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شاه  دبيرخانۀ  دبيران  تأليف  سليماني،  منشآت 
جعفريان،  رسول  كوشش  به  صفوي،  سليمان 
شوراي  مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه، 

اسالمي، تهران، 1388ش.
مسعود عرفانيان

دبيري، نويسندگي، و منشي گري در ايران، سابقه اي طوالني 
دارد و به پيش از اسالم باز مي گردد. بر اساس پژوهشهاي 
انجام شده، در دوران ساسانيان با تغييراتي كه در تشكيالت 
پيشين جامعه داده شد، تشكيالت جديد در جامعه پيدا شد 
كه بر اساس آن سومين طبقۀ جامعه، دبيران (مستخدمان 

ادارات) بودند (كريستن سن: 118).
ايران  در  دبيران   ،(153 (ص  كريستن سن  نوشتۀ  به 
آراستگي  به  ايرانيان  چون  و  داشته اند  بسياري  نفوذ 
و  رسمي  اسناد  مي داده اند،  اهميت  امور  و  ظاهر  صورت 
مصنوع  شكل  به  مي بايست  هميشه  خصوصي  نامه هاي 
از  نامه ها  اين  در  مي شد.  نوشته  مقرري  و  ويژه  سبك  و 
گفته هاي بزرگان، نصايح اخالقي، پندهاي ديني، اشعار، 
ضرب المثلها و لطيفه ها استفاده مي شد. همچنين جايگاه 
و رتبۀ مخاطب و نيز نويسنده در استفاده و به كار بردن 

كلمات رعايت مي شد. 
رئيس طبقۀ دبيران، ايران دبير بذ (دبيران مهست) نام 
داشت كه گاهي نام او را در كنار نام ديگر نزديكان پادشاه 

مي برده اند (همان: 155). 
عنوان  به  دبيران  تشكيالت  همين  نيز  اسالم  از  پس 
يكي از اركان اساسي تشكيالت حكومتها به حيات خود 
ادامه داد. «دبيرخانۀ دول اسالمي نيز مانند صدارت عظمي 

تقليد كاملي از ساسانيان است» (همان: 154).

ديوان  مانند  ديوانهايي  كنار  در  سامانيان  دوران  در 
ديگر  و  اشراف  ديوان  قضا،  ديوان  بريد،  ديوان  شرطه، 
و  ضروري ترين  از  يكي  عنوان  به  رسايل  ديوان  ديوانها، 
به  حكومت،  اين  اداري  تشكيالت  بخشهاي  مهم ترين 
اين  مي پرداخت.  كاتب  و  دبير  عنوان  به  افرادي  تربيت 

ديوان بعدها ديوان انشا ناميده شد (ناجي: 220).
اين ديوان وظيفۀ نوشتن فرمانهاي حكومتي، مكاتبات 
سوي  از  كه  ــ  را  (سلطانيات)  رسمي  نامه هاي  و  اداري 
امير به خليفه و ديگر حاكمان نوشته مي شد ــ بر عهده 
داشت و به دليل اهميت كار اين ديوان گاه از آن با عنوان 
ديوان اسرار و از متولي آن با نام كاتب السر ياد مي شده 

است (همو: همانجا).
بخش  اين  كارايي  و  اهميت  دليل  به  نيز  آن  از  پس 
است.  شده  توجه  آن  به  حكومتها  اداري  تشكيالت  در 
نوشتن كتب و رساالت در اين باره كه در پاره اي از آنها با 
برشمردن نكات عمده و برجستۀ دبيري و نويسندگي و 
چگونگي نگارش، در واقع فن دبيري و آئين نگارش، رموز 
ـ  ـ از نگاه پيشينيان استاد در اين فنـ  و ريزه كاريهاي آنـ 

آموزش داده شده است، محصول همين توجه است.
حاصل  و  است  آثار  همين  از  يكي  نيز  حاضر  كتاب 
قلم «دبيران دبيرخانۀ شاه سليمان صفوي» كه به كوشش 
رسول جعفريان، پژوهشگر و تاريخ نگار نام آشناي روزگار 
عصر  و  تشيع  تاريخ  در  او  آثار  ديگر  از  پاره اي  با  كه  ما 

صفويه پيشتر آشنا شده ايم، به چاپ رسيده است.
به  آن  از  باب  هر  و  شده  تدوين  باب  پانزده  در  كتاب 
موضوعي پيرامون آداب و رسوم نوشتن اختصاص يافته است.

جنبۀ  سليماني،  منشآت  چشمگير  ويژگيهاي  از 
چنين  ويژگي  اين  بر  اثر  مصحح  كه  است  آن  آموزشي 
هم  ديگر  منشآت  از  بسياري  «البته  است:  نموده  تأكيد 
آموزشي تر نگاشته  آموزشي است، اما اين منشآت، دقيقاً 
اثر  اين  امروزي،  عبارت  به  (صص 13ـ14).  است»  شده 
يك كتابي تخصصي است در باب نوشتن نامه و يا هر نوع 
نوشتۀ ديگري كه قرار است به مناسبتي از سوي كسي يا 
كساني به افراد گوناگون در رده هاي مختلف اجتماعي از 
بلندپايه به دون پايه و يا بر عكس نوشته شود. در اينجا به 

چند فصل از كتاب به شكل گذرا اشاره مي كنيم:
باب  در  معلّي  دستگاه  معمول  دستور  «در  اول  باب 
هر  القاب  و  انام  طبقات  از  يك  هر  به  مناشير  و  احكام 
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نحوۀ  باب  اين  در  است».  معمول  قاعده  چه  به  كه  يك 
رتبۀ  اساس  بر  القاب  از  استفاده  چگونگي  نامه،  نگارش  
مخاطب و جايگاه اجتماعي او نكاتي گوشزد شده است. 
جالب اين است كه حتي واليان و بيگلربيگيهاي هر بخش 
و منطقه از ايران آن روزي، آداب ويژه و القاب خاص خود 
را ــ به حتم به واسطۀ بزرگي مقام و يا وسعت سرزمين 
«سپه ساالر  نمونه  عنوان  به  داشته اند.  ــ  زيرفرمانشان 
داشته  خاني  رتبه  اگر  آقاسي  تفنگچي  و  قوللرآقاسي  و 
باشند» به يك شكل كه در كتاب اشاره شده مورد خطاب 
واقع مي شوند و «بيگلربيگيان ممالك، بيگلربيگي خراسان 
نوشته  طرز  يك  به  شروان  و  قندهار  و  بغداد  و  فارس  و 
بيگلربيگي  دربارۀ  بوده  چنين  نيز  و   .(22 (ص  مي شود» 
تبريز و چخورسعد و قراباغ و استرآباد و مشهد مقدس و 
روشاهجان و ... (صص 22 ـ 23). سپس به ترتيب رتبه، 
جايگاه و موقعيت اجتماعي، سياسي، ديني، هنري و غيره 
دربارۀ كساني چون امرا و سلطانان خرد و كالن، سادات، 
كالم  هللا،  قاريان  اسالم،  فقهاي  دانشمند،  علماي  فضال، 
نظم،  ارباب  و  شعرا  منجمين،  خطبا،  اطبا،  اصالح،  اهل 
استاد خوشنويس، استاد نقاش، وزراء و ... دستورالعملهايي 

داده شده است.
باب ششم «در مكاتيب اوساط الناس به يكديگر» است 
به  پدر  سوي  از  نامه  نوشتن  چگونگي  دربارۀ  نيز  آن  در  و 
فرزندي كه رتبه دنيوي داشته و يا نداشته باشد و بر عكس؛ 
كتابت جد به نواده، خواه پسر باشد و خواه دختر و برعكس؛ 
كتابت والده به فرزندي كه رتبۀ دنيوي داشته و يا نداشته 
باشد و بر عكس؛ كتابت عم به برادرزاده و برعكس؛ كتابت 
عمه به برادرزاده و برعكس؛ مكتوب برادر كوچك به همشيره 
بزرگ؛ مكتوب برادر بزرگ به همشيره كوچك و مكتوبات 
ديگري از اقوام و نزديكان نسبي و سببي به يكديگر كه با 
حفظ مقام و جايگاه هر يك كه واژگان و عبارات خاص و 
القابي را بر اساس رتبه و موقعيت و درجۀ نسبت مي طلبد، 

نكاتي گوشزد و نمونه هايي ارائه شده است.
باب هفتم «در مكاتيب سايرالناس كه عارف به آداب 
كه  نيز  ششم  باب  دستور  القاب  و  نيستند  نوشتجات 
به  يكديگر  ميان  در  و  نيست  فقرايند  كه  ايشان  مناسب 

نحوي معمول داشته اند».
در اين باب نيز، همانگونه كه از عنوان آن پيداست، فقرا 
به حتم به خاطر نبود امكانات در همۀ عرصه ها و به ويژه 

در جهت آموزش و يادگيري خواندن و نوشتن و كسب 
آگاهيهاي الزم، آداب ويژه اي براي خود در نوشتن نامه و 
مكاتبات نداشته اند، ولي نويسندگان منشآت نمونه هايي را 

براي آنان ذكر كرده اند.
ايشان  به  كه  مطالب  مناسب  اشعار  «در  هشتم  باب 
اكتفا مي شود و احتياج به مكاتبه نيست و جهت اقتباس 
در مطالب و مكاتب نيز به كار مي آيد». در اين باب تعدادي 
اشعار مناسب در موضوعاتي چون در مناجات باريتعالي، 
تهنيت  در  (ع)،  وصي  منقبت  در  (ص)،  نبي  نعت  در 
نوروز، در تهنيت عيد رمضان، در تهنيت عيد قربان و... 
علما،  سالطين،  چون  افرادي  براي  كه  نامه نگاريهايي  در 
و  امرا  وزرا،  قضات،  صدور،  درويشان،  مشايخ،  واعظان، 
ديگري  موضوعات  و  منشيان  منجمان،  طبيبان،  حكام، 
چون در طلب التفات، در طلب مالقات، در اميدواري، در 
افسودگي، در بي وفايي، در شكايت از فراموشي، در شكايت 

از عشق، در اظهار دوام عشق و... آورده شده است.
در ديگر بابهاي كتاب نيز مطالبي كمابيش در زمينۀ مورد 
نظر نوشته شده است. اما در باب سيزدهم كه «در صناعات 
كه سخن را به رعايت آن بالغت و فصاحت و مالحت افزايد 
(مشتمل بر مقدمه و دو باب و خاتمه)» نام گرفته، به تعريف 
مي رفته  كار  به  نثر  و  نظم  در  كه  ادبي  صناعات  از  پاره اي 
اشاره شده، معاني هر يك نوشته و براي هر كدام نيز نمونه 
يا نمونه هايي ارائه شده است. صناعاتي مانند حسن مطلع، 
حسن مقطع در قصيده، لزوم  مااليلزم، مراعات النظير، ارسال 
نشر،  و  لف  ترصيع،  مسمط،  موشع،  جواب،  و  سؤال  المثل، 

