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افشار  خان  عبدالحسين  ميرزا  معظمه،  مكة  سفرنامة 
ارومي، به كوشش رسول جعفريان، تهران، نشر علم، 

1386ش.

سفرنامه، نوعي از نگارش است كه از ديرباز مورد توجه 
اقوام مختلف بوده است. بسياري از جهانگردان، بازرگانان 
سفرهاي  شرح  جهان،  سياسي  يا  ديني  شخصيت هاي  و 
خود را به اين شكل براي آيندگان به يادگار گذاشته اند. 
سفرنامه حاوي مشاهدات و تجربياتي است كه نويسنده، 

در طول سفر با آنها مواجه شده است.
در سراسر دورة اسالمي نيز سفرنامه هايي پديد آمده 
است كه نمونه هايي از آن به دست ما نيز رسيده است. در 
ميان سفرنامه هايي كه در طول دورة اسالمي پديد آمده، 

سفرنامه هاي حج، از ويژگي خاصي برخوردار است.
در تعيين ارزش هركدام از اين سفرنامه ها، معيارهاي 

متعددي وجود دارد كه بايد بدانها توجه داشت. يكي از 
اين معيارها، خود نويسنده و اهدافي است كه ــ گاهي 
غير از حج ــ در ذهن او جايگير بوده يا ميزان اطالعات، 

عاليق، ديدگاه ها و عواملي از اين دست.
صورت  به  ــ  اطالعاتي  سفرنامه ها  اين  از  گاهي 
انتظار  از  دور  شايد  كه  مي آيد  دست  به  ــ  غيرمستقيم  
سفر  اين  براي  كه  مختلفي  راه هاي  نمونه،  براي  باشد. 
وجود داشته و بنا به داليل مختلف ــ مانند ناامني برخي 
راه ها يا درگيري هاي سياسي ميان دولت ها ــ گاهي اين 
راه ها بسته شده و مسير ديگري براي سفر انتخاب شده 

است.
قاجارى  سفرنامه هاي  از  يكي  معظمه  مكة  سفرنامة 
است كه توسط يكي از رجال آن روزگار ــ يعني ميرزا 

عبدالحسين خان افشار ارومي ــ نوشته شده است.
انزلي،  مسير  در  و  مى شود  آغاز  تهران  از  او  سفر 
زيارت  از  پس  او  مى يابد.  ادامه  جده  ازمير،  استانبول، 
كوفه،  اشرف،  نجف  از  بازگشت،  در  شريفين،  حرمين 
كربال، كاظمين، بغداد و سامرا مى گذرد و از آنجا شهرهاي 
بعقوبه، خانقين، قصر شيرين، سر پل ذهاب، كرمانشاهان 
كنگاور، مالير، قم، ري را پشت سر مى گذارد و در نهايت 

به تهران باز مى گردد.
اين سفرنامه به صورت روزنامه (روزنامة سفر) تدوين 
شده و نويسنده وقايع سفر خود را به صورت روزشمار 
نوشته و در نتيجه از مسيرهاي مياني راه نيز سخن به ميان 

آورده است.
شرح ديده هاي نويسنده و مالقات او با رجال ايراني 
اقتصادي  وضعيت  وي،  همسفران  ايران،  خارج  در 
سفرنامة  در  دست  اين  از  اطالعاتي  و  مختلف  مناطق 
براي  مي تواند  كه  مي شود  ديده  خان  عبدالحسين  ميرزا 

پژوهشگران تاريخ دورة قاجار بسيار سودمند باشد.
اين متن بر اساس تنها نسخة شناخته شده از آن ــ 
تصحيح  ــ  تهران  دانشگاه  مركزي  كتابخانة  در  موجود 

شده است.
ـ آقاي رسول جعفريان  گفتني است كه مصحح كتابـ 
و  كرده  تصحيح  را  حج  سفرنامة  چند  اين  از  پيش  ــ 
به  ايشان  گرايش  نمايانگر  اين  و  است  رسانده  چاپ  به 

پژوهش تخصصي بر روي اين متون است.
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تهران،  افشار،  ايرج  كوشش  به  قزويني،  محمد  ياد  به 
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى، 1386ش.

دكتر  موقوفات  «بنياد  كه  فعاليت هايي  مهم ترين  از  يكي 
محمود افشار يزدي» از آغاز تأسيس، در صدر برنامه هاي 
و  ايرانشناسي  زمينة  در  كتاب هايي  انتشار  داشته،  خود 
هفده  و  يكصد  تاكنون  بنياد  اين  است.  ايراني  تحقيقات 
عنوان را در كارنامة خود ثبت كرده است. در ميان اين 
مقاالت»  و  كليات  «گنجينة  عنوان  با  بخشي  انتشارات، 
وجود دارد كه به انتشار پژوهش هاي عمومي و همچنين 
اختصاص  ايرانشناسي  زمينة  در  مقاالتي  مجموعه  نشر 

