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فضل اهللا  رشيدالدين  بني اسرائيل)،  (تاريخ  جامع التواريخ 
1386ش،  روشن،  محمد  تحشيه  و  تصحيح  همداني، 

488ص.

خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني (درگذشتة 718ق) 
سلطنت  دورة  سراسر  در  دانشمند  مورخ  و  عالم  طبيب 
سلطنت  ابتداي  در  و  اولجايتو  او  جانشين  و  غازان خان 
ابوسعيد مقام وزارت ايلخان را داشت. او به واسطة علم و 
مهارتي كه در طب داشت به دربار ايلخان راه يافت و در 
ساية تدبير و سياست به مرتبة وااليي رسيد. رشيدالدين 
تأليفات  و  دارد  ممتاز  مقامي  برجسته  مورخي  عنوان  به 
تاريخي وسيعش به لحاظ وسعت و اعتبار و شيوة علمي 

اعجاب و تحسين محققان را برانگيخته است.
يادگار  به  خود  از  متعددي  آثار  دانشمند  وزير  اين 
معارف  در  شماري  تاريخ،  حوزة  در  بخشي  كه  گذاشته 
ديني نظير تفسير، علوم قرآن و احكام و اندكي در طب 

جامع التواريخ  ميان،  اين  در  است.  مملكتداري  آيين  و 
برجستگي خاصي دارد. البته اين اثر تأليف مستقيم خود 
او نيست، بلكه توسط گروهي از محققان و مترجمان و 

زير نظر وي آماده شده است.
رشيدالدين نخست به فرمان غازان خان، تأليف تاريخ 
مغول را آغاز كرد، اما پيش از به پايان رساندن آن، غازان 
دورة  در  تاريخ  اين  درگذشت.  ق   704 سال  در  خان 
انجام  به  اولجايتو  محمد  سلطان  وي،  برادر  و  جانشين 
رسيد. سپس رشيدالدين از سوي اولجايتو مأمور شد تا 
تاريخي عمومي تأليف كند. او اين كار بزرگ را شروع 
پايان  به  سال  پنجاه  از  پس  جامع التواريخ  تأليف  و  كرد 

رساند. 
اثر حاضر بخش مربوط به تاريخ بني اسرائيل و سراسر 
اثر  اين  است.  قوم  اين  داستان هاي  و  اساطير  از  انباشته 
نسخ  معتبرترين  اساس  بر  كه  است  بار  نخستين  براي 

تصحيح و به زيور طبع آراسته مي شود.

جمشيد  اهتمام  به  وزيراف،  حيدر  ميرزا  جديد،  دربندنامة 
كيان فر، با همكاري نوري محمدزاده، 1386ش، 108ص.

دربندنامة جديد تأليف ميرزا حيدر وزيراف اثر جديدي 
است دربارة دربند كه از عهد باستان تا سال 1262ق را 
گشتاسب  به  را  دربند  شهر  بناي  مؤلف  مي شود.  شامل 
پادشاه افسانه اي و اسطوره اي ايران نسبت مي دهد، ولي 
اهميت اثر حاضر، بخش پاياني آن است، به ويژه از آمدن 
پطر اول به دربند و توجه روس ها بدين شهر تاريخي، و 
وقايعي كه در تاريخ معاصر ايران منجر به جداشدن اين 

شهر از ايران شد.
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(پياپي   1386 پاييز  سوم،  شمارة  پنجم،  سال  ميراث،  آينة 
38)، ويژه نامة موالنا جالل الدين محمد بلخي

سي وهشتمين شمارة فصلنامة آينة ميراث، ويژه نامة موالنا 
جالل الدين محمدبلخي با اين مقاالت منتشر شد:

ـ دولت فقر (مفهوم فقر در زبان اهل معرفت)، محمود 
عابدي 

بيشتر مشايخ، فقر را به عنوان كلمه اي كه مفهوم آن بديل 
توضيح  خور  در  را  آن  و  مي شناخته اند  است،  تصوف 
سنايي،  فارسي زبان  نامبردار  گويندگان  از  مي ديده اند. 
حكايت هايي  و  تمثيل ها  سخنان،  نيز  مولوي  و  عطار 
در كشف حقيقت فقر در دست است؛ اما در اين ميان، 
سخنان موالنا حكايت ديگري دارد. از آنهاست حكايتي 
كه در پيچ و خم آن اسرار گوناگوني مندرج است و از 
جملة آن اسرار، سّر فقر است، فقري كه فناست و سرماية 
بازگشت به اصل خويش. اين حكايت، حكايت طوطي 

و بازرگان است.

ـ مفاهيم «نفِس اماره»، «نفِس لوامه» و «نفِس مطمئنه» 
در انديشه هاي مولوي، احمد كتابي 

مفاهيم نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه از مفاهيم 
و  عرفان  اخالق،  حوزه هاي  در  رايج  و  مشهور  بسيار 
مفهوم هاي  با  قضا  از  كه  است  اسالمي  معرفت النفِس 
نهاد، خود و فراخود در روانشناسي جديد وجوه تشابه و 
اشتراك زيادي دارد؛ تا آنجا كه شايد، به مسامحه، بتوان 
«نهاد» را با «نفس اماره» و «فراخود» را با «نفس لوامه» كم 

و بيش تطبيق داد و يا الاقل تشبيه و مقايسه كرد.

