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احد  تصحيح  انصاري،  جابر  محمدبن  تحفةالسالطين، 
فرامرز قراملكي، تهران، ميراث مكتوب، 1386ش.

علم  تعليمي  آثار  از  يكي  انصاري  محمد  تحفةالسالطين 
كه  است  هجرى  يازدهم  سدة  از  مانده  جاي  به  منطق، 
فالسفة  منطق  معتبر  كتب  اساس  بر  عمدتًا  و  فارسي  به 
مسلمان همچون شفا (ابن سينا) شرح اشارات (فخر رازي 
يافته كه در عين حال  نصيرالدين طوسي) و... تأليف  و 
حاوي نكاتى نو در علم مزبور است. مصحح محترم آن 
كه خود از استادان دانشگاه و مدرس منطق است همت 
استخراج  را  تحفه  تأليف  جهت  انصاري  مراجع  نموده 
كرده و به روش تطبيقي، مقدمه و تعليقات عالمانة مرتبي 
خواننده  كه  است  افزوده  كتاب  بر  83ص)  هم  (روي 
مي تواند براي فهم بيشتر مطالب كتاب از آنها بهرة فراوان 
ببرد. كشف نوآوري هاي مؤلف، تطبيق و شمارش مطالب 

مراجع مختلف كتاب (در قالب جدول يا گفتاورد) و نيز 
ذكر اقتباسات مؤلف، توضيحات دقيِق مبسوط و مستند 

از محاسن تحفةالسالطين چاپي است.
منطق  تاريخي  سير  بيان  با  مقدمه  در  محترم  مصحح 
ارسطو در دنياي اسالم، «چهار نظام منطق نگاري نُه بخش 
يوناني مآب، منطق نگاري دو بخشي سينوي، منطق نگاري 
التقاطي و منطق نگاري تلفيقي» را نتيجة تالش منطق دانان 
مسلمان مي داند (ص بيست ويك ــ بيست ودو) و معتقد 
همچون  منطقي  مسائل  در  نوآوري هايي  آنان  كه  است 
تصور و تصديق، قضايا و... داشته به خصوص در سده هاي 
هشتم تا يازدهم هجرى رساله هايي هم در مسائل مزبور 

نوشته اند (ص بيست ودو ــ بيست وسه).
تحفةالسالطين، جايگاه  بخش بعدي مقدمه از مؤلف 
تاريخي و ساختار و نظام منطق نگاري و نيز ويژگي هاي 

آن سخن مي گويد.
همچون  تحفةالسالطين  بر  خود  تعليقات  در  مصحح 
مقدمة آن به طور تطبيقي به تحليل آراى مؤلف و نشان دادن 
برخي  نقد  و  ارجاعات  منابع،  بيان  انصاري،  نوآوري هاي 

مواضع وي و نيز رفع نواقص عمدة كتاب مي پردازد.
تحقيق  و  متن  تصحيح  با  قراملكي  فرامرز  احد  دكتر 
تطبيقي محتواي تحفةالسالطين و بر شمردن مفصل موارد 
اختالف و اشتراك نظر منطقي انصاري با بزرگان فلسفة 
ستودني  ارزشمند و  كه  داده  انجام  سترگي  كار  اسالمي، 
است؛ اما با وجود اين برخي نارسايي ها در انشاى مقدمه 
كه  مي آيد  ديده  به  چاپي  غلط هاي  هم  و  تعليقات  و 
متوسط  خوانندة  براي  خصوص  به  را  مطالب  فهم  بعضًا 
و  دوبخشي  منطق  اينكه  از  گفت  بايد  مي سازد.  دشوار 
نداده  توضيح  و  تعليمي  كتاب  يك  مقدمة  را  بخشي  نُه 
(مگر در تعليقات، ص 316) يا اينكه نشاني كامل برخي 
نوشته هايش را (كه عنوان آنها را آورده، ص 316، 326) 
ذكر نكرده، گويا مخاطبان خاصي را در نظر داشته كه با 
نبردن  كار  به  البته  آشنايند.  ايشان  نگارش  طرز  و  روش 
عالئم نقطه گذاري در بيشتر جاها نيز رواني جمله ها را از 
بين برده است، طوري كه خوانندة متخصص هم ممكن 
است براي فهم يك جمله يا پاراگراف (مثًال در صفحات 
359، 365، 370) مجبور شود آن را چند بار مرور كند. 

