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چكيده هاى ايرانشناسى
Abstracta Iranica, vol 29, 2009, Téhéran: 
Institut Français de Recherche en Iran, 
XXVI+ 269 pp. + [14].

بنيادگذارى  به  است  سالنامه اى  ايرانشناسى  چكيده هاى 
شارل هانرى دوفوشه كور كه هر ساله به عنوان ضميمه اى 
بر Studia Iranica از سوى انجمن ايرانشناسى فرانسه 
در ايران، با همكارى مركز ملى تحقيقات علمى مطالعات 
ايرانى و هندى (Mondes Iranien et Indien) در پاريس، 
در تهران منتشر مى شود. اين سالنامه «كتابشناسى گزيده 
زمينه هاى  همة  به  مربوط  پژوهشهاى  و  آثار  انتقادى  و 
فرهنگ و تمدن ايرانى، از آغاز تا امروز است. اين آثار را 
پژوهشگران و متخصصان هر حوزه مورد نقد و بررسى 

قرار مى دهند».
و  نقد  از  اندكى  شمار  است.  فرانسوى  سالنامه  زبان 

اين  كه  است  سالى  چند  است.  انگليسى  به  نيز  بررسيها 
سالنامه پس از انتشار به زبان اصلى، به زبان فارسى نيز 
ترجمه و منتشر مى شود. دامنة جغرافيايى سالنامه نيز شامل 

ايران، افغانستان، آسياى ميانه، هند و پاكستان است.
مجلد 29 سالنامه «به بررسى آثارى مى پردازد كه در 
سال 2006م/ 85 ـ 1384ش به چاپ رسيده، و يا تاريخ 
چاپ آنها به پيش از اين سال باز مى گردد ولى پيش از 

اين فرصت بررسى آنها دست نداده است».
و  است  موضوعى  سالنامه  مطالب  تقسيم بندى 
فهرستهاى  (شامل  مقاله ها  مجموعه  كتابشناسى،  از 
نسخه هاى خطى)، سپس زبانشناسى، تاريخ (شامل دورة 
پيش از اسالم، دورة اسالمى و تاريخ معاصر ايران) شروع 
شده و با هنر و باستانشناسى، اديان غيراسالمى، اسالم، 
تصوف، فلسفه، تاريخ علوم و فنون و ادبيات ادامه مى يابد 
علوم  جامعه شناسى،  همچون  موضوعاتى  با  سرانجام  و 
سياسى و حقوق، اقتصاد، جغرافيا، مردمشناسى، موسيقى 
و هنرهاى نمايشى به پايان مى رسد. نمايه اى از نامها نيز 

در پايان سالنامه آمده است.
است.  شده  بررسى  و  معرفى  اثر  مجلد 457  اين  در 
گرچه در وهلة نخست به نظر مى رسد كه آثار معرفى شده 
در اين سالنامه، همگى «آثار مكتوب» است، اما شمارى 
عمدتًا  موسيقى،  سى دى هاى  به  اختصاص  معرفى ها  از 
منتشر شده از سوى مؤسسة ماهور، دارد. يك مجموعة 
سى دى هم اختصاص به موسيقى سنتى تاجيكستان دارد 
كه British Library Sound Archive آن را منتشر كرده 
است. حال سؤال در اين است كه اگر قرار است در چنين 
مجموعه اى به مواد شنيدارى ـ ديدارى هم پرداخته شود، 
چطور از انبوهى از اين گونه مواد كه در همين محدودة 

زمانى منتشر شده اند در آن خبرى نيست؟
فهرستهاى  به  نپرداختن  مجلد  اين  نقايص  ديگر  از 
نيست  هفته اى  مى دانيم  كه  همان  طور  است.  خطى  نسخ 
كه در ايران و خارج از ايران فهرستى از دست نويسهاى 
مجموعه اى و كتابخانه اى منتشر نشود. اما، به رغم اينكه 
عنوان «فهرستهاى نسخه هاى خطى» نيز در اين اثر موجود 
است، اما يك فهرست هم در آن معرفى نشده است. چنين 
موردنظر  زمان  همين  در  دائرة المعارفها.  وضعيت  است 
بزرگ  دايرة المعارف  از  جلد  يك  كم  دست  سالنامه 
جزواتى  و  اسالم  جهان  دانشنامة  از  جلد  يك  اسالمى، 
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در  هيچكدام  اما  است،  شده  منتشر  ايرانيكا  دانشنامة  از 
سالنامه معرفى نشده است.

نكتة ديگر اين كه بر باالى صفحه اى كه سالنامه در 
كه  مناطقى  نام  است،  شده  معرفى  فرانسوى  زبان  به  آن 
سالنامه به آنجاها مى پردازد آمده است: «ايران، افغانستان، 
آسياى مركزى، هند/پاكستان»، اما به اين نامها، در ترجمة 
فارسى اين صفحه، نام «كردستان» نيز افزوده شده است. 
از آنجا كه اين نامها اشاره به تقسيم بندى سياسى دارد و 
نه قومى، در اين صورت آمدن نام «كردستان» در ترجمة 

فارسى معرفى سالنامه چه معنايى دارد؟
و نكتة پايانى اينكه شمارى از معرفيها اختصاص به 
متون منتشر شده از سوى مركز پژوهشى ميراث مكتوب 
دارد. پيشنهاد مى كنم اين معرفيها به فارسى ترجمه شود 
و در يكى از شماره هاى گزارش ميراث به چاپ برسد. 
اين متون عبارت اند از: جامع التواريخ رشيدالدين فضل اهللا 
(جلدهاى تاريخ افرنج، پاپان و قياصره؛ تاريخ هند و سند 
و كشمير؛ تاريخ اغوز: ش 155، 156 و 157)؛ مجالس 
ختم  الغرائب  220)؛  (ش  الهورى  عبدالستار  جهانگيرى 
خاقانى شروانى، چاپ نسخه برگردان (ش 324)؛ ديوان 
اشراق ميرداماد (ش 334) و تحسين و تقبيح ثعالبى (ش 