يافته و تاكنون 36 جلد از آن منتشر شده است.
سي و ششمين عنوان از اين مجموعه با نام به ياد محمد 

قزويني اخيراً به كوشش استاد ايرج افشار منتشر شد. 
زنده ياد محمد قزويني (1256ـ1328ش) را نخستين 
كسي مي دانند كه پژوهش و تصحيح متون به شيوة جديد 
را به كار برده و به ايرانيان آموخت. وي پس از گذراندن 
دروس قديمه نزد استادان آن روزگار، به دعوت برادرش 
ــ كه در لندن به سر مي برد ــ راهي انگلستان شد (سال 
1322ق) و در آنجا با ديدن كتابخانه هاي عظيم آن ديار 
براي مدتي طوالني ماندگار شد. در اين مدت كتاب هايي 
چون تاريخ جهانگشاي جويني، المعجم في معايير اشعار 

العجم و مرزبان نامه را تصحيح و منتشر كرد. 
بعدها پس از بازگشت به ايران آثاري را چون ديوان 
في  شّداالزار  و  غني)  قاسم  دكتر  همكاري  (با  حافظ 
حطّ االوزار عن زّوار المزار (به عربي با كمك عباس اقبال) 

منتشر كرد. وى در ايران درگذشت.

ايراني  پژوهشگران  از  مقاالتي  حاوي  مجموعه  اين 
و خارجي در زمينة فرهنگ و ادب ايران، به همراه متن 
تصحيحي رسالة «مخارج الحروف» منسوب به علي صفي 
كاشفي است كه اثرى فارسي در مبحث مخارج حروف 

در زبانشناسي كهن مي باشد.
اثر  العروضيين»  «عراضة  رسالة  تصوير  همچنين 
كتابخانة   4795 شمارة  مجموعة  از  قرشي  جمال الدين 
اياصوفيا (تركيه) مورخ 855ق به صورت نسخه برگردان 
فشاركي  محمد  آقاي  از  مقاله اي  همراه  به  (فاكسيميله) 

دربارة اين متن منتشر شده است.
عناوين مقاالت كتاب بدين قرار است: 

عقيدة قزويني راجع به زبان فارسي (يادداشت به جاي 
يادداشت هايي  گيالني؛  اداره چي  احمد  چاچله،  مقدمه)؛ 
مورد  يازده  افشاري؛  مهران  مناقب العارفين،  به  راجع 
انزابي نژاد؛  رضا  جهانگشا،   698 مورخ  نسخة  ضبط هاي 
خمسة جمالي و نشر آن، پائوال اورساتي؛ نقد و بررسي 
مجدد  تصحيح  ضرورت  ثروتيان؛  بهروز  حافظ،  ديوان 
ديوان سنائي، يداهللا جاللي پندري؛ نكاتي پيرامون بعضي 
اشعار حافظ، عليرضا ذكاوتي قراگزلو؛ حواشي دستخط 
منوچهر  گوشقان،  روشن؛  محمد  جهانگشا،  بر  قزويني 
نيشابور  از  اسماعيلي  حكيمي  سرخ،  محمد بن  ستوده؛ 
قطعه  يك  ياد  كدكني؛  شفيعي  محمدرضا  پنجم،  قرن 
نسخه هاي  رسم الخط  قيصري؛  ابراهيم  ناصرخسرو،  از 
فارسي، جالل متيني؛ موزونان واليت كوه گيلويه، محسن 
واژگان  هنر؛  علي محمد  سندبادنامه،  نصرآبادي؛  ناجي 
آق قلعه؛  صفري  علي  تحفةالعراقين،  ديرياب  تركيبات  و 
دو  دوفوشه كور؛  هانرى  شارل  شعر،  و  فارسي  حروف 
پنج  دوبلوا؛  فرانسوا  قرآني،  علوم  در  قديم  خطي  نسخة 
مأخذ از يك اثر فلسفي، م. بايرام؛ دربارة سرگذشت عماد 

فقيه، اولگ آكيموشكين.
الزم به يادآوري است كه پيش از اين دو مجموعه به 
ياد محمد قزويني منتشر شده است. مشخصات اين آثار 

به قرار ذيل است:
يادنامة عالمه محمد قزويني، به كوشش علي دهباشي، 

تهران، انتشارات كتاب و فرهنگ، 1378ش.
زندگينامه و آثار مرحوم عالمه محمد قزويني، تهران، 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1378ش.
ع.ص
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رمزگشايي از آثار استادان كهن
Decoding Old Masters; Patrons, Princes and En-

igmatic Paintings of the 15th Century, by Abola-

la Soudavar, I.B. Tauris, London & New York, 

2008.