فهرست منابع (در آخر كتاب) هم ناقص است.
ولي قيطراني
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و  ويرايش  گزينش،  صفاءالحق،  رساالت  منتخب 
ميراث  تهران،  قراگزلو،  ذكاوتي  عليرضا  از  تعليقات 

مكتوب، 1386ش، 97 ص.

منتخب رساالت صفاءالحق (همداني) يا حكيم سيدحسن 
مدني متخلص به صفاءالحق (1256ـ 1341ش) شامل دو 
شرح حال (به قلم خودش) (ص 1ـ 24)، رسالة بزبِزكان 
(ص 25ـ 62)، رسالة كليه (ص 63ـ 82)، چند صفحه 
عنوان) (ص 83ـ86) و فهرست  موسيقي (بدون  دربارة 
اصطالحات فني و علمي و نيز واژه ها و تعبيرات محلي 
است كه با كوشش آقاى ذكاوتي به چاپ رسيده است. 
نوشته هاي  اساس  (بر  مقاله اي  پيشتر  كه  محترم  مصحح 
ويژگي هاي  و  آثار  تحليل  و  حال  شرح  در  صفاءالحق) 
همداني  صفاءالحق  «حكيم  (نك:  نگاشته  وي  شخصيتي 
ش  س 5،  فرهنگي،  كيهان  ناشناخته»،  هنرمند  و  عارف 
مقدمة  در  نيز  بار  اين   ،(40 39ـ  ص  1376ش،   ،10
با  و  نكته جويانه  اشارتي  صفاءالحق  رساالت  منتخب 
موارد  مؤثرترين  و  مهم ترين  بر  منابع  برخي  به  استناد 
تفصيل  و  دارد  مؤلف  (خودنوشت)  سرگذشت نامة 
جمله  از  مي دهد.  ارجاع  وي  اصلي  نوشتة  به  را  مطلب 
تجددطلبي،  مشروطه،  نهضت  در  فعاليت  خصوصياِت 
تبحر در طب قديم و آشنايي با طب جديد، دامپزشكي و 
داروشناسي (به ويژه در نوع سنتي آن)،  آشنايي با عقايد 
ملل و نحل خاورميانه (بر اثر سير و سياحت)،  سرودن 
شعر (صاحب ديوان) و ... را از او بر مي شمارد و دربارة 
برخي از آنها مي گويد: «مخالفت صفاءالحق با تجددطلبي 
به شيوة رضاخاني به معني اين نيست كه او با علم جديد 
و صنعت و ملي گرايي به معني صحيح آن مخالف بوده 

است. بر عكس او شخصًا طبيبي آشنا به شيوه هاي قديم و 
جديد طبابت و خواستار آبادي مملكت و ترويج صنايع 
داخلي و پيشگيري از غربزدگي است؛ ضمن آنكه خود 
نيز  نقاش  و  خوشنويس  و  موسيقدان  طبابت،  بر  عالوه 
بوده است» (ص ده). يا: «... غزليات صفاءالحق در سبك 
هندي است و بعضي ابياتش پيچيده است و چنان نيست 

كه آسان فهميده شود» (ص دوازده).
آموزنده اي در بيان دو شيوة  منتخب... حاوي نكات 
پزشكي جديد و قديم، برخي واژه ها و ضرب المثل هاي 
همداني، نحوة وكالت مجلس (زمان مؤلف)، تاريخ همدان 
(در جنگ جهاني اول)، شرايط اجتماعي آن زمان (حال 
سودجويان  فرهنِگ  ضد  (و  مردم  فرهنگ  و...)،  رعيت 
طبيعي)،  حوادث  بروز  مواقع  در  خصوص  به  دزدان  و 
(دامداري،  حيوانات  پرورش  و  دامپزشكي  گرايي،  ملي 
و  آفاقي  تحليل  كاربردي)،  بسيار  تعليمات  با  طيورداري 
انفسي از موجودات (البته بيشتر، از حيوانات)، اخالق در 
موسيقي  و  ادبيات  تربيت،  و  تعليم  گياه شناسي،  زندگي، 

است كه خواننده مي تواند از آن بهره هاي فراوان ببرد. 
در اينجا به گفتاوردي از كتاب مذكور اكتفا مي كنيم:

