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اسكندرنامه (بازسازی كهنه ترين نسخۀ اسكندرنامۀ 
نقالی)، به كوشش عليرضا ذكاوتی قراگزلو، تهران، 

سخن، 1388ش.
ولی قيطرانی

(در  موجود  نقالی  اسكندرنامۀ  خطی  نسخۀ  كهنه ترين 
مجلس شورای اسالمی) در سال 1106ق تحرير شده كه 
به كوشش آقای عليرضا ذكاوتی قراگزلو بازسازی  اخيراً 
خود  نسخه  اين  بازسازی  اما  است.  رسيده  چاپ  به  و 
ماجرايی شنيدنی دارد، بدين صورت كه استاد ذكاوتی با 
آشنايی با نسخ چاپی و خطی اسكندرنامه و هم تصحيح 
و چاپ نسخۀ كتابخانۀ ملك (بخش ختا، ميراث مكتوب، 
1384) و اسكندر و عياران (تلخيص از كليات هفت جلدی 
كتاب مذكور، تهران، نشر نی، 1383) و باز مطالعۀ دقيق 
مفصل ترين نسخۀ خطی اسكندرنامه (1262ـ1265ق) و 
نيز استخراج نمونه ای از واژگان و تعبيرات همان نسخۀ 
چاپی هفت جلدی (1327ش) (درج در نامۀ فرهنگستان، 
ش 3، پاييز 1374 و نامۀ پارسی، ش 2، پاييز 1375) با 
ديدن و خواندن نسخۀ مزبور (متعلق به مجلس) پی می برد 
افتادگيهای  تنها  نه  متقلبانه  صحافی  يك  اثر  بر  آن  كه 
زيادی دارد بلكه 299 برگ متفرقه اش فقط با قرار داده 
شدن اول جلد دوم به عنوان شروع كتاب و نيز آوردن 
صفحۀ پايانی جلد اول در آخر كتاب، به هم دوخته و به 
غلط شماره گذاری شده اند. پس ايشان به تدوين و تنظيم 
آن می پردازد كه تفصيل مطلب در پيشگفتار بيان شده 

است (نكـ: ص بيست و چهار ـ بيست و نه).
اما سوای شرح ماجرای مزبور، پيشگفتار اسكندرنامه 
حاوی مطالب تحليلی و نكته ها و نظرات خواندنی ديگر 

داستانهای  بازنويسی  نحوۀ  دربارۀ  كتاب  محترم  مصحح 
تحليل  اسكندرنامه،  قهرمانان  برخی  ويژگی  قديمی، 
تاريخی چگونگی تبديل اسكندر واقعی به اسكندر افسانه ای 
و علت نوشته شدن اسكندرنامه با توجه به اهميت موضوع 
گذشته،  زمانهای  در  عياران  نقش  صفويه،  دوران  در  آن 
اسكندرنامه  تأثير  و   ... كتاب  واقعی  نويسندۀ  شناساندن 
بر داستان پردازی ايران می باشد كه به نوعی «كالم فصل» 
مزبور  داستان  معنايی  و  ظاهری  ويژگيهای  فهم  جهت 
مورد  يك  به  نمونه  باب  من  اينجا  در  می آيد.  شمار  به 
هجوم  از  پيش  قرنها   ...» می كنيم:  اشاره  تحليلها  آن  از 
اسكندر به شرق، موجی از فرهنگ هند و ايران به سمت 
موج  اين  بازگشت.  اسكندر  هجوم  با  كه  بود  رفته  غرب 
در بازگشت به سوی غرب آثاری از شرق در آثار فالسفۀ 
قديم يونان ــ تا افالطون ــ به جای گذاشته و بار ديگر 
در  سامی  و  وايرانی  هند  فرهنگی  مواريث  با  و  بازگشته 
منطقه هالل خصيب [= از لبنان تا جنوب عراق] برخورده 
از  پيغمبران  بيشتر  كه  است  منطقه ای  همان  اين  است. 
آنجا برخاسته اند. به هر حال اگر اسكندر تاريخی تبديل 
به اسكندر افسانه ای شده در همين منطقه است و نتيجۀ 
همان اختالط فرهنگی است ميان جريان هندی ايرانی و 

سامی و اروپايی...» (ص هفده ـ هجده).
«چون  است:  چنين  هم،  اسكندرنامه  متن  از  نمونه ای 
انداختند  گردن  به  شمشير  مازندران  بزرگان  شد  ديگر  روز 
خواستند.  امان  شدند  مشرف  اسكندر  پای بوس  شرف  به  و 
امير  شدند.  مسلمان  تمام  است  ايمان  از  امان  فرمود  امير 
ايشان  را خلعت داده نوازش نموده برخاسته با دليران داخل 
شهر شدند و در بارگاه كيامظفر قرار گرفتند. اسكندر فرمود 
بنا  محراب  و  مسجد  او  جای  در  كردند  خراب  را  بتخانه ها 
خدمت  به  رشت  اهل  آن جانب،  از  «اما   .(66 (ص  نموند» 
اسكندر آمدند و عرض كردند: شهريار! سام [بن فريدون شاه 
يونانی] زخمدار شد و مركب، او را برداشته به در برد و سپاه 
او شكست خورده در دامنۀ كوه سنگر بستند. امير كه اين 
سخن را شنيد فرمود: يك دالور می خواهم كه برود شيروان 
شاه را با تمخال خان دست و گردن بسته به خدمت آورد. 
طور دهره دار مازندرانی از جا برخاست در برابر امير تعظيم 
كرد عرض نمود: شهريار! اگر امر عالی باشد بنده اين خدمت 