سجع و انواع آن و ديگر مباحثي از اين دست.
باب چهاردهم هم «در نوشتجات شرعيه كه از ترّسل 
خاصه شريفه نقل شده» نام دارد. در اين باب نمونه هايي از 
تنظيم نوشته هاي شرعي بر اساس قوانين و مقررات دين 
عهدنامه،  صورت مجلس،  از  نمونه هايي  شده،  ارائه  اسالم 
تمّسك، قبالۀ ملك، مفاوضه نامه، قبالچه نكاح نامه، آزادنامه، 

طالق نامه و ... ارائه شده است.
و اما باب آخر كتاب، باب پانزدهم كه «در باب امالء 
و قواعد سخنوري و خط» نوشته شده، به تنهايي نزديك 
به نيمي از كتاب را شامل مي شود. اين باب از چهار مقاله 
تشكيل  دارد  باب  نه  تا  باب  دو  از  دست كم  يك  هر  كه 
شده است. مطالب اين باب در نوع خود جالب توجه است 
موضوع  نيز  پيش  سده  چهار  در  كه  نكته  اين  گوياي  و 
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رسم الخط زبان فارسي و چگونگي نوشتن واژگان فارسي، 
عربي و تركي رايج در آن عصر دغدغۀ منشيان و دبيران 
بوده است. مهم تر اينكه در اين بخش همچنين مطالبي 
دربارۀ خوشنويسي و خوشنويسان نوشته شده كه مي توان 
نظر  در  با  دانست.  خوشنويسي  در  جدا  رساله اي  را  آن 
گرفتن اينكه تاكنون ــ دست كم تا جايي كه مي دانم ــ 
خوشنويسي،  حوزۀ  پژوهشگران  نوشته هاي  از  جايي  در 
اشاره اي به اين بخش از منشآت سليماني نشده، اين بخش 
چنانكه داراي نكات تازه اي باشد، مي تواند خوشنويسان و 

پژوهشگران اين حوزه را سودمند افتد.
پاياني  و  آغازين  از  تصوير  صفحات  كتاب  پايان  در 

نسخه به چاپ رسيده است.
مصحح اثر با افزودن فهرستهاي جداگانه اي از آيات، 
نامها و القاب، جايها، مشاغل و طوايف، اصطالحات ديواني، 
اصطالحات ادبي، خوشنويسي و زبانشناسي، كار خواننده 
باال  در  شده  اشاره  موارد  از  يك  هر  به  دست يابي  در  را 

آسان نموده است.
اما بهتر مي بود كه مصحح ارجمند در معرفي نسخه، 
مرسوم  پژوهشها  گونه  اين  در  كه  را  بيشتري  آگاهيهاي 
است، در مقدمۀ اثر در اختيار خواننده مي گذاشت. خواننده 
«نسخۀ  مي خواند:  را  عبارت  همين  فقط  اثر  معرفي  در 
كتابخانۀ  در   8895 شمارۀ  به  سليماني  منشآت  خطي 

مجلس شوراي اسالمي محفوظ است» (ص 16).
شايد دانستن اندازه و قطع نسخه، طول و عرض سطور 
آن، تعداد سطور، مذّهب بودن يا نبودن، نوع كاغذ و رنگ 
آن، نوع جلد و ... براي مخاطبان چندان ضروري نباشد، اما 
آيا دادن توضيحاتي دربارۀ تاريخ كتابت اثر ــ كه البته در 
ـ وجود نسخه هاي ديگري از  پايان نسخه به آن اشاره شدهـ 
اثر در كتابخانه هاي داخل و خارج از ايران و يا مجموعه هاي 
ديگر  نسخه هاي  به  دست يافتن  براي  تالش  اينكه  و  ديگر 
براي مقابله از سوي مصحح انجام گرفته يا خير و اينكه آيا 

اين اثر تك نسخه بوده، در مقدمه ضرورتي نداشت؟

منابع:
رشيد  ترجمۀ  ساسانيان،  زمان  در  ايران  آرتور،  كريستن سن،   .1

ياسمي، چاپ پنجم، تهران، اميركبير، 1367ش.
2. ناجي، محمدرضا، فرهنگ و تمدن اسالمي در قلمرو سامانيان، 

تهران، اميركبير، 1386ش.

ورزنامه، فسطيوس بن اسكوراسيكه، به تصحيح 
دانشگاهي،  نشر  مركز  تهران،  عاطفي،  حسن 

1388ش.
ايرج افشار

از  ورزنامه  كهنسال  فارسي  متن  كه  بود  دراز  سالهاي 
قسطوس بن اسكوراسيكه (سزگين 4: 317) كه يگانه نسخۀ 
عاطفي  حسن  دانشمندم  دوست  دست  در  آن  شناختۀ 
(كاشان) بود و خود معرفي خوبي از آن در راهنماي كتاب 
و  مي خورد  خاك  دانشگاهي  نشر  مركز  در  بود،  نوشته 
متن  آن  ناگهاني  و  تازگي  به  نمي شد.  داده  بدان  نظامي 
صورت  و  سر  بدين  و  است  شده  نشر  ارزشمند  بسيار 

فقيرانه اي كه نشر يافت عاطفي را رنجاند. 
پيش  را  حروف چيني  نمونۀ  پيش  هشت سال  حدود 
من فرستادند، چون عاطفي انتظار داشت من يادداشتي 
دربارۀ مؤلف و ترجمۀ عربي او بنويسم. همان وقت متذكر 
شدم كه اين طرز حروف چيني ريز «تو هم تو هم» براي 
باشد  درشت تر  حروف  بايد  نيست،  شايسته  متني  چنين 
مطالب هر باب بند به بند شود كه خواننده  و مخصوصاً 
زودتر به مضامين مندرج در متن دستيابي پيدا كند. پس 
همان  كه  مي شود  ديده  اكنون  فرستادم.  پس  باز  را  آن 
كرده اند.  چاپ  را  مقدماتي  ناگوار  حروف چيني  صورت 
تغييرات پي درپي اداري آن مركز و نزول مراتب ضروري 
ويراستاري و دقت نظر در آنجا موجب شد كه كتاب به 
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همان قواره و ريختي كه حروف چيني بدوي شده بود دور 
عاطفي را دل  از صفحه آرايي مناسب انتشار يابد و طبعاً 

چركين سازد.
عجب تر آنكه در اين روزگار كدام متن چاپ مي شود 
كه عاري از هرگونه فهرست كليدي باشد و تعجب عمدۀ 
شخص عاطفي همين است. اعالم را در اين متن جويندۀ 
كم وقت چطور بايد پيدا كند. كلمات كاربردي كشاورزي 
يافت.  مي بايد  چه گونه  است  فالحت  كه  كتاب  درين  را 
همچنين است اصطالحات نجومي و تقويمي و حيوانات 

و ابرازها و ...
باب  وضع  مثال  به طور  بابها  كردن  بندبند  مورد  در 
هشتم (ص 25) را طرح مي كنم كه در بيست وهشت سطر 
متوالي و (پي هم) و به اصطالح حروف چينها (بي بادخور) 
آمده است. اين باب مربوط به رعد و بارندگي است در هر 
يك از بروج است از حمل تا حوت. چون هر دوازده  ماه 
كه  داشت  ضرورت  طبعاً  مي شود،  آغاز  جمله  اگر»  «و  با 

دوازده مورد از اول سطر (جداگانه) به چاپ مي رسيد.
(ص  جزوها  فهرست  مورد  در  كردن  بندبند  همين 
عنوان  اينكه  نه  بود  شده  مرعي  مي بايست  نيز  1ـ14) 
شمايل  و  بيايد  هم  دنبال  به  باب)  پنج  و  (هشتاد  بابها 
صفحه آرايي همانند نسخه هاي چاپ سنگي عهد فتحعلي 
شاه باشد (صفحۀ نهم نمونه اي است گويا براي مالحظه 

در صفحه). 
مقدمۀ گويا و خوش طرح جناب عاطفي حكايتي است 
از رنجي كه ايشان در تحقيق مطالب صرف كرده و فضائل 
كتاب را گشوده است. گفتنيها را گفته و در مورد تصحيح 
متن با دقت و نكته بيني موارد ضروري را در حاشيه آورده 
و طبعاً انتظار داشته است كه مركز نشر دانشگاهي توانايي 
اجرايي تنظيم و ايجاد طرح شكيل و متناسب با چنين 

متني را داشته باشد.
هر كس صفحۀ 72 و 73 را ببيند كه مطالب يك سره 
متوجه  است  شده  گذاشته  خواننده  پيش  پشت سرهم 
نخواسته  مركز  ويرايش  و  توليد  دستگاه  كه  شد  خواهد 
مناسب  ذوقي  و  بدهد  خود  به  رنجي  هيچ گونه  است 

اهميت متن به كار برد.
تنظيم  انتظار  خواننده اي  هيچ  مصحح،  و  مؤلف  از 
صفحه آرايي ندارد. مؤسسه هاي نشر اكنون وظايفي دارند 
درين باب كه كتاب را به چه طرحي تنظيم و ارائه كنند. 

مثًال وقتي يك جزو به چند باب تقسيم مي شود و آن جزو 
ضرورت دارد كه بابها  در اول صفحه قرار مي گيرد طبعاً 
و عنوان فرعي، مجزا و چشم گير، با كمي فاصله، عرضه 
شود. بنگريد به صفحۀ 88 و 89 كه عنوان باب هفتم و 

هشتم و نهم و دهم چه وضع مفلوكي دارند.
دوستم  غم زدگي  و  حيرت   و  خاموش  دل  درد  بنده 
عاطفي را مي نويسم و الغير. او به من چيزي نگفته و گله اي 
نكرده است، ولي چون مسلم مي دانم چركين دل شده است 
مسئله را گشوده و طرح كردم. جز آن شكوۀ متن را هم 

بازگويي مي كنم كه اگر زبان داشت حتماً مي ناليد.
در متن مي گشتم كه نام مؤلف را بيابم، زيرا اگرچه 
فسطيوس (به جاي قسطوس يا قسيطوس) كه در ورقي 
از نسخه بوده در روي اين جلد آمده از نظر واقعي درست 
 Cassianiis Bassus نيست و مسلم است نام او در التين
 (f) «نمي تواند بدل به «ف c است و چون Scholasticus
نوشته  صحيح  صورت  مي بايست  جلد  روي  بشود  ناگزير 
متذكر  مقدمه  در  عاطفي  آقاي  كه  همان طور  بود.  شده 
مي آورد  خود  كالم  در  را  قسطوس  و  شده  نام  چگونگي 
قسطوس  به  بوده  فسطوس  اگر  هم  متن  در  و  نه)  (ص 
برگردانيده و در حاشيه يادآور عيب شده است (ص 24، 
آقاي  جناب  عزيز  دوست  اميدوارم   1.(95  ،84 ،79 ،57
عاطفي بينندگان كتاب ورزنامه را از ماجرا آگاه فرمايند. 

