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طوسي،  نصيرالدين  خواجه  (تصورات)،  تسليم  روضة 
تصحيح و ترجمة انگليسي از سيدجالل حسيني بدخشاني. 
NewYork- London, the Instiute of Ismaili Studies 

– I.B. Tauris Publishers 2005, 220 + 287pp.

نام آور  دانشمند  672ق)  (م  طوسي  نصير الدين  خواجه 
از  علوم،  مختلف  حوزه هاي  در  گوناگوني  آثار  ايراني، 
عروض و منطق گرفته تا فلسفه و كالم و علوم محضه، 
پديد آورده است. در اين ميان آثار كالمي خواجه نصير 
(به ويژه تجريداالعتقاد) كه وي طي آنها به اثبات و تبيين 
عقايد شيعة اماميه پرداخته، داراي اهميت خاصي است. 
از سوي ديگر اسماعيليان نزاري نيز از ديرباز آثاري به 
زبان فارسي به طوسي نسبت مي دهند كه مندرجات آن 
الموت  دورة  نزاري  اسماعيليان  عقايد  تشريح  و  دفاع 
تصورات)  (يا  تسليم  روضة  آثار  اين  مهم ترين  است. 
 28 نسخه ها:  برخي  (در  تصور   27 از  كتاب  اين  است. 
تصور) تشكيل شده است و به تصريح مؤلف موضوع آن 
«مبدأ و معاد و اخالق و معامالت» است. (روضة تسليم، 
ص 8). اين كتاب را حسن محمود كاتب (شاعر و منشي 

پراكندة  نوشته هاي  از  قائميات)  ديوان  سرايندة  نزاري، 
اين  در  (همان جا).  است  كرده  گردآوري  نصير  خواجه 
اثر، به ترتيب از اثبات صانع، نفس، عقل، هيولي، بهشت 
و  نبوت  تبيين  و  اخالق  تهذيب  معاد،  و  مبدأ  دوزخ،  و 

امامت سخن مي رود.
تصحيح  را  رساله  اين  ايوانف  والديمير  بار  نخستين 
كرد و با برگردان انگليسي آن، در سال 1950م در بمبئي 
به چاپ رساند. ويراست جديد اين اثر، به كوشش سيد 
جالل حسيني بدخشاني، همراه با ترجمة انگليسي متن و 
مقدمه اي از هرمان لندلت به سال 2005م از سوي موسسة 
مطالعات اسماعيلي در لندن منتشر شده است. اصل اين 
تحقيق، رسالة دكتري مصحح در دانشگاه آكسفورد بوده 
آن  از  مادلونگ  ويلفرد  راهنمايي  با  سال 1990م  در  كه 

دفاع كرده است.
مصحح، مقدمة فارسي كوتاهي در آغاز متن فارسي 
جاي داده و يادداشت ها و نمايه ها را به دنبال متن انگليسي 
آورده است. او در ويراست حاضر، به نسخه هاي متعدد اثر 
مراجعه كرده و با توجه به آنكه همة نسخه ها دچار اغالط 
و آشفتگي در ضبط متن بوده اند، در تصحيح آن كوشش 
بسياري به خرج داده است. با همة كوشش هاي مصحح، 
ويراست حاضر خالي از اشكال نيست. نخست اينكه اين 
متن هيچ سازوارة منظمي از نسخه بدل ها ندارد؛ مصحح 
خود  منتشر ناشدة  پايان نامة  به  نسخه بدل ها  تفصيل  براي 
ارجاع داده و در پانوشت ها تنها به ذكر مواردي پرداخته 
كه متن به طور مقايسه اي تصحيح و بازسازي شده است؛ 
با اين همه مصحح اختالف هاي قابل ذكر يكي از نسخه ها 
را (كه تنها شامل سه تصور است) نيز در پانوشت ها به 
دست داده است (ص 7)، و در هر حال مشخص نيست 
كه مصحح چه مالكي براي ثبت نسخه بدل ها داشته است 
و چرا از ذكر ضبط هاي مهم و قابل ذكر نسخه هاي ديگر 
مصحح  پاراگراف بندي هاي  برخي  است.  پوشيده  چشم 
نيز با سياق متن هماهنگ نيست (براي نمونه، نك: ص 8، 
كه جداسازي پاراگراف 1 و 2 نادرست است، همچنين: 
با  كه  161 ـ 163،  156 ـ 157،  153 ـ 156،  73 ـ 74،  صص 
شكل  به  را  پاراگراف ها  مي توان  متن  موضوع  به  توجه 
برخي  كرد).  مرتب  ــ  جداسازي  عدم  با  گاه  ــ  بهتري 
توالّد=  متنبّي،   = ُمتنبي   :134 ص  (مثًال  چاپي  اغالط 
توالد)، اشكاالت فواصل كلمات، برخي اغالط غيرچاپي 
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(مثًال ص 67: «نه» كه بايد به «سه وجه» تصحيح شود، 
 ،68 (ص  نامأنوس  قرآني  رسم الخط  بطر)،   :206 ص 
ص  پانوشت هاي  (مثًال  تناقض ها  برخي  و   (143 بخش 
213) نيز در متن كنوني ديده مي شود. صفحه آرايي متن 
فارسي كتاب مي توانست بهتر از اين باشد. مثًال از شكل 
سرصفحه ها (كه عنوان يا شمارة تصورات كتاب در آن 
نيامده) گرفته تا عدم درج حروف سه نقطه اي (در سراسر 
كتاب)، افتادگي ها (مانند پانوشت 1 ص 10)، و تكرارها 
رعايت  كه  بيستم)،  تصور  عنوان  11ـ12:  صص  (مانند 
همة اين نكات خواننده را در بهره برداري بيشتر از متن 

رهنمون مي شد.
م.ح

متون دينى به زبان هاى ايرانى
Religious Texts in Iranian Languages (Sympo-

sium held in Copenhagen May 2002),  edited 

by Fereydun Vahman & Claus V. Pedersen, the 

Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 

Copenhagen 2007.

به  دينى  «متون  عنوان  با  همايشى  2002م  مه  ماه  در 
پژوهشگرانى  آن  در  كه  شد  برگزار  ايرانى»  زبان هاى 
نوشته هاى  دربارة  ايران،  از  جمله  از  جهان،  سراسر  از 
نو  و  ميانه  باستان،  ايرانى  زبان هاى  به  مختلف  دين هاى 
مقاالتى ارائه كردند. مجموعة اين مقاالت را دكتر فريدون 
ايرانشناسى  استادان  پدرسن،  كالوس  دكتر  و  وهمن 
دانشگاه كپنهاگ دانمارك، گردآورى و ويرايش كردند و 

در مجموعة انتشارات آكادمى علوم و ادبيات اين كشور 
به چاپ رساندند.