را به تقديم می رسانم...» (ص 68).
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فهرست نسخه هاي عكسي كتابخانۀ بزرگ حضرت 
 ،[5 و   4 [ج  «ره»  نجفي  مرعشي  العظمي  آيت هللا 
ابوالفضل حافظيان بابلی، قم، كتابخانۀ بزرگ حضرت 

آيت هللا العظمي مرعشي نجفي «ره»، 1388ش.
ع.ص

در طول سالهايي كه از شكل گيري كتابخانۀ بزرگ 
حضرت آيت هللا العظمي مرعشي نجفي «ره» مي گذرد 
مجموعۀ بسيار ارزشمندي از نسخه هاي خطي در اين 
گنجينه گردآوري شده است. اين كتابخانه در شمار 
دستنويسهاي  كه  مي باشد  كتابخانه هايي  معدود 
فهرست  نويسي  روشمند  و  مداوم  به صورت  را  خود 
خطي،  ارزشمند  مجموعۀ  كنار  در  است.  كرده 
از  عكسي  نسخه هايي  دربرگيرندۀ  ديگري  مجموعۀ 
كتابخانه هاي دنيا در اين كتابخانه گردآوري شده كه 

فهرست  آن نيز به تدريج در دست انتشار است.
پيش از اين، در شمارۀ 31 و 32 همين نشريه 
به  ـ64)   63 صص  ارديبهشت 1388،  و  (فروردين 
عكسي  نسخه هاي  فهرست  از  سوم  جلد  شناسايي 
اين كتابخانه پرداختيم. پس از آن با فاصله اي اندك، 

دو جلد ديگر از فهارس اين مجموعه منتشر شد.
آنچه دربارۀ روش فهرست نويسي آقاي حافظيان 
و تالش تحسين برانگيز ايشان در شناسايي دقيق و 
در  نوشتيم  پيشين  شمارۀ  در  مجموعه  اين  علمي 
به  نياز  اينجا  در  و  مي باشد  صادق  نيز  جلد  دو  اين 
اعاده نيست؛ در اينجا فقط اندكي دربارۀ شماره هاي 
و  شده  شناسانده  جلد  دو  اين  در  كه  عكسهايي 
همچنين ارزش اين مجموعۀ عكسي خواهيم گفت.

كتابخانۀ  عكسي  نسخه هاي  فهرست نويسي 
اين  خطي  نسخه هاي  همانند  مرعشي  آيت هللا 
اين  مي شود.  انجام  آنها  شمارۀ  ترتيب  به  مجموعه 
مجموعه هايي  يعني  ــ  باز  مجموعه هاي  براي  روش 
كه به موجودي آنها افزوده مي شود ــ بهترين شيوه 
است و به مراتب از روش الفبايي يا موضوعی كارآمدتر 
مي نمايد؛ چرا كه با يك نمايۀ سادۀ الفبايي مي توان 
همان هدف را به دست آورد. در جلد چهارم فهرست 
شمارۀ  عكسهاي  شناسايي  به  عكسي  نسخه هاي 
1301 تا 1600 و در جلد پنجم به معرفي شماره هاي 
1601 تا 2000 مجموعه پرداخته شده است. از آنجا 
كه شمار عكس هاي مجموعه كمي بيش از چهارهزار 
نسخه مي باشد، مي توان گفت كه تاكنون نزديك به 

نيمي از عكسها فهرست نويسي شده است.
آنگونه كه از بررسي مجلدات منتشر شدۀ فهارس 
به صورت  مجموعه  اين  برمي آيد،  كتابخانه  عكسي 
آثار  نسخه هاي  عكس  گردآوري  براي  هدفمند 
شيعي و همچنين متون مهم رجالي از كتابخانه هاي 
متوني  آثار،  اين  كنار  در  اما  آمده؛  فراهم  گوناگون 
يا  متن  اهميِت  به  بسته  نيز  ديگر  موضوعات  با 
از  عكسها  از  بخشي  است.  شده  گردآوري  نسخه 
تهيه  كشور  داخل  شخصي  يا  عمومي  كتابخانه هاي 
از  آمده  فراهم  آنها  از  توجهي  قابل  شمار  اما  شده 
مهم ترين  از  است.  كشور  از  خارج  كتابخانه هاي 
اين گونه مجموعه ها مي توان به كتابخانۀ چستربيتي 
توجهي  قابل  بخش  كه  كرد  اشاره  ايرلند)  (دوبلين، 
است.  كتابخانه  آن  نسخه هاي  به  مربوط  عكسها  از 
با توجه به اينكه نسخه هاي كتابخانۀ چستربيتي با 
است  روشن  شده،  گردآوري  كارشناسانه  وسواسي 
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واقع  در  كتابخانه  آن  نسخه هاي  از  عكس  تهيۀ  كه 
عكسها  از  بخشي  مي باشد.  گلچين  يك  از  گلچيني 
نيز از كتابخانه هاي كشورهاي مشترك المنافع فراهم 
نسخه هاي  تصوير  گرفتن  اينكه  به  توجه  با  و  آمده 
اين كتابخانه ها بسيار دشوار است، اقدام به دريافت 
نمونه  براي  است.  سودمند  بسيار  آنها  نسخه هاي 
منحصر  نسخۀ   (451 ص   ،3 (ج  پيشين  جلد  در 
به فرد كتابي فارسي با نام المفاخر العتبيه في المآثر 
القطبيه متعلق به كتابخانۀ آكادمي علوم آذربايجان 
(مورخ 892 ق، داراي 915 ص) شناسانده شده كه 
موضوع آن، تاريخ فرمانروايان هرمز مي باشد و براي 
نگاشته  ق)   747 ـ   719) دوم  تهمتن  قطب الدين 
سدۀ  از  فارسي  اثري  كه  است  روشن  است.  آمده 

هشتم دربارۀ هرمز تا چه اندازه اهميت دارد.