سه گانة  مفاهيم  است  كوشيده  نويسنده  مقاله  اين  در 
مفهوم ها  يا  (و  مطمئنه  نفس  و  لوامه  نفس  اماره،  نفس 
و تعبيرهاي مشابه و نزديك به آنها) را در افكار و آثار 
مولوي ــ به ويژه در مثنوي معنوي ــ رديابي و با ارائه 

شواهد مثال تحليل كند.

بلخي  جالل الدين  موالنا  نزد  حقيقت  و  صورت  ـ 
رومي، نجدت طوسون 

گذر از صورت و ظاهر امور و وقايع در مسير رسيدن و 
آگاهي به حقيقت نزد موالنا در مثنوي از اهميت زيادي 
برخوردار است. اين مقاله شواهدي را بر اثبات اين مسئله 

از داستان هاي مثنوي به دست داده است.

موالنا،  آموزه هاي  در  انسان  بنيادين  دغدغه هاي  ـ 
عليرضا خواجه گير 

داراي  و  ذومراتب  موجودي  انسان  اسالمي  عرفان  در 
آنها  از  يك  هر  كه  است  مختلف  وجودي  ساحتهاي 
دريچه اي به وجود پررمز و راز اين معماي هستي است. 
در ميان عارفان مسلمان چهرة موالنا جالل الدين رومي 
در كشف رازهاي دروني انسان و گشودن اسرار وجودي 
او بسيار برجسته است. مولوي با بهره بردن از تعاليم عميق 
ديني و تجربيات عارفان پيش از خود و آميختن آنها با 
عرفاني  انسانشناسي  توانست  خويش،  عرفاني  تجربيات 
بسيار متعالي و عميقي را در آثار منثور و منظوم خويش 

به بشريت عرضه كند.
مولوي با تفكيك خود حقيقي و خود مجازي انسان 
الهي  ساحت  از  انسان  غفلت  زيانبار  آثار  شناخت  و 
خويش، موانعي را كه باعث اين غفلت و دوري انسان 
عشقي  عرفان  مكتب  در  مي شود،  خود  حقيقي  گوهر  از 
همچون  و  كشيده  تصوير  به  وجهي  بهترين  به  خويش 
طبيبي روحاني توانسته است با كشف علل واقعي درد و 
رنج انسان غذاهاي حقيقي روح انسان را شناسايي و به 

بشريت عرضه كند.

ـ آفتاب در آينه (بررسي تطبيقي نظرات مولوي و ترزا 
آوياليي درباره خدا)، بخشعلي قنبري 

و  مسيحيت  سنت  دو  الهي  بزرگ  سنت هاي  ميان  در 
كرده اند.  عرضه  انسانيت  جهان  به  زيادي  عارفان  اسالم 
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از مهم ترين آنها مي توان به مولوي و ترزا آوياليي اشاره 
كرد. هر يك از اين دو عارف راجع به خدا سخنان نغزي 
گفته اند و نظرات جالب توجهي ابراز كرده اند: هر دوي 
آنها وجود خدا را مفروض گرفته، او را موجودي قابل 
نظر  در  متشخص  موجودي  را  او  و  دانسته،  شناخت 
مي توان  مكاني  و  زمان  هر  در  كه  گونه اي  به  گرفته اند، 
با او رابطه برقرار كرد و از او مدد جست. البته گاه ميان 
نيز  تفاوت هايي  خدا  موضوع  در  عارف  دو  اين  نظرات 
ديده مي شود كه از آن جمله به نگرش آنها دربارة توحيد 
عقالني مي توان اشاره كرد. مقالة حاضر همة اين موارد 

را  بررسي مي كند.

ـ زبان عرفاني در انديشه موالنا، علي تاجديني 
و  «پيام  انديشه»،  و  «زبان  محتوا»،  و  «قالب  نسبت 
بر  روزبه روز  كه  است  جديد  موضوعات  از  تكنيك» 
محتواي  و  معاني  مي شود.  اضافه  آن  مطالعات  وسعت 
انديشه ها متناسب با جنسي كه دارند ظرف مناسب خود 
و  فلسفه  زبان  فيزيك،  علم  با  فيزيك  زبان  مي طلبند.  را 
اصطالحات خلق شده در فلسفه با انديشة فلسفي و زبان 
تنگاتنگ  نسبتي  سالك  شهود  و  كشف  عالم  با  عرفاني 
دارد. نمي توان انديشه عرفاني را با زبان رياضيات تبيين 

كرد و يا بالعكس. 
است.  هنر  زبان  و  وحي  زبان  جنس  از  عارفان  زبان 
وحي و عرفان و هنر با يكديگر خويشاوندند. از اين رو 
عارفان خود معتقدند در ميان طوايف سلوك از فالسفه 
و متكلمين و عرفا هيچكدام مانند عارفان به متن و زبان 
دين نزديك نشده اند. مقالة حاضر ماهيت زبان عرفاني را 

در آثار موالنا به ويژه مثنوي معنوي تحقيق كرده است. 