.(340
 Abstracta اما به رغم اين مشكالت و مسائل، سالنامة
مى تواند  كه  سودمند  است  مجموعه اى   Iranica
پژوهشگران حوزة تمدنى ايرانى در خارج از كشور را با 
مواد منتشرشده در ايران و پژوهشگران ايرانى را با مواد 
منتشرشده در خارج از كشور، همراه توصيف و بررسى 

موارد آشنا سازد.
احمدرضا رحيمى ريسه

ضيافت: خوانشى از سورة مائده
Le Festin: Une leeture de la sourate al-Māida, 
Michel Cuypers, Paris, 2007.
ساختار سورة مائده يك  دكتر ميشل كويپرس در كتاب 
تصوير واضح از امكان مفيد براى مطالعات تحليل معنايى 
به كار  تحقيق  اين  در  كه  روشى  است.  كرده  ارائه  قرآن 
گرفته، بررسى روابط متقارن در مراتب مختلف متن سوره 
براى آشكار كردن منطق حاكم بر ساخت متن است. در 

بالغى  متون  با  متفاوت  سامى  بالغت  منطق  مورد  اين 
مى رسد  نظر  به  سامى  معنايى  منطق  اين  است.  يونانى 
كه در بسيارى از متون كهن خاورميانه همچون تورات، 

انجيل و احاديث به كار رفته باشد.
روش بالغتى سامى براى اولين بار در حوزة مطالعات 
انجيلى استفاده شد و نظريه پردازان اصلى آن شامل رونالد 
ماينت همراه با ديگران اين روش را براى مطالعة احاديث 

نيز به كار گرفتند.

كويپرس اين روش را در تحليل سورة مائده به كار 
گرفته است. در اين تحقيق كوشش شده است كه ساختار 
متن از طريق روابط متقارن و نقش معنايى ويژه آن كشف 
و  وحدت  متن،  بر  حاكم  منطق  طريق  اين  از  تا  شود، 
معنايى،  تحليل  و  تجزيه  شود.  تبيين  سوره  انسجام 
تجزيه كردن متن را به واحدهاى متعدد، از پايين ترين تا 
(واژه ها،  تقارن  متفاوت  انواع  اساس  بر  مراتب  باالترين 
و  پارالل  ريتم،  نحوى،  ساختار  واژه ها،  صورت  بندى 

تعارض) در بر مى گيرد.
نويسنده براى نشان دادن اتصالهاى متقارن متفاوت، 
جداول متعدد بنا كرده است، كه بخشهاى همانند متن را 
تعدد  اين  حالى كه  در  مى دهد،  نشان  مختلف  مراتب  در 
آشكار  سريعًا  خواننده  براى  متن  ساختار  پيچيدة  مراتب 

نمى شود.
از نظر نويسنده، فهميدن ساختار معنايى متن بايد با 
حوصله و موشكافانه انجام شود، تا از ريسك داوريهاى 
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دلخواه فردى براى ارائه ساختارهاى متعدد محتمل متن 
اجتناب شود.

تجزيه و تحليل متن بر اين اساس است كه نشان دهد 
چگونه ساختار متن براى فهم معنايى متن به كار مى رود.

براى مثال در ادبيات سامى قاعده اى است كه موضوع 
قرينه اى  سيستم  محيط  در  غالبًا  سيستم،  يك  مركزى 
آشكار مى شود. اين قاعده و قواعد ديگر تقارن،  مجدداً 
شرح مى دهد كه چرا خواننده در روش خواندن سطر به 
چند  را  مخصوص  واژه هايى  مجدد  ظهور  اغلب  سطر، 

سطر بعد مشاهده مى كند.
نسبت  عينى ترى  مبانى  داراى  روش   اين  رو  اين  از 
به روش تجزيه و تحليل موضوعى است. يكى از اهداف 
استدالل  رد  مذكور،  روش  از  گرفتن  مدد  با  تحقيق  اين 
قرآن  متن  در  انسجـام  عـدم  به  قائل  كه  است  كسانى 

مى باشند.
چيزهايى  چه  كه  است  داده  نشان  همچنين  نويسنده 
لحاظ  متن  وحدت  تا  خواند  بايد  يكديگر  با  متن  در  را 
دو  به  را  آن  سوره،  ساختار  ارائة  براى  نويسنده  شود. 
بخش متمايز A و B تقسيم كرده است. بخش A، مواجهة 
مسلمانان، يهوديان و مسيحيان با ميثاق (آيات 1 ـ 71) و 
بخش B درخواست از مسيحيان براى پيوستن به ميثاق 

(آيات 72 ـ 120) است.
 ،sequence هر  تحليل  و  تجزيه  به  كامل  فصل  يك 
با زيرمجموعه هايش از قسمتهاى مختلف، سپس تحليل 
و  بخش  به  سپس  بخش،  مجموعه  زير  باالتر،  مرتبة 
در  نويسنده  است.  يافته  اختصاص  سوره  تمام  سرانجام 
هر مرحله متن آيات مربوط را همراه با توضيحات مورد 
نياز واژه ها، ساختار كشف شده هر قسمت، تفسير آيات 
را  متن  سپس  است.  كرده  ارائه  آيات  سياق  سرانجام،  و 
متقارنهاى  انواع  معانى  دادن  نمايش  با  جدول  چند  در 