مجموعه  اين  در  آنها  عكس  كه  آثاري  بررسي 
متخصص  چندين  بازبيني  نيازمند  آمده  فراهم 
به  فقط  اينجا  در  ما  و  است  گوناگون  رشته هاي  از 
چند اثر فارسي اشاره خواهيم كرد. از آثار ارزشمند 
اشاره  موارد  اين  به  مي توان  چهارم  جلد  در  موجود 

كرد: كتاب المداوات (ج 4، ص 407) از عبدالمجيد 
طبيب كه اثري در پزشكي عمومي بدن مي باشد و 
ـ690ق)   683) ايلخاني  اباقاخان  پسر  ارغون  براي 
نگاشته شده است. نسخۀ آن مورخ 707ق و در 118 
صفحه است. الحقايق (ج 4، ص 339) كه در موضوع 
احكام ديني و اخالقيات نگاشته شده و نويسندۀ آن 
تاكنون  ــ  بوده  چين  فارسي نويسان  از  گويا  كه  ــ 
ناشناخته مانده است. زنده ياد محمدتقي دانش پژوه 
با توجه به قرائن، تاريخ نگارش آن را سدۀ ششم يا 

هفتم هجري دانسته است.
فارسي  آثار  بر  اشتمال  ديدگاه  از  پنجم،  جلد 
ارزشمندتر از جلدهاي پيشين مي نمايد. در اين جلد 
نسخه هايي از ترجمه هاي آثار شيعي به فارسي ديده 
اشاره  آثار  اين  به  مي توان  نمونه  براي  كه  مي شود 
ص   ،5 (ج  صدوق  اعتقادات  شرح  و  ترجمه  كرد: 
249) از نويسنده اي ناشناس از سدۀ يازدهم. ترجمۀ 
ص  (ج 5،  العباد  علي  حجج هللا  معرفة  في  االرشاد 
83) از سيد احمدبن محمد حسيني اردكاني (زنده 
در 1239ق) كه شماري ديگر از آثار كهن شيعي را 

ترجمه كرده است. 
همچنين شمار قابل توجهي از نسخه هاي فارسي 
كتابخانۀ ندو ةالعلماء (لكهنو) در اين جلد شناسانده 
شده كه از جملۀ آنها مي توان به اين آثار اشاره كرد: 
عبدالواحدبن  ابوعبيد  از   (154 ص   ،5 (ج  هندسه 
ابن سينا.  شاگرد  438ق)  (د  جوزجاني  محمد 
طرفةالفقهاء (ج 5، ص 104) فقه منظوم فارسي از 
بوده  زنده  785ق  در  كه  ركن الدين  نام  با  شخصي 
است. گفتني اينكه بخشهاي پاياني جلد پنجم شامل 
و  طبيعيات  با  مرتبط  نسخه هاي  از  شماري  عكس 

به ويژه دانش پزشكي است.
با انتشار هر فهرست، زمينه اي براي پژوهشگران 
فراهم مي آيد تا با آثاري تازه آشنا شده و در صورت 
ضرورت به پژوهش و تصحيح آنها بپردازند. اميدواريم 
از  را  خود  پشتيباني  فرهنگي،  دستگاههاي  كه 
مراكزي كه به صورت تخصصي در زمينۀ نسخه هاي 

خطي فعاليت مي كنند افزايش دهند.
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به  ناشناخته،  مؤلف  قطب،  انبانۀ  در  مغوالن  اخبار 
حضرت  بزرگ  كتابخانۀ  قم،  افشار،  ايرج  كوشش 

آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي، 1389ش.
حسينعلی كريميان ميری

با وجودي كه رونق گرفتن تاريخ نگاري فارسي را در دورۀ 
در  شده  نگاشته  تاريخهاي  شماِر  اما  مي دانند،  مغوالن 
نخستين سدۀ هجوم مغوالن ــ يعني سدۀ هفتم ــ كه 
مطالب چشمگيري دربارۀ تاريخ اين دوره داشته باشند، 

انگشت شمار است.
اثري كه در اينجا قصد شناسايي آن را داريم، رسالۀ 
اختصاصاً  هجري  هفتم  سدۀ  در  كه  است  كوتاهي  نسبتاً 
دربارۀ تاريخ مغوالن نوشته شده و با عنوان اخبار مغوالن 
در انبانۀ قطب به چاپ رسيده است. اين اثر در مجموعه اي 
قرار دارد كه به شمارۀ 12868 در كتابخانۀ بزرگ حضرت 
به  و  مي شود  نگهداري  نجفي  مرعشي  آيت  هللا العظمي 
ديگري  رونويس  كه  چرا  است؛  به فرد  منحصر  اعتباري 
(شمارۀ  مي شود  نگهداري  مجلس  كتابخانۀ  در  آن  از  كه 
10117) از روي همين دستنويس استنساخ شده و لذا 

دستنويس مستقلي به شمار نمي آيد.1
اين مجموعه شامل شش اثر است كه همگي توسط 
شهر  در  ق)   710 ـ   634) شيرازي  قطب الدين  عالمه 
قونيه كتابت شده و در پايان ششمين اثر مجموعه تاريخ 
685 ق ديده مي شود. مجموعۀ ياد شده روزگاري متعلق 
به كتابخانۀ ربع رشيدي بوده است2 و عالوه بر اينكه از 
ديدگاه مندرجات، جزو دستنويسهاي بسيار مهم محسوب 

دانشمندان  از  يكي  قلم  به  كه  هم  نظر  اين  از  مي شود، 
بزرگ سدۀ هفتم و هشتم هجري نگاشته شده، از نفايس 