برتراند اشنراب (نويسندة مقدمه) معتقد است كه در اين 
كتاب مورد تحقيق اساسًا رمزگشايي و بررسي تابلوهاي 
رشته  يك  ترسيم  فقط  ظاهراً  كه  است  قديمي  نقاشي 
موقعيت ها و مناسبت هاي اجتماعي و شاهانه را داشته اند، 
ولي در اصل به موازات اين ترسيم ها به ارائة موضوعات 
مهم عصر خود و بررسي ارتباطات مذهبي و سياسي نيز 
پرداخته اند. در تابلوي «ازدواج كانا»، چيزي كه در ابتدا 
كه  همسرانش  كنار  در  فيليپ  تصوير  مي شود،  برداشت 
نشان دهنده پيوندهاي زناشويي در بين دو يا چند طايفه 
مسئله،  اين  كنار  در  واقع  در  ولي  مي شود؛  ديده  است 
تأكيد بر تبارشناسي فيليپ مد نظر بوده است. در تابلوي 
باكرة رولين به نظر مي رسد كه نقاشي مي خواسته است 
به قتل جان شيردل و معاهدة آراس در سپتامبر 1435 نيز 

اشاره اى داشته باشد.
حقايق  اساس  بر  سودآور  ابوالعال  نتيجه گيري هاي 
معتبر تاريخي است درست به همان اندازه كه اين كتاب، 
يك تحقيق مقايسه اي (تطبيقي) جالب توجه نيز هست. 
اين  پذيرش  به  را  ما  سودآور  تحقيقي،  بررسي  هر  در 
موضوع دعوت مي كند كه در يك اثر نقاشي فراتر از آن 
چيزي را مي بينيم كه در وهلة اول به عنوان يك اثر هنري 

ديده مي شود. مثًال در كارهايي كه تحت حمايت و نفوذ 
دوك هاي بورگاندي كشيده شده اند، بايد به دنبال چيزي 
يا مفهومي فراتر باشيم. او همچنين يادآور مي شود كه در 
دارد،  اشاره  نيز  هويزينگا  همان طوركه  بورگاندي  دربار 
معموالً تمثيل ها و نمادهاي سمبليك هم در ادبيات و هم 

در آثار نقاشي به كار گرفته مي شدند.
خود سودآور معتقد است كه باستانشناسان به دنبال 
كشف  با  تا  نهفته اند،  زيرزمين  در  كه  هستند  رمزهايي 
آن ها رموز تاريخي و فرهنگي را رمزگشايي كنند. غافل 
از  بيش  نه  اگر  مي تواند،  اصيل  نقاشي  اثر  يك  آنكه  از 
دورة  يك  از  فهمي  حد،  همان  در  حداقل  باستاني،  آثار 
تاريخي و فرهنگ آن ارائه دهد. مثًال نقاشي اى كه كانون 
آن يك دوك بورگاندي است، تمامي قوانين، نشانه هاى 
فرهنگي، سياسي و تمثال ها و نشان هاي خانوادگي را با 
خود دارد. اين ها توضيح دهندة مختصات و مشخصه هاي 
سياسي، فرهنگي و درباري آن دوره است: مثل ثروت و 
وفور امكانات بي نظيري كه در دورة دوك هاي بورگاندي 
شكسپير  درام هاي  از  متأثر  جّوي  با  است  داشته  وجود 
جنگ هاي  و  مبارزات  خصومت هايش،  و  كشتارها  با  و 
صليبي آن دوره و توطئه ها و خيانت ها در كنار شواليه ها؛ 
خيره كنندة  و  باشكوه  ضيافت هاي  و  جشن ها  همچنين 
خاصي كه در آن دوره وجود داشته اند، همه و همه در 

آثار هنري نقاشان آن روزگار به تمامي نمايان است.
سودآور ادامه مي دهد كه حمالت و مبارزات دوك ها 
و غلبة تيمور بر سلطان بايزيد عثماني به سال 1402 و 
اينكه چطور مداخلة نظامى او سقوط امپراتوري قسطنطنيه 
را نيم قرن به تعويق انداخت و اينكه پيروزي تيمور از او 
ساخت، جرقة فكر  بورگاندي ها  براي  قدرتمندى  حامي 

«تحقيقي تطبيقي» را در او (سودآور) ايجاد كرد.
تحليل  يك  كه  كرد  خطور  وى  ذهن  به  مسئله  اين 
خاندان تيموري  كارها و آثار هنري هر دو  تصويري از 
تطبيقي  تحقيقي  و  باشد  جالب  مي تواند  بورگاندي  و 
مي تواند گوياي مشتركات بسيارى باشد، چرا كه هر دو 
مشهور به حمايت از هنر و هنرمند و فعاليت هاي هنري 

و ادبي بوده اند.
نسخه هاي  تهية  به  عالقه مند  خاندان  دو  هر  ظاهراً 
مصور و استفاده از نمادهايي تمثيلي بوده اند كه اليه هايي 
از مفاهيم و معاني را در خود پنهان داشته اند. در نهايت به 
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علت همسايگى دو امپراتوري ايران و بيزانس، برخي از 
نمادهاي تمثيلي و سمبليك در كارهاي اين دو، مشترك 
زمينة  در  قرض گيري  نوع  يك  يا  است.  رفته  كار  به 