گوسفند  گله هاي  بين  در  امروز  دامپزشكي  «موافق 
(گري)  گال  داراي  بزها  و  گوسفندها  از  بسياري  بز  و 
پيدا مي شود و پشم و موي آنها در بعضي از اعضايشان 
ريخته است. اگر اين قبيل حيوانات را از نزديك با دقت 
امتحان كنند روي دماغ و گوش ها و گاهي اوقات روي 
پاهاي آنها َگَمَره بسته (پوسه پوسه) يا لكه هاي زخم روي 
پوست مشاهده مي شود و حيوان ها شروع به خاريدن بدن 
نموده به سرعت الغر مي شوند شيرشان كم و پشمشان 
مي ريزد اگر جلوگيري و معالجه شان نكنند خواهند مرد... 
حتي المقدور بايد معالجه زودتر شروع شود ابتدا با آب 
و خرده آجر يا سنگ پا گمره ها را سائيده و به خوبي دماغ 
و گوش ها و ساير عضو مريض را پاك نمود بعد پارچة 
به  خوبي  به  را  مريض  محل  و  بزنند  نفت  در  را  تميزي 
بايد  روز  ده  گذشتن  از  پس  عمل  اين  كنند  آلوده  نفت 
تكرار شود و هرگاه فراهم شود يك بطري سركه با يك 
مثقال كات هندي داخل كنند... به عضو عليل بمالند و...» 

(ص 46).
ولي قيطراني
مدرس دانشگاه همدان
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تصحيح  به  بغدادي،  بهاءالدين  الترّسل،  الي  التوّسل 
1385ش،  اساطير،  اول،  چاپ  تهران،  بهمنيار،  احمد 

389ص.

مؤيد  محمدبن  بهاءالدين  منشآت  از  مجموعه اي  كتاب 
و  است  خوارزمشاه،  تكش  عالءالدين  منشي  بغدادي، 
بديع  منتجب  الدين  اثر  عتبةالكتبة،  از  پس  گفت  مي توان 
جويني، دومين مجموعة مدون و در دسترس از نامه هاي 
كهن اداري و رسمي زبان فارسي همين اثر است. التوسل 
فني  نثر  نمونه هاي  بهترين  از  يكي  بايد  را  الترسل  الي 
و درباري قرن ششم دانست. فراواني واژگان و عبارات 
افعال  حذف  موازنه،  و  سجع  و  مترادفات  كثرت  عربي، 
اين  سبكي  ويژگي هاي  از  تأليف  ضعف  و  قرينه  بدون 
تهران،  (سبك شناسي،  بهار  ملك الشعراي  است.  كتاب 
بديهه، چ9،  1376ش، 871/2) در مورد دورة تأليف اين 
كتاب مي گويد: «مقدمة فساد نثر در اين دوره آغاز مي كند 
و بالي عام و تطويالت بالطايل و عبارت بي مغز، از اين 

زمان بر سر نثر زيباي پارسي فرود مي آيند.»
و  پيامبر  و  خدا  ستايش  در  ديباچه اي  شامل  التوسل 
مقدمه اي  وقت،  وزير  مدح  در  مقدمه اي  زمان،  پادشاه 
گوناگون  هاي  سبك  و  فارسي  انشاي  شيوة  مورد  در 
اصلي  قسم  سه  مقدمات،  اين  از  پس  است.  نويسندگان 
منشورها  ها،  فرمان  حاوي  نخست  قسم  مي آيد:  كتاب 
و  سلطانيات  دربردارندة  دوم  قسم  است،  عهدنامه ها  و 
زير  ملوك  و  امرا  به  پادشاه  سوي  از  كه  است  نامه هايي 

دست نوشته شده و قسم سوم شامل اخوانيات يا نامه هاي 
دوستانه است.

نسخ مورد استفادة استاد بهمنيار در تصحيح اين اثر 
عبارت است از:

نسخ  خط  به  و  ق  سال 668  در  كه  ليدن،  نسخة   .1
كتابت شده است. برخي از اوراق پاياني اين نسخه جابه جا 
شده است و اختالفي در رسم  الخط آن به چشم مي خورد، 

اما روي هم رفته دستنويسي است خوانا و صحيح.
2. نسخة پاريس، كه در سال 684ق در شهر انطاليه، 
تعليق  به  متمايل  نسخ  خط  به  و  صغير،  آسياي  در  واقع 
كتابت شده است. چند صفحة آغازين اين نسخه افتاده 
است، اما در پايان آن مكتوبي مفصل درج گرديده كه در 
نسخة ليدن نيامده و الحاقي به نظر مي رسد؛ اين مكتوب 
مي دهد.  شرح  شادياخ  حبس  ايام  در  را  نويسنده  احوال 
مجمع الفصحا (به تصحيح  دربارة اين واقعه، هدايت در 
1382ش،  بخش1  چ2،  اميركبير،  تهران،  مصفا،  مظاهر 
اجل  صاحب  «وقتي  مي گويد:  چنين   (612 ص  ج1،  از 
شمس الدوله مسعود از وي آزرده شد، وي را قيد و حبس 
كرد و در حبس بمرد.» در پايان اين نسخه مجموعه اي 
از منشآت سلجوقيان روم و نامه هاي سلطان جالل الدين 
به  را  رساله ها  اين  قزويني  استاد  است؛  آمده  منكبرني 
شهاب الدين محمد نسوي، نويسندة نفثةالمصدور، منسوب 
داشته است. به اين دستنويس ابيات و عبارات متعددي 
الحاق گرديده و اغالط و تصرفات فراواني در آن ديده 

