaube: Buchara, die östliche Kuppel des 
Islam)
بخش  پاياني  مجله ، شرح  حال نويسندگان  مقاالت  است .

2006م ،  تابستان   و  بهار  ـ 11،   10 شمارة  ايران  زمين ،   *
602ص .

 

مهم ترين  مقاله هاي  اين  دو شماره  عبارت است  از:
ـ رضا حاجت پور: علم  جديد، فلسفه  و استيالي  مذهبي 
(Reza Hajatpour: Modernes Wissen, Philosophie 
und theokratische Vorherrschaft)
فصلي  است  از كتاب  مهم  حاجت پور كه  در 2002م  در 

ويسبادن  با اين  عنوان  منتشر شد:
Iranische Geistlichkeit zwischen Utopie und 
Realismus.
ديد  از  سياست   و  دين   شبستري :  مجتهد  محمد  استاد  ـ 

متفكران  مسلمان  دو قرن  اخير.
ـ  آيت  اهللا  محمدعلي  تسخيري :  تعريف  تروريسم .

ـ  استاد محمدتقي  جعفري :  تئوكراسي  و دموكراسي .
ـ  ريشارد گرامليخ :  ابعاد عرفاني  توحيد اسالمي 

(Richard Gramlich: Mystische Dimensionen des 
islamischen Monotheismus).

اسالم   پيامبر  دربارة   مقاله   چند  نشريه   بعدي   بخش  
چاپ   به   (ص )،  اعظم   پيامبر  سال   مناسبت   به   كه   است  

رسيده  است :
ـ آيت  اهللا  ناصر مكارم  شيرازي : مديريت  و فرماندهي  در 

زندگاني  پيامبر (ص ).

زندگاني   مركز  عنوان   به   اسالم   پيامبر  شيمل :  آنماري   ـ 
مذهبي  در اسالم 

(Annemarie Schimmel: Der Prophet Muhammad 
als Zentrum des religiösen Lebens im Islam).

و  قرآن   گوته ،  باب   در  انديشه هايي   ُممِزن :  كاتارينا  ـ 
محمد(ص )

(Katharina Momsen: Gedanken zu Goethe, Koran 
und Muhammad (s.a)).

ـ فرانچسكو گابريلي : محمد (ص ) در تاريخ 
(Francesco Gabrieli: Mohammed in der 
Geschichte).

*    *    *
ـ سيد محمد خامنه اي : اصول  تأويل  و هرمنوتيك  قرآني  

بر اساس  مالصدرا.
ـ مهدي  گلشني : بعد علمي  قرآن .

ـ علي  رهبر: مقدمه اي  بر نهج  البالغه .
ـ امام  علي  ـ عليه  السالم : عهدنامة  مالك  اشتر. (ترجمة  

آلماني  عهدنامة  مالك  اشتر است ).
ـ سيد وحيد اختر: آزادي  در نظام  اسالمي  حقوق انسان  

بر اساس  نهج  البالغه .
خصوصيات   و  شخصيت   (؟):  سّداد  ابن   بهاءالدين   ـ 

صالح الدين  ايوبي .
اجتهاد.  حدود  بر  تاريخي   نظري   تهراني :  بزرگ   آغا  ـ 
(ترجمة  آلماني  رسالة  «تاريخ  حصر االجتهاد» است ).

ـ رسول  جعفريان : ايران  و تشيّع .
اسالمي   اقتصاد  آموزه هاي   و  شيعه   كاتوزيان :  همايون   ـ 

جديد.
ـ هانس  روبرت  رويمر: صفويه .

اهل   يا  مسيحيان   و  صابئين   يهوديان ،  شمس الدين :  ل .  ـ 
كتاب  در قرآن .

ـ عباسعلي  عميد زنجاني : حقوق اقليت ها در اسالم .
ـ اسماعيل  باليك : تصوير مسيح  در كالم  اسالمي  معاصر.

ادبيات   دربارة   است   مقاالتي   نشريه   بعدي   بخش  
معاصر فارسي  و يا ترجمه هايي  از داستان ها و شعرهاي  
غالمحسين   رهنما،  تورج   از  عمدتًا  معاصر،  ادبيات  

ساعدي ، جالل  آل  احمد و صادق چوبك .
احمدرضا رحيمي ريسه
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سفرها و خاطرات روزانة آمبرسيو بمبو
The Travels and Journal of Ambrosio Bembo, Ambro-

sio Bembo, Edited by Anthony Welch, and translated 

by Clara Bargellini, with original illustrations by G.J. 

Gre'lot, 470 p., 2007.

1671م،  سال  آگوست  در 
نجيب زادة  بمبو،   آمبرسيو 
زندگي  از  خسته  ايتاليايي، 
شـــد  مصمــم  روزمــره 
را  خاطراتش  و  يادداشت ها 
ــ از سفرهايي  كه طي چهار 
(سوريــه،  عثماني  به  سال 
و  ايران  عـــراق)،  تركيـه، 
در  پرتغالي  مستعمـره هاي 
هند غربــي انجام داده بود ــ 

بنويسد. حدود 350 سال پس از آن  آنتوني ولش، استاد 
دستنويس  ويكتوريا،  دانشگاه  هنر  تاريخ  آموزشي  گروه 
يادداشت هاي روزانة او را ــ كه به زبان ايتاليايي است ــ 
در كتابخانة كنگرة امريكا پيدا كرد و كالرا بارگليني نسبت 
به ترجمة آن به زبان انگليسي اهتمام نمود و با ويراستاري 
دانشگاه  انتشارات  در  2007م  سال  در  ولش   آنتوني 
مهمترين  از  يكي  سفرنامه  اين  رسيد.  چاپ  به  كاليفرنيا 
و  آسياست  غرب  دربارة  اروپاييان  رويدادنگار ي هاي 
در عين حال چشم انداز فوق العاده اي را نسبت به خاور 
حاصل  بمبو  گزارش هاي  مي كند.  ترسيم   هند  و  نزديك 
مشاهدات دقيق اوست. او در خاطراتش توضيحات جالبي 
دربارة مردم، غذا، شيوة زندگي، معماري، رسوم، شهرها، 
خواننده  اختيار  در  ديگري  گوناگون  مطالب  و  تجارت 
قرار مي دهد. مدارك و مطالب تاريخي باارزش و جالب 
اين كتاب با تصاوير ژرلو (Grelot) همراه است. بمبو به 
و  اختالف  از  آگاهي  از  پس  اصفهان،  در  حضور  هنگام 
دعواي ژرلو با شاردن، از او دعوت به  همكاري مي كند و 
ژرلو نيز براي تنظيم نقاشي ها و طرح هاي سفرنامة بمبو با 