نظر  از  كه  مهم  متن  اين  براي  بايد  نشر  مركز  اما 
احترام  نهايت  كشاورزي  واژگاني  گنجينۀ  و  فارسي  زبان 
از  خسارت  جبران  براي  عاجل  اقدامي  دارد  را  اهميت  و 

متن بكند:
1. حروف چيني جديد بشود با رعايت بندبند كردن موارد 
از قبيل اين كه جواب پس از طرح مطلب سر سطر 

گذاشته شود.
2. تهيۀ فهرست اعالم و لغات بسيار گسترده با شقوق و 

جهات الزم آن.
3. چاپ نسخه برگردان سراسر نسخۀ خطي متن به همراه 

آن.
در  آنكه  براي  عربي  متن  از  صفحه  چند  چاپ  شايد   .4

دست پژوهشگران باشد.
1. نيز ديده شود: ص 87 ـ 93، فهرس المخطوطات الفالحة ـ النبات 
ـ المياه و الري، صنعة محمد عيسي صالحيه (و) عبدهللا فليح، 

كويت، 1988م.
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شندوني  زينمي  حكيم  محمدبن  منهاج الطلب، 
ميرعابديني،  سيدابوطالب  تصحيح  چيني، 
تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1388ش. 
محمدرضا علي بخشي

تأليف  فارسي،  زبان  دستور  كهن ترين  منهاج الطلب، 
محمدبن حكيم زينمي شندوني چيني (موشيان يوان) در 
1070ق/ 1660م براي آموزش زبان فارسي به مسلمانان 
آنچه  است.  شده  نگاشته  چين  غربي  شمال  در  چيني 
مسلم است اينكه ورود دين اسالم به چين نخستين بار 
مسلمان نشين  استانهاي  گرفت؛  انجام  ايرانيان  وسيلۀ  به 
دارد.  نشان  آن  از  چين  غرب  در  سين كيانگ  و  گان سو 
زبان  عنوان  به  چين  غرب  در  پارسي  زبان  آن،  تبع  به 
نيايش مسلمانان چين، به ويژه در سين كيانگ، رواج يافت 
و كتابهاي فقه، تصوف و تفسير بيشتر به زبان فارسي بود. 
شناخت ايران و تمدن درخشان آن نيز در گرايش آنان به 
آموختن زبان فارسي نقش مؤثري داشت. بدين ترتيب، در 
بسياري از مساجد چين آموزش زبان فارسي رونق يافت 
منهاج الطلب  كه  شد  تأليف  فارسي  به  درسي  كتابهاي  و 
آن،  مؤلف  عبارات  برخي  از  آنهاست.  مهم ترين  زمرۀ  در 
است،  شاندونج  اسالمي  تعليمات  مركز  مؤسس  خود  كه 
مي توان دريافت كه به سبب رواج زبان فارسي، دين اسالم 

به وسيلۀ اين زبان گسترش يافته است.
اين كتاب از دو نظر داراي اهميت است: از اين نظر كه 
تا روزگار ما مي توان آن را كهن ترين دستور زبان فارسي 
به اين زبان دانست و تأليف آن به قلم يك فرد چيني از 
چين  در  ميالدي  هفدهم  قرن  در  فارسي  زبان  پيشرفت 
نشان  كتاب  اجمالي  بررسي  آنكه  ديگر  مي كند.  حكايت 
را  فارسي  زبان  دستور  است  داشته  سعي  مؤلف  مي دهد 
با نظري ساخت گرايانه بررسي كند. كتاب تازگيهايي هم 
دارد. براي نمونه تقسيم فعل امر به حاضر و غايب و آوردن 
واژۀ «گرفتار» ذيل صفت مفعولي از موارد قابل توجه آن 

است.
به  اصفهان،  در   ،1360 سال  در  ابتدا  منهاج الطلب 
دكتر  شد.  منتشر  شريعت  محمدجواد  دكتر  كوشش 
كتاب  از  نسخه  سه  كه  است  آورده  مقدمه  در  شريعت 
مسجد  خطي  نسخ  كتابخانۀ  در  را  منهاج الطلب  درسي 
«دونگ شي» شهر پكن يافته و بر اساس نسخۀ متقن تر 
ابوطالب  دكتر  است.  كرده  ارائه  تصحيح  كامل تر  و 

ميرعابديني با اطالع از تصحيح قبلي و چاپ آن، به استناد 
به  آورده اند،  دست  به  نسخه اي  كه  اينكه  بر  استدالل  و 
ادله اي كه در پيشگفتار خود ذكر كرده اند، نسخۀ اصلي 
شده  كتابت  مؤلف  حيات  زمان  در  گويا  و  است  كتاب 
است، بار ديگر به تصحيح آن برخاسته اند. نسخۀ مورد 
استفادۀ ايشان به ُمهر مؤلف نشاندار است و نسخه هاي 
ديگر فاقد اين نشانه است. مصحح كتاب هرجا الزم بوده 
است مورد اختالف با نسخۀ مورد استفادۀ دكتر شريعت 
كوتاه  سخني  كتاب  ابتداي  در  او  است.  كرده  ذكر  را 
دربارۀ فرهنگ ايران و اسالم در چين و در انتهاي كتاب 
توضيحات وافي دربارۀ متن منهاج الطلب آورده  است كه 
مفيد  اثر  از  بخشهايي  بر  غالب  چيني  لهجۀ  به  توجه  با 
است. پيشگفتار دكتر توفيق هـ . سبحاني نيز كه در آن 
به اختصار تاريخ دستورنويسي در جهان و ايران تا زمان 
تأليف منهاج الطلب را ذكر كرده است، فتح باب مناسبي 

براي كتاب است. 
متن منهاج الطلب از دو بخش صرف و نحو تشكيل 
به  عربي  مانند  را  فارسي  كلمات  مقدمه  در  است:  شده 
سه قسم اسم، فعل و حرف تقسيم كرده است؛ سپس، 
در بخش اول، در شش فصل، به مباحث صرفِي مصدر، 
ماضي، مستقبل، امر و نهي، اسم فاعل و مفعول و صفات 
كتاب  اصل  حقيقت  در  كه  دوم،  بخش  در  مي پردازد. 
منهاج الطلب است، در باب  االسماء فصولي با اين عناوين 
بيان  در  فاعل،  بيان  در  خبر،  و  مبتدا  بيان  في  مي آيد: 
بيان  در  توابع،  مضافٌ اليه،  و  مضاف  في  فعل،  متعلقات 
اسم جنس و اسم صفت، في بيان معرفه و نكره، في بيان 
جمع، في بيان انواع اسم؛ در باب االفعال اقسام فعل شرح 
داده مي شود و در باب الحروف اقسام حروف بيان مي شود 
و كتاب با الحاقاتي پايان مي يابد. از مقدمۀ مؤلف چنين 
برمي آيد كه وي نخست بخش صرف پارسي را مي نويسد 
و چون خوانندگان از آن سودي نبرده  و حاسدان زبان 

طعن دراز كرده بودند، به تأليف نحو پارسي مي پردازد.
سبك نثر منهاج الطلب، به سبك فني مي ماند. مقدمۀ 
مطالب  بيان  در  ولي  دارد،  مصنوع  و  فني  نثري  كتاب 
براي  كتاب  اين  مطالعۀ  است.  رفته  كار  به  ساده تري  نثر 
محققان دستور زبان فارسي به عنوان يكي از قديمي ترين 
كتابهاي درسي دستور زبان فارسي براي آموزش به غير 

فارسي زبانان در قرن هفدهم ميالدي مفيد است.
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متعالي)،   (فلسفۀ  فيلوسوفي1  ترانسندنت 
بين المللي  نشريۀ   ،10 شمارۀ   ،2009 دسامبر 
فلسفه و عرفان تطبيقيـ  نشر آكادمي مطالعات 

ايراني لندن.
منوچهر پزشك

نشريه اي فلسفي به زبان انگليسي كه دهمين شمارۀ آن 
منتشر شده و نام و موضوع آن به روشني سبك و شيوۀ آن 
را نشان مي دهد و گواه است بر اينكه براي بهره بردن از اين 
نشريه حتماً بايستي بر زبان انگليسي مسلط بود. البته بر 
اهل نظر پوشيده نيست كه مطالعات تطبيقي درازدامنه تر 
از تنها مقايسۀ دو فيلسوف يا عارف و يا دو نظرگاه است، 
بلكه  موضوع  دو  مقايسۀ  نه  آن  اصلي  هدف  واقع  در  و 
اصلي  ديدگاه  از  غير  ديدگاهي  از  موضوعي  به  نگريستن 
و اولي آن است. اين گوناگوني موضوعي، در فهرستي كه 
اندكي ِسَپس تر از موضوعهاي فراخوان شده و نيز مقاالت 
مندرج در همين شماره به دست خواهيم داد، به خوبي به 
چشم مي آيد. هدف نشريۀ فلسفه متعالي، چنانكه مسئوالن 
و ناشران آن در صفحۀ داخل جلد بيان داشته اند، فراهم 
ساختن فضاي گفت وگويي سه جانبه بين فلسفه و عرفان 
شرق و غرب و عالم اسالمي است. اظهار صريح مسئوالن 
مقاالت  در  شده  مطرح  ديدگاههاي  اينكه  دربارۀ  نشريه 
آكادمي  و  نشريه  مرّجح  ديدگاه  لزوماً  مجله  در  مندرج 
نيروي  و  علمي  و  مالي  (پشتيبان  لندن  ايراني  مطالعات 
انساني نشريه) نيست، ظاهراً نشانه اي از آزاد بودن هرگونه 
اظهارنظر از سوي نويسندگان و انديشمندان، و نيز گشوده 
بودن ذهن مسئوالن آكادمي و نشريه بر روي هر انديشۀ 
تازه است. هر چند ديدن نامهايي همچون دكتر نصر، دكتر 
چيتيك، دكتر اعواني، دكتر صفوي و... در فهرست هيئت 
نشريه  در  مندرج  مقاالت  كه  است  آن  نشان  نيز  ناظران 
برخوردار  كافي  علمي  اصالت  و  قوت  از  مي بايست  قاعدتاً 
باشند. بايد گفت كه جاي چنين نشريه اي به زبان فارسي 
در ايران خالي است و يك بار ديگر ثابت مي شود كه تهيه، 
چاپ و انتشار مجله هايي با اين مشخصات، حتماً نيازمند 
پشتيباني دستگاه يا مؤسسه اي نيرومند است و از عهدۀ 
از  مجله  خارج.  صرف،  عالقه مند  نفر  چند  يا  تنها  فردي 
مقاله در موضوعهاي زير استقبال مي كند (و تكرار مي كنيم 

كه حتماً بايد به زبان انگليسي نوشته شود):
و  شرق  فلسفي  مكتبهاي  دربارۀ  تطبيقي  مطالعات 

فلسفه  فلسفه،  تاريخ  در  تك نگاريهايي  اسالمي؛  و  غرب 
ذهن  فلسفه   ،(Epistemology) معرفت شناسي  معاصر، 
علم  فلسفۀ   ،(Cognitive  Science) شناختي  علوم  و 
غيره)،  و  روانشناسي  زيست شناسي،  رياضيات،  (فيزيك، 
اخالق  زبان،  فلسفۀ  فلسفه،  با  رابطه  در  منطق  و  منطق 
نظري و عملي، كالم (الهيات: Theology) و فلسفۀ دين، 
تصوف و عرفان، معادشناسي، فلسفۀ سياست، فلسفۀ هنر 

و متافيزيك.
اما چگونه مي توان به اين نشريه دسترسي پيدا كرد؟ 
افراد  براي  پوند،  شصت  مؤسسه ها  براي  ساالنه  اشتراك 
سي پوند است، افزون بر شش پوند براي نشانيهاي خارج 
از انگلستان. نويسندگان بايد مقاالت خود را به نام سردبير:  
Dr .S .G Safavi بفرستند. مقاله هاي معرفي و نقد كتاب، 
همچنين كتاب براي معرفي در نشريه بايد خطاب به دبير 
شوند.  فرستاده   Book  Review  Editor كتاب:  بررسي 
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فلسفۀ  دهم  شمارۀ  در  مندرج  مقاالت  فهرست  اما  و 
متعالي، چشم اندازي از سبك و شيوۀ نشريه را در معرض 
ديد ما قرار مي دهد؛ ما در اين جا تنها عنوان مقاالت را 

مي آوريم.
ـ عقيده

ـ تقسيم جديد از نظامهاي فلسفي
(موالناي)  مثنوي  بر  تاويلي  ـ  تفسيري  نگاه  و  ساختار  ـ 

رومي: دفتر دوم، گفتار نهم2.