«شمايل نگاري» به عمل آمده است.
تا  نهايت  در  مي دانم  مي دهد:  ادامه  سودآور  ابوالعال 
حدي عجيب است كه محققي چون من ــ كه تا پيش از 
اين عالقه اساسي اش تحقيق بر روي مينياتورهاي ايراني 
بوده ــ جسارت كار بر روي قلمرو آثار نقاشي ايتاليايي 
چهره ها  روي  بر  و  بدهد  خود  به  را  شمالي  رنسانس  و 
من  اما  كند.  كار  شاهكارها  اين  فرهنگي  شاخص هاي  و 
سعي در نشان دادن رابطه ها و عوامل تمثيلي در اين آثار 
پيچيده را  نقاشي هاي  نمي تواند  كسي  معتقدم  و  داشته ام 
بدون داشتن پيشينة تاريخيشان، يعني زمان و دوراني كه 
آنها را ايجاد كرده است، بررسي كند. اگر نكتة مهمي در 
اين كتاب باشد، همانا اهميت پيشينة تاريخي و مفاهيم 

رمزگونه و سمبليك يك اثر در فهم آن اثر است.
همچنين در مقدمة اين كتاب آمده است: قرن پانزدهم 
بوده  درباري  و  شاهانه  فرهيختگي هاي  قرن  شك  بدون 
است. از دوك هاي بورگاندي تا مديچي در فلورانس يا 
تيمور در ايران، همگي سعي بر ادغام آداب فرهيختگي 
با توانگري و ثروت داشته اند. آنها با تأكيد بر حمايت از 
نقاشي،  به همان اندازه از ادبيات و معنويات نيز حمايت 
و  نوشته  خطي اي  نسخه هاي  ترتيب  بدين  مي كردند. 
فرهيختگي  و  انديشمندي  تبليغ  در  سعي  كه  شد  مصور 
درباري داشت. در اين نسخه هاي مصور، چند مرحله از 
يك ماجرا يا چند واقعه را با هم به تصوير مى كشيدند 
به  منحصر  تكنيك  اين  روالند).  (داستان  تصوير1  مانند 
غربي ها نبود بلكه در ايران و مينياتور ايراني نيز استفاده 
مي شد. در اين نقاشي (تصوير2) حكايت دو كشتي گير بر 
اساس گلستان سعدي نقاشي شده و در عين حال مالقات 

دو وزير و آداب اين مالقات هم نشان داده شده است.
چندين  در  و  تطبيقي  صورت  به  آثار  كتاب  اين  در 

مرحله بررسي مي شوند.
كه  قبلي  آثار  با  مقايسه  با  اثر  خود  تحقيق   .1

اصيل ترند.
2. تحليل و مقايسة تطبيقي  قدمت آثار.

نقاشي شده  تصوير  قدمت اجزاى  3. تحليل تطبيقي 
خانوادگي  نشان هاي  چوب ها،  فرش ها،  كفپوش ها،  مثل 
و سلطنتي، لباس ها تا شكل تاج و غيره و حتي بررسي 

تصوير خود اشخاص.
نظر  از  موازي  يا  مشابه  تابلوهاي  مورد  هر  در   .4
موضوعي با به كارگرفتن تصوير يك شخص خاص مورد 

بررسي قرار گرفته اند.
داده  توضيح  يك  به  يك  تصاويري  با  مورد  هر   .5
شده و براي هر مطابقه بين 4 تا 7 تصوير يا قسمت هاي 
مختلف نقاشي هاي مختلف يا يك نقاشي خاص توضيح 

و مطابقه شده اند.
6. در هر يك از هفت فصل كتاب يك مضمون يا يك 
موضوع اصلى تابلويى تحليل شده و در آن رابطه چندين 

تابلوى مشابه بررسى شده است.
در فصل مقدمه، يك اشارة تحليلي به مينياتور ايراني 
يا  هفتم  بخش  در  داريم.  آن  از  تصوير  يك  تنها  و  شده 
 (The  Adoration  of  the  Magi) مجوستان»  «ستايش 
ايران  سنگي  حكاكي هاي  و  ساساني  مهرهاي  و  نقش ها 
در مقايسه با بيزانس قرار گرفته است. در اين فصل به 
باستاني  شكوه  و  ايرانيان  «ايكونوگرافي»  يا  تمثال نگاري 
است.  شده  بررسي  تصوير  يازده  در  و  شده  اشاره  آن ها 
زمان  در  هخامنشي  سنگي  حكاكي هاي  مقايسه،  اين  در 
داريوش اول نشان داده شده است و بررسي اين كه نماد 
تمثيلي «هاله اي از نور» (nimbus)، بر روي سرهاي آن ها 
بعدها در كارهاي بيزانس و بودائي نيز به كار رفته است، 
ولي در هر كدام معنايي متفاوت را در بر دارد، چون در 
ايران اين هاله نه نماد جاودانگي بلكه نماد قدرت است، 
ولي در بيزانس و آيين بودايي نماد جاودانگي است. به 
دنبال اين بررسي احياي قسطنطنيه و طرح ها و نسخه هاي 
نقاشي  همين طور  و  مي شود  مطرح  تيمور  زمان  خطي 