متفاوت در مراتب مختلف بازسازى كرده است.
آخرين فصل كتاب مرور رويكرد نويسنده، همراه با 
ضميمه اى پيرامون انسجام قرآن از نگاه تاريخ تفسير قرآن 

مى باشد.
* يادآورى مى شود اين كتاب سال گذشته برندة جايزة 

جهانى كتاب سال شد.
سلمان صفوى

فقهي  فلسفي،  كالمي،  آثار  از  خطي  مجموعة  دو 
از  فهرستها  و  مقدمه  احسائي،  ابي جمهور  ابن 
از  انگليسي  پيش گفتار  ريسه،  رحيمي  احمدرضا 
زابينه اشميتكه، تهران مؤسسة پژوهشي حكمت و 
اسالمي  مطالعات  مؤسسة  برلين،  ايران (و)  فلسفة 

دانشگاه آزاد برلين، 1387 ش/ 2008 م. 

جمله  از  دستنويسها  (عكسي)  نسخه برگردان  چاپ 
مي شود  موجب  كه  است  انتشاراتي  فعاليت هاي 
دسترس  در  بيشتري  سرعت  با  متون،  دستنويسهاي 
برخي  انتشار  ميانه  اين  در  گيرد.  قرار  پژوهشگران 
دستنويس ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و چه بسا 
چاپ عكسي اين دستنويسها از ديدگاه سنديّت، ارزش 
بيشتري نسبت چاپ حروفي آنها داشته باشد. از اين گونه 
خط  (به  اصل  دستنويسهاي  به  مي توان  دستنويس ها 
مؤلف) و همچنين دستنويسهاي خوانده شده بر مؤلف يا 

سماع شده از وي اشاره كرد.
كتابي كه در اينجا قصد شناسايي آن را داريم از جملة 
جداگانه)  مجموعة  دو  شامل  (البته  دستنويسها  اين گونه 
است كه بر مؤلف خوانده و همراه وي مقابله شده است 
و در برخي مواضع، افزوده ها و استدراكاتي از مؤلف بر 
ديدگاه  از  كه  شده  افزوده  مجموعه  دو  هر  موجود  آثار 

متن شناسي داراي ارزش بسيار است.
نسخه برگردان  چاپ  شامل  كتاب  شد،  ذكر  چنانكه 
هر  كه  است  احسائي  ابي جمهور  ابن  آثار  از  نسخه  دو 
دو در كتابخانة مدرسة مروي (تهران) نگهداري مي شود. 
يكي از اين دو مجموعه به شمارة 874 در همان كتابخانه 
نگهداري مي شود و شامل شش رساله از ابن ابي جمهور 
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است. نسخة ديگر به شمارة 855 در آن كتابخانه نگهداري 
مي شود و داراي سه اثر از ابن ابي جمهور است.

از ميان نُه اثر مندرج در اين دو مجموعه، چهار اثر 
آنها  از  ديگري  نسخه هاي  كه  دارد  وجود  به فرد  منحصر 
بعدي  اثر  پنج  ميان  از  و  است  نشده  شناسايي  تاكنون 
اثر به  دو  تنها  مي شناسيم،  آنها  از  كه نسخه هاي ديگري 
چاپ رسيده است؛ بنابراين بيشتر آثار مندرج در اين دو 

مجموعه براي نخستين بار است كه منتشر مي شوند.
به  مجلد  يك  در  البته  و  جداگانه  مذكور،  نسخة  دو 
شيوة نسخه برگردان به چاپ رسيده و دو مقدمه به قلم 
مجموعه  هر  سرآغاز  در  رحيمي ريسه  احمدرضا  آقاي 
درج شده است. ايشان در اين مقدمه ها به شرح احوال 
مهم ترين  سال شمار  و  پرداخته  احسائي  ابي جمهور  ابن 
دست  به  را  امامي مذهب  نويسندة  اين  دربارة  پژوهشها 
و  نسخه شناسي  و  متن شناسي  به  نيز  آن  از  پس  داده اند. 

همچنين يادكرد برافزوده هاي هر دو نسخه پرداخته اند.
به  كه  است  مطالبي  كتاب،  بخشهاي  مهم ترين  از 
نسخه  هر  متن شناسي  براي  رحيمي ريسه  آقاي  قلم 
و  اثر  هر  موضوع  دربارة  كلي  ديد  ارائة  به خصوص  ــ 
تازه اي  يافته هاي  حاوي  و  شده  ارائه  ــ  آنها  مندرجات 
دربارة آثار ابن ابي جمهور است. از اين ميان به اين موارد 

مي توان اشاره كرد:
در  اين  از  پيش  كه   ،874 مجموعة  در  رساله  نخستين   .1
فهرست كتابخانة مروي با عنوان انوارالهدايه معرفي شده 

بود، در واقع همان مسلك االفهام في علم الكالم است.
كه  احسائي  ابن ابي جمهور  احوال  شرح  در  مطالبي   .2
از مقدمة رسالة دوم مجموعة 874 (قبس االقتداء في 

شرائط االفتاء و االستفتاء) استخراج شده است.
اين كه رساله ي چهارم مجموعة 874 با عنوان البوارق   .3
المحسنيّه لتجلي الدّرة المحسنيه، كه پيش از اين تصور 
مي شد (بر اساس مرحوم آقابزرگ در ذريعه، 8 / 89، 
ش 323) شرحي بر اللمعة الجوينية ابن كمونه باشد، در 
واقع شرحي است بر رساله اي ديگر از ابن ابي جمهور 

با عنوان الدّرة المستخرجة من الّلّجة في الحكمة.
در  گرچه  ــ  المحسنيّه  البوارق  رسالة  همين  كه  اين   .4
فلسفة  در  صرفًا  رساله اي  مي رسد  نظر  به  اول  نگاه 
اشراقي باشد ــ «اما با مطالعة دقيق تر درمي يابيم كه 
البوارق اثري است در علم اصول فقه و مباني و علوم 

مورد نياز آن و اثبات اجتهاد و نفي تقليد از مردگان، 
با استفاده از اصطالحات فلسفة اشراقي». 