1. (Transcendent Philosophy)
2. “The Structure and Hermenutics of Rumi’s Mathnavi: 

Discource Nine. Book two”.

را  تاويلي»  ـ  «تفسيري  تركيب  هرمنوتيك،  برابر  در  پس  اين  از 
مي آوريم.
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سورن  انديشۀ  در  نفس  شناخت  تطبيقي  مطالعۀ  ـ 
كي يركه گور و بابا افضل كاشاني.

ـ انسان كامل از منظر (موالناي) رومي.
ـ جهتهاي اصلي جدال بين كالم (تئولوژي) و فلسفه در 

اسالم: بررسي تحليلي.
ـ تعيين جديد ديدگاه(هاي) صدرايي.

تكامل  «وجود»:  شهودي  تجربه  و  منطقي  استدالل  ـ 
رويكرد استعاليي مالصدرا به واقعيت.

ـ نگاه برون گرايانه تفسيري ـ تأويلي فراهي بر شرع و قرآن و 
جهات مشترك آن با هرمنوتيك كالسيك غربي.1

الهي  انديشمند  يا  ارسطويي  فيلسوف  الكندي:  ـ 
نوافالطوني؟

ـ ساختار و نگاه تفسيري ـ تأويلي سراج السالكين مالمحسن 
فيض كاشاني.

انديشۀ  منظر  از  تأمالتي  نيهليسم:  مسئلۀ  و  نيچه  ـ 
شرقي.

اين شماره همچنين دو مقاله در معرفي و نقد و بررسي 
كتاب دارد.

نگاهي به دو فهرست آمده در باال، فهرست فراخوان 
اين  در  مندرج  مقاله هاي  فهرست  و  مقاله،  موضوعي 
شماره، به خوبي جنبۀ تخصصي فلسفه متعالي را آشكار 
مي سازد كه نشريه اي است كه تنها براي اهل فن (فلسفه 
قابل  عرفان)  و  كالم  و  فلسفه  در  تطبيقي  مطالعات  و 
استفاده است. با گوناگوني موضوعي مقاالت اين شماره، 
به  خود  سليقۀ  با  متناسب  خواننده اي  هر  كه  پيداست 
با نگاهي  ما  اينجا،  در  زد.  خواهد  دست  مقاالت  گزينش 
سه  ترجيحي،  وجه  هيچ  بدون  و  ساده  تورقي  و  اجمالي 
مقاله را به عنوان نمونه اي از موضوع آنها بر مي گزينيم و 
با آوردن سطري چند مختصر پيرامون هر مقاله به معرفي 

آنها مي پردازيم:

اصلي  «جهتهاي   ،(Munawar  Haque) حق  منّور   .1
بررسي  اسالم:  در  فلسفه  و  (تئولوژي)  كالم  بين  جدال 

تحليلي»، صص: 135ـ170.
شده  بيان  چنين  آن  نوشتن  از  هدف  مقاله،  چكيدۀ  در 
است: هدف از اين مقاله تحليل تفاوت دقيق ميان كالم 
كه  تأثيري  بررسي  و  است  اسالمي  عالم  در  فلسفه  و 
اسالمي  تفكر  بر  عقالني  سنت  دو  اين  متقابل  مناسبات 

داشته اند. جهات عمدۀ تفاوت بين كالم و فلسفه در آثار 
بر  سخن  مي گيرند.  قرار  بررسي  مورد  رشد  اين  و  غزالي 
سر اين است كه تفاوت مهم بين اين دو فيلسوف، فقيه 
و متكلم بزرگ، تنها در رويكردهاي آنان خالصه مي شود. 
حقيقت پديدۀ ديني در نزد غزالي، وراي فلسفه و كالم 
عقلي است. از ديدگاه ابن رشد فيلسوف برتري دارد، چرا 

كه موضوع عقل را برتر مي نهد.
جمله  اين  با  را  «مقدمه»  سپس  مقاله،  نويسندۀ 
دو  به  مي توان  را  اسالمي  ديني  «دانشهاي  مي كند:  آغاز 
عقلي...»  دانشهاي  و  نقلي  دانشهاي  كرد:  تقسيم  دسته 
 The Transmitted :در برابر «العلوم النقليه»، آمده است
انگليسي زبان  خوانندۀ  براي  است  ممكن  كه   ،Sciences
يا خواننده اي كه به زبان انگليسي مي خواند، موجب اين 
توهم شود كه مقصود دانشهاي انتقالي است؛ يعني منتقل 
و  ديگر.  جاي  به  جايي  از  يا  ديگر  زبان  به  زباني  از  شده 
به  «انتقال»  مفهوم  هم  اگر  حتي  كه  مي دانيم  آنكه  حال 
با  (مثًال  باشد  درست  دانشها  از  دسته  اين  دربارۀ  نحوي 
باز  مي شوند)،  منتقل  نسلي  به  نسلي  از  كه  تفسير  اين 
مقصود از اين نامگذاري، نوعي طبقه بندي در برابر عقلي 
است و اندكي هم متأثّر از تمايل پيشينيان به قافيه سازي 
است، چنانكه در شكل  ديگر اين نامگذاري، يعني منقول و 
معقول هم ديده مي شود؛ يعني دانشهايي كه اصل در آنها 
عقل نيست: انديشيدني نيستند، بلكه در اصل و در آغاز 

كار، ياد گرفتني اند و شنيدني و اين است معني نقلي.

بر  ـ تاويلي  تفسيري  نگاه  و  علوي، «ساختار  مهوش   .2
مثنوي رومي: دفتر دوم، گفتار نهم»، صص 71 ـ 94.

نويسنده مقاله در بخشي از چكيده چنين مي گويد:
مطالعات  تاريخ  در  بار  نخستين  براي  مقاله  اين  در 
و  تاويلي»  ـ  «تفسيري  (شكل)  «ساختار»،  رومي،  مثنوي 
رومي  مثنوي  دوم  دفتر  از  نهم  گفتار  تلخيصي»  «ديدگاه 

ارائه مي شود.
نويسنده، مطالعۀ خود را بر پايه «كشف  ساختار مثنوي، 

1. “Farāhī’s Objectivist-Canonical Qur’anic Hermeneutics 

and it’s thematic Relevance with Classical Western 

Hermeneutics”.

ترجمۀ دقيق عنوان مقاله پس از مطالعۀ كامل مقاله ميسر است كه 
متأسفانه فرصت آن در هنگام نوشتن اين معرفي دست نداد.
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وسيلۀ  به  آن...»  سرودن  از  سال  هفتصد  گذشت  از  پس 
بدون  را  آن  و  ساخته  استوار  صفوي،  قهرمان  سيد  دكتر 
ترديد مهم ترين كشف در رابطه با مثنوي تا امروز، مي داند. 
دريغ كه تنگي فرصت اين مقال اجازه نمي دهد بيش از اين 
به آن پرداخت و دعوي نويسنده را به آزمون نقد و بررسي 
گذاشت. چرا كه اين سخني بسيار جالب و جاذب است و 
خواننده را به شدت به سوي خود مي كشد و البته كه بايد 
در فرصت مناسب و با صرف حوصله و وقت كافي خوانده 
شود. جهت آشنايي با سبك و روش نگارش نويسنده، چند 

سطري از ميانۀ مقاله (ص 86) آورده مي شود:
تحليل فصل نهم: فصل نهم از هفت بخش تشكيل يافته 
گفتگوهاي  است.  برخوردار  آموزشي  ـ  روايي  شيوۀ  از  و 
چهار  ميان  مباحثه  مانند  چهارطرفه اند،  يا  شده  عرضه 
هندو، و يا دوطرفه اند، مانند مباحثه بين پيرمرد و طبيب. 
موضوع اصلي و اولي اين گفتار، رابطه ميان انسان كامل و 

هللا است به عنوان وحدت بين مظهر و ظهور.
قصه ها از حيث زمان و مكان، در فضايي پس از اسالم 

روي مي دهند؛ زمان و مكان دقيق و واقعي ناشناخته است.
و  زمان  جنبۀ  بر  بصري،  و  روايي  منطق  گفتار،  اين  در 
مكان غلبه دارند. شيوۀ غالب (موالناي) رومي در اين گفتار در 
قالب داستانهاي تمثيلي و به شكل سير آفاقي (به انگليسي: 
سفر بيروني) و سير انفسي (به انگليسي: سفر روحاني) عرضه 

مي گردد؛ هر دو شيوه مهم از قرآن مجيد است...