آغاز  گردآورندگان  قلم  به  يادداشتى  با  مجموعه 
از  بسيارى  زادگاه  عنوان  به  ايران  آن،  در  كه  مى شود 
جنبش هاى معنوى و دينى معرفى شده است و عالوه بر 
دين زردشتى، پيروان اديان ديگر نيز در اين سرزمين، به 
رغم تنگناها و دشوارى ها، بر دين خود استوار ماندند؛ و 
عرفان  بالندگى  در  مهمى  نقش  ايران  اينها  همة  كنار  در 
تأثير  به  ادامه  در  است.  داشته  جهان  عرفانى  ادبيات  و 
اشاره  ايران  اخير  دهه هاى  تحوالت  در  دينى  باورهاى 
سرآغاز  دربارة  هم  خواندنى  و  كوتاه  گزارشى  و  شده 
پژوهش هاى خاورشناسى در دانمارك (در سدة هجدهم 
ميالدي) آمده است. در پايان، مجموعه به دو استاد فقيد 
ايرانشناسى، دكتر احمد تفضلى و دكتر يس پتر آسموسن، 
تقديم شده و توضيحى مختصر دربارة آنان آمده است. 
باستانى  زبان هاى  برجستة  استاد  تفضلى،  دكتر  مرگ 
دانشگاه تهران در دى ماه 1376 يعنى شش سال پيش از 
برگزارى همايش، در تهران رخ داد و دكتر آسموسن نيز 
كه استاد ايرانشناسى دانشگاه كپنهاگ بود، فقط چند ماه 

پس از برگزارى همايش درگذشت.
و  انگليسى  زبان هاى  به  ــ  مجموعه  اين  مقاالت    
نيز  و  ايرانى  زبان هاى  دوره هاى  اساس  بر  ــ  فرانسوى 
«پژوهش هاى  چون  عناوينى  ذيل  بحث،  مورد  اديان 
«دين  ميانه»،  «ايرانى  هندوايرانى»،  و  «اوستا  عمومى»، 
اسالمى  سده هاى  «نخستين  اسالمى»،  دورة  در  زردشتى 
و دورة كهن»، «يزيديان»، «اديان بابى و بهايى»، و «متون 

اسالمى سدة بيستم» دسته بندى شده اند. 
برگردان فارسى عناوين شمارى از مقاالت اين مجموعه 
چنين است: «شريعت ايرانى در متون و نوشته ها»، شائول 
آلموت  اوستا»،  گاهان  منظوم  ساختار  «دربارة  شاكد؛ 
مارتين  سراينده»،  زردشت  و  سروده  «گاهان  هينتسه؛ 
شوارتس؛ «يسناى اوستا: اسطوره و آيين»، پرودس اكتار 
سنت هاى  در  بزرگ  زمستان  اساطيرى  «مضمون  شروو؛ 
زردشت»،  و  «زريادر  هولتگارد؛  آندرس  باستان»،  ايرانى 
مانويت»،  در  هماوردش  و  «خدا  پريخانيان؛  آناهيت 
دينكرد»،  حقوقى  نسك هاى  «دربارة  زوندرمان؛  ورنر 
ماريا ماتسوخ؛ «خورنة اوستايى در متون فلسفى پهلوى 
«مالحظاتى  ژينيو؛  فيليپ  است؟»،  شده  تفسير  چگونه 
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دربارة پيدايش خط پهلوى در دورة ساسانى»، ديتر وبر؛ 
«دو رسالة زردشتى موسوم به "علماى اسالم"»، فرانسوا 
دوبلوا؛ «نكاتى چند دربارة نيروى جادويى كالم مقدس 
فارسى  از  «استفاده  وهمن؛  فريدون  ايرانى»،  سنت  در 
نصراهللا  اسالمى»،  سده هاى  نخستين  دينى  زبان  منزلة  به 
پورجوادى؛ «پيدايش تفسيرهاى قرآنى در فارسى درى»، 
كشف االسرار  در  دل  زبان  ياحقى؛ «فارسى،  محمدجعفر 
ميبدى»، آنابل كيلر؛ «آيا ديوان حافظ متنى دينى است؟»، 
آساطوريان؛  گارنيك  يزيديان»،  نزد  «ام البشر  تسن؛  فين 

«على شريعتى و كوير»، كالوس پدرسن.       
بهرام ورجاوند

اداءالمفروض من شرح ارجوزة العروض، شيخ محمدرضا 
نجفي اصفهاني، قم، 1428ق.

اين كتاب شرح منظومه اي است به نام «اليتيمه» در علم 
معروف  فقيه  و  عالم  تبريزي  مصطفي  شيخ  از  عروض 
تبريز (متولد 1297 و متوفي 1337ق) كه شيخ محمدرضا 
نثر  به  را  آن  اصفهان  علماي  فحول  از  اصفهاني  نجفي 
شرح كرده است. اصل منظومه در 98 بيت است كه در 
آن عروض عربي را به طريق خليل بن احمد به رشتة نظم 
كشيده است و پنج دايره و سجور پانزده گانة خليل و بحر 
شانزدهم يعني متدارك را كه اخفش اوسط (متوفي 221 
علل  و  زحافات  با  است  افزوده  خليل  شاگردان  از  ق) 
آنها شرح داده است و شارح، يكايك بيت ها را توضيح 
مجيد  شيخ  كتاب،  مصحح  و  محقق  سپس  و  است  داده 
هادي زاده، مبهمات و مشكالت شرح را در تعليقات خود 
(از ص 234 تا ص 247) شرح داده است كه شامل 621 

عنوان است؛ يعني در هر جاي شرح منظومه كه مشكلي 
يا توضيحي الزم بوده است، شماره اي قرار داده و سپس 

آنها را به ترتيب در تعليقات روشن كرده است. 
مصحح در مقدمة خود شرح زندگي ناظم و شارح را 
به تفصيل آورده و سپس راجع به نسخه هاي خطي كتاب 
كه متن را از روي آنها تصحيح كرده است، بحث كرده و 
گفته است كه از اين كتاب دو نسخه موجود است: يكي 
به خط شيخ علي جواهري از نواده هاي شيخ محمدحسن 
1357ق  در  كه  (1322ـ1415ق)  جواهر  صاحب  نجفي 
(ره)  خميني  امام  حضرت  خط  به  دوم  و  است  نوشته 
كه در 1346 از روي نوشتة شارح استنساخ كرده است. 
شده  ذكر  شاهد  به  كه  اشعاري  قوافي  فهرست  با  كتاب 
است و نيز فهرست مصاريع، خاتمه يافته است و منابع 
تصحيح محقق كتاب نيز كه شامل 81 جلد كتاب است، 

در آخر آمده است.
اينكه علماي اسالم علوم را به نظم آورده اند براي آن 
ترتيب  بدين  و  كنند  حفظ  را  آنها  طالب  كه  است  بوده 
مسائل علوم در ذهن آنان مركوز گردد. مثًال اغلب طالب 
الفية ابن مالك را حفظ مي كردند و در موقع لزوم به ابيات 
آن استناد مي كردند و اين شايد تنها كتابي باشد كه چنين 
شده  واقع  نحو  و  صرف  دانشجويان  اقبال  مورد  وسيع 
است و من به ياد نمي آورم منظومة ديگري را كه با آن از 
لحاظ شياع و رواج برابري كند. چنانكه منظومة سبزواري 
جز  و  مي كرد  حفظ  كسي  كمتر  را  حكمت  و  منطق  در 
اين  اكنون  نمي ماند.  خاطرها  در  آن  از  پراكنده اي  ابيات 
كتاب منظومه اي است در علم عروض عربي كه خود به 
حد كافي علمي مشكل و پيچيده است و نظم آن به شعر 
جز افزودن به پيچيدگي آن نمي تواند ثمري داشته باشد 
ولي به هر حال زحمات شارح و محقق در زنده كردن اين 