او همراه شد و به اروپا بازگشت. 
ارزشمند  منابع  از  بمبو  روزانة  خاطرات  و  سفرنامه 
براي مطالعات صفوي در روزگار شاه عباس دوم و شاه 

سليمان است.
حوري سادات پروين فر

المالحمي  ركن الدين بن  الدين،  اصول  في  الفائق  كتاب 
مارتين  و  مادلونگ  ويلفرد  مقدمه:  و  تحقيق  الخوارزمي، 
مكدرمت، تهران، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران 
(آلمان)،  برلين  آزاد  دانشگاه  اسالمي  مطالعات  مؤسسة  ـ 

.viii + 656 + چاپ اول، 1386ش، بيست

جاي خوشوقتي است كه بخش انتشارات مؤسسة حكمت 
و فلسفة ايران از چند سال گذشته به اين سو جاني دوباره 
گرفته، و بخش قابل توجهي از مجموعة منشورات آن نيز 

به متون كهن فلسفي و كالمي اختصاص يافته است. 
«سلسلة متون و مطالعات فلسفي و كالمي» مجموعه اي 
از متون و تحقيقات است كه مؤسسة حكمت و فلسفة 
ايران و مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه آزاد برلين با 

همكاري يكديگر منتشر مي كنند. 
منشورات اين سلسله زير نظر زابينه اشميتكه، شهين 
نصراهللا  پورجوادي،  رضا  اعواني،  غالمرضا  اعواني، 
پورجوادي، ويلفرد مادلونگ و سيد محمود يوسف ثاني 
به چاپ مي رسد. شمارة سوم اين مجموعه كتاب الفائق 

اثر كالمي متكلم معتزلي ركن الدين ابن المالحمي است.
معتزلي  مكتب  به  متعلق  ق)   532 (م  ابن مالحمي 
متن  يگانه  او  الفائق  كتاب  و  است  بصري  ابوالحسين 
كاملي  دورة  و  مانده  باقي  ما  روزگار  تا  كه  است  كاملي 
از آخرين حلقة مكتب كالمي معتزلي را بازمي گويد. اين 
اثر خالصه اي است از كتاب چهارجلدي مؤلف با عنوان 
كتاب المعتمد في اصول الدين كه بخش هاي بازماندة آن 
به كوشش مكدرمت و مادلونگ به سال 1991 م در لندن 
به چاپ رسيده است. (مصححان پس از چاپ المعتمد 
در 616 صفحه، پاره هايي ديگر از اين اثر را يافته اند كه 

وعدة انتشار آنها را داده اند.)
كتاب الفائق مشتمل است بر يك مقدمه و ده بخش (با 
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عنوان «الكالم في...») كه در اين بخش ها از اصول عمدة 
كالم معتزلي بحث و گفت وگو شده است، بدين ترتيب:

1. الكالم في التوحيد، 2. الكالم في العدل، 3. الكالم 
 .5 اليطاق،  ما  التكليف  في  الكالم   .4 القرآن،  خلق  في 
الكالم في األلطاف، 6. الكالم في النبوات، 7. الكالم في 
العلم، 8. الكالم في الوعد والوعيد، 9. الكالم في األسماء 
و األحكام، 10. الكالم في األمر بالمعروف و النهي عن 

المنكر، 11. الكالم في االمامة.
تقسيم  «باب»  چندين  يا  چند  به  معموالً  بخش  هر 
شده و برخي باب ها نيز خود شامل چند «فصل» اند. از 
دست  در  بصري  ابوالحسين  آثار  اصلي  بخش  كه  آنجا 
نيست، الفائق و بخش موجود المعتمد منابعي ارزشمند 

در دستيابي به آرا، افكار و آثار بصري به شمار مي رود.
انجام  به  نسخه  سه  اساس  بر  الفائق  كتاب  تصحيح 
رسيده كه از آن ميان يك نسخه تاريخ كتابت دارد كه در 
سال 630 ق نوشته شده است. هر سه نسخة خطي اساس 
مي شود.  نگهداري  (يمن)  صنعا  اعظم  مسجد  در  طبع 
مصححان اشاره كرده اند كه نثر عربي ابن المالحمي دچار 
و  بوده  پيچيدگي  و  ابهام  مواردي  در  و  نحوي  اشكال 
اصالح  را  اشكاالت  اين  كوشيده اند  بعدي  نسخه برداران 
كنند؛ و مصححان نيز به جهت وضوح بيشتر متن و قرائت 
آسان تر، ضبط اصالحي كاتبان را به متن برده اند. پيداست 
كه اين كار از اصالت ضبط متن (از حيث انتساب آن به 
ضبط  مصححان  كه  بود  بهتر  چه  است.  كاسته  مؤلف) 
در  ــ  نادرستي هايش  و  اشكاالت  همة  با  ــ  را  مؤلف 
متن نگاه مي داشتند و ضبط اصالحي كاتبان را همراه با 

توضيحي كوتاه در پانوشت مي آوردند.
مصححان در مقدمة كوتاه خود (8 صفحه) به اجمال 
ادبيات  در  آن  جايگاه  و  الفائق  ابن المالحمي،  از  تمام 
كالمي معتزله، و روش تصحيح سخن گفته اند. اين مقدمه 
را دكتر نصراهللا پورجوادي از انگليسي به فارسي ترجمه 
است.  شده  گنجانيده  متن  راست  سمت  در  كه  كرده 
است.  شده  درج  صفحه ها  پايين  در  نسخه ها  اختالف 
ندارد.  دربر  حاشيه اي  و  تعليقه  توضيح،  هيچ گونه  كتاب 
فهارس چندگانة اعالم و آيات در پايان متن آمده، كه كار 
با متن را براي محققان آسان مي كند (در فهرست آيات به 
ذكر شمارة سوره و آيه بسنده شده و نص آيه ذكر نشده 

است كه بهتر بود ذكر مي شد).