3. مريم نورباال و احد فرامرز قراملكي، «مطالعۀ تطبيقي 
شناخت نفس در انديشۀ سورن كي يِر كه گور و بابا افضل 

كاشاني» صص: 95ـ118. 
مقاله چنانكه از نامش پيداست، مقايسۀ يك ديدگاه در نظر 
دو فيلسوف دانماركي و ايراني است. در مقدمه آمده است: 
يكي از گونه هاي مهم و عملي آگاهي در نزد (در چشم) 

بيشتر روحانيان، فيلسوفان و عارفان، خودآگاهي است...
اصل اين عبارت در مقاله چنين است:

One of the most important and practical types of 
awareness, in the eyes of…

آغازين  عبارت  دستكم  كه  مي رسد  نظر  به  طور  اين 
به  فارسي  از  بلكه  باشد  نشده  نوشته  انگليسي  به  مقاله 

 in انگليسي ترجمه شده باشد. ظاهراً قصد نويسندگان از
يا  the of eyes، «از نظر»، «در نظر»، «از منظر»، «نزد» و 
«از ديدگاه» ... بوده است كه معموالً انگليسي زبان آن را به 
صورت view و يا point of view و يا view of point و يا 
approach مي آورد. الزم است اشاره كنيم كه توضيح اين 
نكته نه از سر خرده گيري به نويسنده بلكه جهت آگاهي 
فلسفي  مطلب  نگارش  مسلماً  است.  خواننده  به  دادن 
نوشتن  گاه  و  است  دشوار  بسيار  كاري  بيگانه  زباني  به 
چند صفحه مطلب از روزها درمي گذرد و به هفته و ماه 
مي كشد. نويسنده آنقدر در بيان مطلب غرق مي شود كه 
اينكه  ضمن  نمي كند.  خود  نوشته  زيباسازي  به  توجهي 
سبك نگارش، موضوعي سليقه اي است و هر قدر  اصوالً 
هم يك متن پيراسته و ويراسته گردد (به خاطر خاصيت 
بسيار  نكته اي  اما  نمي رسد.  نهايي  شكل  به  هرگز  زبان) 
داشت.  نظر  مد  در  بايد  كه  است  نهفته  اينجا  در  ظريف 
نويسنده اي كه به زباني بيگانه مطلب مي نويسد (آن هم 
به ويژه مطلب فلسفي يا ادبي) بهتر است از آوردن اشكال 
بديع و نو در آن زبان خودداري ورزد، هر چند در زبان 
خودش حتي پايۀ اديبي داشته باشد. حتي اگر در هنگام 
كند،  هم  تقليد  زبان  آن  اهل  نگارش  اسلوب  از  نوشتن، 
اول  درجۀ  در  كه  چرا  است،  نوانديشي  و  بدعت  از  بهتر 
ممكن است آن بدعت در نظر اهل زبان بي معني بنمايد و 
ديگر آنكه اصوالً اهل يك زبان سخت از بيگانگان نوآوري 
در زبان خود را مي پذيرند. در زبان انگليسي، vision براي 
ديدگاه ظاهري، و view براي ديدگاه دروني و باطني به 

كار مي روند. مسلماً «چشم» در جاي «نظر» نمي نشيند.
مقاله، پس از يادآوري اينكه اين دو فيلسوف بي ترديد به 
دو حوزۀ و مقوله فلسفي مختلف تعلق دارند، چند دليل براي 
گزينش اين دو فيلسوف جهت مطالعه تطبيقي برمي شمارد:

ـ خودآگاهي در ديدگاه هر دو فيلسوف نقشي محوري و 
اساسي دارد.

ـ هر دو انديشمند از فيلسوفان مُتَألّه به شمار مي روند.
ـ هر دو، ظاهراً، به خودآگاهي رسيده اند.

ـ هر دو تن عالوه بر فلسفه، اديب و شاعر نيز هستند.
ـ تا امروز هيچ مطالعۀ تحقيقي تطبيقي بين دو فيلسوف 

به عمل نيامده است.
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برلينّيات ـ 2
احمدرضا رحيمي ريسه

7. پژوهشي نو دربارۀ قطب الدين شيرازي و ميراث 
او

از  بي ترديد  1311م)  710ق/  (د:  شيرازي  قطب الدين 
بزرگ ترين عالمان چنددانشي نيمۀ دوم سدۀ هفتم و آغاز 
به  او  آثار  از  شماري  تاكنون  است.  هجري  هشتم  سدۀ 
چاپ رسيده و نيز چندين مقاله و كتاب دربارۀ جنبه هاي 
مختلف زندگي و نوشته هايش منتشر شده است، اما هنوز 
مختلف  جنبه هاي  همۀ  به  كه  گسترده  پژوهشي  جاي 

حيات و آثار او بپردازد خالي است.
آقاي  و  اشميتكه  زابينه  خانم  كه  است  سالي  چند 
دربارۀ  تك نگاري  يك  تأليف  به  مشتركاً  پورجوادي،  رضا 
پژوهش  چنين  تأليف  مسلماً  مشغول اند.  قطب الدين 
جامع االطرافي سالها به طول مي انجامد، از اين رو مؤلفان 
اين اثر به تناوب بخشهاي مختلفي از پژوهش خود را به 
سه  تاكنون  ميان  اين  از  مي كنند.  منتشر  مقاله  صورت 

مقاله منتشر شده است:

1. “Quṭb al-Din al-Shirazi,s(634/1236-710/1311)  
Durrat al-taj and its Sources (Studies on Qutḅ 
al-Din al-Shirazi I)”, by: Reza Pourjavady and 
Sabine Schmidtke, Journal Asiatique, Tome 292, 
Numéros 1-2 (2004): 311-330.

نخستين مقاله از اين سه گانه دربارۀ منابع كتاب درة التاج 
مقاله  اين  در  مؤلفان  است.  قطب الدين  الدباج  لغّرة 
و  متقدم  تحقيقات  و  متون  به  مراجعه  با  تا  كوشيده اند 
متأخر ــ به ويژه مقدمۀ مرحوم مشكات بر چاپ درة التاج 
ــ شماري از منابع قطب الدين را در تأليف و يا جمع آوري 
روشن  پژوهش  اين  اساس  بر  دهند.  دست  به  كتاب  آن 
مي شود كه قطب الدين شيرازي بيش از دوسوم درة التاج 
را عيناً از منابع ديگر گرفته است و اگر آن منبع به زبان 
بخش  در  و  كرده  ترجمه  فارسي  به  را  آن  بوده،  عربي 
مربوطه در درة التاج درج كرده است. از اين ميان مي توان 

به اين موارد اشاره كرد:
است  ترجمه اي  كتاب  «فاتحه»ي  از  عمده اي  بخش   .1

ديگر  بخشهاي  و  رازي  فخر الدين  اسرارالتنزيل  از 
و  غزالي  علوم الدين  احياء  از  است  ترجمه هايي  آن 
تقاسيم الحكمة ابن سينا، با نقلهايي از القسطاس في 

العروض زمخشري.
ترجمه اي  (هندسه)،  چهارم  «جمله»ي  از  اول  بخش   .2
دانشمند  تأليف  اقليدس  تحرير  از  فارسي  به  است 
معاصر قطب الدين يعني محيي الملة و الدين يعقوب بن 
تا  ميان 680  (د:  القرطبي  االندلسي  المغربي  محمد 

690ق).
ترجمه  (مجسطي)  چهارم  «جمله»ي  از  دوم  بخش   .3
محمد  عبدالملك بن  المجسطي  تلخيص  فارسي 
شيرازي (د: ح 596ق) است. البته خود قطب الدين به 

اين يكي اشاره كرده است.
4. بخش چهارم از «جمله»ي چهارم (موسيقي) برگرفته از 
رسالة الشرفيه في النسب التأليفيه اثر دانشمند معاصر 
قطب الدين، يعني صفي الدين ارموي (د: 693ق) است 
با موادي ديگر كه از الموسيقي الكبير فارابي و فصل 

مربوط موسيقي در الشفاء بوعلي گرفته شده است.
بر اساس  5. «قطب» يكم (اصول دين) از «خاتمه» عمدتاً 
التنزيل  اسرار  و  اصول الدين  في  االربعين  كتاب  دو 

فخرالدين رازي است.
از  احتماالً  «خاتمه»  از  سلوك)  و  (سير  آخر  «قطب»   .6
مناهج العباد الي المعاد سعيدالدين فرغاني (د: 695ق) 

گرفته شده است.
لطائف الحكمة  از  نيز  «خاتمه»  عملي  حكمت  «قطب»   .7
سراج الدين ارموي (د: 682ق) گرفته شده و بخشي از 
آن ترجمۀ فصول المدني فارابي با افزوده هايي برگرفته 

از كتاب االربعين فخرالدين رازي است.1
چنين  درة التاج  بخشهاي  بقيه هاي  دربارۀ  مشكات 
براي  عجالتاً  فلسفه2  و  منطق  بخشهاي  «منابع  مي گويد: 
نگارنده ميسر نشد و حكومت در اين  باب ... را به خاتمۀ 

طبع كتاب موكول مي كنيم.»
الكاشف  با  درة التاج  بين  مقايسۀ  با  مقاله  اين  مؤلفان   .8
(الجديد في الحكمة) ابن كمونه به دست آورده اند كه 
و  طبيعي»  «علم  اولي»،  «فلسفۀ  به  مربوط  بخشهاي 
«علم  الهي» («جمله»هاي 2، 3 و 4) ترجمۀ «باب»هاي 

2، 3، 4، 5 و 6 از الكاشف ابن كمونه است.
9. جملۀ يكم در ة التاج (در منطق) نيز كم و بيش ترجمۀ بخش 
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منطق الكاشف به همراه اقتباس از منابع ديگر است.
در پيوست جدولي اين مقاله موارد گرفته شده از الكاشف 

ابن كمونه در درة التاج نشان داده شده است.

2.  “The  Quṭb  al-Din  al-Shirazi (d. 710/1311)   
Codex  (MS  Mar،ashi 12868). (Studies on Qutḅ 
al-Din al-Shirazi II)”, by: R. Pourjavady and S. 
Schmidtke, Studia Iranica, Tome 36, Fascicule 2 
(2007): 279- 307.
مقالۀ دوم از اين سه گانه به بررسي مفصل دست نويس شمارۀ 
12868 در كتابخانۀ مرحوم آيت هللا مرعشي نجفي پرداخته 
است. اين دست نويس كه مجموعه اي است از نوشته هاي 
قطب الدين  دست  به  قونيه  در  تاريخ 685ق  در  گوناگون، 
شيرازي كتابت شده و شامل متون كهني همچون مجلس 
مكتوب خوارزم از شهرستاني (د: 548ق)، تاريخ مغول از 
هر  تنقيح االبحاث،  العمل،  و  في العلم  رسالة   قطب الدين، 
دو از ابن كمونه، افهام اليهود و األسئلة و األجوبه هر دو از 

سموئل مغربي (د: 570ق) است.
مؤلفان در بخش نخست مقاله به گزارش دست نويسهاي 
مختلف  كتابخانه هاي  در  موجود  قطب الدين  خط  به 
مفصل  معرفي  به  نيز  مقاله  دوم  بخش  پرداخته اند.  دنيا 
متن شناسانه و نسخه شناسانۀ اين مجموعه اختصاص دارد.