ارمنيان كه از هر كدام تنها يك تصوير ارائه شده است.
بررسي  نقاشي  تابلوهاي  تعدد  كه  است  ذكر  به  الزم 
شده غربي چشمگير است و كمبود تصاوير هنر ايراني در 
سراسر كتاب به شدت به چشم مي خورد در شرايطي كه 
ادعاي مقدمة كتاب بر مقايسة كاملتري از اين دو فرهنگ 

بوده است.
مهناز شايسته فر
سردبير مجلة هنر اسالمى
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محمدرضا  تصحيح  به  نيشابورى،  عطار  اسرارنامه، 
شفيعى كدكنى، تهران، سخن، 1387ش.

محمدرضا  تصحيح  به  نيشابورى،  عطار  مصيبت نامه، 
شفيعى كدكنى، تهران، سخن، 1387ش.

انتشارات سخن از سال ها پيش وعده داده بود كه مجموعة 
آثار اعجوبة عرفان و شعر فارسي، شيخ فريد الدين عطار 
نيشابوري را به تصحيح دكتر محمدرضا شفيعي كدكني 

منتشر كند.
شفيعي  دكتر  توسط  مختارنامه  كتاب  آن،  از  پيش 
دوم  بار  براي  1375ش،  سال  در  كه  بود  شده  تصحيح 
سال  در  سخن  نشر  توسط  اضافات)  و  نظر  تجديد  (با 
چاپ  از  منطق الطير  منظومة  بعدها،  شد.  منتشر   1375
درآمد كه درواقع اولين كتاب مستقل از اين مجموعه به 
شمار مي آمد. شايد گزافه نباشد اگر بگوييم كه با انتشار 
كارهاي  اعتبارِ  از  شفيعي،  دكتر  تصحيح  به  منطق الطير 
پيشين به ميزان زيادي كاسته شد و اين چاپ، به عنوان 
ميان  را  خود  جاي  منطق الطير،  از  تصحيح  مطلوب ترين 

پژوهشگران باز كرد.
اين  پس از آن، سال ها در انتظار بوديم تا ديگر آثارِ 
مجموعه را به تصحيح ايشان ببينيم و مي توان گفت كه 
در  خوشبختانه  اما  شد،  طوالني  نيز  اندكي  انتظار،  اين 
روزهاي آغازين سال 1387ش شاهد انتشار دو منظومة 
انتظار،  اين  سرانجامِ  و  بوديم  اسرارنامه  و  مصيبت نامه 

چاپ دو اثر بسيار ارزشمند از سروده هاي عطار بود.
تدوين مجموعة آثار عطار توسط دكتر شفيعي كدكني 
تخصصي  رويكردي  ايشان،  كه  بود  مي تواند  معنا  بدين 
كشور  در  امر  اين  و  گرفته اند  پيش  در  را  عطار  آثار  به 
بسي  جاي  موضوع  اين  مي افتد.  اتفاق  كمتر  معموالً  ما 

خورسندي است؛ به خصوص كه دكتر شفيعي نمونه هاي 
متعددي از پژوهش و تصحيح آثار متصوفه را در كارنامة 
خود داشته است و با اين مقوله ناآشنا نيست. به هر حال، 
عطار ايجاب مي كند كه مصحح اين متون،  دشواري آثارِ 
برخوردار  آثار  اين  بررسي  براي  الزم  پيش زمينه هاي  از 
باشد و دكتر شفيعي را مي توان يكي از اين معدود افراد 

دانست.
هركدام از دو متن مصيبت نامه و اسرارنامه بر اساس 
ده نسخه تصحيح شده است و چنانكه دكتر شفيعي در 
مقدمة كتاب متذكر شده اند، قصد ايشان ارائة متني هر چه 
نزديك تر به متِن اصلِي سراينده (عطار) بوده و لذا در كار 
خود فقط به ذكر اختالفاِت اصلِي نسخه ها ــ در بخش 
تعليقاِت كتاب ــ پرداخته اند. اين شيوه را ايشان پيش از 
اين در تصحيح منطق الطير نيز به كار برده بودند و هرچند 
برخي اين شيوه (عدم ارائة تمامي نسخه بدل ها) را منطقي 
نمي دانند اما آنچه دكتر شفيعي در مقدمه آورده اند، هدف 