انگيخته؟،  آموخته اي  يا  آموخته  انگيخته اي  مثنوي:  ـ 
ميرجالل الدين كزازي 

مثنوي موالنا يكي از شگفت انگيزترين شاهكارهاي ادبي 
گوناگون  ديدگاه هاي  از  را  آن  كه  است  جهان  و  ايران 
هر  از  بيش  و  پيش  آنچه  اما  بررسيد؛  و  كاويد  مي توان 
شگفتي ديگر از اين نامه نامدارِ راز در پيوسته اي ديگرسان 
و بي همتا ساخته است، شيوة پيدايي و ساختار آن است. 
است:  آمده  گرد  هم  با  ناساز  سويمندي  دو  مثنوي،  در 
آموختاري  هم  توأمان،  مثنوي،  انگيختگي.  و  آموختگي 

است هم انگيختاري. در اين جستار، اين پديدة شگرف 
كه  مثنوي  در  است،  ناسازواري  در  سازواري  كه  ادبي 
گرامي ترين و گرانمايه ترين نامة نهانگرايي ايراني است، 

بررسيده و بازنموده شده است.

فرامرز  احد  مولوي،  مثنوي  در  علوي  خداشناسي  ـ 
قراملكي و محمدجواد فالح

خداشناسي مولوي از مباحث مهم در شناخت انديشه هاي 
موالناست. جالل الدين مولوي در شناخت خدا به طريق 
كدام مشرب و طايفه گام برمي دارد؟ آيا خداشناسي وي 

فلسفي است يا كالمي يا عرفاني و يا...؟ 
روايت  بازتاب  در  موردپژوهانه  مطالعة  حاضر  مقاله 
معروف از امير مؤمنان علي (ع) «عرفت اهللا بفسخ العزائم»، 
نحوة تأثير خداشناسي مولوي از امام علي (ع) را توضيح 
با  را  روايت  اين  مختلف  مواضع  در  مولوي  مي دهد. 
تمثيل هاي گوناگون مي آورد. وي شرط شناخت خدا به 
وسيلة «فسخ عزم» و «شكستن همت» را برخورداري از 
اساس  اين  بر  مي داند.  عاشقانه  چشم  و  اويي»  «از  نگاه 
است  چنين  عزائم  فسخ  اساس  بر  خدا  شناخت  فرايند 
عاشقانه بي مرادي را آينة جمال معشوق  كه فرد با نگاه 
و  مي بيند  او  عزم شكني  را  عزم  شكسته شدن  و  مي يابد 
در واقع آفتاب را دليل آفتاب قرار مي دهد؛ اين تحليل، 
فيلسوفان  و  متكلمان  طريق  به  إن  برهان  از  را  روايت 
شناخت  فرايندي  چنين  در  خدا  شناخت  مي برد.  فراتر 
مستمر  و  اشتدادي  شناخت  بلكه  نيست،  آني  و  ابتدايي 
است. آفتاب آمد دليل آفتاب، خود بازتاب روايت از امام 
فرمود:  ربك؟»  عرفت  «لم  جواب  در  كه  است  علي (ع) 

بما عرفني نفسه.

سلمان  سيد  مولوي،  مثنوي  سوم  دفتر  كلي  ساختار  ـ 
صفوي 

و  ساختار  جديد  متدلوژي  بار  اولين  براي  مقاله  اين  در 
كل نگرانه»  «رويكرد  با  مولوي  مثنوي  سوم  دفتر  سازمان 
تبيين شده است. بر اين اساس دفتر سوم مثنوي داراي 
با  پارالل  در  كه  است  بلوك  سه  در  گفتمان  دوازده 
يكديگرند و به ترتيب به معرفي عقل جزئي، عقل رباني 
و عقل كلي و چگونگي گذار عقل جزئي به عقل رباني 

مي پردازد.
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سلمان  سيد  مولوي،  مثنوي  ششم  دفتر  كلي  ساختار  ـ 
صفوي 

بررسي  مثنوي  ششم  دفتر  كلي  ساختار  مقاله،  اين  در 
مي شود. به اين ترتيب كه با تجزيه و تحليل هر بخش 
و تعيين روايي يا موضوعي بودن آن، بخش هاي مرتبط با 
واحدهاي بزرگ تر به نام «گفتمان»  يكديگر براي ايجاد 
(discourse) مشخص مي گردد. دفتر ششم مثنوي شامل 
در  روايي  وحدت  عنصر  كه  است  بلند  گفتمان  دوازده 
آن ضعيف است. پس از مشخص كردن اين واحدهاي 
ارتباط  و  گفتمان  يك  بخش هاي  بين  رابطة  بزرگ تر، 
موضوعي آنها با يكديگر تجزيه و تحليل و نهايتًا منجر 
به كشف بزرگ اين تحقيق يعني كشف ساختار كلي دفتر 

ششم مي شود. 

ـ دو متن غربي و مثنوي معنوي(يك بررسي تطبيقي)، 
جليل نوذري 

نمايشنامة Everyman  و داستان ربي آيزيك دو متن ادبي 
غربي اند كه بسيار مورد توجه قرار گرفته اند به طوري كه 
و  نمايشنامه ها  در  مختلف  شيوه هاي  به  بارها  تاكنون 

مكتوبات ارائة شده اند.
نوشته  شانزدهم  يا  پانزدهم  قرن هاي  در   Everyman
شده و گذشته از شباهت آن به متن هلندي كه آن هم در 
پايان قرن پانزدهم نوشته شده است، نسخة اولية آن هنوز 
به دست نيامده و مشخص نيست كه در چه سالي و يا از 
كجا تهيه شده است. نگارنده پس از بررسي اين داستان 

با داستاني از مثنوي معنوي با همين مضمون به شباهت 
را  مثنوي  متن  قدمت  و  كرده  اشاره  دو  اين  خارق العاده 
از  آيزيك  ربي  داستان  ديگر  متن  در  است.  شده  يادآور 
ميرچا الياده با دو روايت فارسي، يكي در عجايب نامه و 
ديگري در مثنوي بررسي تطبيقي مي شود و شباهت آنها 

بر قدمت متون فارسي صحه مي گذارد.
 