فهرست  در  مرعشي  محمود  دكتر  كه  همان طور 
نسخه هاي خطي كتابخانه مرحوم آيت هللا نجفي3 و مؤلفان 
مقاله نيز يادآوري كرده اند، مجموعۀ ديگري در كتابخانۀ 
مجلس شوراي اسالمي نگهداري مي شود كه از روي اين 
شامل  فقط  دوم  مجموعه  اين  است.4  شده  كتابت  نسخه 
رساله در عقليات، مجلس مكتوب خوارزم، تنقيح االبحاث 

و افهام اليهود است.
كتابخانۀ  همين  در  ديگري  مجموعۀ  تازگي  به  اما 
از  نيز  آن  كه  است  شده  فهرست  اسالمي  شوراي  مجلس 
روي مجموعۀ به خط قطب الدين موجود در كتابخانۀ مرحوم 
دقيقاً  مجموعه  اين  در  است.5  شده  كتابت  مرعشي  آيت هللا 
همان رساله هاي موجود در نسخۀ كتابخانۀ آيت هللا مرعشي 
آمده است. بر اساس عبارتي كه در ص 35 اين مجموعه آمده 
(«نقل من خط موالنا قطب الدين الشيرازي و كتب بخطه نقل 
من نسخة منقولة من نسخة بخط االمام تاج الدين محمدبن 
و  سقيمة  النسخة  كانت  هذا  مع  و  الشهرستاني  عبدالكريم 

نمي ماند  باقي  شكي  النقل»)  عند  اصالحه  امكن  ما  اصلحت 
كه نسخۀ 10117 كتابخانۀ مجلس از روي نسخۀ 12868 

كتابخانۀ آيت هللا مرعشي كتابت شده است.

انجامۀ كتاب در ص 35 نسخۀ 10117 كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي

3. “Qutḅ al-Din al-Shirazi (d. 710/ 1311) as a 
Teacher: An Analysis of his Ijazat, (Studies on 
Qutḅ al-Din al-Shirazi III), by: R. Pourjavady 
and S. Schmidtke, Journal Asiatique, Tome 297, 
Numéro 1, (2009): 15-55.

قطب الدين  «اجازات»  دربارۀ  سه گانه  اين  مقالۀ  آخرين 
شاگردان  و  معاصران  به  او  كه  اجازه هايي  است.  شيرازي 
خود داده است منبعي است عالي براي شناخت ارتباطات 
علمي او با ديگران و به دست آوردن فهرستي از كساني 
كه نزد او به تحصيل پرداخته اند. در اين مقاله شش اجازه 
از قطب الدين به تاريخهاي ماه رمضان 696ق تا ربيع اآلخر 
708ق بررسي شده و به چاپ رسيده است. اين اجازات 
نامهاي 7 تن از كساني كه نزد او به تحصيل پرداخته اند 

روشن مي كند. 
اين اجازات، به ترتيب تاريخ صدور، عبارت اند از:

به  كرماني،  شريف  محمودبن  الدين  و  تاج الملّة  براي   .1
تاريخ ماه رمضان 696ق.
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2. براي برهان الملة و الدين عبيد هللا بن شمس الملة و الدين 
محمدبن بخاري، به تاريخ آغاز ربيع االول 700ق.

3. براي جالل الدين خليل بن يواغلي بن اسماعيل رومي، به 
تاريخ رجب 701ق.

ابي بكر  محمدبن  محمدبن  الدين  و  نجم المله  براي   .4
تبريزي، به تاريخ ذوالحجۀ 701ق.

نصربن  عبدالرحمان بن  عبدالرحيم بن  نجم الدين  براي   .5
الشّحام الموصلي التبريزي در تبريز، به تاريخ ربيع اآلخر 
708ق. اين اجازه، بلندترين اجازۀ قطب الدين است و 
نسخۀ به خط خود مجيز در انتهاي دست نويس شمارۀ 
3883 كتابخانۀ چستربيتي ايرلند آمده است. عالوه بر 
مقاله  متن تصحيح شدۀ اجازه، عكس آن در انتهاي 

نسخه برگردان شده است.

صفحۀ نخست از اجازۀ قطب الدين به خط خود او، مندرج در انتهاي 
نسخۀ 3883 در كتابخانۀ چستربيتي ايرلند، برگ 368پ.

دست  به  چگونگي  اجازه،  اين  در  همچنين  قطب الدين 
در  ارادت»  «خرقۀ  و  ده سالگي  در  تبرك»  «خرقۀ  آوردن 

سي سالگي را نيز شرح مي دهد.
6 و 7. اجازه اي براي دو مجاز به نامهاي نجم الملة و الدين 
ابوالفتوح ابوبكر بن عبدالوهاب الدهستاني و ظهيرالدين 
علي بن االميربن علي العسكري در تبريز، به تاريخ پايان 

ربيع اآلخر 708ق.
در پايان مقاله ضميمه اي است كه در آن بخشي از فصل 
دوم از باب دوم قطب چهارم درة التاج كه تقريباً برابر است 

با آن بخش از اجازۀ پنجم كه دربارۀ انتساب مريدان به 
مشايخ است، آمده است.

عربي  نگارشهاي  تاريخ  از  سيزدهم  جلد  انتشار   .8
تأليف فؤاد سزگين

Geschichte des arabischen Schrifttums. Band XIII: 
Mathematische Geographie und Kartographie 
im Islam und ihr Fortleben im Abendland. 
Autoren, von Fuat Sezgin. Frankfurt (Main): 
Institut für Geschichte der Arabisch - Islamischen 
Wissenschaften, 2007. 

جلد سيزدهم تاريخ نگارشهاي عربي به همان موضوعات 
جلدهاي 10 تا 12 يعني جغرافياي رياضي و نقشه نگاري 
اين  نظري  بحثهاي   11 و   10 جلدهاي  مي پردازد. 
بود.  نقشه ها  نسخه برگردان  چاپ   12 جلد  و  موضوعات 
جلد 13 به مؤلفان مربوط به اين موضوعات و آثار آنان 

پرداخته است.
اين جلد با مقدمه اي دربارۀ موضوعات كلي اين علوم 
همچون نقشۀ جهان مأموني، نقشه ادريسي، كشف قارۀ 
آمريكا پيش از كريستف كلمب توسط دريانوردان مسلمان 
ياد  بطلميوس  از  يوناني  منابِع  بخش  در  مي پردازد.   ... و 
شده است. سپس در بخش اصلي كتاب شرح احوال و آثار 
پرداخته اند  فعاليت  به  موضوعات  اين  در  كه  مسلماناني 
آمده است. اين بخش با افرادي همچون فزاري، يعقوب بن 
طارق، خوارزمي، ابن ماشاءهللا، فرغاني، ِكْندي، محمدبن 
با  و  شده  شروع   ... و  َحَبش  سرخسي،  المنجم،  موسي 
كساني همچون كوشياربن لبان،  بيروني، خازني، زرقالي، 
ابهري، نصيرالدين طوسي، قطب الدين شيرازي،  حمدهللا 
ادامه  ابرو  حافظ  كاشي،  جمشيد  غياث الدين  مستوفي، 
پيدا كرده و با مصطفي بن علي الموقت، ابوالفضل عالمي، 
صادق اصفهاني و ابوبكربن بهرام دمشقي به پايان مي رسد. 
فصل چهارم اين جلد نيز در باب دريانوردان عرب و ترك 
پيري  و  علي  سيدي  مهري،  سليمان  ابن ماجد،  همچون 
نام  نمايه هاي  و  منابع  فهرست  است.  كرده  بحث  رئيس 
افراد، كتاب ها، نام مكانها و موضوعات نيز پايان بخش اين 

جلد است.
از ويژگيهاي اين جلد نسبت به جلدهاي قبلي تاريخ 
نگارشهاي عربي پرداختن به مؤلفان پس از 430ق است.
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كه  است  شده  يادآور  جلد  اين  مقدمۀ  در  سزگين 
و   14 (جلدهاي  عربي  نگارشهاي  تاريخ  بعدي  جلد  دو 
15) اختصاص به موضوعاتي همچون جغرافياي انساني، 
جغرافيايي  فرهنگهاي  و  سفرنامه ها  شهري،  جغرافياي 
1388ش)  (دي ماه  تاكنون  جلد  دو  اين  داشت.  خواهد 

منتشر نشده است.

تصوير 3

در  نقطه گذاري  عالئم  دربارۀ  پژوهشي   .9
دست نويسهاي عربي

Mustapha Jaouhari: “Notes et documents sur 
la Ponctuation dans les manuscripts arabes”, 
Arabica 56 (2009): 315-359.

اين مقاله پژوهشي است اوليه دربارۀ عالئم نقطه گذاري، به 
ويژه عالئم «فواصل» در نسخه ها خطي عربي، مؤلف نخست 
به گزارش منابع كهن كه در اين باره در دست است پرداخته 
و از كتابهايي دربارۀ اين موضوع در قرآن و حديث نام مي برد. 
او سپس به پژوهشهاي غربيان از جمله آدولف گرومان6 و 
نبيه  عبود7 و تحليل آثار آن دو مي پردازد. در بخش بعدي 
اساس  بر  را  آن  انواع  و   “ponctuation” واژۀ  معناي  مقاله 
فرهنگهاي فرانسوي در مقايسه با سنت شرقي و از آن ميان 
در  «فواصل»  و  غربي  فرهنگ  در   “separation” معناي  به 
فرهنگ شرقي، بيان مي كند. بررسي «فواصل» در آيات قرآن 
و تاريخچۀ آن در رسم مصاحف و سپس در كتابت حديث با 

ذكر شواهد متعدد از دست نويسها (و همه جا فقط بر اساس 
منابع اهل سنت) و در نهايت بررسي اين مسئله نزد نحويان 

عرب، از بخشهاي ديگر اين مقاله است.
بررسي مسئلۀ نقطه گذاري و فواصل نزد «ُكّتاب» عرب 
از  ديوان  االنشاء)  و  الرسائل  ديوان  ديوان  الخراج،  در  (و 
و  بعد  به  65ـ86ق)  (حك:  مروان  عبدالملك بن  زمان 
همچنين نزد كاتبان نسخه هاي خطي، بخش پاياني مقاله 
است. در ذيل مقاله سيزده تصوير از دست نويسهاي عربي 
ــ كه در آنها عالئم مختلف نقطه گذاري به كار رفته ــ با 

شرح مفصلي براي هر يك گراوور شده است.

صفحه اي از مقاله كه در آن عالئم مختلفي كه در دست نويسها به 
كار رفته آمده است

10. جشن نامه اي براي ايتان ُكلبرگ
Le Shī،īsme Imāmite: quarante ans après. 
Hommage à Etan Kohlberg. Sous la direction 
de Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M. Bar-
Asher, Simon Hopkins, Belgium: Brepols, 2009, 
438pp.

اين كتاب جشن نامه اي است براي ايتان ُكلبرگ، اماميه پژوه 
سال  چهل  امامي،  (تشيع  اثر  اين  عنوان  غربي.  معروف 
برسد،  نظر  به  عجيب  كمي  شايد  نخست  وهلۀ  در  بعد) 
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مجموعه  اين  كوشندگان  مقدمۀ  در  كه  توضيحي  با  اما 
آمده است، اين تعجب بر طرف مي شود: «در بهار 1968م، 
هنگامي كه فرانسه و شمار معتنابهي از كشورهاي ديگر 
مهمي  سياسي  ــ  اجتماعي  شديد  اعتراضهاي  با  جهان 
درگير بودند، شماري از شرق شناسان معروف در دانشگاه 
قديمي استراسبورگ گرد آمده بودند تا همايشي را دربارۀ 
در  اين  كنند.8  برگزار  غرب  در  شيعه شناسي  پژوهشهاي 
واقع نخستين  باري بود كه گروهي از پژوهشگران سراسر 
دنيا در همايشي در باب شيعۀ اماميه شركت مي كردند. 