اثر و شرح مبهمات و مشكالت آن قابل تقدير است.
مصطفي ذاكري

طاليي،  زهرا  كوشش  به  سوم)،  و  دوم  (جلد  اسناد،  دفتر 
آستان  اسناد  مركز  و  موزه ها،  كتابخانه ها،  سازمان  مشهد، 

قدس رضوي، 1385ش، 572 ص.
بي ترديد آستان قدس رضوي از مهم ترين مراكز  نگاهداري 
اين  جدي  توجه  است.  ايران زمين  اسناد  و  خطي  نسخ 
مركز به انجام پژوهش در حوزة تاريخ و فرهنگ و نسخ 
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اصلي  محور  است.  ستودني  اخير  سال هاي  در  اسناد  و 
اين پژوهش ها آستان قدس، شهر مشهد و خراسان پژوهي 
را  ايرانشناسي  موضوع  از  مهمي  بخش  خود  كه  است، 
در  منتشرشده  ارزشمند  كارهاي  جمله  از  مي گيرد.  دربر 
چندسال گذشته، مجموعه اي با عنوان «دفتر اسناد» است 
كه تا كنون دو مجلد از آن منتشر شده است: دفتر اول 
اين مجموعه در سال 1381ش منتشر شده و دفتر دوم و 
در سال 1384ش  سوم ــ كه بنا بر اطالعات فيپا ظاهراً 
اختيار  در  اكنون  تأخير،  سال  دو  با  ــ  بوده  انتشار  آمادة 

پژوهندگان است.

اسناد موجود در آستان قدس رضوي اگر چه اسناد 
پس از دورة صفوي را دربر مي گيرد، اما خود مجموعه اي 
و  قدس  آستان  تاريخ  مطالعات  براي  به ويژه  ارزشمند 

تاريخ پانصد سال اخير است. 
مقاالت اين شماره عبارت اند از: معرفي نايب التوليه هاي 
آستان قدس از دورة صفويه تا قاجاريه، علي سوزنچي 
كاشاني؛ متوليان آستان قدس رضوي از دورة صفويه تا 
افشاريه، ابوالفضل حسن آبادي؛ بررسي اسناد زنان شاغل 
زهرا  قاجار،  تا  صفويه  دورة  از  (ع)  رضا  امام  حرم  در 
تا  صفويه  دورة  از  تاريخي  طومار  چند  بررسي  طاليي؛ 
قاجاريه، الهه محبوب؛ بست و بست نشيني در حرم امام 
جشن  مراسم  انجام  به  نگاهي  حبيبي؛  محمد  (ع)،  رضا 
سالم  (ع)،  رضا  امام  ملكوتي  بارگاه  جوار  در  سرور  و 
حسين زاده سورشجاني؛ سقا و سقاخانه در حرم رضوي، 
الهه محبوب؛ نمونة مهر متوليان دورة قاجار، بهزاد نعمتي؛ 
زندگي نامة خودنوشت حاج حسين آقا ملك، به كوشش 
زهرا طاليي و محمدباقر كفشدار طوسي؛ چهرة بازارهاي 
قديمي مشهد، فاطمه جهانپور؛ محله هاي قديمي مشهد: 

محلة عيدگاه، محمد نظرزاده؛ كفشداري هندي ها، محمد 
جهان،  در  شفاهي  تاريخ  سايت هاي  معرفي  نظرزاده؛ 

ابوالفضل حسن آبادي.
فهرستي  مقاالت  مجموعه  براي  معموال  اگرچه 
و  اماكن  اشخاص،  نماية  سه  دفتر  اين  نمي شود،  تنظيم 
اصطالحات را با خود دارد و كار پژوهش و جستجو را 
راحت تر مي كند؛ با اين همه فهرست نام ها مشكل ديگر 
فهرست هاي معمول را با خود دارد و پيش نام هاي حاج 
و حاجي و شيخ و سيد و غيره، عمًال نظم الفبايي را به 
هم زده و امكان بازيابي نام ها را با مشكل جدي روبرو 

مي كند.
الزم مي دانم در همين جا اين نكته را نيز يادآور شوم 
كه  استفاده از امكانات رايانه اي اگر چه تسهيالتي را براي 
ارائة بهتر تصاوير در اختيار ما گذاشته است، اما متأسفانه 
بي توجهي اهل رايانه به اصالت نسخ و اسناد عمًال باعث 
بيشتر  حاضر  مجموعة  در  نمونه  عنوان  به  تا  است  شده 
باشند.  نداشته  واقعي  حالت  و  شكل  و  اندازه  تصاوير، 
رعايت اين مسئله به ويژه براي پژوهش هاي سندشناسي 

امري است كه نمي توان و نبايد آن را ناديده گرفت.
عمادالدين شيخ الحكمايي

سدة اصفهان
Le siècle d'Ispahan, Francis Richard, October 2007, 

127p.

كتابي كوچك در معرفي اصفهان عصر صفوي كه اطالعات 
مختصر و مفيدي دربارة شهر اصفهان و حكومت صفوي 
تصاوير  حاوي  كتاب  مي دهد.  قرار  خواننده  اختيار  در 
زيبايي از اماكن تاريخي اصفهان و آثار هنري ايران است 
كه در كنار چاپ عالي كتاب، به خوبي بيانگر زيبايي آثار 

نشان داده شده است.
كه  است  شده  تنظيم  اصلي  فصل  چهار  در  كتاب 
كبير»،  عباس  «شاه  سلسله»،  يك  «آغاز  از:  عبارت اند 

«اصفهان، نصف جهان»، «عظمت و افول».
از  ايران  تاريخ  مختصر  گزارش  با  نخست  فصل 
سقوط ساسانيان تا آغاز حكومت صفوي شروع مي شود 
و با ارائة شرح حالي از اجداد شاه اسماعيل صفوي به 
مؤلف  مي پردازد.  او  سياسي  فعاليت هاي  آغاز  چگونگي 
در  ايران  رسمي  مذهب  عنوان  به  شيعه  مذهب  انتخاب 
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عصر صفوي را عامل اصلي بازگشت وحدت ملي ايران 
عامل  را  انتخاب  اين  ديگر  سوي  از  و  است  برشمرده 
همسايگان  ازبك،  و  عثماني  دولت هاي  از  ايران  تمييز 
سني مذهب ايران، مي داند. در توضيح هنر و فرهنگ ايران 
در آغاز عصر صفوي، مؤلف با اشاره به اين مطلب كه 
هنر و ادبيات بخش مهمي از زندگي ايرانيان را تشكيل 
شاهزادگان  اصلي  آموزش هاي  از  گوشه اي  به  مي دهد، 
چگونگي  نيز  نهايت  در  و  است  كرده  اشاره  صفوي 
گردآوري «شاهنامة طهماسبي» را با جزئيات نسبتًا كاملي 

بيان كرده است.