كم نظير نسخه هاي خطي به شمار مي آيد.
متأسفانه در هيچ كجاي نسخه به نام اثر و نويسندۀ 
كه  است  اين  قطعي  دانستۀ  تنها  است.  نشده  اشاره  آن 
به تصريح مؤلف، هنگام پايان نگارش اين اثر، ارغون خان 
ميانۀ  در  اثر  تأليف  لذا  و  بوده  مستقر  سلطنت  تخت  بر 
سالهاي 683ق (آغاز حكومت ارغون خان) تا سال 685 ق 

(تاريخ كتابت مجموعه) به انجام رسيده است.
نويسندۀ رسالۀ اخبار مغوالن وقايع اصلي تاريخ مغول 
را از دورۀ چنگيز آغاز نموده و تا ابتداي حكومت ارغون 

(683 ق) به ايجاز توصيف كرده است.
عنواني  نسخه  آغاز  در  كه  گفت  بايد  اثر  نام  دربارۀ 
و  مغول  دولت  «ابتدا[ي]  است:  شده  درج  بدين قرار 
خروج جنگيزخان.» اين عنوان شباهتي دارد با رساله اي 
خواجه  به  منسوب  خوارزمشاهيان»  دولت  «ابتداي  نام  با 
به «ابتداي»  آن اثر نيز صرفاً  نصيرالدين طوسي كه اتفاقاً 
نام  اطالق  ندارد.3  اختصاص  خوارزمشاهيان  حكومت 
از  خالي  قطب الدين  دستخط  مجموعۀ  بر  قطب»  «انبانۀ 
ظريفان  از  نيز  قطب الدين  كه  به ويژه  نيست؛  ظرافتي 
به  افواه  در  نام  گويا  كه  هرچند  است.  بوده  خود  روزگار 

دّرةالتاج قطب الدين شيرازي اطالق شده است.
با وجود كوتاهي رسالۀ اخبار مغوالن، برخي ويژگيهاي 
جمله  از  مي شود.  ديده  آن  در  مهم  بعضاً  و  توجه  جالب 
عمل  مستقل  كامًال  وقايع،  نگارش  در  نويسنده  اينكه 
كرده و نوشتۀ او تقليد و رونويس از آثار ديگران نيست. 
از عبارتي كه استاد افشار در ديباجۀ كتاب (ص 10) نقل 
كرده  است برمي آيد كه نويسنده خود شاهد برخي از وقايع 
بوده است؛ به ويژه كه نويسنده در بخشهاي پايانِي اثر ــ 
يعني رويدادهايي كه احتماالً خود وي شاهد آنها بوده ــ 
1. نكـ: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي، ج 
32، محمود نظري، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس، 

1388ش، صص 143ـ147.
2. نكـ: «اشعار فارسي در جنگ خط قطب شيرازي نسخه اي بازمانده 
دفتر  نسخه پژوهي،  بشري،  جواد  تبريز»،  رشيدي  كتابخانۀ  از 

دوم، صص 524ـ534.
سلطان  كار  پايان  و  خوارزمشاهيان»  دولت  «ابتداي  «رسالۀ  نكـ:   .3
محمد خوارزمشاه»، علي صفري آق قلعه، گزارش ميراث، شمارۀ 

34، صص 25ـ31.
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وقايع را با تاريخ دقيق (روز و ماه) ياد كرده است.
برخي از تاريخهاي مندرج در رسالۀ اخبار مغوالن با ديگر 
متون اختالف دارد و گمان نويسندۀ اين سطرها بر آن است 
اطمينان  قابل  فيه  نحن  ما  متن  در  مندرج  تاريخهاي  كه 
بيشتري است. براي نمونه مرگ «يشموت» (فرزند هوالگو و 
برادر آباقاخان) در ذيل وقايع سال 667 ق ياد شده (ص 46) 
در حالي كه مرگ وي در مجمل فصيحي (ج 2، 826) در 

ذيل وقايع سال 669 ق درج شده است.
از ديگر ويژگيهاي اخبار مغوالن به دست دادن معاني 
برخي از اصطالحات مغولي است؛ مثًال اصطالح «نوئين» 
گكرمشي   ،(43 (ص  اولجه   ،(40 (ص  اينجو   ،(30 (ص 
(ص 55) را به فارسي معني كرده است. برخي آگاهيهاي 
جنبي نيز در اثر موجود است كه هركدام را بايد جداگانه 
بررسي كرد. مثًال دربارۀ ابزار و ادوات جنگي آگاهيهايي 
دارد؛ از جمله توصيف ساختمان نوعي كمان به نام «كماِن 
چرخ» و شكل تيرهاي مغوالن (صص 22 ـ 23) و وزن 

سنگهاي منجنيق (ص 32).
از ويژگيهاي چاپ اين اثر، پيروي دقيق از ضبط اعالم 
اثر  اين  نسخۀ  اينكه  به  توجه  با  است.  نسخه  در  مندرج 
در روزگار مغوالن و توسط يكي از دانشمندان آن روزگار 
نوشته شده، ضبطهاي آن سنديت قطعي دارد و لذا اين 
ضبطهاي  افشار  استاد  البته  است.  بوده  بجا  كامًال  كار 
رايج در متوِن ديگر را نيز در پاي صفحات و نمايه ها به 
دست داده است تا خوانندگان از صورتهاي ديگر نيز آگاه 
باشند. دربارۀ ضبط اعالم مغولي در زبان فارسي بايد توجه 
داشت كه در اين موارد از ديرباز اختالفاتي در متون وجود 
زبان  آن  در  حرف «تا»  از  نوعي  نمونه  براي  است.  داشته 
وجود دارد كه مخرجي ميان دال و تا دارد و براي شنوندۀ 
فارسي زبان آشنا نيست؛ لذا برخي نويسندگان آن را «دال» 
و ديگران «تا» ضبط كرده اند (نمونه اش نام «سوبداي» يا 
«ُسبتاي» است). بنابراين آنچه در هركدام از متنها ضبط 
روي  از  را  آنها  نبايد  و  است  درست  خود  جاي  در  شده 

ديگر نوشته ها تغيير داد.
نيز گفتني است كه بخش تاريخ مغوالن از مجموعۀ 
مورد گفتگو به صورت نسخه برگردان و به شكل رنگي در 
پايان كتاب به چاپ رسيده است. در پايان نيز نمايه هايي 
دست  به  اشخاص  و  اصطالحات  مردمان،  «جاها»،  شامل 

داده شده است.