- تأويل گرايي موالنا: نگرشي دو سويه در مثنوي، مريم 
دانشگر 

يكي از مباحثي كه در حوزة تحقيقي مثنوي شناسي مي توان 
به آن پرداخت، بحث تأويل و چندمعنايي متن است كه 
موالنا جالل الدين محمد بلخي در برخي از ابيات مثنوي 

آن را صريحًا نفي مي كند. 
در  فراواني  مضامين  به  مثنوي،  در  تفحص  از  پس  اما 
بيانگر  كه  برمي خوريم  متعدد  ابياتي  به  نيز  و  داستان ها، 
درواقع  است.  جالل الدين  باطني  نگرش  و  تأويل گري 
چند  منشور  يك  مانند  موارد  اكثر  در  مثنوي  قصه هاي 
آن  وجوه  از  يكي  مقال  و  حال  بر  بنا  كه  است  وجهي 
به  دست يابي  براي  سراينده  و  درمي آيد  نمايش  به 
سخن  ميدان  پرهيزي  و  مانع  بي هيچ  خود،  ويژه  اهداف 
از  سرشار  و  تازه  نگاه  سخن،  اين  گواه  در مي پيمايد.  را 
طراوت جالل الدين بلخي است كه در جاي جاي كتاب 
شريف مثنوي قابل بررسي است. در اين مقاله سعي شده 
شود  بررسي  موالنا»  دوسوية  «نگرش  چگونگي  است 
انديشه هاي  پس  در  كه  او  تفكر  تأويل گرايانة  حضور  و 

تشرع مآبانه پنهان شده است، پيدا آيد.

ـ ابهام و دوگانگي زبان در مثنوي موالنا، علي بادامي 
مولوي در مثنوي بارها تأكيد كرده است كه تجربة عرفاني 
زبان  در  حتي  اسرار  و  نيست  توصيف كردني  و  گفتني 
نمي گنجد. اما عشق حق در درون او چنان غوغايي به پا 
كرده است كه بي اختيار اسرار را بيان مي كند. تدبيري كه 
او در برابر اين مشكل نگفتن و كشش گفتن مي انديشد 
ديگران  حديث  در  را  خويش  حال  نقد  كه  است  اين 

بازگويد و از معشوق در پرده سخن بگويد.
عارفان براي بيان حقيقت مطلق كه دور از دسترسي 
تمثيل  و  رمز  زبان  از  ناچار  است،  انسان  ادراك  و  فهم 
بازگو  پرده  در  را  خويش  مقاصد  و  مي كنند  استفاده 
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مي كنند. موالنا نيز همواره مقاصد خويش را در پرده رمز 
و مثل پنهان مي سازد.

ـ مقايسه دو داستان عاميانه نوش آبادي با قصه موسي 
و شبان مثنوي معنوي، محمد مشهدي نوش آبادي 

عبد  عاميانه  مواجهة  كه  مثنوي  شبان  و  موسي  داستان 
و  عاميانه  گرايش  نوع  دو  تصويرگر  است،  معبود  و 
اديان  و  اسالمي  فرهنگ  در  كه  است  شريعتمدارانه 
قوم  داستان هاي  از  برخي  چنانكه  دارد.  سابقه  توحيدي 

يهود به عنوان مأخذ اين داستان مورد توجه است.
كرده  نفوذ  مردم  توده  بين  در  داستان  اين  همچنين 
است و صورت هاي مختلفي از آن در افواه عامه شهرت 
دارد. در اين مقاله دو داستان عاميانة نوش آبادي كه ظاهرآ 
برگرفته از مثنوي معنوي است با داستان موسي و شبان 

مثنوي مقايسه شده است.

ـ پيشه و فرهنگ (گروه هاي پيشه وري بر اساس مثنوي 
معنوي)، يزدان فرخي 

عرفان  قلمرو  در  موالنا  جدي  بسيار  اثر  مولوي  مثنوي 
است و در اين زمينه تحقيقات بسياري انجام شده است. 
دربارة  مولوي  نظر  و  نگاه  اهميت  مورد  در  تاكنون  اما 
مستقلي  بررسي  حرفه اي  تشكل هاي  و  پيشه ها  اساس 
به  تحقيقات  همة  ديگر،  عبارت  به  است.  نشده  انجام 
است.  شده  محدود  شاعر  نظر  مد  اصلي  موضوع  همان 
مولوي  خاص  نظر  و  ديدگاه  وجود  فرضية  با  مقاله  اين 
در مورد اساس پيشه ها در مثنوي به جمع آوري پيشه هاي 
در مثنوي پرداخته و تالش كرده است تا به بسط ديدگاه 

مولوي در اين زمينه بپردازد.