حكومت  شروع  چگونگي  به  اختصاص  دوم  فصل 
شاه عباس اول و اتفاقات دوران حكومت او دارد. در اين 
بخش عمده اقدامات سياسي، مذهبي، اقتصادي و نظامي 
شاه عباس معرفي شده است. در كنار اين مسائل مؤلف 
مختصري هم از روابط هند دورة گوركاني را با اروپاييان 
بيان كرده است. پايان اين فصل به اقتصاد و توليد ابريشم 
در ايران اختصاص دارد و تالشي كه در دوران شاه عباس 
براي انحصار تجارت آن در ايران صورت گرفت، بررسي 

شده است.
ژان شاردن، تاجر و سياح فرانسوي كه در زمان سلطنت 
در  است،  كرده  ديدار  اصفهان  از  سليمان  و  دوم  عباس 
عصر  در  جهان  شهر  بزرگ ترين  را  اصفهان  سفرنامه اش 
را  مثلي  اصفهان  مردم  زبان  از  و  است  دانسته  خويش 
آن  از  اصفهان  دربارة  ايرانيان  نيز  مي كند كه امروزه  نقل 

عنواني  اين  و  جهان»،  نصف  «اصفهان،  مي كنند:  استفاده 
است كه ريشار آن را براي فصل سوم كتاب در نظر گرفته 
است. در اين فصل مختصري از تاريخ اصفهان، پيش از 
و  است  شده  بيان  شود،  صفوي  حكومت  پايتخت  آنكه 
سپس چگونگي انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان در 
زمان حكومت شاه عباس كبير، در سال 1592م گفته شده 
است. ادامة اين فصل به بيان جزئيات كاملي از چگونگي 
داده  اختصاص  صفوي  عصر  در  جديد  اصفهان  ساخت 
تمام  توضيح  ضمن  قسمت،  اين  در  مؤلف  است.  شده 
تك تك  ويژگي هاي  جهان  نقش  ميدان  محوطة  عمارات 
آنها را بيان مي كند و اطالعات جامعي در اختيار خواننده 
هنر،  مختلف  بخش هاي  در  همچنين  وي  مي دهد.  قرار 
اقتصاد  و  اروپايي  سفراي  با  ارتباط  چگونگي  مذهب، 
ايران و به ويژه اصفهان را در عصر شاه عباس بررسي 

كرده است.
فصل چهارم كتاب به شاهان پاياني حكومت صفوي 
و دوران عظمت اصفهان و بيان چگونگي سقوط ناگهاني 
آن اختصاص دارد. مؤلف عمليات عمراني را كه در زمان 
شاه عباس دوم و شاه سليمان صورت گرفته است، مانند 
شاه  دست  به  خواجو  پل  و  چهل ستون  عمارت  ساخت 
عباس دوم، بيان كرده است. در بخش پاياني اين فصل 
هم چگونگي شورش افغان ها و سقوط سلطنت صفوي 

شرح داده شده است.
حنيف قلندري

حياة  عن  موّسعة  و  شاملة  (دراسة  الحياة  و  المهنج  العبدالعالم: 
عماد  التاريخ)،  و  السنة  و  القرآن  خالل  من  تاريخه  و  الخضر 
 400 ش،   1386 اول،  چاپ  كتاب،  بوستان  قم،  الهاللي، 

ص، عربي.
سنت هاي  در  كه  است  الهي  مردان  از  يكي  (ع)  خضر 
ديني ــ به ويژه اسالمي ــ جايگاه خاصي دارد. جلوه هاي 
اين شخصيت را در سنت اسالمي مي توان از منظر ادبي، 
كه  است  گوناگون  تلقي هاي  و  جامعه شناختي  تاريخي، 
مانند  برده،  فرو  پرسش ها  از  پاره اي  در  را  او  شخصيت 
اينكه خضر پيامبر بود يا بندة داناي خدا؟ از فرشتگان بود 
يا از جنس بشر؟ آيا زنده است؟ و اگر آري، چه هنگام 

باز مي گردد؟ و... .
از  شامل  و  جامع  گزارشي  مي كوشد  حاضر،  كتاب 
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و  احاديث  قرآني،  نصوص  پاية  بر  را  خضر  زندگاني 
روايات تاريخي عرضه كند و تحليل ها، مباحث پيراموني 
و آراي دانشمندان گوناگون در باب وي را گرد آورد و به 
بحث بگذارد. كتاب از مقدمه، پنج فصل و خاتمه تشكيل 
خضر  خاستگاه  و  والدت  به  نخست  فصل  است:  شده 
مي پردازد و از اسم، نسبت، پيوند او با ذوالقرنين و ... سخن 
مي گويد. فصل دوم به تفصيل از داستان معروف «موسي 
و عبد عالم» ــ كه در قرآن آمده و در تفاسير «عبد عالم» 
خضر دانسته شده ــ بحث مي كند و از جوانب گوناگون 
كالمي، تفسيري، ادبي آن را بر مي رسد. فصل سوم در باب 
اينكه آيا خضر پيامبر بود يا نه سخن مي گويد و اقوال و 
داليل موافقان و مخالفان را باز مي گويد. فصل چهارم از 
جايگاه باطني خضر نزد متصوفه سخن به ميان مي آورد و 
به موضوعاتي چون نوشيدن آب حيات مي پردازد. فصل 
پنجم نيز از ادعية منسوب به خضر، مانند دعاي كميل، 
گفتگو مي كند. در خاتمه نيز از جايگاه ويژة خضر، خضر 
در روايات اسرائيليات سخن رفته و آثار قديم و جديدي 
كه دربارة خضر نوشته شده فهرست گرديده است. كتاب 

با فهارس چندگانه پايان مي پذيرد. 
عنوان  با  كتابي  اين  از  پيش  حاضر،  اثر  مؤلف  از 
 164 در  ق   1424 سال  در  دراسة  و  عرض  حياةالخضر: 

صفحه در بيروت منتشر شده بود.
ع.ح

مجموعة مقاالت روش تصحيح متون، به كوشش محمود 
نظري، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1386 

ش، يازده + 372 ص.
دربارة  مقاله هايي  از  است  مجموعه اي  حاضر  كتاب 
روش تصحيح متون كه به زبان فارسي تأليف يا ترجمه 
شده است. جلد اول اين مجموعه كه اينك منتشر شده، 

مشتمل بر هجده مقاله است بدين ترتيب:
روش علمي در نقد و تصحيح متون ادبي، عبدالحسين 
نسخه هاي  تصحيح  روش  19)؛  1ـ  (ص  زرين كوب 
خديوجم  حسين  ترجمة  منجد،  صالح الدين  خطي، 
(ص21 ـ   46)، روش تصحيح و نشر متون، مهدي محقق 
مسعود  متون،  تصحيح  براي  علمي  روش  (ص47ـ 56)؛ 
تقي  فارسي،  متون  تصحيح  روش  (ص57ـ77)؛  فرزاد 
محمد  خطي،  كتب  در  تحقيق  (ص79ـ139)؛  بينش 