مي شود.
در  وقت،  معارف  وزارت  اشارت  به  قزويني،  عالمه 
سال 1310ش از اين دو نسخه عكس هايي فراهم آورد 
و به ايران ارسال داشت. استاد بهمنيار در سال 1315ش 
اين اثر را تصحيح و منتشر كرد. او نسخة ليدن را اساس 
قرار داد، آن را با نسخة پاريس مقابله نمود و اختالفات را 
در پاورقي ضبط كرد. مكتوب شادياخ نيز بر اساس تنها 
نسخة موجود، نسخة پاريس، بازنويسي شد. او برخي از 
در  داد.  شرح  پاورقي ها  در  هم  را  متن  دشوار  هاى  واژه 
پايان كتاب فهرست اعالم به چشم مي خورد. كتاب اكنون 

بار ديگر، به صورت افست به چاپ رسيده است.
سيد محمد صاحبي
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ميرافضلي،  سيدعلي  پژوهش  كرمان،  قديم  شاعران 
تهران، نشر كازرونيه، 1386ش.

ما در تاريخ ادبيات خود با نام سرايندگان بسياري مواجه 
مي شويم كه فقط اشاره اي به نام و چند بيتي از سروده هاي 
ايشان در تذكره ها و يا جنگ هاي قديمي ثبت شده است 
و جز اين، اطالع بيشتري از زندگي آنان نداريم. برخي از 
اين سرايندگان از آغازگران سرايش شعر فارسي بوده يا 
از شاعران تأثيرگذار در شعر ادوار بعدي بوده اند و آگاهي 
ادبيات  تاريخ  براي  ايشان  شعر  و  زندگي  دربارة  دقيق 

فارسي ضروري است.
بيشتر  جزئيات  از  آگاهي  براي  كه  ناگزيريم  ما 
به  دستيابي  همچنين  و  سرايندگان  اين  زندگي  دربارة 
سروده هاى بيشترى از آنان به تذكره ها، كتاب هاي تاريخ 
و جنگ هاي كهن ــ و گاه نيز فرهنگ هاي لغت ــ رجوع 
كنيم. چه بسا با يك عبارِت دعايي در كنار نام يك سراينده، 

بتوانيم دريابيم كه تا چه دوره اي زنده بوده است.
اينكه امروزه شمار قابل توجهي از سروده هاي پراكندة 
رودكي، كسائي و... به صورت آثار مستقل در اختيار ما 
اين  در  معاصر  پژوهشگران  تتبعات  حاصل  گرفته،  قرار 
گونه آثار است. اما در اين مورد يك نكته را بايد مدنظر 
قرار داد و آن اينكه بسياري از پژوهش هايي كه پيش از 
اين انجام گرفته، بر مبناي محتويات تذكره ها و كتاب هاي 
تاريخي و ادبي بوده است و متأسفانه به جنگ هاي قديمي، 

آن چنانكه بايسته مي باشد، توجهي مبذول نشده است.
فوايد و ارزش هاي جنگ هاي كهن بر كسي پوشيده 
ــ  فارسي  تذكره هاي  كه  باشيم  داشته  توجه  اگر  نيست. 
غير از دو سه اثرــ همگي پس از سدة دهم هجري پديد 
آمده است و اگر در نظر بگيريم كه محتويات بسياري از 
خصوص دربارة سرايندگان متقدم ــ  اين تذكره ها ــ به 
رونويسي از آثار پيشين بوده است، آنگاه درمي يابيم كه 

چرا بايد غير از اين آثار، از ديگر منابع ــ و به خصوص 
جنگ هاي كهن ــ نيز استفاده كنيم.