بزرگ  سهمي  اثر  اين  مؤلفان  است.  غرب  در  آكادميك 
فقط  نه  مشاركت  اين  داشته اند.  رشته  اين  گسترش  در 
آن  از  نيز  بلكه  بوده،  خود  پژوهشهاي  انتشار  سبب  به 
تربيت  زمينه  اين  در  دانشجو  زيادي  شمار  ايشان  كه  رو 
دادن  با  امروز  كه  كساني  واقع  در  است.  بوده  كرده اند، 
مقاله در انتشار جشن نامۀ كلبرگ (با عنوان تشّيع اماميه: 
چهل سال بعد) شركت كردند و با اين كار چهلمين سال 
همايش استراسبورگ را جشن گرفتند خود را ــ مستقيم 
يا غير مستقيم ــ وامدار كساني مي دانند كه چهل سال 

را  آن  فهد  توفيق  و  برونشويگ  روبر  كه  همايش  اين  در 
برپا كرده بودند، اين اسالم شناسان ــ عالوه بر برونشويگ9 
ژان  آبل11،  آرمان  پرداختند:  مقاله  ارائه ي  به  ــ  فهد10  و 
ُكربَن15،  آنري  چرولي14،  انريكو  كلودكائن13،  اوبن12، 
لمتون18،  آن  گرامليش17،  ريشارد  گابريلي16،  فرانچسكو 
ژرار لوكنت19، ايُون لينان ُد بِلفون20، ويلِفرد مادلونگ21، 
آنري ماسه22، سيد حسين نصر23، شارل پال24، امام موسي 
صدر25، و ژرژ واژدا26. شمار ديگري از شركت كنندگان نيز 
در بحثها شركت كردند؛ به طور مثال از اينها مي توان نام 
برد. روژه آرنالدز27، ژوزف الياش28، فريتس ماير29 و هانس 
يك  كتابي  در  گفتگو  و  سخنرانيها  اين  مجموعۀ  رومر30. 
جلدي در 1970م به چاپ رسيد31. انتشار اين كتاب در 
1970م نشانگر آغاز پژوهشهاي شيعي همچون رشته اي 

پيش آن اثر را به چاپ رساندند.32
جشن نامۀ كلبرگ با مقاله اي از فرانك استوارت33 در 
شرح احوال كلبرگ شروع مي شود. ايتان ُكلبرگ در 12 
لهستاني  مادري  و  اوكرايني  پدري  از  1943م  سپتامبر 
در تل آويو به دنيا آمد. از پنج سالگي آموختن موسيقي 
و از هفت سالگي نواختن پيانو را آغاز كرد. در دو سالي 
و  مي زيست (1956ـ1957  نيويورك  در  والدينش  با  كه 
1958ـ1959م) و همچنين در نيمۀ دوم دهۀ 60 ميالدي 
به آموختن پيانو ادامه داد. او بعدها استعداد عجيب خود 
را در موسيقي نشان داد و اساتيد موسيقي او بر اين عقيده 
بودند كه او تمام عمر خود را صرف پيانو خواهد كرد. او 
بيش از يك دهه از عمر خود را به پيانو پرداخت و هميشه 
نيز  والدينش  شود.  حرفه اي  پيانيست  تا  بود  فكر  اين  به 

صفحۀ عنوان مجموعه مقاالت همايش استراسبورگ 
در 1968م منتشر شده در 1970م

در  شده  منتشر  كلبرگ  جشن نامۀ  جلد  روي 
2009م
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از اين فكر او حمايت مي كردند. اما ايتان ناگهان از اين 
تصميم خود صرف نظر كرد، چرا كه به اين عقيده رسيد 
زندگي  به  حرفه اي  پيانيستي  همچون  نمي تواند  او  كه 

ادامه دهد.
آموزش غير موسيقي اي ايتان در دبستان و دبيرستاني 
در تل آويو شروع شد. در همين دبيرستان بود كه او به 
آموختن زبان عربي پرداخت. او در اين زمان چهارده ساله 
و  قرآن  از  سوره هايي  او  به  عربي  زبان  در  او  اساتيد  بود. 
متنهايي از سده هاي ميانه و همچنين متوني از روزنامه ها 
و نوشته هاي طه حسين و نوشته هايي به عربي فلسطيني 
آموختند. او در دبيرستان همچنين زبان انگليسي را فرا 

گرفت.

ايتان ُكلبرگ
ايتان در آگوست 1961م به خدمت سربازي فراخوانده 
اما  داشت.  اشتغال  سربازي  به   1964 ژانويه  تا  و  شد 
دانشگاه  در  توانست  او  سربازي،  آخر  ماههاي  با  همزمان 
عبري به زبان و ادبيات انگليسي، و مطالعات خاورميانه اي 
مشغول باشد. او سپس مطالعات خاورميانه اي را رها كرد 
و به زبان و ادبيات عربي پرداخت و در اين رشته اساتيد 
ممتازي يافت، از اين ميان ماير كيستر34 سهم به سزايي 
در آموزش كلبرگ داشت و او را با متون عربي كالسيك، 

تفسير، حديث و شعر كهن عربي آشنا كرد.
 1968 در  و   (B.A.) ليسانس  1966م  در  كلبرگ 
(.M.A) خود را به راهنمايي كيستر گرفت.  فوق ليسانس 
موضوع رسالۀ ليسانس او «خليفۀ نخست ابوبكر از ديدگاه 
اهل سنت و شيعه» و موضوع رسالۀ فوق ليسانس او تصحيح 

دو متن از ابوعبدالرحمان ُسلَمي (د: 412ق) بود.
و  رفت  آكسفورد  به  1968م  تابستان  در  كلبرگ 
به  خود  دكتري  رسالۀ  مشغول  جان  سنت  كالج  در 
استرن  ناگهاني  مرگ  شد.  استرن35  ساموئل  راهنمايي 
نخست  او  بود.  كلبرگ  براي  ضربه اي  1969م  اكتبر  در 
برگردد،  موطن  به  و  كند  رها  را  درس  تا  گرفت  تصميم 
اما ريچارد والزر36 رهنمايي رسالۀ او را پذيرفت. موضوع 
رسالۀ كلبرگ «ديدگاههاي شيعه دربارۀ صحابه» بود و او 
از  پس  كلبرگ  بود.  رساله  اين  مشغول  اواخر 1971م  تا 
اخذ دكتري به زادگاه خويش بازگشت و از ژانويۀ 1972م 
به تدريس در گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آغاز كرد 
و تا سال 2006م كه بازنشسته شد، يكسره در خدمت اين 
دانشگاه بود. موادي كه او تدريس مي كرد عبارت بودند از: 
قرآن و تفسير جاللين، تفاسير قرآني، عقايد و منابع كهن 
شيعه، متون تصوف، متون سده هاي ميانه دربارۀ شهادت، 
شيوۀ تصحيح نسخه هاي خطي. كلبرگ راهنمايي چندين 
از  شماري  و  است  داشته  عهده  به  نيز  را  دكتري  رسالۀ 
شاگردان او اكنون به تدريس در دانشگاه مشغول اند. يكي 
از اينها بارـ آشر37 است كه بعداً در دانشگاه عبري همكار 
كلبرگ شد. او نيز متخصص شيعه شناسي است. كلبرگ 
دو  ازدواج  اين  ثمرۀ  است.  كرده  ازدواج  ژوئيۀ 1978  در 

پسر است. 
تأليفات كلبرگ دايرۀ وسيعي از پژوهشها در موضوعات 
مختلف همچون زبان و ادبيات عرب، اسالم شناسي و به 
از  دربرمي گيرد.38  را  اماميه پژوهي  و  شيعه شناسي  ويژه 
و  ابن طاووس  دربارۀ  كه  تك نگاري اي  او،  كتابهاي  ميان 
كتابخانه و ميراث او نوشته، به فارسي ترجمه شده است.39 
شماري از مقاالت مهم او دربارۀ جنبه هاي مختلف شيعۀ 
اماميه نيز به فارسي ترجمه شده و به تفاريق در نشرياتي 
دانشگاه  پژوهشي  فصلنامۀ  (قم)،  حديث  علوم  همچون 
امام صادق (ع) (تهران) و كتاب ماه دين به چاپ رسيده 
است. آخرين كتاب او تصحيح كتاب القراءات سّياري است 
كه با تعليقات و مقدمه با همكاري محمدعلي اميرمعزي 
نوشته هاي  همۀ  كامل  فهرست  است.40  رسيده  چاپ  به 
كلبرگ در صفحات 25 تا 31 جشن نامه به چاپ رسيده 
است. شمار نوشته هاي او تا زمان چاپ جشن نامه به 110 

رسيده است.
جنبه هاي  دربارۀ  مقاله   22 كلبرگ  جشن نامۀ  در 
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است.  رسيده  چاپ  به  اماميه  فرهنگ  و  ميراث  مختلف 
مقاله  يازده  و  فرانسوي  زبان  به  مقاله  يازده  ميان  اين  از 
التيني  الفباي  ترتيب  به  مقاالت  است.  انگليسي  زبان  به 
همۀ  مشخصات  اينجا  در  شده اند.  مرتب  آنها  مؤلفان  نام 

مقاالت را با توضيحي كوتاه دربارۀ هر يك مي آوريم.
- Mohammad Ali  Amir-Moezzi, “Note 

bibliographique sur le Kitāb Sulaym b. Qays, 
le  plus  ancient  ouvrage  shi،ite  exixtant”, pp. 
33-48.

و  روايات  قيس،  سليم بن  كتاب  دربارۀ  است  مقاله اي 
محتواي آن.

- Hassan  Ansari, “Une  version  incompléte  du 
Kitāb al-nubuwwa d‘al– Ṣadūq”, pp. 49-53.

دربارۀ كتاب النبوة صدوق و موارد بازمانده از آن در آثار او 
و ديگر مؤلفان اماميه.

- Saïd  Amir  Arjomand, “A  Century  of  Shi‘i 
Constitutionalism”, p. 55-72.

در  شيعي  مشروطۀ  و  مشروطه  دربارۀ  است  مقاله اي 
انقالب  در  آن  اثرات  برخي  به  نگاهي  با  اخير  يكصدسال 

اسالمي و نوشته هاي علما در ايران و عراق.
- Meir M. Bar-Asher, “Le rapport  de la religion 

nuṣayrite-،alawite  au  shi،isme  imamite”, pp. 
73-93.

دربارۀ ارتباط مذهب نُصيريه ـ علويه با شيعۀ اماميه، از 
دوران شكل گيري تشيع تا دوران معاصر.

- Rainer Brunner, “Le Charisme des songeurs :Ḥusayn 
al-Nūrī  al-Ṭabarsī  et  la  fonction des  rêves  dans  le 
shi،isme duodécimain”, pp. 95-115  .