شاه  دبيرخانه  دبيران  نگارش  سليماني،  منشآت 
سليمان صفوي، به كوشش رسول جعفريان، تهران، 
مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه  انتشارات 

شوراي اسالمي، 1388ش.
حسينعلی كريميان ميری

كه  چندان  هنوز  ايران زمين  اجتماعي  تاريخ  در  پژوهش 
حدودي  تا  امر  اين  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  بايد 
ماحصل كمبود منابع و انگشت شمار بودن پژوهشگران در 
اين زمينه مي باشد؛ اما بيش از اين دو عامل، كمبود آگاهي 
و عدم احساس نياز به پژوهش در اين زمينه موجب شده 

است تا كارهاي اندكي در اين زمينه انجام شود.
يكي از شاخه هاي مهم پژوهش در اين زمينه، آگاهي 
روزگاران  در  اداري  تشكيالت  و  حكومتي  نظامهاي  از 
پژوهشهاي  شمار  مي دانيم،  كه  جايي  تا  و  است  پيشين 

مرتبط با اين حوزه بسيار ناچيز است.
اين  به  كم توجهي  داليل  از  يكي  گفتيم  چنانكه 
جايي  تا  مي باشد.  كهن  آموزشی  منابع  كمبود  موضوع، 
اين  در  كهن  متن  دو  تنها  پيش  چندي  تا  مي دانيم،  كه 
ميرزا  اثر  تذكرةالملوك  يكي  بود.  شده  شناخته  زمينه 
بار  نخستين  كه  1137ـ1142ق)  ميان  (نوشتۀ  سميعا 
توسط والديمير مينورسكي به سال 1943م از روي نسخۀ 
9496 خاوري موزۀ بريتانيا به صورت نسخه برگردان همراه 
با ترجمه و تعليقات ايشان منتشر شد.1 بعدها دكتر سيد 
1. Tadhkirat al-Mulūk (A manual of Safavid Administration), 

Persian text in facsimile, translated and explained, Gibb 

Memorial Series, 1943.
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محمد دبيرسياقي متن اثر را به سال 1332ش به صورت 
حروفي چاپ كرد و سپس حواشي و تعليقات مينورسكي 
نام  با  1334ش)  سال  به  (گويا  رجب نيا  مسعود  توسط 
سازمان اداري حكومت صفوي منتشر شد و بعدها به سال 
ترجمۀ  و  حروفي  متن  يعني  ــ  كتاب  دو  هر  1368ش 
به  اميركبير  انتشارات  توسط  يكجا  به صورت  ــ  تعليقات 

چاپ رسيد.
دومين اثر شناخته شده در اين باره دستورالملوك نام 
دارد كه نخستين بار توسط استاد محمدتقي دانش پژوه از 
ـ كه نواقصي داشت  روي نسخۀ 1356 كتابخانۀ سريزديـ 
ــ به چاپ رسيد (مجلۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني 
دانشگاه تهران، س 16، ش 5 و 6). زنده ياد دانش پژوه در 
ـ كه نويسنده اش  آن مقاله مدلل ساخت كه تذكرةالملوكـ 

تا آن زمان ناشناخته بود ــ همان ميرزا رفيعا است.

پس از آن به سال 1378ش استاد ايرج افشار بخشهاي 
دست  به  كتابخانه  همان  از  را  دستورالملوك  از  ديگري 

آورد و در مقاله اي جداگانه به چاپ رساند.1
ساختارهاي  دربارۀ  پيش  چندي  تا  گفتيم،  چنانكه 
حكومتي ايران (دورۀ صفوي) تنها از همين دو اثر آگاهي 
نام  با  زمينه  اين  در  ديگري  اثر  تازگي  به  اما  داشتيم. 
رسول  آقاي  كوشش  به  كه  شده  يافته  سليماني  منشآت 

جعفريان به چاپ رسيده است.
از مقدمه اي كه در سرآغاز اين اثر به تقرير يا تحرير 

شده  درج  1105ق)  1077ـ  (حد  صفوي  سليمان  شاه 
توسط  پادشاه  اين  فرمان  به  كتاب  اين  كه  است  روشن 
اين  از  است.  شده  نگاشته  وي  دبيرخانۀ  نويسندگان 
ديدگاه، منشآت سليماني متقدم بر تذكرةالملوك مي باشد 
كه  برمي آيد  تذكرةالملوك  در  مندرج  اشارات  از  كه  چرا 
بر  افغانها  تسلط  دورۀ  در  گويا  و  صفويان  سقوط  از  پس 