پژوهشگر سخت كوش، آقاي  توسط  كاري كه اخيراً 
پژوهش هايي  جمله  از  يافته،  انجام  ميرافضلي،  سيدعلي 
است كه براي پاسخگويي به نياز فوق تدوين شده است. 
ما پيش از اين چند اثر تحقيقي و به خصوص پژوهش 
دربارة ترانه هاي خيام را از آقاي ميرافضلي شاهد بوده ايم 
از  نمونه اي  كرده اند،  ارائه  اكنون  ايشان  كه  پژوهشي  و 
پژوهش هاي روشمند در گردآوري آثار سرايندگان گمنام 

ــ يا كمتر شناخته شدة ــ زبان فارسي به شمار مي آيد.
ايشان در جستجويي كه در چندين جنگ و مجموعة 
ـ داشته اند، اشعار  ـ و همچنين چندين كتاب چاپيـ  كهنـ 
تا  ششم  سده هاي  در  كرمان  خطة  سرايندگان  از  تن   26
نهم هجري را استخراج كرده و با يك طبقه بندي علمي 
آنچه  مطابق  كرده اند.  گردآوري  حاضر  كتاب  قالب  در 
ايشان در مقدمة كتاب آورده اند، نام و آثار برخي از اين 
سرايندگان ــ همچون محمود منّور كرماني، شمس اوحد 
كرماني، محمود كرماني و... ــ نخستين بار در اين كتاب 
نيز  شده  شناخته  سرايندگان  مورد  در  است.  شده  عرضه 
است  شعر  تعدادي  كشف  به  منجر  ايشان  جستجوهاي 
ايشان  اشعار  از  مضبوط  مجموعه هاي  و  دواوين  در  كه 

موجود نبوده و در كتاب حاضر گردآوري شده است.
عنوان  با  را  بخشي  مطلب،  به  ورود  براي  نويسنده 
«گوشه هايي از سه قرن تاريخ شعر كرمان» در آغاز كتاب 
و  اشخاص  برخي  دربارة  را  گفتارهايي  آن،  در  و  آورده 
است.  ساخته  مندرج  موضوع،  با  مرتبط  تاريخي  وقايع 
پس از آن به بخش اصلي كتاب ــ يعني بخش مرتبط با 

زندگي و شعر سرايندگان ــ پرداخته است.
شيوة آقاي ميرافضلي در كتاب حاضر چنين است كه 
ابتدا به نقل اطالعات مرتبط با زندگي و شعر هر سراينده 
پرداخته و پس از آن به درج شعرهايي پرداخته اند كه از 
اين سرايندگان در جنگ هاي مورد استفادة ايشان موجود 
بوده است. در صورت لزوم نيز برخي منابع چاپي مورد 

استفاده قرار گرفته است.
و  رباعي  قصيده،  از  اعّم  ــ  اشعار  از  كدام  هر  منبع 
...ــ نيز با اشارة دقيق به جايگاه آن در نسخة خطي ــ 
يا كتاب ــ مشخص شده و در صورت لزوم، توضيحات 
است.  شده  ذكر  ابيات  و  اشعار  مورد  در  استدراكاتي  و 
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كه  است  مندرج  كتاب ها»  و  كسان  «نماية  نيز  پايان  در 
خواننده را در جستجوي اعالم متن ياري مي رساند.

الزم به ذكر است كه آقاي ميرافضلي كتاب خود را به 
پاس نيم قرن تالش در معرفي تاريخ و فرهنگ كرمان، به 

«دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي» پيشكش كرده اند.
پژوهش هايي همچون كتاب آقاي ميرافضلي نشانگر 
اين حقيقت است كه براي تدوين تاريخ ادبيات فارسي 
دارد.  وجود  بيشتر  جستجوي  و  بررسي  جاي  هم  هنوز 
انجام اين گونه پژوهش ها و انتشار آنها مي تواند پايه هايي 
كه  است  الزم  و  باشد  ما  ادبيات  تاريخ  تكميل  براي 
پژوهشگران، كارهاي مشابهي را راجع به آثار سرايندگان 

مناطق ديگر نيز به انجام برسانند.
جا دارد در اينجا اشاره اي داشته باشيم كاري مشابه كه 
سال ها پيش توسط دكتر محمود مدبري انجام شده و جزو 
پژوهش هاي بسيار ارزنده در اين زمينه به شمار مي آيد. 
مشخصات اثر مذكور چنين است: شرح احوال و اشعار 
شاعران بي ديوان در قرن هاي 3 و 4 و 5 هجري قمري، 
1370ش.  پانوس،  نشر  تهران،  مدبري،  محمود  تصحيح 
اين كتاب از پژوهش هاي كارآمد دربارة زندگي و شعر 
شمار  به  هجري  ششم  سدة  تا  فارسي  زبان  سرايندگان 
و  كتاب  ده ها  دل  از  ستايش  قابل  تالشي  با  كه  مي آيد 
شايسته  كه  چنان  متأّسفانه  و  آمده  فراهم  خطي  نسخة 

مي باشد، مورد توجه قرار نگرفته است.
ع. ص

چشم اندازهاي تازه دربارة ايران دورة صفويه
New Perspectives on Safavid Iran, Edited by: 

Michell Colin.