مصطفي  متون،  تصحيح  فن  141ـ150)؛  (ص  التونجي 
نكته هايي  (ص151ـ177)؛  محدث  علي  ترجمة  جواد، 
(ص179ـ193)؛  سميعي  احمد  متون،  تصحيح  باب  در 
از گردآوري نسخ تا تصحيح انتقادي، رنه ولك و آوستن 
وارن، ترجمة پرويز مهاجر و ضياء موحد (ص195ـ212)؛ 
عشق و ايمان به كمال، اسماعيل رضواني (ص213ـ225)؛ 
(ص227ـ251)؛  ستوده  غالمرضا  خطي،  متون  تصحيح 
مشتاق مهر  رحمان  متون،  تصحيح  و  ارموي  محدث 
(ص253ـ276)؛ آشنايي با شيوة تصحيح نسخه هاي خطي، 
محمود نظري (ص277ـ287)؛ روش تصحيح نسخه هاي 
و  تصحيح  (ص289ـ302)؛  فروهر  نصرت اهللا  خطي، 
مكاسب،  كتاب  تصحيح  دو  به  نگاه  با  آن  راهكارهاي 
در  توضيحي  (ص303ـ328)؛  شبيري  محمدجواد  سيد 
باب روش تصحيح متون كهن به شيوة علمي ـ اجتهادي، 
و  نقد  شيوه هاي  (ص329ـ338)؛  ناصح  محمدمهدي 
تصحيح متون، جليل مسگرنژاد (ص339ـ345)؛ تصحيح 
ترجمة  معروف،  عواد  بشار  آن،  بر  تعليقه نويسي  و  متن 

علي محدث (ص347ـ370).

همگي اين مقاله ها پيش از اين در نشريات فارسي زبان 
و يا برخي كتاب ها منتشر شده اند. هرچند گردآوردن اين 
مقاله ها كه به طور پراكنده و در سال هاي دور و نزديك 
گردآوري  اما  دارد،  فوايدي  خود  حد  در  شده،   منتشر 
نه  نتيجه گيري  و  جمع بندي  موضوعي،  نظم  بدون  آنها 
با  را  او  بسا  چه  نمي كند،  ياري  را  مبتدي  خوانندة  تنها 
برخي تناقض ها و سردرگمي ها هم روبرو سازد؛ به ويژه 
آنكه سطح علمي مقاله هاي اين مجموعه يكدست نيست: 
است،  قديمي شده  و  كهنه  برخي  است،  ضعيف  برخي 
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بعضي شبيه ستايش يا درد دل است، و البته بعضي نيز 
علمي است و داراي مطالب نو. از سوي ديگر، شاخص 
ترتيب مقاله ها مشخص نيست، همين اندازه پيداست كه 
الفباي نام نويسندگان يا تاريخ نگارش آنها مالك ترتيب 

مقاالت نبوده است.
اگر قصد گردآورندة محترم به دست دادن مقاله هاي 
مكتب تصحيح ايراني است، درج مقاله هاي استادان عرب 
يا اروپايي (ترجمه شده به فارسي) وجهي ندارد؛ اگر چنين 
اين مجموعه  بايد به  نيز  بسيار ديگري  مقاله هاي  نيست 
مباحث  دقيق ترين  از  بسياري  هم چنانكه  شود؛  افزوده 
مصححان  مقدمة  در  نيز  (ايراني)  فارسي  متون  تصحيح 
است؛  خالي  مجموعه  دراين  آنها  جاي  كه  آمده  متون 
همان گونه كه رساله هاي سامانمند مستقلي نيز در ساليان 
اخير در باب تصحيح متون منتشر شده، مانند كتاب استاد 
مايل هروي كه تحرير دوم آن با عنوان تاريخ نسخه پردازي 
1380ش  سال  در  خطي  نسخه هاي  انتقادي  تصحيح  و 
منتشر شده است. پس به جاي گردآوردن مقاله هايي كه 
مطالبي را به طور كلي و عام بازمي گويند، اكنون مي بايد 
به دنبال دقايق ناگفته در تصحيح متون بود (مانند مقالة 

آقاي محمدجواد شبيري در همين مجموعه).
نيست.  مطلوب  نيز  اثر  اين  كتاب آرايي  وضعيت 
رعايت  در  سهل انگاري  و  چاپي  اغالط  از  صرف نظر 
فاصله ها و...، پي نوشت هاي مقاالت، همانند اصِل چاپ 
نخست آنها، برخي در ذيل صفحات آمده است و بعضي 
به صورت مسلسل در پايان هر مقاله، كه گردآورندة محترم 
مي توانست طبق يك شيوه آنها را يكدست كند. فهرست 
كتابشناختي  نيز مشخصات  آمده  پايان اثر  منابعي كه در 
آنجا  از  مقاله ها  اين  كه  است  مجالتي  و  كتاب ها  همان 
پي نوشت نخست  در  است؛ با توجه به اينكه  شده  اخذ 
طبعًا  شده،  درج  آن  پيشين  چاپ  مشخصات  مقاله  هر 
چه  ندارد.  توجيهي  «منابع»)  عنوان  (با  آنها  دوبارة  درج 
خوب بود كه به جاي اين فهرست تكراري، گردآورنده 
جدي تر  خوانندة  به  مفاهيم  و  اعالم  از  نمايه اي  درج  با 

ياري مي رساند. 
آن  و  كرد  يادآوري  نيز  را  مهمي  نكتة  بايد  پايان  در 
اينكه گردآورنده در چاپ دوبارة مقاله هاي اين مجموعه 
به كسب اجازة كلي از نويسندگاِن در قيد حيات بسنده 
كرده است (ص يازده). حال آنكه قاعدتًا بايد مؤلفان و 

آنها  از  كرد،  باخبر  آثارشان  دوبارة  نشر  از  را  مترجمان 
مادي  حقوق  از  (گذشته  معنوي  حقوق  و  گرفت  اجازه 
كه جاي خود دارد) آنان را پاس داشت. چه بسا برخي از 
آنان با نشر دوبارة نوشتة خود موافق نباشند يا اضافات و 

اصالحاتي بر آن داشته باشند.
جلدهاي  كه  است  كرده  اميدواري  اظهار  گردآورنده 

ديگر اين مجموعه را نيز آماده سازد (ص يازده).
هـ . ع

ني نامه (چهار رساله دربارة موالنا)، تحشيه و تعليق: خليل اهللا 
خليلي. با مقدمه، تصحيح و فهارس عفت مستشارنيا. تهران، 

عرفان، 1386ش، 397ص.