ايران ساخته شده است.
چون  اثري  با  را  سليماني  منشآت  بخواهيم  اگر 
تذكرةالملوك مقايسه كنيم، بايد بگوييم كه تذكرةالملوك 
از ديدگاه درج آمار و ارقام به مراتب بر منشآت سليماني 
برتري دارد زيرا مؤلف، آن را در دورۀ فترت پس از صفويان 
نگاشته و لذا مي توانسته آمار و ارقام دولتي و مداخل و 
نگاهداشته  پوشيده  مردم  از  همواره  كه  ــ  را  آن  مخارج 
مي توان  ديدگاه  اين  از  و  بياورد  خود  اثر  در  ــ  مي شود 
تذكرةالملوك را اثري منحصر به فرد دانست. نويسندگان 
اين  از  لذا  و  نداشتند  را  امكاني  چنين  سليماني  منشآت 
ديدگاه اثر آنان آگاهيهاي چنداني را در بر ندارد؛ با اين 
حال اين اثر از ديدگاه شيوه هاي درونِي ادارۀ دبيرخانه ها 
يافته  ديگري  اثر  در  شايد  كه  است  آگاهيهايي  حاوي 

نشود.
پيش از ورود به مطلب بايسته است يادآور شويم كه 
منشآت سليماني در پانزده «باب» نگاشته شده كه بيش تر 
بابهاي آن به فنوِن «ترسل» از ديدگاه ادبي اختصاص دارد 
و فقط برخي از بابها به «استيفا» و شيوه هاي نگارش اسناد 
و فرامين اداري پرداخته اند و اتفاقاً همين بخشها است كه 
به اين كتاب اهميت ويژه اي مي بخشد. اين آگاهيها عمدتاً 

از بابهاي دوم و سوم به دست مي آيد.
در باب دوم به شيوۀ نگارش اسناد حكومتي از قبيل 
«شجره» (نوعي مجوز براي مبلغان) و همچنين منشورها و 
احكام (نشان، پروانچه، رقم) اشاره شده و با توجه به اينكه 
هركدام از اين سندها داراي ُمهر ويژه اي بوده، به نوع مهر 
و همچنين جايگاه الصاق آن اشاره شده و نمونه هايي از 

آنها به دست داده شده است.
باب سوم به موضوع «مهرهاي مبارك كه هر يك متعلق 
اين  در  است.  يافته  اختصاص  است»  نوشتجات  كدام  به 
ارتباط  و  مي شد  زده  اسناد  بر  كه  مهرهايي  انواع  به  بخش 
[تير 1378]،   1 ش  س 16،  معارف،  دستورالملوك»،  «بازماندۀ   .1

صص 18 ـ 30.
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شكل  به  همچنين  است.  شده  اشاره  اسناد  طغراهاي  با  آن 
برخي مهرها و سجع آنها اشاره شده كه در عين كوتاهي، در 
پژوهشهاي سندشناسي بسيار كارآمد و مهم است. براي نمونه 
دكتر هريبرت بوسه در كتاب پژوهشي در تشكيالت ديوان 
اسالمي (ترجمۀ غالمرضا ورهرام، تهران، مؤسسۀ مطالعات و 
به  كه  آنجا  ـ95)  صص 78  ش،  فرهنگي، 1367  تحقيقات 
«مهرهاي دولتي» دورۀ آق قويونلو و صفوي پرداخته، ناگزير 
شده است تا بخش اصلي اطالعات خود را از بررسي مستقيم 
اسناد و همچنين اطالعات غيرمستقيم مندرج در آثاري چون 
تذكرةالملوك و سفرنامۀ شاردن به دست آورد؛ در حالي كه 
اين باب از منشآت سليماني سندي دست اول و دقيق دربارۀ 

كاربرد مهرهاي دورۀ صفوي است.
باب  دو  اهميت  كتاب،  بابهاي  ديگر  گفتيم،  چنانكه 
پيش گفته را ندارد اما در ميانۀ آنها نيز بخشهاي ارزشمندي 
ديده مي شود. براي نمونه در باب يازدهم به «مضافات القابيۀ 
واليات و مضافاِت اعداد و اجناس و غيره» اختصاص يافته و 
براي نمونه در مضافات القابيۀ شهرها اشاره شده كه چه واژه 
يا تركيبي به ناِم فالن شهر اضافه مي شود (مثًال «داراالرشاد 
به  بخش  اين  در  همچنين  يزد»).  «دارالعباد  يا  اردبيل» 
را  «گنجفه»  (مثًال  شده  اشاره  اجناس  شمارش  واحدهاي 
واحد  با  را  «كارد»  يا  مي شمردند  «ورق»  و  «دست»  واحد  با 
«قبضه»). اين بخش اگرچه در متون ديگر نيز ديده مي شود 
(مثًال در: فروغستان، محمدمهدی فروغ اصفهانی، به كوشش 
ايرج افشار، تهران، ميراث مكتوب، 1378، صص 249ـ251). 
اما از ديدگاه گستردگي قابل توجه است و نسبت به ديگر 
اجتماعي  آگاهيهاي  البته  و  دارد  بيشتري  تفصيل  متون 
 117 ص  در  (مثًال  مي آيد  دست  به  آن  از  نيز  ارزشمندي 

آورده: سنطور كه ساز ارامنه است).
جذابيت  كه  آنجا  از  متون  اين گونه  روي  بر  پژوهش 
دشواريهاي فراواني دارد معموالً  چنداني نداشته و ضمناً 
آقاي  خوشبختانه  نمي كند.  جلب  را  پژوهشگران  توجه 
دورۀ  به ويژه  و  شيعه  تاريخ  دربارۀ  سالها  كه  ــ  جعفريان 
را  اثر  اين  ارزش  ــ  است  مشغول  پژوهش  به  صفويه 
دريافته و به چاپ آن اقدام كرده است. اين اثر آگاهيهاي 
پژوهشگران  توسط  بايد  كه  نهفته  خود  در  را  پراكنده اي 
مورد بررسي قرار گيرد؛ همانند كاري كه مينورسكي بر 
روي تذكرةالملوك انجام داد. ما در اينجا فقط نمونه وار به 

برخي ويژگيهاي اثر اشاره كرديم.