ـ شرح «اسرار» بر مثنوي معنوي شريف، رضا مصطفوي 
سبزواري 

شرح مثنوي تأليف حاج مال هادي سبزواري متخلص  به 
«اسرار» از شرح هاي ارزشمند مثنوي محسوب مي گردد 
كه تاكنون كمتر به آن توجه شده است. به عقيدة «اسرار» 
ابيات مثنوي معنوي متأثر از قرآن مجيد و احاديث است و 
به طور كلي آبشخورهاي اسالمي دارد. از جمله روش هاي 
درخور توجه «اسرار» در شرح ابيات مثنوي، بهره گيري از 
ساير ابيات مثنوي براي تأييد موضوع آن بيت هاست و 

همچنين استفاده از اشعار ساير شاعران ادب فارسي گو و 
باالخره تصحيح هاي انتقادي و اجتهادي «اسرار» در مورد 

متن مثنوي مولوي درخور توجه است.

ـ تأملي در كتابشناسي مولوي، يداهللا نصراللهي 
با  آشنايي  به  منوط  مولوي  بهتر  هرچه  شناخت 
بنام  شاعر  اين  انديشه  به  مربوط  آثار  كتاب شناختي 
ايراني است. بدين منظور اين مقاله مي كوشد كه پس از 
مولوي  شناخت  براي  كتابشناسي  شناخت  اهميت  طرح 
به  انساني  علوم  حوزه  پژوهشگران  براي  او  انديشة  و 
نگاشته  تاكنون  كه  مولوي  كتابشناسي هاي  از  نمونه اي 

شده است بپردازد.
در اين ميان نگارنده به دو نمونه از كتابشناسي مولوي 
اشاره مي كند: يكي اثر محمت اوندور كه در سال 1350ش 
با عنوان كتابشناسي موالنا  چاپ شد و ديگري كار ماندانا 
مولوي  كتابنامة  نام  با  سال  همان  در  كه  بهزادي  صديق 
به چاپ رسيد و سپس در سال 1380ش با افزوده هاي 
دانشگاهي  نشر  مركز  مولوي  كتابشناسي  نام  با  و  بيشتر 
آن را تجديد چاپ كرد. اين كتاب حاوي نقاط قوت و 

ضعفي است كه نگارنده مي كوشد به آنها اشاره كند.

ـ سه نسخة كهن مثنوي مولوي از يك كاتب، عارف 
نوشاهي 

در اين گفتار دو دستنويس از مثنوي مولوي محفوظ در 
كتابخانة ملك عبدالعزيز (مدينه) معرفي شده است:

1. نسخة نخست در گنجينة بشيرآغا به شمارة 239/85 
(بشيرآغا) كه به خط نسخ محمدبن عيسي الحافظ 
المولوي قونوي در رجب 770 ق به قطع رحلي 

در 160 برگ كتابت شده است.
2. نسخة دوم در مجموعة محموديه به شمارة 2971 
(محموديه) كه به خط نسخ كاتب مذكور در اوائل 
شده  تحرير  رحلي  قطع  به  ق   787 ذي الحجة 
روي  ترقيمه،  از  پس  اين نسخه  در  كاتب  است. 
برگ هاي اضافي چند مطلب يادداشت كرده، كه 
تعداد   .2 موالنا  وصيت نامة   .1 است:  مهم  بسيار 
ابيات سروده هاي موالنا 3. تاريخچه هاي تولد و 
وفات  و  والدت  موالنا،  وفات  و  والدت  وفات: 

سلطان ولد، والدت و وفات چلبي عارف.
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ـ تأثير مولوي بر انديشة محمد اقبال الهوري، تحسين 
فراقي 

آثار  در  را  مولوي  انديشة  تأثيرات  مي كوشد  مقاله  اين 
اقبال الهوري، با تفاوت زماني هفتصدساله، نمايان سازد. 
و  حال،  و  گذشته  منتقد  را  شاعر  دو  هر  راستا  اين  در 
اميدوار به آينده مي داند و اشارات مكرر اقبال را به اشعار 
مولوي در جاي جاي آثارش، دليل تأثيرپذيري از مولوي 
به عنوان تنها متفكر شرقي دانسته است و او را نه تنها 
مولوي  پيرو  نيز  شعري  موضوعات  در  بلكه  اسلوب  در 

معرفي مي كند. 
نگارنده شرايط نامساعد اجتماعي در حيات دو شاعر 
دو  آن  جهان بيني  تشابه  و  نزديكي  بر  ديگري  دليل  را 
مي داند. زيرا معتقد است حضور مغول در زمان مولوي 
شكل  دو  آن  اشعار  به  اقبال  زمان  در  غرب  استعمار  و 
در  انساني  عظمت  ديگر  سوي  از  است.  داده  حماسي 
اشعار هر دو مورد توجه قرار مي گيرد و عشق بيشترين 

بار عرفاني را به خود اختصاص مي دهد.