در پايان ذكر نكته اي بجاست و آن اينكه خط روي 
نرم افزار  با  اثر  اين  صفحه آرايي  و  حروف نگاري  جلد، 
word انجام شده، و همين امر سبب گرديده كه كتاب آرايي 
اين اثر دلپذير و چشم نواز نباشد. ذكر اختالف نسخه ها 
در يك ستون (كه هم بر حجم كتاب افزوده و هم آن را 
نازيبا ساخته) و برخي اغالط رسم الخطي (مانند آوردن 
دو نقطه زير «ي» غير منقوص، مثل: روي، ص 163) ناشي 

از كار با همين نرم افزار است.
ابن المالحمي كتابي در رّد فالسفه با نام تحفةالمتكلمين 
في الرّد علي الفالسفه نگاشته كه نسخة خطي آن اخيراً پيدا 

شده و در دست چاپ است (ص هفت).
م.ع.ح

الفصول المأئة في حياة أبي األئمة علي عليه السالم، السيد اصغر 
الناظم زاده القمي، قم، بوستان كتاب، 1428 ق/ 1386 ش، 

2 ج، 1639ص، عربي.

پيرامون زندگاني امير مؤمنان علي (ع) كتاب ها و رساله هاي 
كوتاه و بلند بسياري در طول تاريخ نگاشته شده كه يكي 
و  الكتاب  في  علي  االمام  موسوعة  آنها  مفصل ترين  از 
السنة و التاريخ (محمد الريشهري و ديگران) در دوازده 
جلد است كه در ساليان اخير تأليف و منتشر شده است. 
الفصول المأئة في حياة أبي األئمة (فصل هاي صدگانه در 
زندگاني پدرِ ائمه) از كوشش هاي ارزشمندي است كه با 
مبناي نقلي و با تكيه بر متون احاديث، زندگاني و سيرة 
اميرمؤمنان را گزارش مي كند. اين اثر در دو مجلد، پنج 
جزء و يكصد فصل تدوين گرديده است. در جزء اول 
محل  نسب،  مادر،  پدر،  به  فصل   24 در  مؤلف   (1 (ج 
خالفت  ايام  سه گانة  جنگ هاي  تا  طفوليت  ايام  تولد، 
دوم  جزء  مي پردازد.  نهروان)  صفين،  اميرمؤمنان (جمل، 



43
دورة دوم، سال دوم، شمارة 15 و 16، آذر و دي 1386

(ج 1)، با عنوان «علي در قرآن و سنت [نبوي]» در بيست 
فصل از آياتي از قرآن كه در شأن امام علي (ع) نازل شده 
هل اتي  سورة  واليت،  آية  مباهله،  آيه  تطهير،  آية  (مانند 
و...) و مشهورترين احاديثي كه از پيامبر دربارة جايگاه 
امام علي (ع) روايت گرديده (مانند حديث طير، حديث 
سفينة نوح، حديث مدينةالعلم و...) سخن مي گويد. جزء 
سوم (ج 2) در نوزده فصل از مناقب و فضايل امام علي 
از  فصل  هفده  در   (2 (ج  چهارم  جزء  مي كند؛  ياد  (ع) 
و  مي نمايد؛  بحث  (ع)  علي  امام  زندگاني  فضيلت هاي 
جزء آخر (ج 2) در 21 فصل سيرة امام علي (ع) را در 
دوران خالفت تا شهادت آن حضرت باز مي گويد و در 
حكم،  از  پاره هايي  ذكر  و  اصحاب،  و  اوالد  به  خاتمه 

مواعظ و اقوال امير مؤمنان مي پردازد.
در آغاز كتاب تقريظ هايي از حضرات آيات صافي، 
سبحاني، مؤمن و معرفت درج شده است. چاپ نخست 
به  توجه  (با  و  پذيرفته  انجام  1413ق  سال  به  اثر  اين 
مقدمه هاي سه گانة مؤلف) طبع كنوني، چاپ سوم آن به 
شمار مي آيد، با وجود اين جاي پرسش است كه چرا در 

صفحة شناسنامه «چاپ اول» قيد شده است.
م.ع

علي  و  مهريزي  مهدي  كوشش  به  شيعه،  حديث  ميراث 
صدرايي خويي، دفتر شانزدهم، قم، دارالحديث، 1385ش، 

580 ص (فارسي و عربي).
دهة  اواخر  از  كهن،  كوتاه  رساله هاي  نشر  و  تصحيح 
تاكنون   1368 سال  از  گرفت.  رونق  ايران  در  1360ش 
مجموعه هايي مانند مجموعة رسائل خطي فارسي (بنياد 
مشهد)،  رضوي،  قدس  آستان  اسالمي  پژوهش هاي 
نجفي،  مرعشي  آيت اهللا  (كتابخانة  ايران  اسالمي  ميراث 
مجلس  كتابخانة  پژوهش  (مركز  بهارستان  گنجينة  قم)، 
(مركز  شيعه  حديث  ميراث  و  تهران)  اسالمي،  شوراي 
تحقيقات دارالحديث، قم) منتشر شده و مي شود. از ميان 
اينها، هر يك از مجلدات گنجينة بهارستان به موضوعي 
ويژه (ادبيات فارسي، ادبيات عرب، حكمت، علوم قرآني 
فنون)  و  علوم  اخالق،  تاريخ،  اصول،  و  فقه  روايي،  و 
اختصاص يافته، و ميراث حديث شيعه نيز اختصاصًا به 
متون  بخش:  پنج  (در  حديث  علوم  و  حديث  موضوع 
حديث،  علوم  حديث،  ترجمة  و  شرح  دعا،  و  حديثي 

بدين  مي پردازد.  اثر)  نسخه/  معرفي  و  اجازات  مشايخ 
رساله هاي  مجموعة  يگانه  شيعه  حديث  ميراث  ترتيب، 
كوتاه است كه همگي مجلدات آن به رشتة علمي خاصي 

(حديث) تعلق دارد.