دربارة  مختلف  محققان  از  مقاالتي  مجموعه  كتاب،  اين 
صفويه  مربوط به ايران در دورة  گوناگوني  موضوع هاي 
به  نسبت  تازه  ديدگاه هاي  طرح  آنها،  ويژگي  كه  است 
واقع  در  مجموعه،  اين  است.  ايران  تاريخ  از  دوره  اين 
سيوري،  راجر  يادبود  و  بزرگداشت  در  اى  ارج نامه 
محقق پرمايه و متخصص در تاريخ دورة صفويه است. 
نويسندگان از مليت هاي مختلف اند و تنها مالك انتخاب 
مقاالتى تخصصي بوده است. كتاب، با مقاله اي از اِآلزار 

بائوم، در باب كتابشناسي راجر سيورى آغاز مي شود. 
دارد:  بخش  دو  آغازين،  مقالة  اين  از  پس  كتاب، 

بخش نخست، شامل شش مقالة بلند دربارة موضوع هاي 
صفويه،  دوران  سياسي  و  اجتماعي  تاريخي،  گوناگون 
داخلي و يا در رابطه با همسايگان و دولت هاي ديگر، بر 
مبناي منابع و مآخذ مكتوب، است. بخش دوم، چهار مقاله 
از گونه اي ديگر دارد كه به موضوع هايي چون معماري، 

زيبايي شناسي، هنر و موارد توصيفي مي پردازند. 
چشم اندازهاى تازه دربارة ايران دورة صفويه را مؤسسة 

انتشارات راتليج انگلستان به زودى منتشر مى كند.

ادبيات فارسي جديد در افغانستان 
Modern Persian Literature in Afghanistan, Wali 

Ahmadi.

و  شكل  دربارة  گوناگون  ديدگاه هاي  شامل  كتاب  اين 
تاريخچة ادبيات فارسي جديد در افغانستان است.

نويسنده مسير خاصي را ــ كه بيش از آنكه به معني 
معمول اثرى تحقيقي باشد، حاوي نظريه هاي او بر روي 
موضوع است ــ در پيش گرفته است. هرچند در روش 
بلكه  نمي كند،  دنبال  را  خاصي  نظم  خود  آراى  معرفي 
شرح  يك،  هر  براي  و  مي رود  پيش   موضوع  ترتيب  با 
مركزي  بازگشت  نقطة  مي آورد.  آن  خور  در  تفصيلي  و 
گرفتار  و  است  شده  اشغال  افغانستان  نويسنده،  انديشة 
جنگ داخلي و مورد حملة «ضد تروريستي» غرب، در 
حالي كه درست در همين دوران هاي ناآرامي و آشوب، 
گروه قابل توجهي شاعر و داستان نويس، در خود پرورانده 
است. در اين كتاب، شعر و داستان فارسي افغانانى مورد 
تحليل و نقد قرار مي گيرند كه در برابر سياسي سازي همه 
چيز از جمله ادبيات ــ كه در جامعه اي با مشخصات باال 
زير  از  شانه  بي آنكه  كرده اند،  مقاومت  ــ  است  معمول 

سياست خالي كنند يا منكر دولت مدرن باشند. 
فهرست مندرجات كتاب چنين است: 

غبار»:  و  «گرد  فراسوي   .1 نوگرايي؛  معماي  مقدمه: 
[ملي]  منظومه هاي   .2 مدرنيته؛  فرهنگ  به  بخشيدن  نظم 
معيار،؛ 3. پايان هاي خطرناك تاريخ: ابراز عقيده  حقيقت 
و منظومه اي ملي گرايانه؛ 4. ادبيات فرامين الهي و بحران 
اعتقاد؛ 5. مخالفت با تمركززدايي: پسايند، سخن  پاياني، 

فرجامين سخن، رقابت با تاريخ.
زودى  به  را  افغانستان  در  جديد  فارسى  ادبيات 

انتشارات راتليج منتشر مى كند.
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حاج  آيت اهللا  فرهنگي  علمي و  خدمات  زندگي نامه و 
مفاخر  و  آثار  انجمن  نجم آبادي،  ابوالفضل  ميرزا 