ايشان را از تدوين اين مجموعه روشن مي كند.
مانند  به  ــ  اخير  چاپ شدة  منظومة  دو  پايان  در 
منطق الطير ــ تعليقاتي مفصل افزوده شده كه هركدام به 
بازگشودن دشواري هاي متن اختصاص دارد: تعليقه هايي 
آيات،  مأخذيابِي  دشواري ها،  توضيح  و  شرح  به  كه 
احاديث، اقوال بزرگان، داستان ها و مواردي از اين دست 
به  آنها  در  كه  تعليقاتي  همچنين  است؛  يافته  اختصاص 
و  شده  پرداخته  نسخه ها  اختالفات  تحليِل  و  توصيف 
دليِل برگزيدِن و ترجيح يك ضبط بر ديگر ضبط ها ذكر 
شده است. اين كاري است كه كمتر مصححي جسارِت 
پرداختن بدان را دارد. در اين بخش، گاه نياز بوده است 
تا براي تأييد يا رد يك ضبط، شواهدي از آثارِ ديگِر عطار 
استخراج شود و اينجاست كه تسلط دكتر شفيعي بر آثار 

عطار نمايان مي شود.
مصحح تالش داشته است تا دشواري هاي متن را در 
تعليقاِت كتاب مورد بررسي قرار داده و در بازخواني و 

درست خوانِي متن، پا به پاي خواننده به پيش مي رود.
به هر حال، خبر انتشار اين دو منظومه، مژده اي براي 
بايد  و  مي آيد  شمار  به  فارسي  بي بديل  ادب  دوستداران 
به  تذكرةاالوليا  انتشار  شاهد  به زودي  كه  باشيم  اميدوار 

تصحيح دكتر شفيعي باشيم.
تورج پزشك
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نشر  اصفهان،  اوليايي نيا،  هلن  ترجمة  ارسطو،  بوطيقا، 
فردا، 1386ش.

ـ يا مطابق ضبط نصيرالدين طوسي در  بوطيقا (Poetics)ـ 
اساس االقتباس: بيطوريقا ــ اثر ارسطو، يكي از كهن ترين 
آن  انواع  و  شعر  دربارة  كه  است  رساالتي  مهم ترين  و 
رسيده  ما  دست  به  و  شده  نوشته  باستان  روزگاران  در 
است. همچنين با توجه به ارتباط تنگاتنگ شعر و نمايش 
در يونان باستان، اين رساله به عنوان مرجعي مهم براي 

مطالعه در هنرهاي نمايشي مطرح است.
اين متن در طول ادوار تاريخي مورد توجه دانشمندان 
ترجمه هايي  نيز  اسالمي  دورة  در  و  گرفته  قرار  مختلف 
از آن صورت گرفته و شروحي بر آن نوشته شد. با اين 
حال، با توجه به اختالفاتي كه انواع شعر يوناني ــ مورد 
گفتگو در رسالة ارسطو ــ با شعر دورة اسالمي داشت، 
دانشمندان مسلمان، تكمله هايي را بر اساس ساختارهاي 
نو  از  را  آثاري  حتي  گاه  و  افزوده  آن  بر  خود  شعرِي 
ترتيب دادند. و البته الزم به توجه است كه مبحث شعر 
علم  زيرشاخه هاي  از  يكي  عنوان  به  اسالمي،  متون  در 
موارد،  اين  عليرغم  مي گرفت.  قرار  بررسي  مورد  منطق 
كه  دارد  اهميت  آنقدر  خود  نوع  در  ارسطو  شعر  رسالة 
امروزه نيز در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته 

و ترجمه هايي از آن ترتيب داده شده است.

دشواري نسبي متِن رساله در برخي از مواضع باعث 
شده است تا ترجمة آن چندان آسان نباشد و به همين 
دليل، گاهي در يك زبان چندين ترجمه از آن منتشر شده 
است، چنانكه در زبان فارسي نيز شاهد چند ترجمه از 

آن بوده ايم.
ترجمة فارسى اين متن پيش از اين در سال 1337ش 
به قلم دكتر فتح اهللا مجتبايي با مشخصات ذيل به چاپ 

رسيد: 
هنر شاعري بوطيقا، ترجمه و مقدمه و حواشي فتح اهللا 

مجتبايي، تهران، بنگاه نشر انديشه، 1337ش.
ترجمة  فوق الذكر،  ترجمة  انتشار  با  مصادف  تقريبًا 
همچنين  و  زرين كوب  عبدالحسين  دكتر  از  ديگري 
ترجمه اي از سهيل افنان منتشر شد. بعدها دكتر زرين كوب، 
همان ترجمه را مورد بازبيني قرار دادند و با مشخصات 

ذيل در تهران منتشر كردند: 
زرين كوب،  عبدالحسين  ترجمة  شعر،  فن  و  ارسطو 

تهران، اميركبير، 1369ش (چ2).
پس از سه ترجمة فوق الذكر، ترجمة ديگري را اخيراً 
اوليايي نيا  هلن  توسط  كه  بوديم  شاهد  1386ش)  (سال 
انجام شده است. اين ترجمه بر اساس ترجمة انگليسي 

گروب با مشخصات ذيل انجام گرفته است: 
G.M.A. Grube, On Poetry and Style (NewYork: 

the Library of Liberal Arts), 1958.