آن  بخش  سه  كه  رساله  چهار  شامل  است  اثري  ني نامه 
نويسنده  دري  زبان  نامور  سخن سراي  قبل  سال ها  را 
صاحب نظر خليل اهللا خليلي (1283ـ 1366ش) تدوين و 
متجددين  و  شاعران  دانشمندان،  از  خليلي  كرد.  تأليف 
معاصر افغانستان است كه تحصيالتش را در كابل به پايان 
رساند در دورة امان اهللا خان مدتي تبعيد شد، ولي پس از 
آن به حكومت مزارشريف رسيد. در رژيم جديد افغانستان 
رياست  نيابت  به  آن  از  بعد  ولي  گرديد،  تبعيد  مجدداً 
دانشگاه كابل برگزيده شد. مدتي نيز سفير افغانستان در 
به  حكومت  عوض شدن  از  پس  بود.  عراق  و  سعودي 
امريكا و سپس به پاكستان رفت و تا پايان عمر در آنجا 
بسيار  را  خراساني  سبك  فارسي  شعر  خليلي  برد.  به سر 
خوش و محكم مي سرود. وي از صاحب نظران در تاريخ 
ادبيات مشترك ايران و افغانستان به شمار مي رود. ديوان 

شعر و آثار متعددي از او باقي مانده است.
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موالنا  معرفي  به  اثر  اين  مفصل  مقدمة  در  خليلي 
شاعران  ديگر  با  او  ارتباط  و  سفر  و  بلخي  جالل الدين 
مي پردازد. قسمت دوم اين مجموعه، رسالة ني نامه موالنا 
به  او.  زندگاني  شرح  همراه  به  است  چرخي  يعقوب 
اسلوب غريب  كه  است  شخصي  اولين  او  نويسنده  نظر 
ني نامة  است.  ساخته  روشن  را  مثنوي  خاص  ساخت  و 
چرخي شرح و تفسيري است بر ابيات ابتداي مثنوي كه 
به «ني نامه» شهرت يافته است. قسمت سوم، رسالة نايية 
موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي است كه دو بيت اول 
مثنوي را به صورت منظوم شرح و تفسير كرده است. اين 
اثر يك بار در 1336ش و بار ديگر در 1352ش به چاپ 

رسيده است.
را  كتاب  همان  مستشارنيا  عفت  دكتر  خانم  اينك 
قسمت  كه  ني»  «رودبار  نام  به  ديگر  تفسيري  همراه  به 
كرده  تدوين  مجدداً  مي دهد،  تشكيل  را  ني نامه  جديد 
است. «رودبار ني» اثري است منظوم و منثور از صوفي 
شوريده حال كه بهايي جان (1313 ـ 1393ق/ 1351ش) نام 
دارد. خليلي در زمان تدوين ني نامه با بهايي جان روابطي 
رد  آنها  بين  متعدد  مكاتباتي  و  داشته  دوستانه  و  نزديك 
و بدل شده است. گويا قرار بوده است كه «رودبار ني» 
نيز به پيوست ني نامه به چاپ رسد، اما چون اين كتاب 
است.  نيافته  انتشار  توفيق  بود  نشده  كامل  زمان  آن  در 
مشوق و محرك بهايي جان در اين اثر خود خليلي است 
بهايي جان  مي شود.  برده  نام  او  از  اثر  جاي  جاي  در  كه 
در رودبار ني  سفر روحاني خويش را با هجرت موالنا 
اوليا  انبيا،  او  نظر  در  مي سازد.  هماهنگ  قونيه  تا  بلخ  از 
و موالنا نه تنها ني هاي جدامانده از نيستان اند، بلكه هر 
انساني بالقوه همان ني است كه در طلب نيستان وجودي 

خويش است.
طرف  از  متفاوت  فهرست  چندين  همراه  به  اثر  اين 

انتشارات عرفان روانه بازار گرديده است.
مهدي هادي

داود،  آل  علي  سيد  اثر  مقاالتي  مجموعه  اقليم،  هفت 
تهران، اميركبير، 1385 ش، 770 ص.

اين اثر حاوي يكصد و پنج مقالة كوتاه و بلند است كه 
نشر  چون  اخير  دهة  دو  معتبر  مجله هاي  در  آنها  بيشتر 
دانش، نامة فرهنگستان، معارف، نامة پارسي، آينه ميراث، 

چاپ  به  ديگر  نشرية  چند  و  دادگستري  كالي  و  كانون 
يا  و  كتاب  نقد  مقاله ها،  اين  اكثر  موضوع  است.  رسيده 
مقاالت  اين  بر  عالوه  مولف  است.  خطي  نسخ  بررسي 

شماري آثار، تاليفي و به ويژه تصحيحي ديگر نيز دارد.
خود  دست  به  برخي  آثار،  گونه  اين  نشر  و  چاپ 
مؤلف و برخي به دست ديگر پژوهشگران، كاري مفيد 
و  تحقيقات  حاصل  كه  را  ارزشمند  گنجينه اي  كه  است 
تالش ساليان متمادي يك مؤلف است به دست مي دهد.
خواننده را با جريان فكري و حوزه هاي پژوهشي مؤلف 
آشنا مي كند و گسترة متنوعي از موضوعات را فرا روي 
براي  مناسب،  فرصتي  ديگر  سوي  از  و  مي نهد  وي 
عالقه منداني كه موفق به مطالعة آنها در مجالت مختلف 

نشده اند، فراهم مي آورد.

كتاب با پيشگفتاري از مؤلف آغاز مي شود و سپس 
مجموعة مقاالت مي آيد كه در پنج بخش مختلف بدين 
نقد  و  كلي  مباحث  اول:  بخش  گرفته اند:  جاي  شرح 
كتاب هاي مرجع؛ بخش دوم: تاريخ و جغرافياي تاريخي؛ 
بخش سوم: ادبيات؛ بخش چهارم: بررسي و معرفي چند 
نسخة خطي؛ بخش پنجم: گوناگون و كوتاه. در ذيل هر 

مقاله مشخصات محل چاپ پيشين آن درج شده است.
بخش نخست شانزده عنوان مقاله دارد كه عبارت اند از: 
نخستين بايگاني ملي در ايران؛ كتابسازي و پخته خواري؛ 
كتابخانة مجلس، گنجينه اي كم نظير؛ چند سند تازه دربارة 
تا  آغاز  از  ايران:  نشريات  اسدآبادي؛  سيدجمال الدين 
تبريز؛  سفينة  تاريخي  اسناد  و  رساله ها  بررسي  امروز؛ 
ماخذي اساسي در تحقيقات ايراني، كتابنامة بزرگ زبان 
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فرهنگ  دائرةالمعارف نگاري؛  شكوفايي  عصر  فارسي؛ 
شهرها و روستاهاي ايران؛ فرهنگ تأليفات زبان فارسي؛ 
در  كم نظير  گنجينه اي  نوجوانان؛  و  كودكان  فرهنگنامة 
از  ايران  معاصر  دانشوران  فارسي؛  خطي  نسخ  شناسايي 
نگاه اسناد؛ از ايران چه مي دانم؟؛ يادگار پيشواي مشروطه 

در كتابخانة مجلس. 
مؤلف در اين بخش افزون بر معرفي برخي از منابع 
در  نكاتي  طرح  به  تاريخي  و  ادبي  زمينه هاي  در  مرجع 
باب رعايت حقوق مؤلفان و مترجمان نيز مي پردازد كه 
يادآوري آنها در هر دوره، براي محققان امري ضروري 
است؛ چنانكه مؤلف در مقالة «كتابسازي و پخته خواري»، 
به موضوع كپي رايت و رعايت كردن حقوق مؤلف و يا 
مترجم پرداخته و كوشيده است با ارائة برخي مسائل و 
مشكالت و طرح پيشنهادهايي براي حل آنها، به ويژه در 
رابطه با كتاب و كتابخواني، گامي مؤثر در احياي جامعة 