فرهنگي، 1387ش، 202 ص.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در سلسله بزرگداشت هايش 
به تجليل و تكريم حاج ميرزا ابوالفضل نجم آبادي پرداخته 
و هشتاد و نهمين شمارة بزرگداشتنامه هاي خود را به نام 

اين فقيه بزرگ اختصاص داده است.
دودمان  از  اصول،  و  فقه  مدرس  نجم آبادي  مرحوم 
و  مقدمات  تحصيالت  از  پس  بود.  برخاسته  فقاهت 
و  كرد  استفاده  تهران  بزرگ  مدرسان  محضر  از  سطوح 
سپس به نجف اشرف رفت. پس از بازگشت به تهران در 
مدرسه و مسجد شيخ هادي نجم آبادي و مدرسة مروي و 
باالخره در مدرسة عالي سپهساالر به تدريس فقه و اصول 
پرداخت و در سال 1344ش درگذشت. از نجم آبادي آثار 

بسياري در فقه و اصول به عربي و فارسي باقي است.
مهدي  پيش گفتار/  است:  مطالب  اين  داراى  كتاب 
محقق؛ العلماء باقون مابقي الدهر/ محمدعلي نجم آبادي؛ 
طرحي از يك زندگي/ محمد كريما؛ علل ترجمة كتاب 
نفيس المراجعات/ ابوالفضل نجم آبادي؛ سعادت چيست 
تفاهم/  اصل  عدالت نژاد؛  جعفر  كيست؟/  سعادتمند  و 
ابوذر/  فيلسوف  فرزند  بروجردي؛  علوي  محمدجواد 
صلحا/  صالح  سلف  نجم آبادي:  كرماني؛  ناظرزادة  فرناز 
محمدجواد علوي بروجردي؛ باسط فقه و فرهنگ/ محمود 

شريفي؛ آيت اهللا درخانه/ امير محمد مدرسي طهراني.
فاطمه شاملو

وفايى،  عباسعلى  ازبكى،  زبان  بر  فارسى  زبان  تأثير 
تهران، چاپ اول، الهدى، 1385ش، 159ص.

على  دكتر  همچون  محققانى،  كار   تداوم  در  كتاب  اين 
رواقى در كتاب زبان فرارودى، كه دربارة رواج و تأثير 
زبان فارسى را در خارج از مرزهاى كنونى ايران پژوهش 

كرده اند، نوشته شده است. 
پيش از روزگار تيموريان فارسى زبان رسمى و رايج 
در منطقة ازبكستان كنونى بود، اما در دورة ايشان زبان 
تركى جايگزين زبان فارسى شد، با وجود اين زبان فارسى 
فراوانى  زندگانى خود ادامه داد و تأثير  در ازبكستان به 
تأثير  عوامل  از  مقدمه  در  نويسنده  نهاد.  ازبكى  زبان  بر 
حضور  او  مى گويد.  سخن  ازبكى  زبان  بر  فارسى  زبان 
تاجيكان در اين كشور، همگونى خط فارسى و ازبكى، 
اين  ذولسانين  شاعران  ازبكستان،  خطى  نسخ  ميراث 
كشور و همسايگى با كشورهاى فارسى زبان افغانستان و 
تاجيكستان و آموزش زبان فارسى در مراكز علمى آن را 

از مهمترين علل اين تأثيرپذيرى مى داند. 
دخيل  هاى  واژه  دستورى  و  علمى  گونه اى  به  اثر 
ساختمان  و  بررسى  را  معاصر  ازبكى  زبان  در  فارسى 
هايى  واژه  مى كند؛  تنظيم  مشخص  طبقاتى  در  را  واژه ها 
كه با ساخت هاى خاص و معانى ويژه اى در اين زبان به 

كار رفته است. 
فصل  شش  است :  شده  تدوين  فصل  نه  در  كتاب 
آغازين آن مربوط به اسم ، گروه اسمى و وابسته هاى آن 
حروف  و  اصوات  قيود،  از  پايانى  فصل  سه  در  و  است 
سخن مى رود. اما دربارة مقولة دستورى فعل بحثى مطرح 
نمى شود. در آغاز هر بخش توضيحى مختصر دربارة مقوله 
دستورى مورد نظر مى آيد و سپس نمونه هايى از واژه هاى 
دخيل فارسى همراه با معناى ويژة آن در زبان ازبكى و 
نويسنده  مى شود.  ذكر  آن  كاربرد  چگونگى  از  شواهدى 
واژه ها و شواهد اين كتاب را از گفتارهاى شفاهى فراهم 
آورده و از متون مكتوب بهره نبرده است. در پايان كتاب 

فهرست منابع درج شده است.
م.ص
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مكه) 1296ـ1297ق، 1258ـ  (سفرنامة  الُحّجاج  هداية 
كوشش  به  تبريزى،  طباطبايى  محمدرضا  1259ش، 

رسول جعفريان، قم، 1386ش، 296 ص.