دفتر  دو  سال معموالً  در هر  شيعه  حديث  ميراث  از 
سال  در  مجموعه  اين  شانزدهم  دفتر  مي يابد.  انتشار 
1386ش منتشر شده است. اين دفتر، پس از سرآغازي به 
قلم يكي از دو دبير مجموعه (مهدي مهريزي) با عنوان 
«به بهانة تصحيح أخبار الزينبات» (ص 7ـ 17)، رساله ها و 

مطالب زير را دربر دارد:
تحقيق  عبيدلي،  حسن  يحيي بن  سيد  اخبار الزينبات، 
في  هداية السعداء  21ـ92)،  (ص  كريم  حّسون  فارس 
استرآبادي،  شريعتمدار  محمدجعفر  سيد الشهداء،  زيارة 
شرح  93ـ112)،  (ص  جلفايي  احمدي  حميد  تحقيق 
خلخالي،  محمدحسين  محمدعلي بن  حقيقت،  حديث 
113ـ132)،  (ص  خويي  صدرايي  علي  تحقيق 
بدرةالمعاني في ترجمة اللئالي، ابوالمحاسن محمدبن سعد 
نخجواني، تحقيق محمدمهدي حيدري (ص 133ـ186)، 
احمد  حميد  تحقيق  ناشناخته،  مؤلفي  التحفةالعلوية، 
ابوالهدي  الرجالية،  الفوائد  187ـ234)،  (ص  جلفايي 
235ـ494)،  (ص  مولوي  محمدحسين  تحقيق  كلباسي، 
قطيفي،  موسوي  سيدمحمد  شبّر،  عبداهللا  السيد  ترجمة 

تحقيق علي فاضلي (ص 493ـ556). 
فهرست مؤلفان و مصححان رساله هاي منتشر شده در 
شانزده دفتر ميراث حديث شيعه پايان بخش كتاب است. 
م. ع
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تهران،  اسماعيل پور،  ابوالقاسم  روشنايي،  سرودهاي 
اسطوره، چاپ اول، 1386.

كتاب، جستاري در شعر ايران باستان و ميانه، و سرودهاي 
مانوي است. نخست قرار بود كه دكتر مهرداد بهار و دكتر 
اسماعيل پور، با همراهي يكديگر، گزارش فارسي اشعار 
شعر  دربارة  تحليلي  آن  از  پس  و  دهند  انجام  را  مانوي 
ايران باستان پرداخته گردد و به عنوان پارة دوم ادبيات 
از  اندك  بخشي  تنها  كه  هنگامي  اما  يابد.  انتشار  مانوي 
سرودهاي مانوي به فارسي برگردان شده بود، استاد بهار 
درگذشت و همين باعث شد كه اسماعيل پور به تنهايي 

اين كار را ادامه دهد و كتاب حاضر را به چاپ برساند.
كتاب داراي دو فرگرد (بخش) اصلي است كه پيوند 
مستقل  به طور  مي تواند  هريك  و  ندارند  هم  با  چنداني 
انتشار  نيز  جداگانه  كه  بود  بهتر  شايد  و  شود  مطالعه 
مي يافتند. فرگرد اول گزيده اي از نتايج تحقيقات اصيلي 
كه دربارة شعر پيش از اسالم انجام شده ارائه مي دهد و 
احيانًا مؤلف نظر و نكته اي به آنها مي افزايد. فرگرد دوم 

دربردارندة برگردان فارسي سرودهاي مانوي است.
سيد محمد صاحبي

تا  مغول  (از  سياحت نامه ها  در  قم  دارااليمان  اخبار  ذكر 
زيرنظر  خلخالي،  موسوي  نورالدين  سيد  قاجار)،  آخر 
سيد محمود مرعشي، قم، كتابخانة بزرگ حضرت آيت اهللا 
مخطوطات  جهاني  گنجينة  ـ  (ره)  نجفي  مرعشي  العظمي 

اسالمي، چاپ اول، 1386 ش، 272 ص.
اين تحقيق كه نامش گوياي موضوع آن است، به عنوان 

تاريخ،  رشتة  (در  آن  نگارندة  ارشد  كارشناسي  پايان نامة 
«قم شناسي»  بخش  توسط  اينك  و  دفاع  و  تدوين  گويا) 
شامل  كتاب  است.  شده  چاپ  مرعشي  بزرگ  كتابخانة 
و  ضميمه  يك  همراه  به  فصل  سه  و  مقدمه  پيشگفتار، 
آن،  اصلي  فصِل  البته  كه  است  منابع  پاياني  فهرسِت 
ساختار  سفرنامه ها».  در  «قم  عنوان  با  است  سوم  فصل 
كتاب، نوع تدوين، شيوة ارجاعات و نيز صفحه آرايي و 
فصل هاي  همچنين  ندارد.  مطلوبي  شكل  آن  حروفچيني 
اول و دوم ربط چنداني به موضوع تحقيق ندارد كه اگر 
به صورت مختصرتر و به عنوان مقدمة كار عرضه مي شد 
بهتر مي بود. نيز اگر فصلي به عنوان تحليِل گفتار سياحان 
در نظر گرفته مي شد، كتاب رونق  ديگري مي گرفت. اما 
آنكه  به خصوص  كرد،  تلقي  ارجمند  بايد  را  كار  نفس 
بودن  دشوارياب  و  ايران  در  تحقيق  منابِع  پراكندگي  با 
برخي موارد، نويسندة محترم تالش كرده است تمام منابِع 
اصلي را ببيند و اطالعات آنها را دربارة قم در مجموعه اي 
گرد آورد؛ كاري كه پيش از اين مثًال آقاي حسين متقي 
دربارة زنجان انجام داده بود و همين كتابخانه، آن را با 

نام گلگشت منتشر كرد. 
هيچ نوع نمايه اي، خواننده را دريافتِن مطلوِب خود در 

صفحات كتاب ياري نمي كند كه اين نقص كتاب است.
گفتني است اين تحقيق دهمين كتابي است كه بخش 
منتشر  مرعشي  العظمي  آيت اهللا  كتابخانة  «قم شناسِي» 
اين  در  خوبي  تحقيقات  تاكنون  كه  مجموعه اي  مي كند؛ 
زمينه منتشر كرده است، از جمله تاريخ قم كه در همين 
نشريه معرفي شده است. بايد در انتظار انتشار كتاب هاي 
فيض  خاندان  آثار  برخي  جمله  از  مجموعه،  اين  ديگر 
قمي بود، به خصوص وقايع قحط سالي قم كه اثر بسيار 