تأليف  بابر)،  تا  آغاز  از  اول  (جلد  فرشته  تاريخ 
محمدقاسم هندوشاه استرآبادی، تصحيح و تعليق 
و توضيح و اضافات محمدرضا نصيری، تهران، انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 1387ش.
مسعود عرفانيان

تا  ابتدا  از  است  هندوستان  عمومی  تاريخ  فرشته،  تاريخ 
اوايل سدۀ يازدهم قمری. اين كتاب يكی از دستاوردهای 
از  پس  شبه قاره،  در  فارسی  زبان  به  نگاری  تاريخ  سنت 

نفوذ و گسترش زبان فارسی در آن سامان است.
دگرگونيهای  شبه قاره،  به  اسالم  آيين  ورود  از  پس 
كه  آمد  وجود  به  آنجا  در  ژرفی  سياسی  ـ  اجتماعی 
محمدقاسم  پی  داشت.  در  نيز  را  فرهنگی  دگرگونيهای 
كه  ــ  اثر  مؤلف  فرشته،  به  ملقب  استرآبادی،  هندوشاه 
خويش،  اثر  تأليف  در  ــ  است  ايرانی  پيداست  او  نام  از 
كه  محلی  تاريخ  و  عمومی  تاريخ  كتاب  سی  بر  افزون  از 
تا زمان نگارش تاريخ فرشته نوشته و شناخته شده بوده 
اين  با  كتابهايی  چنين  وجود  به  و  نموده  استفاده  است، 
حين  در  كه  كتبی  اسامی  «و  است:  كرده  اشاره  عبارت 

تأليف كتاب در نظر بود بر اين نهج است:» (ص 9).
كامًال  ايران  در  تاريخ  اهل  برای  كتابها  اين  از  برخی 
شناخته شده و از منابع مهم و معتبر به شمار می آيند؛ 
روضةالصفا،  مبارک شاهی،  تاريخ  بناكتی،  تاريخ  مانند 
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حبيب السير و تاريخ الفی. از آنجا كه برخی از آثاری كه 
در تأليف تاريخ فرشته مورد استفادۀ نويسنده قرار گرفته 
است، اكنون در دست نيست و از ميان رفته، تاريخ فرشته 
از اهميت بسزايی برخوردار است و يكی از مآخذ دست 
اول برای آگاهی از تاريخ سلسله های مسلمان در جنوب 
سرزمين هند و دكن به شمار می آيد. اين كتاب همچنين 
برخی  در  ايران  تاريخ  مطالعه  در  توجه  درخور  منابع  از 

دوره ها مانند غزنويان و صفويان است..
نسخه ای  كه  دوم  عادلشاه  ابراهيم  تشويق  به  فرشته 
از روضةالصفا را به او داده بود، تأليف تاريخ فرشته را در 
همانگونه  پيشگفتار).  چهارده،  (ص  كرد  آغاز  سال 998 
كه پيشتر اشاره شد، فرشته برای نگارش تاريخ خود به 
اكبری،  طبقات  از  نسخه ای  و  می پردازد  منابع  گردآوری 
تأليف نظام الدين احمد بخشی توجه او را جلب می كند؛ اما 
آن نيز در مقابل معلومات خود او ناچيز می نمايد، چنانكه 
در اين باره نوشته است: «پس در جمع آوردن كتب تاريخ 
هند ساعی گشته، از اطراف و اكتاف ممالك بسياری از 
نسخ به دست آوردم و چون از آن ميان نسخه ای كه جامع 
حاالت تمامی پادشاهان هندوستان باشد، بلكه كتابی كه 
مستجمع همگی واقعات يك ناحيه باشد به نظر اين ذرۀ 
تاريخ نظام الدين احمد بخشی و آن  حقير درنيامد، مگر 
هم از تحقيقات و معلومات بسيار كه علم اين فقير بدان 
احاطه داشت، خالی و تهی بود» (ص 8). پس او در انتخاب 
منابع و مآخذ و مواد برای نگارش اثر خود سختگير بوده 
است. اين سختگيری مانع از ورود اشتباه به كتاب او نشده 
و در پاره ای مواضع نيز كار به رونويسی هم كشيده شده 

كه مصحح اثر به برخی از آنها اشاره نموده است.
به  فرشته  از  پس  كه  تاريخ نگارانی  بر  فرشته  تاريخ 
به  است.  گذاشته  تأثير  زده اند،  دست  تاريخی  آثار  نگارش 
در  فرشته  تاريخ  يا  ابراهيمی  «گلشن  صفا  ذبيح هللا  نوشتۀ 
رديف اول كتابهايی است كه به تاريخ عمومی هند ارتباط 
آن  از  بعد  كه  است  مؤلفانی  تمام  استفادۀ  مورد  و  دارد، 
خواسته اند تاريخ هند را بنويسند» (صفا، 5/3، ص 1710). 
صفا در اين باره نوشته: «كتاب لب التواريخ هند تأليف رای 
بيندرابان از درباريان عهد شاه جهان و اورنگ زيب، بر مبنای 

همين كتاب نوشته شده است» (همان، ص 1711).
تاريخ فرشته شامل مقدمه ای است و نوشته هايی «در 
آن  در  اسالم  ظهور  كيفيت  بيان  و  هند  اهل  معتقدات 

بالد» و نيز نوشته هايی در تاريخ اسطوره ای و حماسی هند 
(صص 29ـ52) و شرح چگونگی ورود اسالم به سرزمين 
هندوستان (صص 52ـ58) و دوازده مقاله و يك خاتمه: 
مجلد  پيشگفتار  در  فرشته  تاريخ  مقالۀ  دوازده  نامهای 
مورد بحث آمده (ص پانزده) كه از بازگويی آن خودداری 