كتاب يكي از چندين سفرنامة حجى است كه اين ناشر 
بسيار  كتاب  اين  نسخة  است.  كرده  منتشر  تازگي  به 
فراواني  از  مصحح  همه  اين  با  خواناست،  و  خط  خوش 

نام جاي هاي ذكرشده در آن اظهار گاليه كرده است. 
مؤلف ابتدا شروع به فصل بندى آن، بدين قرار مي كند: 
فصل اول: در ذكر بعضى از فوايد سفر است؛ فصل دويم: 
در آداب سفر؛ فصل سيم: همراهان. اما به ناگاه فصل بندى 

را رها مي كند و به ادامة متن سفرنامه مى پردازد.
اين سفرنامه ويژگي هاي مهمي دارد، كه از جمله آنها 

مي توان به اين موارد اشاره كرد:
1. نويسنده تحصيل كردة مدارس جديد بوده و با فرهنگ 

روز دنيا نيز آشنايي كامل داشته است.
2. در اين سفر نويسنده در معيت ثقة االسالم ميرزا شفيع 
بوده است و شرحى از رفتارهاى نامبرده در طول سفر دارد.
3. مؤلف يادداشت هاى سفر را در طول سفر نوشته و پس 

از بازگشت تدوين كرده است.
4. مؤلف كوشيده است در تدوين كتاب از منابع مختلفى 
استفاده كند و عالوه بر مشاهدات روزانه درگير مباحث 

موضوعى نيز شده است.
از  كاستن  براي  كه  مي دهد  قرار  اختيار  در  اطالعاتي   .5

مشكالت سفر و راه الزم اند.

6. وى در باب آداب و معاشرت با ديگران در عربستان، 
خصوصًا شهرهاي مكه و مدينه نكاتي را يادآور مي شود.
7. به حيله هاى افراد متقلب براى فريب حجاج اشاره دارد.

8. اطالعات جغرافيايى مفيدي ارائه مي دهد.
9. بحث هايي در انواع پول ها، اوزان و اندازه گيرى ها دارد.

يا  شهرها  در  ايران  كنسولى  نمايندگان  دربارة   .10
كشورهاى مختلف اطالعات خوبي مي دهد.

همان  حج  در  حاضر  رجال  از  برخى  خصوص  در   .11
سال شرح  و توضيح مي دهد.

12. توصيف و اطالعاتي دربارة اماكن تاريخى ارائه مي كند.
دو مسير رفت و برگشت به صورت مبسوطي شرح 

داده شده است:
شرح مسير رفت: حاجى در مسير سفر از آذربايجان 
خودمختار  (جمهورى  فعلى  آذربايجان  جمهورى  به 
شود،  مى  كنونى  ارمنستان  وارد  سپس  رود؛  مى  نخجوان) 
به تركيه مى رود، و از عرض كشور عبور مى كند و وارد 
به  سپس  و  ازمير  به  كشتى  با  و  مى شود  استانبول  شهر 
مصر (اسكندريه) مى رسد. آنگاه به جده وارد مى شود و 
به مكه عزيمت مى كند. توضيحات مؤلف از جزئيات مكه 

و مدينه بسيار خواندنى است.
شرح مسير بازگشت: از اسكله ينبع به سمت بيروت 
در لبنان حركت مى كند و از آنجا به استانبول، سپس به 
تفليس و قره باغ مى رود و در نهايت وارد ايران مى شود. 
با  و  بازديد  عباس  شاه  مسجد  از  بازگشت  مسير  در  او 
كشيش بزرگ ارامنه و جمعى از مسيحيان ديدار مى كند.

زبان  بر  عالوه  حاجى  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
فرانسه، با حساب، هندسه، جغرافى و نقشه كشى نيز آشنا 

بوده است.
به  كتاب  تصحيح  در  محترم  مصحح  كه  عناوينى 
تسهيل  متن را  خوانش  و  بجاست  بسيار  است  برده  كار 
مى كند؛ هر چند كه ارجاع به پاورقى در همه جاى متن 

مشاهده نمى شود.
شهروز نباتي