مترجم در گفتار آغازين كتاب، يادآور شده است كه 
هدف اصلي وي از ترجمة دوبارة اين رساله، ارائة متني 
ــ  دانشجويان  براي  خصوص  به  ــ  درك  قابل  و  روان 
بوده است و براي اين كار، ترجمه هاي انگليسي ديگري 
را نيز مورد بررسي قرار داده است (مترجم به ترجمه هاي 

فارسي پيشين هيچ اشاره اي نكرده است).
با توجه به آنچه در آغاز اين معرفي ذكر كرديم، رسالة 
ارسطو از ديدگاه هنرهاي نمايشي نيز از منابع اصلي به 
شمار مي آيد و ترجمة اخير الذكر، بيشتر با توجه به اين 

جنبه مورد بررسي قرار گرفته است.
چاپ  پاياني  بخش  در  كه  كنيم  اشاره  دارد  جا  نيز 
قلم  به  بوطيقا»  بر  «تحليلي  عنوان  با  رساله اي  حاضر، 

فرانسيس فرگوسن درج شده است.
ت.پ
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ترجمة  رابي،  جوليان  و  خليلي  ناصر  الكي،  كارهاي 
سودابه رفيعي سخايي، تهران، نشر كارنگ، 1386ش.

دوره  يك  عمومي  عنوان  اسالمي»،  هنر  «مجموعة 
در  موجود  هنري  آثار  معرفي  براي  پژوهشي  كتاب هاي 

مجموعة شخصي دكتر ناصر خليلي (در لندن) است.
اين مجموعه توِسط جمعي از كارشناسان هنر اسالمي، 
 Collection زير نظر صاحب مجموعه و با عنوان عمومي
of Islamic Art به زبان انگليسي منتشر مي شود و تاكنون 
شده  منتشر  و  ترجمه  فارسي  زبان  به  آن  از  جلد  هشت 
همين  توسط  اين،  از  پيش  كه  مجلداتي  عناوين  است. 

ناشر (كارنگ) به چاپ رسيده به قرار ذيل است: 
1. سبك عباسي (معرفي قرآن هاي نوشته شده تا سدة 

چهارم هجري موجود در مجموعة خليلي).
تا  نوشته شده  قرآن هاي  (معرفي  استادانه  كارهاي   .2

سدة هشتم هجري موجود در مجموعة خليلي).
3. پس از تيمور (معرفي قرآن هاي نوشته شده تا سدة 

دهم هجري موجود در مجموعة خليلي).
تا  نوشته شده  قرآن هاي  (معرفي  آراستگي  كمال   .4

سدة سيزدهم هجري موجود در مجموعة خليلي).
5. هنر قلم (بررسي هنر خوشنويسي با توجه به آثار 
جداگانه  كه  قرآن ها  از  غير  خليلي،  مجموعة  در  موجود 

بررسي شده است).
در  موجود  انگشتري هاي  (معرفي  انگشتري   .6

مجموعة خليلي كه برخي از آنها خاتم است).
مجموعة  سفال هاي  (معرفي  اسالمي  سفال   .7

خليلي).

مجموعة  الكي  كارهاي  معرفي  قصد  به  حاضر  جلد 
از  متعددي  نمونه هاي  شامل  و  يافته  انتشار  خليلي 
خصوص  به  و  صندوقچه ها  آينه،  قاب هاي  قلمدان ها، 

جلدهاي الكي آن مجموعه است.
در آغاز كتاب، به پيشينة آثار الك الكل و همچنين منشأ 
احتمالي آن اشاره شده و پس از آن، دربارة ويژگي هاي 
ادامه  در  است.  شده  گفتگو  هرات»  الك الكل  «جلدهاي 
سازندگان سرشناس اين گونه  نيز به معرفي تني چند از 
آثار پرداخته شده است. معرفي اين موضوعات همواره با 
تصاويري از نمونه هاي موجود در مجموعة خليلي همراه 
ذكر  آن  كارشناسي  مشخصات  نمونه،  هر  ذيل  و  است 

شده است.
در  كه  روزمره اي  كاربرد  بر  عالوه  الكي  مصنوعات 
براي  محفلي  است،  داشته  پيش  سده هاي  مردم  زندگي 
هنرنمايي تعدادي از هنرمندان و صنعتگران ايراني بوده 
است، چنانكه بخش قابل توجهي از نگارگري اواخر دورة 
تيموري تا پايان دورة قاجار، در دل اين آثار نهفته است. 
خوشنويسان نام آور آن  همچنين است خطوط برخي از 

روزگاران كه بر كتابة جلدها رقم شده است.

گردآورندة اين مجموعه (دكتر خليلي) عالقة خاصي 
به آثار الكي داشته و موضوع پايان نامة دكتري وي، آثار 
توسط  كه  مجموعه اي  لذا  و  است  بوده  اسالمي  الكي 
زمينه  اين  در  كم نظير  مجموعه هاي  از  آمده،  فراهم  وي 
گفتگوي  مورد  كتاب  موضوع،  همين  به  توجه  با  است. 
است  يافته  اختصاص  مجموعه  اين  معرفي  به  كه  ــ  ما 
و  الكي  مصنوعات  شناسايي  زمينة  در  سودمند  اثري  ــ 
به  هنري  شيوة  اين  با  شده  توليد  جلدهاي  خصوص  به 

شمار مي آيد.
ع.ص
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نصراهللا  پارسى،  ادبيات  و  عرفان  در  حال  زبان 
پورجوادى، تهران، هرمس، 1142ص، 1385ش. 