في  (البرمكيّة  مجموعة 855  اول  رسالة  مترجم  كه  اين   .5
فقه الّصالة اليوميّة) كه نسخه اي از آن در كتابخانة مركزي 
سيدمحسن  همان  مي شود،  نگهداري  تهران  دانشگاه 

رضوي، كاتب دو رسالة نخست مجموعة 855 است.
و دست آخر اينكه مؤلِف رسالة منحصر به فردي كه   .6
ـ 89  مجموعة 855 (صص 80  در  نام مؤلف  بدون 
است  آمده  الّدين)  باصول  عروةالمستمسكين  عنوان  با 

همان ابن ابي جمهور احسائي است.
بخش  دو  در  ــ  نسخه ها  عكسي  چاپ  آن،  از  پس 
چاپ شده ــ و پس از بخش نسخه برگردان هركدام از 
دو نسخه نيز نمايه هاي جداگانه اي براي آيه ها، حديثها، 
خاندانها،  نيز  و  اماكن  اعالم  اشخاص،  اعالم  شعرها، 
اقوام، فرق و مذاهب به دست داده شده كه خواننده را در 
بازيابي اطالعات متن ياري مي رساند. آقاي رحيمي ريسه 
مدخل  هرگاه  اينكه  آن  و  كرده  نوآوري  نمايه ها  اين  در 
مربوطه در حواشي متن بوده، عدد صفحه را با عالمت 
«ب»  عالمت  با  بوده  متن  سطور  بين  در  هرگاه  و  «ح» 
عالمت  با  است،  بوده  نسخه  برافزوده هاي  در  هرگاه  و 
مدخل،  آن  بداند  خواننده  تا  كرده  مشخص  «برافزوده» 

مربوط به كدام يك از اجزاي نسخه است.
خانم  قلم  به  انگليسي  زبان  به  پيشگفتاري  همچنين 
زابينه اشميتكه در پايان كتاب درج شده و همراه آن، متن 
مفصل ترين اجازة ابن ابي جمهوردر نقل آثارش ــ كه از 
منابع اصيل در شناسايي آثار احسائي است ــ به چاپ 

رسيده است.
ابن  احوال  شرح  در  مستقلي  كتاب  كه  است  گفتني 
اشميتكه  زابينه  خانم  توسط  آلماني  زبان  به  ابي جمهور 
نوشته شده كه توسط آقاي رحيمي ريسه ترجمه شده كه 
ضمن اينكه  شد.  چندان دور منتشر خواهد  در آيندة نه 
بخش كتابشناسي و نسخه شناسي آثار ابن ابي جمهور در 
كتاب مذكور، پيش از اين هم به توسط آقاي رحيمي ريسه 
ترجمه و منتشر شده است («كتابشناسي و نسخه شناسي 
تأليفات ابن ابي جمهور احسائي»، زابينه اشميتكه، ترجمة 
قم،  يكم،  دفتر  نسخه پژوهي،  رحيمي ريسه،  احمدرضا 

1383ش، صص 291 ـ 309).
ع.ص
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اسداهللا  ميرزا  فارسى  آثار  و  غالب (احوال  يادگار 
حسين  الطاف  خواجه  غالب)،  به  متخلص  خان 
قاسمى،  حسين  شريف  تحشيه  و  ترجمه  حالى، 
1420ق/  دهلى نو،  انستيتيوت  غالب  انتشارات 

2000م، هفده + 393ص.
غالب  آثار  و  احوال  دربارة  كتاب  اولين  غالب  يادگار 
دهلوى است كه يكى از شاگردان نامبرده، خواجه الطاف 
حسين حالى پانى پتى، به زبان اردو نوشته و اولين بار در 
1897م منتشر گرديده است. غالب شناسى با همين كتاب 
آغاز مى شود. اين كتاب بنابر توصية نذير احمد به فارسى 
برگردانده شده است و كار ترجمه و تحشيه را پرفسور 
پيشگفتار،  در  است.  داده  انجام  قاسمى  حسين  شريف 
غالب،  «يادگار  است:  نوشته  برنى  حسين  مظفر  آقاى 
تأليف موالنا الطاف حسين حالى، اولين كتابى است كه در 
آن شرح حال و آثار غالب مورد بررسى قرار گرفته است. 
چون حالى شاگرد غالب بود و غالب را از نزديكى ديده 
و از او كسب فيض كرده بود، بنابراين يادگار غالب از 
وقتى كه اولين بار در 1897م منتشر گرديد، مورد توجه 
شناسايى  براى  غالب شناسان  و  گرفت  قرار  خوانندگان 
اين  از  تاكنون  غالب  آثار  و  زندگى  مختلف  جنبه هاى 