محمد  حاج  مولوي،  مثنوي  منثورِ  ديباچه هاي  شرِح  ـ 
جويا  توضيح:  و  تصحيح  شيرازي،  قزويني  حسيني  حسين 

جهانبخش 
گروهي  بسيار،  آن  از  و  مي شناسند  را  مثنوي  بسياري 
اندك شمار ديباچه هاي منثور دفاتر شش گانه آن را مورد 
نقد و بررسي قرار داده اند. عمده اهتمام شارحان مثنوي 
از  يكي  است.  بوده  معطوف  موالنا  منظوم  كالم  به  نيز 
تك نگاري اي  كه  دور  روزگاران  مولوي پژوهان  معدود 
حاج  پرداخته،  مثنوي  منثور  ديباچه هاي  دربارة  يكسره 

و  شاعران  و  اديبان  از  قزويني  حسيني  محمدحسين 
صوفيان نامدار روزگار قاجاريان است. در اين پژوهش 
در  مقدمه اي  همراه  به  ديباچه ها  اين  بر  او  شرح  متن 
نقد حال وي و توضيحاتي دربارة اين شرح پيش روي 

خوانندگان نهاده مي شود.

ـ بررسي ديدگاه تني چند از مستشرقان در خصوص 
آراء و افكار موالنا، نازيال اصالنپور 

نويسندة اين مقاله مي كوشد ديدگاه برخي از مستشرقان 
را  موالنا  عرفاني  تعاليم  و  افكار  و  آرا  به  نسبت  غربي 
در قالب مباحثي چون عشق، جبر و اختيار، سير تكامل 
نقد  و...  بقا  و  فنا  عدم،  و  وجود  وجود،  وحدت  انسان، 
و بررسي كند؛ مستشرقان بزرگي چون رينولد نيكلسون، 
ژان  لوئيس،  فرانكلين  چيتيك،  ويليام  شيمل،  آنه ماري 
هامر  ژوزف  آربري،  جان  آرتور  بورگل،  كريستوف 
وينيفيلد،  هنري  ادوارد  روكرت،  فردريش  پورگشتال، 
كه  برونر،  كنستانتين  بوزاني،  الكساندر  ريتر،  هلموت 
صرف  را  خود  پژوهشي  و  علمي  زندگي  عمدة  بخش 
تحقيق در افكار و احوال و آثار موالنا كرده اند و به نوعي 
مولوي شناس محسوب مي شوند. به عنوان نمونه رينولد 
عرفان  در  متخصص  و  انگليسي  خاورشناس  نيكلسون 
ترجمة  و  تصحيح  وي  شاهكار  كه  اسالمي  تصوف  و 
مثنوي معنوي همراه با شرح كامل آن است؛ يا آنه ماري 
با  كه  آلماني  پرآوازة  مولوي شناس  و  شرق شناس  شيمل 
نكته سنجي و موشكافي دقيق، انديشه هاي واالي عرفاني 
موالنا را در قالب كتاب ها و مقاالت خود به جهان غرب 

عرضه داشته است. 

مراكز عرضة آثار و منشورات اين مركز:
تهران: خيابان انقالب، روبروي دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، شمارة 217، تلفن: 66955895

قم: پل حجتيه، ابتداي خيابان شهيد محمد منتظري، جنب فروشگاه بسيج، جنب كوچة هشت، فروشگاه ميراث مكتوب، 
تلفن: 7745165 ـ 0251

اصفهان: خيابان چهارباغ، دروازه دولت، فرهنگسراي اصفهان، تلفن: 2204029 ـ 0311
خيابان چهـــارباغ پايين، روبـــروي تربيت بدنــي، مـــركز آمـــوزش هاي تخصصـــي حـــوزة علمــــية اصفهان، 

تلفن: 2222781 ـ 0311
شيراز: خيابان طالقاني، روبروي موزة پارس، كتابخانة احمدي، تلفن: 2228431 ـ 0711
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در دست انتشار
چين نامه

چين نامه ترجمة محمد زمان نقاش، نقاش برجستة ايراني 
در قرن يازدهم هجري از كتاب هيأت اعزامي مسيحيان به 
چين يكي از منابع مهم در تحقيقات چين و ايرانشناسي 
تاريخي  كتاب  چين  به  مسيحيان  اعزامي  هيأت  است. 
ارزشمندي است كه نيكوالس تريگولت آن  را بر اساس 
يادداشت هاي ماتيو ريچي دربارة چين در سال 1615م به 
چاپ رسانيد. ماتيو ريچي كشيش ايتاليايي بسيار معروف 
و تأثيرگذار در تاريخ سلسلة مينگ و تاريخ تحول علوم 
سال  سي  حدود  وي  بود.  ميالدي  هفدهم  قرن  در  چين 
در چين زندگي كرد و زبان چيني را فراگرفت و بدين 
وسيله به تحقيق و مطالعة متون قديمي، آداب و رسوم 
از  بسياري،  يك  درجة  اسناد  و  پرداخت  چين  قوانين  و 
ديده ها و شنيده ها و تجربيات شخصي خود را ثبت كرد. 
در اواخر عمر، او به زبان ايتاليايي يادداشت هايي دربارة 
و  چين  به  يسوعي  مبلغان  ورود  چگونگي  چين،  تاريخ 
به طور  مسيحيت  ترويج  در  آنها  تجربيات  و  فعاليت ها 
مفصل و موثق نگاشت و تا آخرين روزهاي زندگي اين 
تريگولت  نيكوالس  او،  مرگ  از  بعد  داد.  ادامه  را  كار 
اين يادداشت ها را تنظيم كرد و همراه با پيوستي دربارة 
او،  تشييع  مراسم  گزارش  و  ريچي  ماتيو  نيكوكاري هاي 
كتاب پنج بابي را به زبان التيني با عنوان هيأت اعزامي 
بزرگ  اثر  اين  كه  آنجا  از  داد.  انتشار  چين  به  مسيحيان 
فصل جديدي را در روابط چين و اروپا گشود، از زمان 
چاپ آن به بعد به زبان هاي گوناگون برگردانده شده و 
بسيار مورد توجه و عنايت مردم، تاريخ نگاران و محققان 
علوم،  ادبيات،  در  آن  نفوذ  و  است  گرفته  قرار  جهاني 
فلسفه، دين و مذهب و زندگي اروپايي بيش از همة آثار 