دكتر نصراهللا پورجوادى حدود شانزده سال پيش مقاله اى 
دربارة زبان حال در ادبيات فارسى نوشت، اما تحقيق در 
اين زمينه را رها نكرد تا آنكه ادامة آن تحقيق به كتاب 

مفصل زبان حال انجاميد.
پورجوادى در مقدمة كتاب، تفاوت زبان حال و زبان 
به  منحصر  تنها  را  حال  زبان  و  مى سازد  آشكار  را  دل 
اهل مواجيد و صاحبان احوال عرفانى نمى داند. به باور 
مؤلف، زبان حال، زبانى است كه بيانگر كيفيات و صفات 
درونى همة پديده ها اعم از انسان، حيوان، نبات، معانى 
حال  زبان  از  گفتن  سخن  است.  و...  انتزاعى  مفاهيم  و 
ديگر موجودات شگردى است كه بارها در ادبيات جهان 
شده  ادبى  گوناگون  انواع  پيدايش  سبب  و  رفته  كار  به 
است. بررسى انواع مطالب زبان حالى در ادب منظوم و 
منثور فارسى، موضوع اصلى اين كتاب است. كتاب سه 
بخش اصلى دارد: شاعران و نويسندگان كه به زبان حال 
سخن گفته اند (ص 41ـ412)، مناظره ها (ص 421ـ704)، 
مفاهيم و مضامين گونه هاى ادبى (ص 707ـ 1055). هر 
يك از اين بخش ها خود مشتمل بر چندين باب است و 

كتاب در مجموع سى وشش باب دارد.

زبان حال تحقيقى ارزشمند در ادبيات فارسى به شمار 
مى آيد كه نظير آن امروزه بسيار اندك است.

در همة ابواب كتاب پژوهش روشمند و نظم تاريخى 
به  كتاب  اين  در  مؤلف  مى خورد.  چشم  به  منطقى  و 
بسيارى از آثار كمتر شناخته شده التفات نموده و در مورد 
كتاب،  محاسن  از  ديگر  يكى  است.  كرده  پژوهش  آنها 
چاپى  آثار  به  را  خود  كار  دامنة  نويسنده  كه  است  آن 
محدود نكرده و از نسخ خطى، سنگى و نسخه برگردانها 
نيز بهره برده و در اين مسير به سفينة تبريز عنايتى خاص 
نشان داده است. وى برخى از رساله هاى خطى را پس 
از تصحيح و بازنويسى در كتاب گنجانده و به برخى نيز 
اشاره كرده است. اين ويژگى در بخش مناظره ها نمودى 
بارز مى يابد، تا جايى كه مى توان فهرستى از نسخ خطى 
دست  به  بخش  اين  از  استفاده  با  را  فارسى  مناظرات 
آورد. با همة اين محاسن، برخى نكته ها درخور يادآورى 

است:
شاعران  حالى  زبان  اشعار  از  كتاب،  اول  بخش  در 
شاملو  احمد  و  ثالث  اخوان  مهدى  مانند  معاصر  نامدار 
نيما  به  مربوط  بخش  در  است.  نيامده  ميان  به  ذكرى 
يوشيج نيز از منظومة «افسانة» نيما و ديگر اشعار نوين او 
كه در آنها به بهترين وجه از شگرد زبان حال بهره برده 
ديگرى  در  حلول  آنكه  حال  است؛  نشده  صحبتى  شده، 
و سخن گفتن از زبان حال او، يكى از پايه هاى شعر نو 

فارسى است. 
هيچ كتابى از خطاياى چاپى برى نيست، در اين اثر 
ص  اول  سطر  در  نمونه  براى  دارد.  وجود  مواردى  نيز 
«سيفيه»  كلمة  و  نادرست  «سفينه»  واژة  كتاب  اين   490
صحيح است. در ارجاعات نيز اشتباهاتى ديده مى شود، 
براى مثال در پاورقى همان صفحه مجموعة نسخه پژوهى 
به آقاى عمادى حائرى نسبت داده شده، در صورتى كه 
اين مجموعه به كوشش ابوالفضل حافظيان بابلى فراهم 
آمده است و آقاى عمادى حائرى تنها نويسندة يكى از 
مقاالت آن بوده كه البته همين مقاله مورد ارجاع و استناد 

مؤلف قرار گرفته است.
اقوال،  احاديث،  آيات،  فهرست  كتابنامه،  با  اثر  اين 
اعالم، مضامين و مناظرات و حكايات به پايان مى آيد؛ كه 
البته برخى افتادگى ها نيز در فهرست اعالم ديده مى شود.
سيد محمد صاحبى