و  اثني عشري  شيعۀ  در  آن  تعبير  و  خواب  كاربرد  دربارۀ 
كتاب  به  ويژه  عنايت  با  مسأله  اين  بررسي  و  آن  تاريخ 
دارالسالم في ما يتعلق بالرؤيا و المنام تأليف مرحوم نوري 

طبرسي و تحليل محتوايي آن.
- Leonardo Capezzone, “Madrasa sunnite versus 

dār al-،ilm chiite? En marge du Kitāb al-naqḍ 
sur  les  politiques  culturelles  et  les  images 
historiographiques entre les époques bouyide 
et seljoukide”, pp. 117-130.

مقاله اي است دربارۀ «دارالعلم»هاي شيعي و «مدرسه» هاي 

سّني در دوران آل بويه و سلجوقيان، بر اساس منابع متقدم 
به ويژه كتاب النقض رازي. اين مقاله براي بررسي تاريخ 

تشيع متقدم در ايران به كار مي آيد.
- Patricia Crone, “«No Compulsion in religion»: 

Q. 2: 256 in  mediaeval  and  modern 
interpretation”, pp.131-178 .

مقاله اي است بسيار مفصل دربارۀ آيه 256 سورۀ بقره «ال 
اكراه في الدين» در تفاسير متقدم و متأخر امامي ـ سني، 
زيدي و اسماعيلي، معتزله، سلفيه، با بررسي اين تفاسير 
مسألۀ  با  آيه  اين  تفسير  ارتباط  و  مختلف  دوره هاي  در 

«جهاد» و مسائلي از اين دست.
- Farhad  Daftary, “Al-Qādī  al-Nu،mān, Ismā،īlī 

law and Imāmī Shi،ime”, pp. 179-186.
مقاله اي است دربارۀ قاضي نعمان، فقه اسماعيلي، و شيعۀ 

اماميه.
- Daniel  De  Smet, “Adam, premier  Prophete  et 

législateur? La doctrine chiite des Ulū al-،azm 
et la controverse sur la pérennité de la Šarī،a”, 
pp. 187-202.
دربارۀ نظريۀ «اولوالعزم» از ديدگاه عمدتاً اسماعيليه.

- Werner  Ende, “Bid،a  or  sirr  al-Imān? Modern 
shi،i  controversies  over  the  third  shahāda  in 
the adhān”, pp. 203-217.

مقاله اي است دربارۀ شهادت ثالثه نزد شيعيان و اين كه 
اين امر بدعت است يا سّر االيمان، همچنين ديدگاه شيخ 

محمد خالصي در اين باره و موافقان و مخالفان او.
- Robert Gleave, “Mīrzā Muḥammad al-Akhbārī‘s 

Kitāb al-jihād”, pp. 219-236.
مقاله اي است دربارۀ جهاد از ديدگاه شيعه، كتاب الجهاد 
ميرزا محمد اخباري و تصحيح و ترجمۀ آن به انگليسي.

- Avraham  Hakim, “Fréres  et  adversaries  :Abū 
Bakr et  ،Umar dans les traditions Sunnites et 
shi،ites”, pp. 237-267.

اهل  روايات  مقايسۀ  دربارۀ  مفصل  نسبتاً  است  مقاله اي 
سنت و شيعه دربارۀ دو خليفۀ اول. اين مقاله بخشي است 
از رسالۀ دكتري نگارندۀ آن كه به راهنمايي اوري روبين 
(Uri Rubin) در دانشگاه تل آويو و به زبان عبري نوشته 

شده بوده است.
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- Christian Jambet, “«L’essence de Dieu est toute 
chose», identité  et  différence  selon  Ṣadr  al-
Dīn Shīrazī (Mullā Ṣadra)”, pp. 269-292.

مقاله اي دربارۀ اين عبارت مالصدرا: «ذاته تعالي كّل األشياء».
- Meir Litvak, “((More harmful than the Jews)): 

anti  -  shi،i  polemics  in  modern radical  Sunni 
discourse”, pp. 293-314.

دربارۀ ديدگاههاي ضد شيعي اهل سنت به ويژه وهابّيان 
متأخر، تقريب بين شيعه و اهل سنت.

- Pierre  Lory, “Souffrir  pour  la  vérité  selon 
l‘ésotérisme chiite  de Rajab Borsī”, pp. 315- 
323. 

مقاله اي است دربارۀ رنج و تحمل آن براي اثبات حقيقت 
از ديدگاه شيعه به ويژه در آثار حافظ رجب برسي.

- Wilferd Madelung, “Sayf b. ،Umar: akhbārī and 
ideological fiction writer”, pp. 325-337.

مقاله اي دربارۀ ابوعبدهللا سيف بن عمر، مورخ كوفي دورۀ 
هارون الرشيد و اخبار او و منقوالت از او در منابعي همچون 

وقعةصفين نصربن مزاحم و تاريخ طبري.
- Yitzhak  Nakash, “Shi،is, nationalism  and  the 

state in twentieth-century Iraq”, pp. 339-348.
در  حاكم  عمدتاً  سنياِن  و  شيعيان  بين  روابط  دربارۀ 
عراق قرن بيستم و نقش بيگانگان، به ويژه انگليسيها در 

حاكميت عراق.
- Andrew  J. Newman, “Bāqir  al-Majlisī  and 

islamicate medicine II: al-risāla al-dhahabiy-
ya in Bihār al-anwār”, pp. 349-361.

الرسالة  ويژه  به  و  پزشكي  احاديث  دربارۀ  است  مقاله اي 
الذهبية منسوب به امام رضا (ع) در بحار االنوار مجلسي. اين 
كه پيش  موضوع  همين  در  است  مقاله اي  دوم  بخش  مقاله 
از اين از نيومن به چاپ رسيده است. هر دوي اين مقاالت 
به فارسي ترجمه شده و در مجموعه مقاالتي دربارۀ عالمه 

مجلسي از ديد خاورشناسان به چاپ خواهد رسيد.
- Yann Richard, “Un théologinen chiite de notre 

temps, Mojtahed Šabestari”, pp. 363-371.

دربارۀ انديشه هاي كالمي محمد مجتهد شبستري.
- Sabine  Schmidtke, “The  doctrinal  views  of 

the Banū  al-،Awd (early 8th/ 14th century): an 

analysis of MS Arab. F.64 (Bodeleian Library, 
Oxford)”, pp. 373-396.

از  ــ  بنوالعود  خاندان  كالمي  عقايد  از  است  تحليلي 
اساس  بر  ــ  هجري  هشتم  سدۀ  شيعي  خانواده هاي 
دست نويس بادليان F.64 همراه با توصيف همۀ رساله هاي 
شده  ترجمه  فارسي  به  مقاله  اين  نسخه.  اين  در  موجود 
چاپ  دست  در  چهارم،  دفتر  نسخه پژوهي،  در  و  است 

است.
- Dewin Stewart, “Three polemic exchanges at 
the Safavid Court”, pp. 397-415.

در  صفوي  زمان  در  كه  بحثي  سه  دربارۀ  است  مقاله اي 
دانشمند  سه  ميان  اول  عباس  شاه  و  طهماسب  شاه  دورۀ 
او  پسر  دو  و  عبدالصمد  حسين بن  يعني  عاملي  جبل  شيعۀ 
بهاءالدين محمد و عبدالصمد با سفراي دولت عثماني انجام 

شد و پاسخهاي اين سه عالم شيعي به پرسشهاي آنان.
- Roy Vilozny, “Réflexions sur le Kitāb al-‘ilal 

d’Ahṃad b. Muhạmmad al-Barqī (m.274/888 
ou 280/ 894)”, pp. 417-435.

دربارۀ كتاب العلل احمدبن محمد البرقي كه رسالۀ ششم 
كتاب المحاسن را تشكيل مي دهد و 130 روايت نقل شده 

در آن، دسته بندي و تحليل موضوعي آنها.

پي نوشتها
1. اين شش مورد بر اساس اطالعات نقل شده از مشكات در مقدمۀ 

درة التاج (ص 69 به بعد) است.
آن  از  قسمتي  «مسلماً  مي گويد:  مشكات  فلسفه  بخش  براي   .2
شجرة االلهيۀ  از  هم  بخشي  شايد  و  سهروردي  مصنفات...  از 

سهروردي اقتباس شده.»
3. ج 28، ص 637.

ص  ش،   1311  ،2 ج  ملي،  شوراي  مجلس  كتابخانۀ  فهرست   .4
350ـ351.

ج  اسالمي،  شوراي  مجلس  كتابخانۀ  خطي  نسخه هاي  فهرست   .5
32، نسخه هاي شمارۀ 10001ـ  10400، تأليف محمود نظري، 

تهران، 1388ش، ص 143ـ147، نسخۀ شمارۀ 10117.
6. Adolf Grohmann.(1887-1977) 

7. Nabia Abbot.

8. گزارشي نسبتاً مفصل از اين همايش به قلم سيدحسين نصر به 
چاپ رسيده است: «گزارشي از اولين مجمع علمي دربارۀ تشيع 
در مغرب زمين»، در: مجلۀ معارف اسالمي، ش 6، تير 1347ش، 
مقاالت  مجموعه  جاودان،  خرد  در:  چاپ  تجديد  ص 25ـ30؛ 
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دكتر سيدحسين نصر، به اهتمام سيدحسن حسيني، جلد اول، 
سروش، تهران، 1382ش، ص 29ـ37.

9 .Robert Brunschvig, “Les uṣûl al-fiqh imâmites à leur stade 

ancient (Xe et Xle siécles)”.

اين مقاله با عنوان «اصول فقه اماميه، دوران رشد كهن آن (قرون 
دهم و يازدهم ميالدي)» توسط ابوالقاسم پورحسيني به فارسي 
ترجمه شد و در مقدمۀ اين كتاب به چاپ رسيد: معالم الدين و 
مالذ المجتهدين، قسمت اصول فقه معروف به معالم االصول، از 
شيخ حسن بن زين الدين شهيد ثاني، به اهتمام مهدي محقق، 
تهران، مؤسسۀ مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل شعبۀ تهران، 
تجديد  (و  چاپ  تجديد  پنجاه ويك.  تا  سي وسه  ص  1362ش، 

حروف چيني): تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1385ش.
10. Toufic Fahd, “Ğa،far as-Ṣâdiq et la tradition scientifique 

arabe”.

[(امام) جعفر صادق (ع) و سنت علمي عربي].
توسط  كه  است  نوشته اي  همان  ظاهراً  24صفحه اي  مقالۀ  اين 
ذبيح  هللا منصوري بسط (!) داده شد و به صورت كتابي با عنوان 
 621 در  چ 2، 1354ش)  (جاويدان،  شيعه  جهان  متفكر  مغز 
بلند  و  پست  از  امامي،  كريم  نك:  رسيد.  چاپ  به   (!) صفحه 

ترجمه، هفت مقاله، تهران، نيلوفر، چ 2، 1375ش، ص 89.
11. Armand Abel, “Le chapitre sur l‘Imâmat dans le Tamhîd 
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