فرهنگي بردارد.
از:  عبارت اند  كه  دارد  مقاله  هجده  دوم  بخش 
ديدگاه  از  كاشي  حسين  نايب  نايبي»؛  «فتح نامة  معماي 
مجتهدي روشنفكر؛ شيوه هاي نو در تفسير اسناد تاريخي؛ 
از  رژي  جنبش  بررسي  خاطره نويس؛  شاه  ناصرالدين 
ديدگاه اقتصادي؛ پيدايش قاجارها در صحنة سياسي ايران؛ 
تاريخ  ظفرنامه:  هجري؛  سده هاي  نخستين  در  جغرافيا 
منظوم ايران از پيدايش اسالم تا زوال ايلخانان؛ شناخت 
سلسله هاي اسالمي از آغاز تا اكنون؛ تكملةاالخبار: كتابي 
برجسته در تاريخ عمومي؛ ساحل نشينان كوير؛ تحقيق يا 
اثري  صفويه؛  ظهور  آستانة  در  ايران  تركمانان  تحريف؛ 
خان  آثار  و  زندگي  ترش:  گز  صفويه؛  ظهور  در  تازه 
ملك ساساني؛ خوي در گذرگاه تاريخ؛ گامي تازه در راه 
يزدشناسي؛ خليج فارس از نگاه اسناد بريتانيا؛ نقش بريتانيا 
در كودتاي تحوالت پس از آن؛ پيشه وري و آذربايجان در 
خاطرات سرتيپ درخشاني؛ سيماي بيرجند در نود سال 
پيش؛ روضةالصفا: بزرگ ترين تاريخ عمومي زبان فارسي؛ 
ويژگي هاي هنري اسناد تاريخي ايران؛ ماوراءالنهر؛ افغان 
شناخت نامة  سعادت نامه؛  هجري؛  نهم  قرن  در  هند  و 
اردستان؛ نگاهي به دفتر تاريخ؛ اين جا تهران است: شيوة 
زندگي در تهران عصر قاجار؛ نامة مهم دهخدا و مدرس 
در پي بازگشت محمدعلي شاه به ايران؛ راس مال: النديم 
تاريخ نگاري  روش  غزنويان؛  تاريخ  در  ناشناخته  اثري 

اثر  مفصل ترين  الفي:  تاريخ  خورموجي؛  حقايق نگار 
تاريخي عصر بابريان؛ نزهت االخبار: نخستين فارسنامه در 
دورة قاجار؛ شبه قاره در ميان سالهاي 949 تا 999ق، ايالت 
ديد  از  جهان  تاريخ  به  نگاهي  تيموريان؛  عصر  در  سند 
دانشمندي مسلمان؛ نسخة خطي تازه ياب مجمل التواريخ 

و القصص.
در بخش سوم هجده مقاله با اين عناوين آمده است: 
نخستين  803ق؛  مورخ  حافظ  ديوان  نسخة  كهن ترين 
چاپ ديوان حافظ؛ سنت گرايي و تجددمآبي در سال هاي 
در  نوآوري  خواندني؛  قصه هاي  حاضر؛  سدة  نخست 
شاهنامة  تصوف،  و  عرفان  در  مجموعه اي  انتحال؛ 
فردوسي به تصحيح ملك الشعراي بهار؛ شعر فارسي در 
هند در اواخر عصر بابريان؛ دخمة ارغون؛ پارسي گويان 
شاعران  منظوم؛  سندبادنامة  قاجار؛  عهد  اواخر  در  يزد 
از  فارسي:  ادبيات  تاريخ  آذر؛  آتشكدة  قهوه  خانه نشين، 
بهار؛  و  خزان  مناظرة  فردوسي؛  عصر  تا  باستان  دوران 
سفينة الفرامين؛ تاج القصص؛ منظومه اي نويافته از خواجه 

نصيرالدين طوسي.
در بخش چهارم يازده مقاله دربارة اين كتاب ها آمده 
است: جهان  دانش؛ عرفات العاشقين؛ چند سند تاريخي 
در ديوان ارسالن مشهدي؛ نوشته هاي تاريخي عبدي بيك 
طوطي نامه؛  قاجار؛  عهد  تاريخي  اسناد  تدوين  شيرازي؛ 
منتخب السادات  از  منظوم  داستاني  عرفاني؛  كوتاه  رسالة 
فرهنگنامه  نوش نامه؛  جبرئيل؛  عرفاني  منظومة  جندقي؛ 

دانشوران ايران.
و باالخره بخش پنجم 24 مقاله در موضوع هاي متنوع 
ـ بنا  تاريخي و ادبي دارد كه بسا هر يك از آنها را مي شدـ 

به موضوع ــ در يكي از چهار بخش مذكور گنجاند.
توجه  نشانگر  بر مي آيد،  اقليم  هفت  مطالعة  از  آنچه 
و  آرشيو ها  كتابخانه ها،  مرجع،  منابع  معرفي  در  مؤلف 
بيش از همه  پرداختن وي به تصحيح متون متنوع و سپس 
نقد و معرفي كتاب است. نشاني ارجاعات مقاله ها به طور 

كامل در پانويس ها ذكر شده است. 
در  مختلف  مقاالت  اين  كه  آنجا  از  است،  گفتني 
ارجاعات  شيوه  بود  بهتر  است،  آمده  گرد  مجموعه  يك 
پانويس ها يكدست مي شد و سرانجام بايد اشاره كرد كه 

كتاب از چاپ و صفحه آرايي خوبي دارد.
ليال رضايي
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زندگي و خدمات علمي و فرهنگي استاد بديع الزمان 
فرهنگي،  مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  فروزانفر/ 

1386ش، 283ص.
زندگي نامه هاي  مجموعه  از  شماره  هشتادوهشتمين 
و  آثار  انجمن  سوي  از  معاصر،  انديشوران  و  محققان 
مفاخر فرهنگي به مناسبت بزرگداشت استاد بديع الزمان 

فروزانفر منتشر شده است. 
از  و  درخشان  چهره هاي  از  فروزانفر،  بديع الزمان 
استادان بي بديل تاريخ ادبيات ايران در سال 1322ق ديده 
به جهان گشود و در سال 1363ش به رحمت الهي واصل 

شد.
ادب  و  علم  به  بي شماري  علمي  خدمات  فروزانفر 
تأليف،  عنوان   260 جمله  از  زيادي  آثار  و  كرده  ايران 

تصحيح و ترجمه از خود برجاي گذاشته است.
در پيشگفتار اين كتاب كه به قلم محمدرضا نصيري 
است، شرح حال مختصري از استاد فروزانفر آمده است. 