تاريخي ديگر در قرن هفدهم ميالدي بوده است.
معروف  نقاش  زمان،  محمد  هجري  يازدهم  قرن  در 
دورة صفويه باب اول اين كتاب را با عنوان تاريخ چين از 
التيني به فارسي ترجمه كرد. با تحقيق و بررسي تاكنون 
دو نسخه از اين كتاب فارسي شناخته شده است: يكي 
نسخة خطي متعلق به مجموعة كرزن در كتابخانة انجمن 
مقابلة  از  كلكته.  چاپي  نسخة  ديگري  و  بنگال  آسيايي 
اين دو نسخه بر مي آيد كه هر دوي آنها را از يك نسخه 

رونويسي كرده اند.

و  فصل  ده  شامل  چين نامه  فارسي  ترجمة  متن 
دربرگيرندة موضوعاتي چون قلمرو و محصوالت، علوم 
و  مذاهب  دولتي،  ارگان هاي  و  نظام  طبيعي،  و  انساني 
اعتقادات و آداب و رسوم چين  است كه از لحاظ تاريخي 
ارزش خاصي دارد. بنابراين از مدت ها قبل به عنوان اثر 
تاريخي ارزشمند در محافل علمي ايران شناخته شده بود، 
پژوهش  و  ويرايش  مورد  گوناگون  داليل  به  تاكنون  اما 

قرار نگرفته است.
(لو  يادداشت  اين  نگارندة  دكتري  پايان نامة  اثر  اين 
جين) در گروه ادبيات دانشگاه تهران بوده است. عالوه بر 
تصحيح متن كتاب چين نامه بر اساس دو نسخة موجود و 
تطبيق آن با ترجمه هاي چيني، انگليسي و ايتاليايي و ذكر 
بررسي  نيز  ديگري  بخش هاي  اختالف،  موارد  از  برخي 
محمدزمان  حال  شرح  از  عبارت اند  كه  شده  تحقيق  و 
ارزيابي آثار  نقد و  حال ماتيو ريچي و  و آثار او، شرح 
او، بررسي نسخة اصلي كتاب هيأت اعزامي مسيحيان به 
چين و نسخه هاي ترجمة آن، يادداشت هايي دربارة متن 
كتاب چين نامه و توضيح مطالب مبهم و پيچيده، بررسي 
واژه هاي  و  اصطالحات  توضيح  سبكي،  لحاظ  از  كتاب 
دشوار در قسمت واژه نامه، و در پايان، جز نمايه، پيوستي 
نيز مشتمل بر تصاوير و نقاشي ها آمده است. اين نخستين 
اثري است كه در مركز پژوهشي ميراث مكتوب به چاپ 
مي رسد كه در آن از نسخه بدل هايي به چند زبان ديگر 

هم استفاده شده است.
لو جين (پكن)
دكتراي ادبيات فارسي دانشگاه تهران

تاريخ بيهق
تاريخ بيهق اثر ابوالحسن علي بن زيد بيهقي معروف به 
ابن ُفنُدق، از مهمترين و درخشان ترين تاريخ هاي محلي 
مهم  شاخه هاي  از  يكي  محلي  تاريخ نگاري  است.  ايران 
تاريخ نگاري است كه از ديرباز مورد توجه مورخان بوده 
غني  و  پربار  بسيار  ايران  در  تاريخ  از  شاخه  اين  است. 
بوده است، تا آنجا كه آثار زيادي در اين زمينه نوشته شده 
است و براي نمونه تنها ابوالحسن بيهقي تا روزگار خود 

از هفده كتاب تاريخ محلي ياد مي كند.
بيهق  تاريخ  ششم،  سدة  تا  محلي  تواريخ  ميان  در 
ابن فندق جايگاهي برجسته و كم مانند دارد. همان گونه كه 
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از نام اين كتاب برمي آيد، دربارة سرگذشت ناحية بيهق 
(سبزوار كنوني) است و شرح احوال بزرگان و نامداران 
اين منطقه را دربر دارد. در واقع اين كتاب يك جغرافياي 
تاريخي است كه بسياري از زواياي تاريك ناحية بيهق و 