ارزشمندي است.
جواد بشري

محمدحسن  الميرزا  الرجالي  المحقق  للعالمة  رياض الجنة، 
الحسيني الّزنُوزي (1172 ـ 1218 ق)، تحقيق علي الرفيعي 
العال مرودشتي، اشراف: سيد محمود المرعشي النجفي، قم، 
الكبري،  النجفي  المرعشي  العظمي  آيت اهللا  سماحة  مكتبة 
الطبعة االولي، 1428ق / 1386ش، القسم الرابع من الروضة 

الرابعه، 728 ص.
است  ارزشمندي  دائرةالمعارف گونة  كتاب  رياض الجنة 
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سيزدهم  و  دوازدهم  قرن هاي  بزرگ  رجال  از  يكي  اثر 
هجري، و با اينكه حجم آن بسيار زياد است و كتابِت آن 
مشكل، اما همين اهميتش باعث شده نسخه هاي چندي 
از آن تكثير شود و امروز در اختيار باشد، از جمله نسخة 
خانداِن نخجواني در تبريز، نسخة كتابخانة وزارت امور 
تصحيح  مرعشي.  بزرگ  كتابخانة  نسخة  نيز  و  خارجه 
چنين كتابي البته اطالعاِت فراواني به ويژه در حوزة رجال 
دانشمنداِن  تراجم  آن  اصلي  موضوع  كه  چرا  مي طلبد، 
خوشبختانه  كه  است،  اسالمي  علوم  مختلِف  حوزه هاي 
محقق ارجمند، آقاي علي رفيعي، در اين زمينه متخصص 

است و كامًال شناساي مراجع و منابِع تراجم نگاري.
همين  و  محقق  همين  را  كتاب  اين  قبلي  جلدهاي 
كه  آن،  چهارم  جلد  اينك  و  بود  كرده  منتشر  كتابخانه 
عرضه شده است فقط روضة چهارم (روضة مخصوص 
مدخِل   298 شامل  مجلد  اين  مي شود.  شامل  را  رجال) 
رجالي است كه از «علي بن عبداهللا قزويني» (قرن ششم 
هجري) آغاز مي شود و به «المرتضي علم الهدي العلوي 
مي گردد.  ختم  مرتضي  شريف  به  معروف  الموسوي» 
لحاظ  شيوه  مطلوب ترين  ارزشمند  اثر  اين  تصحيح  در 
فهرسِت  مدخل ها،  از  يك  هر  دربارة  يعني  است؛  شده 
بلندبااليي از منابِع ديگري كه اطالعاتي از آن دانشمند را 
مي توان در آن يافت در پاورقي آمده است، نيز اطالعي 
مختصر و البته بعضًا بسيار مفيد پيرامون برخي كتاب هاي 
مذكور در متن، در پاورقي ها آمده كه فوايِد اثر را چند 
برابر كرده است. به اميد انتشار بقية بخش هاي رياض به 

دست همين محقق پرتالش.
ج.ب

فهرست نسخه هاي خطي فارسي مؤسسة ِسنداالجي (وابسته 
عرفاني،  عابدرضا  پاكستان)،  حيدرآباد  سند،  دانشگاه  به 
ذخائر  مجمع  قم،  حسيني اشكوري،  صادق  سيد  مقدمة  با 

اسالمي، 1386ش، 120ص.
مديِر مجمع ذخائر اسالمي، سيد صادق حسيني اشكوري، 
همدرسي  با  سند  ايالت  مركز  حيدرآباد،  به  سفري  در 
معرفي  كار  به  پاكستان  در  كه  مي كند  مالقات  ديرين 
ميراث دستنويس مي پردازد. از او مي خواهد كه اين اثر را 

براي چاپ در اختيارش بگذارد.
فهرسِت حاضر كه چندمين كارِ مجمع در حوزة آثار 

هند و پاكستان به شمار مي رود، از اين نظر اهميت دارد 
كه به معرفي ميراث فارسي سند مي پردازد؛ چرا كه بيشتر 
دستنويس هاي اين كتابخانه، آثاري هستند كه پس از قرن 
يازدهم دانشوراِن سندي االصل پديد آورده اند يا در اين 
و  كلهوران  تيموريان،  كه  دوراني  شده اند؛  كتابت  ادوار 

تالپوران بر سند حكمراني مي كرده اند.
دويست  حدود  سند،  دانشگاه  ِسندشناسي  مركز  در 
فارسي  آن  مورد   93 كه  مي شود  نگهداري  خطي  نسخه 
است. فهرسِت اين مجموعه را گويا پيش از اين دكتر غالم 
مصطفي قاسمي و دكتر غالم علي االنا تهيه كرده بودند 

كه اكنون فقط موارد فارسي آن گزارش شده است.
نكتة قابل ذكر دربارة كتاب است اينكه گويا فهرستنگار 
و  است  منطقي  كه  ذخائر  مجمع  شيوه نامة  با  چندان 
نسخه شناسي  و  كتاب شناسي  بخش هاي  بين  تمايزي 
قائل است آشنا نبوده است. از اين رو روشي را در پيش 
گرفته كه آميزه اي است از موضوعات دوگانة باال (يعني 

نسخه شناسي و كتاب شناسي در هم خلط شده است).
به هر رو همين كه مجموعه اي از آثار فارسِي اين منطقه 

معرفي شده است، بايد سپاسگزار بود و از آن بهره برد.
سپس  و  نسخه هاست  وصف   ،105 تا   19 ص  از 

فهرست منابع و پنج فهرست راهنما آمده است.
از موارد قابل توجه يكي مجموعة ش33 است كه تاريخ 
«مختصر  چون  بخش هايي  و  است  شده  ذكر  آن 715ق 
صلوة ماجين» (؟)، «رسالة شكاريه»، «فرائض نظم شيخ 
حسن»، «مضبوط الحساب»، «توحيدنامه»، «بيت االسالم» 
زيباترين  كه  شده  ادعا  همچنين  دارد.  را  «شيطان نامه»  و 
نسخة خطي اين كتابخانه دالئل الخيرات است به ش38 
كه البته كتابي است بسيار متداول و پرنسخه. نسخة قابل 
است  تلخيصي  كه  است  ش65  دستنويس  ديگر،  توجه 
شده.  چاپ  البته  و  است  سند  تاريخ  در  كه  چچ نامه  از 
بسيار گذرا همچنين ديدم كه نسخة ش52  در يك نگاهِ 
در  فتوكپي  شكل  به  است  ميرحسن علي خان  ديوان  كه 
عباس  ميرزا  نزد  آن  اصِل  و  مي شود  نگهداري  كتابخانه 
بيگ، ساكن تندوآغا حيدرآباد است. نيز معراج النبوة مال 
معين (مسكين) اثري است از قرن نهم هجري و بسيار 
مشهور كه در فهرست حاضر از سدة هفتم دانسته شده 