كتاب استفاده مى كنند.»
موالنا  آثار  و  حال  شرح  بر  خود  مقدمة  در  مترجم 
است  ذكر  به  الزم  است.  رانده  سخن  تفصيل  به  حالى 
و  سعدى  حيات  غالب،  يادگار  بر  عالوه  حالى،  موالنا 
حيات جاويد (شرح حال و كارهاى ِسر سيد احمدخان) 
را نيز تأليف نموده است. او سفرنامة ناصرخسرو را هم 
تصحيح نموده و در مقدمة آن شرح حال و آثار مؤلف را 
به زبان فارسى آورده است. در اردو مقدمة شعر و شاعرى 
وى شهرت فراوان دارد. با ترجمه اين اثر جاويدان، اعنى 
يادگار غالب، پرفسور قاسمى در زبان و ادب فارسى يك 
كتاب مهم و قابل ذكر را اضافه نموده است. اين كتاب 
براى فارسى زبانان يك ارمغان تلقى مى شود. با ترجمه و 
چاپ اين كتاب، فارسى زبانها مى توانند از شاعر معروف 
آگاهى  دهلوى  غالب  خان  اسداهللا  ميرزا  فارسى  و  اردو 

بيشتر به دست بيارند.
سيد حسين عباس

نقش زبان و ادبيات فارسى در فرهنگ مشترك هند 
(مجموعة مقاالت سمينار)، به كوشش آزرميدخت 
صفوى (استاد گروه فارسى)، عليگر، ا. ام. يو عليگر 
دانشگاه  فارسى  بخش  انتشارات  2004م،  پريس، 

اسالمى عليگر، xix+152+166+xxiص.
كتاب حاضر مجموعة مقاالت كنفرانس بين المللى است 
كه تحت همين عنوان يعنى نقش زبان و ادبيات فارسى 
در فرهنگ مشترك هند، از طرف گروه فارسى دانشگاه 
اسالمى عليگر در تاريخ 12 ـ 14 مه 2004 برگزار شده 
ادبيات  و  زبان  استادان  بين المللى  كنفرانس  اين  در  بود. 
فارسى و رشته هاى تاريخ و ديگر در زمينة نقش فارسى 
تعصب  بردن  بين  از  و  مختلف  اقوام  نزديك كردن  در 
در  مختلف  فنون  و  علوم  در  و  داشتند  اشاره  مذهبى، 
اين كشور، زبان فارسى چه قدر نقش بازى كرده، آن را 
كردند.  بازگو  خود  سخنرانيهاى  و  مقاالت  در  بالتفصيل 
بخش  است:  شده  تنظيم  چهاربخش  در  مجموعه  اين 
فارسى، اردو، انگليسى و هندى؛ در هر بخش چند مقاله 

شامل گرديده به قرار زير:
بخش فارسى: توافق فكرى و تبادل فرهنگى مابين هند 
و ايران: سيد انوار احمد؛ نقش افضلى و افضل  اله آبادى 
شاعر و نويسنده معروف در فرهنگ مشترك، عبدالقادر 
جعفرى؛ سهم پروانه (مجله اى به زبان اردو) در ترويج و 

گسترش فرهنگ مشترك هند، شميم اختر.
عين  ترويج  كى  طب  فن  ايرانى  و  هند  اردو:  بخش 
فارسى زبان و ادب كا تاريخى كارنامه، شعيب اعظمى؛ 
شخصيت،  اهم  ايك  كى  ادب  فارسى  كى  بنگال  مسلم 
امير شهاب الدين حكيم كرمانى، سيد محمد طارق؛ امير 
خسرو كى شاعرى مين هندوستانى تهذيب كى عناصر، 
سيده  اثرات،  ايرانى  پر  ثقافت  هندوستانى  زمانى؛  آصفه 
فارسى  كى  طب  مين  هندوستان  حسينى؛  فاطمه  بلقيس 
تصنيفات، سيد ظل الرحمن؛ اردو قواعد پر فارسى زبان 
كى اثرات، مرزا خليل احمدبيگ؛ اردو پر فارسى اثرات، 
ظفر احمد صديقى؛ همايون نامه: هندوستانى كى تاريخ و 
تهذيب كا ايك اهم مأخذ، رعنا خورشيد؛ مثنويات خسرو 
مين فرهنگ مشترك هندكى نقوش، سيد محمد اسدعلى 
خورشيد؛ نظيرى: هند ايرانى شعرى روايت كاعلمبردار، 

محمد عثمان غنى.
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بخش انگليسى: 
Introduction: Contribution of Persian 

Language and Literature to the Composite Cullure  
of India, A.D. Safavi; Indias Composite Cullure, 
S.A.H. Abidi; Contribution of Persian to Bengali 
Cullure, Language and Liberature, H.M. Tahir 
Ali; Irfluence of Persian on Punjati language 
Arab-Persian words, A.W. Azhar; Contrileution of 
Prince Darta Shikoh to the Perso-Indian Sufistic 
Tradition, A.D. Safavi; Architectural Amalgam of 
India and Iran, W.H. Diddigi; Composite Cullure 
of India: stepping into few Milestones, A.R. 
Bedar; Medieval Architechture As an Element of 
Composite Cullure, S.A. Nadeem Razavi; Raja 
Ratan Singh Zakhmi – ALiterature, Historian and 
An Astronomer of 19th Century, S. M. Razaullah 
Ansari; Influence of Persian on Bengali Language, 
T. B. Chakanborty; Indo - Persian Style of Art: 
A Study of Abdur Rahman Chughtai’s Lyric 
Painting, Rehana Khusrow.
س.ح.ع