بخش  هايي از خراسان آن روزگار را روشن مي سازد.
و  آگاهي ها  بيهق  تاريخ  مهم  برجستگي هاي  از 
دانستني هايي است كه نويسنده دربارة برخي از بزرگان 
نمونه  براي  است.  داده  دست  به  بيهق  ناحية  نامداران  و 
بيشترين اطالعات ما دربارة ابوالفضل بيهقي، برگرفته از 
رفتة  ميان  از  بخش هاي  از  پاره اي  و  است  بيهق  تاريخ 
تاريخ بيهقي از طريق كتاب ابن فندق به دست ما رسيده 
است. همين طور اين اشارة ابوالحسن بيهقي به نخستين 
پارسي سرايان ناحية بيهق و نيز گويش بيهقي و شاعراني 
شمار  در  خود  مي سروده اند،  شعر  گويش  آن  به  كه 
ديگري  منبع  هيچ  در  كه  است  گرانبهايي  دانستني هاي 
يافت نمي شود و بي ترديد اين آگاهي ها براي زبانشناسان 

و نويسندگان تاريخ ادبيات گرانسنگ خواهد بود.
تا آنجا كه مي دانيم از اين كتاب تنها سه نسخه برجا 

مانده است:
1. نسخة لندن. اين نسخه كه در سال 835ق نوشته 
شده است، از ديگر نسخه ها قديمي تر و كاملتر است. تنها 

نقص آن افتادگي دوصفحه اي در اواخر كتاب است.
1057ق  نسخه  اين  كتابت  تاريخ  تاشكند.  نسخة   .2
است و در آغاز افتادگي دارد. در نيمة ابتدايي كتاب، اين 
بر  عربي  اشعار  به ويژه  و  عبارات  درستي  نظر  از  نسخه 
دو نسخة ديگر برتري دارد اما در يك سوم انتهايي كتاب 
برخالف  بنابراين  است.  شده  حذف  عربي  اشعار  اغلب 
نظر  از  نسخه  اين  پيشين  پژوهندگان  از  بسياري  نظر 

تصحيح اهميت فوق العاده و چشمگيري ندارد.
3. نسخة برلين. اين نسخه در سال1265ق در لكهنو 
ناقص  ابتدا  از  تاشكند  نسخة  همانند  و  شده  رونويسي 

است. در اين نسخه تصرفاتي از  كاتب ديده مي شود.
تاريخ بيهق پيش از اين دو بار به چاپ رسيده است. 
نخستين بار در سال 1317ش زنده ياد احمد بهمنيار اين 
كتاب را بر اساس دو نسخة لندن و برلين تصحيح كرد. او 

تعليقاتي بسيار اندك اما سودمند بر كتاب افزود.
در كل بايد تصحيح بهمنيار را قياسي دانست. او در 
بسياري از موارد، در تعليقات خود به نادرستي هايي اشاره 

كرده، اما درست آنها را وارد متن نكرده است. در ذكر 
بسياري  در  و  نداشته  وسواس  چندان  نيز  نسخه بدل ها 
جاها كه خود متن را به درستي خوانده، نسخه بدِل اشتباه 
يا دگرگون شده را ننوشته است. بهمنيار بجز فهرستي از 
عنوان هاي اصلي، متن هيچ نمايه يا فهرستي براي كتاب 
يادشده  نام هاي  به  خواننده  بنابراين  است.  نكرده  فراهم 
در كتاب، اعم از نام هاي كسان و جاها، دسترسي ندارد. 
از اين گذشته هيچ يك از ابيات عربي متن ــ كه كم هم 

نيستند ــ اعراب گذاري و ترجمه نشده است.
تصحيح ديگري كه از اين كتاب وجود دارد، به سال 
كليم اهللا  سيد  قاري  دكتر  كوشش  به  و  هند  در  1968م 
حسيني فراهم شده است. مهمترين برتري اين تصحيح 
ديگر  نسخة  دو  بر  افزون  تاشكند،  نسخة  از  بهره گيري 
است. با اين همه اشتباهات راه يافته به اين تصحيح بسيار 
بيشتر از كار بهمنيار است، چرا كه او آشكارا به نام هاي 
با  كافي  آشنايي  و  نبوده  مسلط  جغرافيايي  و  تاريخي 

ادبيات عرب نداشته است. 
بهمنيار  چاپ  نيز  و  تصحيح  اين  فراوان  خطاهاي 
نويسندة اين يادداشت را واداشت تا پايان نامة خود را به 
اين كار اختصاص دهد. متن فراهم شده پيراسته و منقح 
است و درحد امكان از خطاهاي دو تصحيح قبلي بركنار 
كتاب  اين  براي  گسترده  تعليقاتي  همچنين  است.  مانده 

فراهم آمده كه شامل موارد زير است:
1. شناسايي و شرح نام هاي تاريخي و جغرافيايي.

2. شرح و مقايسة رويدادهاي تاريخي كتاب همگام 
با ديگر كتاب هاي تاريخي.

يافتن  نيز  و  عربي  ابيات  ترجمة  و  اعراب گذاري   .3
سرايندگان و منابع آنها.

4. يافتن مآخذ مثل هاي عربي كتاب.
5. به  دست دادن منابع حديث هاي موجود در كتاب.

گفتني است در سال 1425ق/2005م پژوهشگر برجسته، 
مقدمه اي  با  را  كتاب  اين  عربي  برگردان  الهادي  يوسف 
چاپ  به  سودمند  حواشي  نيز  و  خور  در  و  ارزشمند 
رساند. هرچند در متن و حواشي او لغزش هايي به چشم 
مي خورد، اما نگارنده در پژوهش حاضر از كار وي بسيار 

بهره برده  است.
سلمان ساكت
Saket _ Salman@yahoo.com