است. در انتظار آثاري ديگر در اين حوزه هستيم.
ج. ب
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مدرسي  حسين  قم)،  دربارة  مقاالت  (مجموعة  قميّات 
مؤسسة  امريكا)،  متحدة  (اياالت  نيوجرسي  طباطبايي، 

انتشاراتي زاگرس، 2007م / 1386ش، 250 ص.

دكتر حسين مدرسي طباطبايي، استاد برجستة فقه و حقوق 
در دانشگاه هاي معتبر غرب و صاحب آثاري درخشان در 
حوزة تاريخ و جغرافيايي تاريخي قم (مثِل تربت پاكان، 
منّعل،  بن  علي  رسالة  تصحيح  هجري،  نهم  قرن  در  قم 
تصحيح خالصة البلدان، قم نامه و ... كه بسياري را خود 
با زحمت فراوان و بدون پشتوانة مؤسسه و ناشري، در 
كتاب شناسي  كرد)  چاپ  قم  در  خورشيدي  پنجاه  دهة 
فقه شيعي، تاريخ كالم اسالمي و شيعي (مثل مكتب در 
فرآيند تكامل كه اصل آن به زبان انگليسي است و ترجمة 
آن پس از دو سه بار چاپ شدن در امريكا، خوشبختانه 
در ايران نيز از سوي انتشارات كوير منتشر شده،  اخيراً 
به قلم آقاي ايزدپناه) و مباحث فقهي (مثل زمين در فقه 
از  بي نياز  شهرت،  و  اعتبار  غايت  از  كه  است  اسالمي) 
هرگونه معرفي است و اين چند كلمه اداي ديني است 
به آن بزرگوار در سال هاي دور، و در هنگام اقامتشان در 
زادگاه خود، قم، كارهاي ارزشمندي دربارة قم و تاريخ 
آن پس از اسالم انجام داد و به واقع تا آن زمان كار را 
تمام كرد، و حتي هنوز هم كه هنوز است افزودِن اطالعي 

به نوشته ها مشكل مي نمايد.
استاد  از  كه  مقاالتي  شامل  است  مجموعه اي  قميّات 
خارجي  و  داخلي  نشريات  در  سال ها  آن  در  قم  دربارة 
پيرامون  نخست،  مقالة  (مثل  نيز  برخي  و  شده  منتشر 
خاندان فتحان) به صورت جزوه هايي كوچك در اختيار 
عالقه مندان قرار گرفته بود. از آنجا كه ناشِر اين مجموعه، 

بحث  مورد  حوزة  در  استاد  آثار  چاپ  تجديد  درصدد 
برآمده، مجموعة حاضر به مقاالتي اختصاص يافته كه در 
كتاب هاي قم شناسي (مثل قم نامه و جغرافياي دارااليمان 
قم) وجود نداشت. هرچند خود نويسنده به انتشار اين 
مقاالت بدين شكل تمايلي نداشته و خواهاِن به روزتركردن 
آنها بوده و فرصِت دست بردن در آنها را هم نداشته، اين 
كتاب را بايد بسيار ارج نهاد و وجود آن را قدر دانست؛ 
از  دور  بسيار  مدرسي  دكتر  قم شناسِي  مقاالت  كه  چرا 
بيشتري  تعداد  و  ايرانيان  براي  برخي  و  است  دسترس 
در  گذشته  اينها  از  نيست.  وصول  قابِل  مستشرقان  براي 
كتاب هاي  از  تعدادي  بر  استاد  استدراكاِت  قميات  پاياِن 
قم شناسِي ايشان ضميمه شده كه براي نخستين بار است 
بعضًا  اطالعاِت  شامل  و  مي شود  عرضه  شكل  بدين  كه 

تلگرافي و فوق العاده ارزشمند است.

«خاندان  است:  مقاالت  اين  محتوِي  مجموعه  اين 
در  فتحان»، «قم  خاندان  دربارة  نويافته  فتحان»، «مدارك 
ذيل نفثة المصدور»، «مناظره اي منظوم ميان قم و كاشان از 
دورة سلجوقي»، «يك سند از قرن دهم»، «قاضي احمد 
«مكاتبات  هنر»،  گلستان  و  خالصةالتواريخ  نگارندة  قمي 
فيض و قاضي سعيد قمي»، «پنج نامه از فتحعلي شاه به 
ميرزاي قمي»، «ميرزاي قمي و تصوف»، «فلسفه و عرفان 
فقد  نفسه  عرف  من  حديث  «شرح  قمي»،  ميرزاي  نظر  در 
قمي»، «حاج مال محمدصادق قمي  از ميرزاي  ربه  عرف 
فقيه عالي قدر دورة قاجار و نامة او به ناصرالدين شاه»، 
«گزارشي در باب شورش شيخ عبداهللا كرد در اواخر قرن 
گذشته»، «مستدركات كتاب ها». در پايان نيز نمايه اي از 

نام هاي مذكور در مجموعه ديده مي شود.
ج. ب
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كتابخانة متن شناسي ــ كه از اين پس در هر شماره 
اختصاص  خود  به  را  بخشي  ميراث  گزارش  از 
خواهد داد ــ به معرفي توصيفي كتاب هاي برگزيدة 
متن شناسي (در سه حوزة متن شناسي لفظي، معنايي 
و  تأليف  از  اعّم  ــ  فارسي  زبان  در  فلسفي)  و 
كتابخانة  از  قسمت  هر  در  مي پردازد.  ــ  ترجمه 
متن شناسي، چند اثر كه از حيث موضوع با يكديگر 
همانند هستند، معرفي مي شوند. گروه تصحيح متون 
و متن شناسي مركز پژوهشي ميراث مكتوب در پي 
آن است كه از اين طريق باب آشنايي با زاويه هاي 
گوناگون تحليل متن را براي عالقه مندان بگشايد و 

راه بررسِي تحليلي متون را هموار كند.