سمينار)،  مقاالت  (مجموعة  ايران  و  هند  روابط 
گروه  عليگر،   صفوى،  آزرميدخت  كوشش  به 
2004م،  عليگر،  اسالمى  دانشگاه  فارسى 

xxiii+166+159+xiiص.
اين كتاب هم مجموعة مقاالت سمينار است كه از طرف 
بود.  شده  برگزار  عليگر  اسالمى  دانشگاه  فارسى  گروه 
اين مجموعه نيز در سه بخش فارسى، اردو و انگليسى 
گردآورى شده است. در مجموع 26 مقاله در اين مجموعه 

گرد آمده است. فهرست مطالب به قرار زير است:
آزرميدخت  ايران،  و  هند  روابط  مقدمه:  فارسى:  بخش 
زمان  در  ايران  و  هند  مابين  سياسى  روابط  صفوى؛ 
هند  بين  روابط  احمد؛  انوار  سيد  اورنگ زيب،  سلطنت 
فارسى  ادب  و  زبان  اظهر؛  و.  ع.  اسالم،  از  قبل  ايران  و 
بيگم؛  بشيرالنسا  سيده  (خانم)  آصف جاهيان،  دورة  در 
روابط ادبى هند و ايران در قرن نوزدهم ميالدى، شريف 
حسين قاسمى؛ معرفى مهر و مشترى عصار تبريزى، متين 

احمد؛ ارزشهاى انسانى در نهضت استقالل هند و ايران، 
عرفانى  مشرب  در  حقيقت  ساختار  جعفرى؛  عبدالقادر 

راماكريشنا و عرفان ايران، على جان بزرگى.
بخش اردو:  هندوستان مين ايرانى آفتاب پرستوى اور 
آتش پرستوى كى آمد، سيد اميرحسن عابدى؛ تيمورى 
سلطان شاه رخ مرزا كا ايك نامور سفير هند ـ كمال الدين 
سفرنامة  اعظمى؛  شعيب  سمرقندى،  عبدالرزاق  محمد 
مولوى مهيش پرشاد، شميم اختر؛ بحيره اوراس كامصنف 
فزونى استرآبادى، ريحانه خاتون؛ قدرت اهللا قدرت اوران 
الغير مطبوعه فارسى كالم، صالح الدين عمرى؛ عروض 
پر  دوسرى  ايك  كى  دهان  و  چهاندك  اورهندى  عجم 
اثرات، عراق رضا زيدى؛ هندوستان بابركى نظر مين ـ با 

برنامه كى حوالى سى، رعنا خورشيد.
بخش انگليسى:

Introduction: Indo–Iran Relation, A.D. Safavi; 
Indo–Iranian Cultural Relation with Special 
Reference to Bengali, Hmd. Tahir Ali; Perspective 
of Cultural and Literary Development Between 
Iran and India in the New Century, Ahmad 
Tamimi; Role of Sirr-e-Akbar in the Retoration of 
the Original Indo-Iranian Relations, S.P. Singh; 
Beyond Igbal…, Jalal-ul-Haq; Dara Shikoh: 
Comparative Mystiesm, Tasadduq Husain; 
Iranian and Timmid Influence on Mughal Wall 
Painting, Syed Ali Nadeem Razavi; Iranian 
Scholar and their Educational Activities in India 
during Akbar’s Reign, Mohd. Afzal Khan; Role 
of Eminent Iranian Diplomats and Intellectuals in 
the Enhanecment of Indo–Iran Cultural Relations, 
Md. Mansoor Alam; Eastern Perceptions of the 
Western Diplomacy, Gulfishan Khan; Iranian 
Influence on Art and Architecture of India with 
Special Reference to the Mughal Period, S. Latif 
Husain Kazmi; Soroor-ul-Ibad Sharh-e Qasida 
Ba’anta Suad, Abdul Bani; Indo–Iranian Positive 
Interaction, A Historical Analysis, Saheba 
Rehman.
س.ح.ع
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ميراث بهارستان [دفتر اول: 13 رساله]، به كوشش 
اسالمي،  شوراي  مجلس  كتابخانة  پژوهش  دفتر 
تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي 

اسالمي، 1388ش.

در شماره هاي پيشين اين نشريه برخي مجلدات مجموعة 
«گنجينة بهارستان» را معرفي كرديم و گفتيم كه اين مجموعه 
دارد؛  اختصاص  كوتاه  نوشته هاي  و  رساله ها  چاپ  به 
مستقل  كتاب  به صورت  آنها  چاپ  امكان  كه  رساله هايي 
وجود ندارد و از سويي انتشار آن ها در نشريات نيز موجب 

مي شود تا اين آثار از ديد پژوهشگران به دور ماند.
آن  مجلدات  از  هركدام  كه  شديم  متذكر  آنجا  در 
اين  است.  يافته  اختصاص  ويژه  موضوعي  به  مجموعه 
طبقه بندي موضوعي، يك خوبي بزرگ دارد و آن اينكه 
هر مجلد از مجموعه به نوشته هاي يك موضوع اختصاص 
مي يابد. از آنجا كه خوانندگان و دوستداراِن يك موضوع، 
نياز يا عالقه اي به موضوعات ديگر ندارند، اين  معموالً 
ساختار موجب مى شود تا خواننده بتواند صرفًا مجلدات 

مورد نياز خود را تهيه كند.
يك  داراي  امر  اين  پيش گفته،  فايدة  از  صرف نظر 
پژوهشگران  و  مصححان  تعداد  اينكه  آن  و  بود  مشكل 
حوزه هاي مختلف برابر نيست و اين امر موجب مي شود 
تا مجلداِت برخى موضوعات به زودي تكميل شود اما 