عناوين مقاالت ديگر اين كتاب بدين شرح است:

عدم  اصلي  سبب  پور رفعتي؛  عليرضا  زندگي/  يك 
فروزانفر؛  بديع الزمان  غزنه/  دربار  در  فردوسي  پيشرفت 
سعدي و سهروردي/ بديع الزمان فروزانفر؛ تجديد عهدي 
با خاطرة استاد/ عبدالحسين زرين كوب؛ دريغاگوي استاد 
بديع الزمان فروزانفر/ سيمين دانشور؛ پايگاه شرح مثنوي 
شريف در ميان شروح مثنوي/ رضا شجري؛ فزون ز جاه 
ملوك است جاه فردوسي/ سجاد آيدنلو؛ سالشمار زندگي 

و كارنامه/ عنايت اهللا مجيدي.
فاطمه شاملو

كتاب آسمان در آينه، تجلى قرآن كريم بر ديوان كبير 
هنر،  فرهنگستان  انتشارات  مختارپور،  عليرضا  موالنا، 

1386ش.

بررسى  با  اثر،  اين  مؤلف  قهرودى،  مختارپور  عليرضا 
ديوان  به  كه  موالنا  كبير  ديوان  بيت  به  بيت  مطالعة  و 
مولوى پژوهان  بهتر  شناخت  راه  است،  مشهور  شمس 
و  مطالعه  است.  ساخته  فراهم  را  موالنا  انديشه هاى  به 
بررسى ديدگاههاى مولوى درباره قرآن نبايد صرفا متكى 
به بررسى مثنوى معنوى باشد. از اين روى، اين گونه آثار 

كليد فهم بهتر شناخت مولوى به شمار مى رود.
انتشارات  و  چاپ  سازمان  تازگى  به  را  كتاب  اين 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى منتشر كرده است.
تاثير  تحت  مولوى  كه  است  اين  در  اثر  اين  اهميت 
شمس اين ديوان را سروده است. بدين لحاظ بعد عرفانى 
ديدگاههاى تفسيرى موالنا را بيشتر از ديوان او مى توان 
و  شور  حالت  در  آنها  غالب  محتواى  كه  چرا  بازكاويد. 
به  است.  شده  سروده  ناپذيرى  وصف  خلوص  و  شوق 
عبارت ديگر گويا تمامى آن علوم و معارف كه به زبان 
ريخته  غزل  قالب  در  آمده،  مثنوى  در  وحكايت  تمثيل 
شده و در ديوان كبير بازتاب يافته كه البته اين مطلب در 

مورد آيات قرآنى نمود بيشترى دارد.
وسيع  كاربرد  ميزان  و  حجم  آينه  در  آسمان  كتاب 
موالنا و اثرپذيرى وى را ازقرآن كريم نشان مى دهد. اين 
اثر كه در واقع نوعى كشف اآليات موضوعى و تحليلى 
قرآن است و اتفاقًا براى قرآن پژوهان نيز مفيد است، تنوع 
بهره گيرى موالنا از قرآن را نمايانده است. اينكه چه تعداد 
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قرآنى،  تعابير  و  كلمات  رفته،  كار  به  كبير  ديوان  در  آيه 
نام سوره ها، ترجمة آيات به شعر، ذكر مضامين آيات و 
موارد ديگر همه معرف جايگاه واالى معنوى موالناست 
و البته او در اين موضوع با حافظ شيرازى همزبان است 

كه: هر چه دارم از دولت قرآن دارم.
تأليف اين اثر را به گردآورندة فاضل آن كه سال ها 

براى اين اثر زحمت كشيده اند تبريك مى گوييم.
اكبر ايراني

سير تاريخي نقد مالصدرا، عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران، 
هستي نما، 1386ش، 299ص.

زيادي  اعتراضات  و  انتقادات  تاكنون  مالصدرا  زمان  از 
مالصدرا  نقد  تاريخي  سير  كتاب  كه  شده  او  فلسفة  بر 
ده  و  تازه  مقالة  (دو  مقاله  دوازده  طي  را  آنها  تمامي 
قبلي) در بر گرفته است. مؤلف محترم  مقالة چاپ شدة 
نقد  مي شود:  گفته  وقتي  گويد:  آن  پيشگفتار  در  كتاب 
بر  مالصدرا  نقد  يكي  معناست:  دو  به  اين  مالصدرا  بر 
دومي  اين  مالصدرا.  بر  ديگران  نقد  ديگري  و  ديگران 
از  معاصران؛  يا  باشد  گذشتگان  از  دارد:  تقسيماتي  نيز 
نوانديشان باشد يا سنت پرستان؛ از كساني باشد كه اصل 
رد  را  آن  كه  آنان  از  يا  دارند  قبول  را  متعاليه  حكمت 

مي كنند. (ص 7). و آنگاه نقد بر صدرا را به روش وي در 
ارائة فلسفه اش بر مي گرداند كه «هيچ كس دربارة ايشان 
دعوي عصمت نكرده، خودش هم چنين ادعايي نداشته 
است. بر عكس كسي كه به ميدان بحث و جدل مي آيد 
خود را در معرض نقد مي گذارد و تا زنده بود از مباحثه 
و  نداشته  دريغ  پاسخ هيچ گاه  رّد و ايراد و پرسش و  و 
دلتنگي  نشان نمي داده است، زيرا جرئت انديشيدن داشته 

و به انديشيدن حرمت مي نهاده است» (ص 29 ـ 30).
در كتاب مزبور بر مالصدرا در مسائل متعددي چون 
حركت جوهري، اصالت وجود، تأويل آيات قرآن، معاد 
و  عاقل  اتحاد  ثابته،  اعيان  آن،  تطور  و  نفس  جسماني، 
معقول، عذاب دوزخيان، حشر و حوش، نحوة فاعليت 
علم  جزئي،  ادراكات  و  حيوانات  الحقيقه...،  بسيط  خدا، 
حق تعالي به اشيا و ... نيز اقتباس وي از ديگران (بدون 
متكلمان،  شيخيه،  ماهيتي ها،  اصالت  سوي  از  ارجاع)، 
ماركسيست هاي معاصر، طرفداران علوم جديده نكته گيري 
شده و بنابر زمينه هاي فكري منتقدان و ميزان مخالفت و 
موافقت آنان، پاسخ هايي به صدرا يا از همو ارائه گرديده 
است. مؤلف محترم نيز كه خود يكي از نقادان صدراست، 
نهايتًا فلسفة وي را «صلح كلي» بين مشاء و اشراق مي داند 
(نك: ص 12 ـ 15). او «تأويل» غليظ صدرالمتألهين را 
همسو با تالش اكثر حكماي اسالمي جهت حفظ دين و 

فلسفه (باهم) مي بيند. (رش: ص 30ـ31)
يك  مالصدرا (همچون  نقد  تاريخي  سير  كتاب  خالصه 
مجموعه) مي تواند درآمدي بر نقد حكمت متعاليه يا به 
تعبيري فلسفة اسالمي در زمان باشد و از اين لحاظ به 
عنوان مرجع و هم فتح بابي جهت تحقيقات بيشتر مورد 
استفادة عالقه مندان قرار گيرد. همان طور كه مؤلف محترم 
آن مي گويد: در اين بحث حقيقتًا در آغاز راه هستيم و 
اگر فلسفه هاي بزرگ را خوابهايي بينگاريم كه بايد تعبير 
شود، به قول يكي از بزرگان «صعب بودنش آن است كه 
اصلي  صورت  كردن  پيدا  و  مغيرات  و  زوايد  حذف  در 

بايد تأمل كرد» (ص 8).
ولي قيطراني