1. ساختار و تأويل متن، بابك احمدي، تهران، نشر مركز، 
چاپ اول، 1370ش، چاپ هفتم، 1384ش، 809ص.

اين كتاب با هدف معرفي سه آيين نوين نظرية ادبي ــ 
يعني ساختارگرايي، شالوده شكني و هرمنوتيك ــ نوشته 
شده و شايد نخستين و جامع ترين كتاب تأليف شده به 
زبان فارسي باشد. نويسنده در بيشتر بخش ها، مطالب و 
موضوعات تئوريك را با ارائة نمونه هايي بررسي مي كند، 
گاهي هم به مسائل تاريخي مي پردازد و در قسمت هايي 
نيز در باب زندگاني نظريه پردازان بزرگ سخن مي گويد. 

اين اثر دربردارندة چهار كتاب است:
اهم   :(144 (ص 6ـ  متن  شكل  و  نشانه ها  نخست:  كتاب 
مطالب اين بخش عبارت است از: زبانشناسي سوسوري، 
فرماليسم،  مكتب  نظريات  و  تاريخ  پيرس،  نشانه شناسي 
زبان  دربارة  او  انديشه هاي  و  ياكوبسن  ارتباط  نظرية 
شاعرانه، منطق گفتگويي باختين، پژوهش ها و تئورى هاي 
مورد  در  پروپ  ديدگاه هاي  پراگ،  زبانشناسان  گروه 

ادبي  سادة  اشكال  بخش بندي  و  حكايت  ريخت شناسي 
از ديدگاه يولس.

در   :(348 180ـ  (ص  متن  ساختاري  بررسي  دوم:  كتاب 
اين بخش مسائلي از اين قبيل طرح مي شود: پژوهش هاي 
باب  در  بارت  انديشه هاي  اساطير،  ساختار  در  استروس 
نشانه شناسي، ساختار، لذت متن و مرگ مؤلف، خوانش 
متن و ادبيات شگرف از نظر تودورف، روايت شناسي و 
مناسبات تعالي دهندة متن در ديدگاه ژنت، نشانه شناسي 
ديدگاه هاي  بررسي  و  گشوده  اثر  از  او  تعريف  و  اكو 
گوناگون در مورد بينامتنيت به ويژه نظريات كريستوا و 

ژنت در اين مورد.
عمدة   :(475 376ـ  (ص  متن  شالوده شكني  سوم:  كتاب 
چنين  مي گردد،  بررسي  قسمت  اين  در  كه  موضوعاتي 
در  حضور  متافيزيك  و  معنا  غياب  كالم محوري،  است: 
در  پسامدرنيسم  نظرية  دريدا،  فكري  پدران  دريدا،  نگاه 
آثار ليوتار، استعارة ريزوم در نوشتارهاي دلوز و بررسي 

انديشه هاي ديگر شالوده شكنان.

اين  بيشتر   :(680 496ـ  (ص  متن  تأويل  چهارم:  كتاب 
فصل در مورد مسائلي از اين گونه است: تاريخچة تأويل 
و تفسير از متون كهن و مقدس تا آثار فرويد، انديشه هاي 
ماخر در باب هرمنوتيك كالسيك و نظرية نيت مؤلف، 
پديدارشناسي هوسرل و هيدگر، افق هاي معنايي متن و 
به  هرش  بازگشت  گادامر،  ديدگاه  از  مدرن  هرمنوتيك 
مرحلة  سه  متن،  بودن  تك معنايي  و  مؤلف  نيت  تئوري 
و  پيكربندي،  پيشاپيكربندي،  ريكور:  ديد  از  تأويل 
بازپيكربندي، بررسي زمان و گزارش مهم ترين اثر ريكور، 

مكتب زيبايي شناسي دريافت و افق انتظارات مخاطب.
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احمدي،  بابك  عطار،  تذكرةاالولياء  از  گزارش  چهار   .2
تهران، نشر مركز، 1379ش، 233ص.

مؤلف در اين كتاب با بهره مندي از روشهاي نشانه شناسي، 
نظريات ساختارگرا و مباحث هرمنوتيك مدرن، متني كهن 
و عرفاني را با چهار شيوة گوناگون بررسي مي كند. اين 
رساله در توصيف زبان تذكرةاالولياء نوشته شده است و 
مي كوشد تا خوانندة جوان امروزي را با شگفتي هاي زبان 
و  متن  اجمالي  معرفي  از  پس  ديباچه،  در  كند.  آشنا  آن 
شيوه هاي به كار رفته در تحليل آن، از منابع تذكرةاالولياء، 
نسبت آن با ديگر آثار عطار و اهميت مقدمة آن سخن 

مي گويد. ساير بخش هاي كتاب بدين قرار است:
به  بخش  اين   :(70–31 (ص  داللت ها  نخست:  گزارش 
كه  مي پردازد  دوراني  روزمرة  زندگي  نشانه هاي  كشف 
كتاب در آن نوشته شده است، دربارة مسائل تاريخي و 
گفتمان هاي مسلط ديني و عرفاني و انديشه هاي رايج در 
آن روزگار سخن مي گويد و خواننده را با شيوة گذران 
زندگي مادي و معنوي در آن ايام آشنا مي سازد. همچنين 
دربارة زندگي و زمانة عطار، عرفان نظري، محبت عرفاني، 
خردستيزي صوفيه، دشمني ايشان با فلسفه و ترك دنيا و 
گيتي بحث مي كند. نكاتي نيز راجع به واكنش صوفيان در 

برابر سستي ايمان مردمان، مطرح مي شود.
گزارش دوم: معناها (ص 71ـ116): اين گفتار با استفاده 
از نظريات گادامر و ياس دربارة افق هاي معنايي متن در 
عرفان  تساهل  و  تسامح  از  مي كند.  بحث  عطار  روزگار 
اسالمي و همانندي هاي آن با ديگر اديان ــ به ويژه آيين 
اقتدارگراي  گفتمان  و  مي گويد  سخن  ــ  مسيح  و  بودا 