تكميل برخي مجلدات با زماني طوالني مواجه شود.
و  موزه  «كتابخانه،  مديريت  تا  شد  باعث  امر  اين 
«مركز  همچنين  و  اسالمي»  شوراي  مجلس  اسناد  مركز 
پژوهش كتابخانة مجلس» در صدد برآيد تا همراه با چاپ 
مجموعة پيشين، مجموعه اي تازه را با همان ساختار ولي 
بدون قيد موضوعي بودن پايه گذاري كند. اين مجموعه 
«ميراث بهارستان» ناميده شده و نخستين دفتر آن اخيراً 

در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
به صورت  كه  است  رساله  سيزده  داراي  دفتر  اين 
رساالت  است.  شده  بخش بندي  موضوع  پنج  به  دروني 
مندرج در اين مجموعه ــ به تفكيك موضوعات پنج گانه 

ــ به قرار ذيل مي باشد:

الف. ادبيات فارسي
1. ربيعيّه و رحيقيّه: اثر علي بن محمد بن ابي طالب نظام 
تبريزي (نظام الدين شامي: 740 ق ـ زنده در 808 ق) به 
تصحيح بهروز ايماني. اين بخش شامل دو اثر جداگانه 
را  آنها  مي توان  كه  است  «رحيقيّه»  و  «ربيعيّه»  نامهاي  با 
تك نگاريهايي با ساختار «مقامه» به شمار آورد. نويسندة 
اين اثر ــ نظام الدين شامي ــ  از نويسندگان چيره دست 
سدة هشتم و نهم هجري است كه از آثار وي بلوهر و 
بيوذسف توسط مركز پژوهشي ميراث مكتوب به چاپ 
عنوان  با  تاريخي  كتابي  وي  از  همچنين  است.  رسيده 
ظفرنامه بر جاي مانده كه از مهم ترين متون دربارة تاريخ 

دورة تيموري به شمار مي آيد.
اين دو اثر بر پاية يگانه نسخة بازمانده به شمارة 2530 

كتابخانة موزة موالنا تصحيح شده است.
منشي  محمدصادق  ميرزا  اثر  مجنون:  و  ليلي   .2
(متخلص به نامي) از سرايندگان نيمة دوم سدة دوازدهم 
پركار  نويسندگان  از  نيز  سراينده  اين  است.  هجري 
تاريخ  دربارة  را  گيتي گشا  تاريخ   كه  است  خود  روزگار 
زنديه نوشته است. تبحر نامي در منظومه سرايي است و 
تا  است.  سروده  نظامي  خمسة  برابر  در  را  خمسه اي  او 
جايي كه نويسندة اين سطرها مي داند، خسرو و شيرين 
نامي يكي از معدود منظومه هايي مي باشد كه نگارگري آن 

مورد توجه نگارگران دورة قاجار بوده است.
سيدحسين  ميرزا  اثر  نخست]:  [بخش  ثمر  تذكرة   .3
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طباطبائي نائيني متخلص به «ثمر»، اين تذكره به بخشهاي 
«مقدمه»، دو «باب» و يك «خاتمه» تقسيم شده كه بخش 
چاپ شدة حاضر شامل باب اول از اين تذكره است. اين 
باب شامل شرح حال سرايندگاني است كه در مدح امام 
كاشاني  محتشم  تركيب بند  از  استقبال  به  و  (ع)  حسين 

مرثيه سرايي كرده اند.

ب. تاريخ و جغرافيا
اثر  الهاروني:  الحسين  بن  احمد  باهللا  المؤيّد  سيرةاالمام   .1
المرشد باهللا يحيي بن الحسين بن اسماعيل الجرجاني 
الشجري (412 ـ 479 ق)، اثري است به زبان عربي 
در شرح احوال المؤيد باهللا احمد بن الحسين الهاروني 

(333 ـ 411 ق) شخصيت ديني و سياسي زيدي.
2. رسالة في احوال شيخ الرئيس: رسالة كوتاهي است به 
زبان عربي در شرح زندگي بوعلي سينا كه نويسندة 

آن شناخته نشده است.
3. مآثر عباسي: اثر محمدصالح يزدي، تاريخي است رسمي 
و درباري كه به وصف ويژگيهاي اخالقي شاه عباس 

اول ــ البته با جنبة اغراق آميز ــ مي پردازد.
فرزندش  و  كاشي  حسن  نايب  يورش  ماجراهاي   .4
ماشاءاهللا خان به خور و بيابانك: اثر علي اكبر افسر يغمايي، 
خور  منطقة  در  قاجار  دوران  اواخر  در  فوق الذكر  واقعة 
وقايع  شاهد  خود  كه  نويسنده  و  افتاده  اتفاق  بيابانك  و 

بوده، خاطراتش را در اين اثر درج كرده است.
5. سفرنامة منظوم: سفرنامه اي است به نظم در شرح سفر 
حج كه سرايندة آن شناخته نشده و گويا در 1314 ق 

سروده شده است.

پ. علوم قرآني و روايي
حسين  محمد بن  فخرالدين  اثر  آيةالكرسي:  تفسير   .1
بر  فارسي  تفسيري  ق)،   984 (د  استرآبادي  حسيني 

آيةالكرسي است.
ت. علوم و فنون

1. رسالة اآلثار المتخيلة: اثر ابي الخير حسن بن سّوار (زادة 
آثار  دربارة  عربي  زبان  به  است  رساله اي  ق)،   331
در جّو  رنگين كمان ــ كه  علوي ــ همچون هاله و 

زمين ديده مي شود.
شوشتري (سدة 11ق)،  عنايت اهللا  اثر  كشف الحروف:   .2

رساله اي به زبان فارسي در آموزش خوشنويسي است.
ث. فقه و اصول

شيخ  اثر  الّسفرية:  المسألة  تحقيق  في  الحائرية  الرسالة   .1
ابراهيم بن سليمان قطيفي (زنده تا 945 ق)، رساله اي 
به زبان عربي در مبحث فقهي «صالت مسافر» است.

2. القامعة للبدعة في ترك صالة الجمعة: اثر عبداهللا بن صالح 
يماهيجي (1076 ـ 1135 ق)، اثري به زبان عربي در 

رّد حرمت نماز جمعه در روزگار غيبت است.
ع.ص

سنجر  محمدهاشم  مير  كاشاني،  سنجر  ديوان 
بهنيا،  عباس  و  عاطفي  حسن  تصحيح  كاشاني، 
تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى 

اسالمى، 1387ش.

سنجر كاشاني (981 ـ 1021ق) از سرايندگان سدة دهم 
حيدر  رفيع الدين  مير  وي  پدر  است.  هجري  يازدهم  و 
معمايي (با تخلص «رفيعي») از هم روزگاران و دوستان 
به  985ق  سال  از  پس  ميرحيدر  است.  كاشاني  محتشم 
مورد  اكبر  جالل الدين  دستگاه  در  كرده  سفر  هندوستان 
عنايت قرار گرفت و به مال و منالي دست يافت (نك: 
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، ج 1، ص 
420). مير سنجر در اين سفر ــ گويا به دليل كم سن و 
سالي ــ همراه پدر نشد، اما پس از مدتي او نيز در حدود 
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مورد  و  پيوست  پدر  به  و  شد  هند  راهي  سال 1000ق 
توجه اكبرشاه قرار گرفت.

بعدها پدر وي ــ ميرحيدر ــ راهي سفر حج شده 
اين  در  ميرسنجر  اما  بازگشت،  ايران  به  حج  سفر  از  و 
سفر نيز همراه پدر نشد و در هندوستان ماند و پس از 
ـ كه گاه با ماجراهايي چون زنداني شدن  گذرانيدن مدتيـ 
همراه بود ــ از سوي شاه عباس صفوي به ايران دعوت 
شد، اما پيش از بازگشت به ايران در حدود چهل سالگي 

(به سال 1021 يا 1022 ق) در هندوستان درگذشت.
در دورة زندگي سنجر، سبك هندي جايگاه محكمي 
در ميان سرايندگان يافته بود و تقريبًا تمام كساني كه در 
اين دوره به سرودن شعر پرداخته اند، پيروي از اين شيوه 
را مد نظر خود قرار داده اند. سنجر كاشاني نيز از اين امر 
مستثني نيست و سروده هاي او در حيطة سروده هاي اين 

«طرز» مي گنجد.
البته سنجر را نمي توان از سرايندگان طراز اول سبك 
طالب  و  صائب  و  كليم  چون  بزرگاني  هم پاية  و  هندي 
در  اعتنا  قابل  نمونه هاي  از  او  شعر  اما  آورد،  شمار  به 
آن  اديبان  از  برخي  چنانكه  مي آيد؛  شمار  به  روزگار  آن 
روزگار، شعر وي را پسنديده اند. دربارة شعر سنجر بايد 
بگوييم كه آثار او داراي فراز و نشيب است و در ميان 
سروده هايش گاهي شعرهايي را مي بينيم كه چه از ديدگاه 
بلندي  درجة  در  خيالپردازي،  شيوة  نظر  از  چه  و  وزن 
قرار دارد، اما در كنار اين شعرها، سروده هاي متوسط هم 
ديده مي شود كه از ارزش كار وي مي كاهد. براي ديدن 

نمونه اي از شعر وي مي توان به ابيات زير توجه كرد:
در طالع من نيست برافشانـدن بالي

از دام چــو آزاد شــوم در قفـس افتــم
اميد كه چون گرد به كويت بنشينم

در راه طلـب گـر ز صبـا بـازپـس افتــم
سنجـر! ز رفيقان خردمنـد گسستم

ترسم كه شبي مست به دست عسس افتم
سبك  بررسي  در  سنجر  شعر  و  زندگي  حال  هر  به 

هندي و تاريخچة آن، جزو بايسته ها است و چاپ اين 
ديوان موجب شده است تا اين اثر در دسترس پژوهشگران 

قرار گيرد.

بايستة يادآوري اينكه ديوان سنجر كاشاني به سال 1355ش 
توسط مصححان همين متن ــ همراه با مرحوم مصطفي فيضي 
است؛  رسيده  چاپ  به  كاشان  هنر  و  فرهنگ  ادارة  توسط  ــ 
متِن  اينكه  جمله  از  مي باشد.  كاستيهايي  داراي  چاپ  آن  منتها 
قلم  به  را  تصحيحى  متن  بلكه  نيست  حروفي  به صورت  آن 
شكسته نستعليق نوشته شده و همان را به چاپ رسانيده اند. اين 
امر موجب شده تا نوشته ها در برخي موارد دشوارخوان باشد. 
همچنين برخي غلطهاي نگارشي در آن چاپ وجود دارد كه از 
اتقان آن مي كاهد. از سويي ــ چنانكه مصححان اشاره كرده اند 
ــ نسخه هاي آن چاپ اكنون ناياب شده است و به همين دليل 
دو  يكي  اينكه  ضمن  كرده اند.  اقدام  اثر  اين  حروفي  چاپ  به 
ـ در چاپ اخير  ـ مانند نسخة 5158 كتابخانة ملكـ  نسخة تازهـ 

مورد استفاده قرار گرفته است.
ع.ص