نقد  و  بازكاوي  را  عرفاني  سخن  تناقضات  و  صوفيان 
مي كند. در اين بخش به گونه اي ديگر به عقل اشاره شده 
است؛ خرد شهودي كه صوفيان آن را مي ستايند و به كار 
مي برند، همچنين از مجنون نمايي عرفا در چشم عوام و 
زبان گستاخانة ايشان در مناجات با حق سخن مي رود؛ 
و از نبود منطق مكالمه در كتاب عطار و گفتمان عرفاني 

انتقاد مي شود.
گزارش سوم: زبان (ص 117ـ154): اين بخش پژوهشي 
و  نوآوري ها  و  تذكرةاالولياء  سبك  و  زبان  در  است 
شيوه هاي زباني آن. در اين بخش شيوه ها و توانش هاي 
روايي اين كتاب نيز بررسي مي شود و از مسائلي مانند 
شطحيات  و  صوفيه  ديدگاه  در  معنا  با  كالم  فاصلة 
به  ارجاع  با  ادامه  در  نويسنده  مي شود،  صحبت  ايشان 
سبك شناسي بهار به بررسي ويژگي هاي زباني و سبكي 
عبدالقاهر  نظريات  به  استناد  با  همچنين  مي پردازد؛  اثر 
جرجاني، كاربرد صنايع ادبي و شاعرانه را در اين كتاب 
مورد  اثر  روايي  ساختارهاي  پايان  در  و  مي كند  بررسي 

پژوهش قرار مي دهد.
بخش  اين  هدف  155ـ189):  (ص  راز  چهارم:  گزارش 
كشف معاني باطني و دروني و نهاني متن با استفاده از 
روش هرمنوتيك است. در ابتدا از رويكرد آثار عرفاني به 
ويژه تذكرةاالولياء نسبت به رؤيا و تعريفات و تقسيمات 
از  باطني  معاني  چندگانگي  از  سپس  مي آيد،  مطالبي  آن 
نظر صوفيه و آرزوي ايشان براي گذر از تأويل و رسيدن 
سخن  عطار  كتاب  در  آن  مكرر  طرح  و  قرآن  باطن  به 
عبارت  زبان  و  اشارت  زبان  دربارة  همچنين  مي رود. 

صحبت مي شود.
در بخش پيوست ها، يكي از دل انگيزترين بخش هاي 
تذكرةاالولياء (ذكر بر دار كردن حالج) درج شده است. 
حافظ،  موالنا،  آثار  بر  كتاب  اين  تأثير  دربارة  مطالبي 
تذكره نويسان و شاملو مطرح شده است كه مي توان آن 
زندگي  سالشمار  دانست.  بينامتني  پژوهش  گونه اي  را 
و  عرفاني  اصيل  متون  از  فهرستي  او،  كتابشناسي  عطار، 
است.  آمده  بخش  اين  در  نيز  عرفان  دربارة  كتاب هايي 

كتاب با نماية نام ها و كتاب ها به پايان مي رسد.
سيد محمد صاحبي



49
دورة دوم، سال دوم، شمارة 15 و 16، آذر و دي 1386

نو،  گام  تهران،  احمدي،  بابك  هرمنوتيك،  و  ساختار   .3
چاپ اول، 1380ش، 135ص.

بابك  درس هاي  بازنويسي شدة  متن  مختصر،  كتاب  اين 
دانشگاه  دانشجويان  براي   1380 تابستان  در  احمدي 
تناسب  به  كتاب  متن  است.  (تهران)  اميركبير  صنعتي 
مخاطبان روان است و مي كوشد روايتي ساده و قابل فهم 
از دو جريان فكري ـ فلسفي مهم نيمة دوم سدة بيستم، 
مبتدي  مخاطبان  براي  هرمنوتيك،  و  ساختارگرايي  يعني 

ارائه كند.
جلسه)  يك  محصول  كدام  (هر  درس  پنج  از  كتاب 

تشكيل شده است، بدين ترتيب:
درس يكم: پيشينه و زمينة ساختارگرايي؛ مشتمل بر 
سه بخش: ساختارگرايي به چه معناست؟ سرچشمه هاي 

ساختارگرايي؛ موقعيت تاريخي ساختارگرايي.

ساختارگرايي؛  سنجش  و  بنيادين  مفاهيم  دوم:  درس 
سخن،  ذهن؛  الگو،  ساختار،  بخش:  سه  بر  مشتمل 

ناخودآگاهي، متن؛ سنجش ساختارگرايي.
درس سوم: پيشينه و زمينة هرمنوتيك؛ مشتمل بر سه 
از  مي توان  آيا  هرمنوتيك؛  تعريف  دشواري هاي  بخش: 

تاريخ هرمنوتيك ياد كرد؟ هرمنوتيك و شناخت.
درس چهارم: مفاهيم بنيادين هرمنوتيك مدرن؛ مشتمل 
هايدگر؛  هرمنوتيك  نيچه؛  نظر  از  تأويل  بخش:  سه  بر 

هرمنوتيك گادامر.
درس پنجم: سنجش هرمنوتيك؛ مشتمل بر دو بخش: 

هرمنوتيك ريكور؛ كارايي ها و انتقادها. 
بنا به نوع و هدف اثر هيچ گونه ارجاعي در پانوشت ها 
نيامده، اما در پايان كتاب 37 پي نوشت كه همگي عنوان 
كتاب ها و تاريخ انتشار آنهاست، به عنوان ارجاعات متن 

درج شده است.
در انتهاي كتاب، فهرست برگزيده اي از كتاب هايي كه 
به زبان فارسي دربارة ساختارگرايي و هرمنوتيك منتشر 
شده، درج گرديده است (شامل 43 اثر كه به ترتيب نام 

مؤلف مرتب شده است).
اين اثر موجز، كتاب مقدماتي مفيدي براي آن دسته 
با  بار  نخستين  براي  مي خواهند  كه  است  عالقه مندان  از 
اين مباحث آشنايي پيدا كنند. تفصيل و صورت مشروح 
مؤلف  همين  شناخته شدة  اثر  در  را  كتاب  اين  مباحث 

(ساختار و تأويل متن) مي توان جست.
م.ع