می كنيم.
مجلد اول چاپ حاضر تاريخ فرشته، فقط دربردارندۀ 
كه  الهور  سالطين  بيان  «در  يكی  است:  اول  مقالۀ  دو 
مشهورند به سالطين غزنويه، ذكر سلطنت امير ناصرالدين 
سبكتگين» (صص 59ـ187) و مقالۀ دوم «در ذكر سالطين 
دهلی» (صص 189ـ626). پيشگفتاری از مصحح اثر در 
ابتدای كتاب و در آخر آن نيز تعليقات او بر اثر و فهرست 
لغات و اصطالحات و چند فهرست ديگر شامل فهرست 
آيات، فهرست احاديث، فهرست امثال و حكم و جمالت 
عربی، فهرست اشعار، فهرست اشخاص كه توسط مصحح 

تهيه شده در پايان به چاپ رسيده است.
مصحح در پيشگفتار، پس از بحثی پيرامون تاريخ نگاری 
آنجا  در  فارسی  به  تاريخی  نگارشهای  پيشينۀ  و  هند  در 
به «سرگذشت مؤلف تاريخ فرشته» اشاره نموده و دربارۀ 
سال تولد محمد قاسم هندوشاه نوشته است: «همين قدر 
می دانيم كه ظاهراً در سال 977ق/ 70ـ1569 متولد شد» 
(ص شانزده). سپس دربارۀ روايتهای گوناگون ديگری كه 
دربارۀ تاريخ تولد فرشته در منابع و مآخذ وجود دارد در 
زيرنويس توضيحاتی آورده و به تاريخهای 960ق، 980ق، 

958ق و 978ق هم اشاره كرده است.
اما به نظر می رسد كه تاريخ تولد فرشته كه از سوی 
می نويسد:  مصحح  نباشد.  درست  شده،  پذيرفته  مصحح 
دوازده  در  دانش،  كسب  و  مقدماتی  تحصيالت  از  «پس 
نظام  مرتضی  دربار  به  و  رفت  هند  به  پدر  همراه  سالگی 
يافت  راه  1562ـ1578م)  [996ق]/  (972ـ986ق  شاه 
هفده).  ـ  شانزده  (صص  درآمد  وی  محافظين  زمرۀ  از  و 
گرفتن  نظر  در  با  و  فرشته  تولد  تاريخ  اساس  بر  يعنی 
دوازده سالگی او به هنگام كوچ از ايران او بايد در سال 
989ق به همراه پدرش به هند وارد شده باشد. حتی اگر 
بپذيريم كه فرشته سه سال بعد از ورود به هند به دربار 
مرتضی نظام شاه راه يافته باشد، آيا پذيرفتنی است كه 
نظام  مرتضی  محافظين  صف  در  پانزده ساله  محمدقاسم 
شاه درآمده باشد؟ به همين دليل به احتمال تاريخ تولد 
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(صص  صفا  ذبيح هللا  كه  باشد  همان 960ق  بايد  فرشته 
و   (119 (ص  افشار  صدری  غالمحسين  1079ـ1081)، 
افسانۀ منفرد، نويسندۀ مدخل «تاريخ فرشته» در دانشنامۀ 
جهان اسالم (صص 239ـ240) به آن اشاره كرده اند. از 
درست تر  و  بهتر  آيا  اختالفها،  اين  وجود  با  ديگر،  سوی 
نبود كه مصحح ارجمند به استنتاج و استدالل خود در 

درستی تاريخ 977ق اشاره می نمود؟
و  كتاب  رساندن  انجام  به  تاريخ  دربارۀ  ديگر  نكتۀ 
بر  مصحح  كه  است  آن  نويسندۀ  زندگی  پايانی  سالهای 
اساس نوشته های كتاب آن را 1033ق نوشته است و در 
بسياری از پژوهشهای متأخر نيز به همان تاريخ اشاره شده 
انجام  تاريخ  عالم زاده،  هادی  و  سجادی  صادق  اما  است. 
كتاب را 1951ق نوشته اند و چون نويسندگان دليلی بر 
يا  درستی  بر  گفتگو  راه  نياورده اند،  خود  گفتۀ  درستی 

نادرستی اين سخن باز است.
مصحح اثر در ادامۀ پيشگفتار، ضمن بررسی «ويژگيهای 
تاريخ فرشته»، به جنبه های مثبت و منفی اثر اشاره كرده و 
با تأكيد بر اينكه «فرشته در نگارش اثر خود به آثار متقدمان 
نظر داشته اما در مواردی نيز عبارات آنها را عيناً نقل كرده 
از  بخشهايی  ميان  مقايسه ای  به  سه)،  و  سی  (ص  است» 
نوشته های تاريخ فرشته با نوشته های نخستين مجلد طبقات 
به  پی  خواننده  آنها  خواندن  با  كه  است  زده  دست  اكبری 

درستی گفتار مصحح خواهد برد.
تاريخ  به  خاورشناسان  توجه  از  مصحح  نيز  ادامه  در 
فرشته سخن گفته و افزوده است كه نخستين ترجمۀ آن 
در سال 1758 ــ دويست و پنجاه و اندی سال پيش ــ 
توسط الكساندر داو (Alexander Dow) انجام گرفته است. 
آنگاه به نسخه های موجود تاريخ فرشته در كتابخانه های 
گوناگون ايران و جهان و مالک گزينش نسخه ها برای كار 
تصحيح و دشواريها و موانع موجود بر سر راه كار اشاره 

كرده است.
با توجه به توضيحات مصحح اثر در پای صفحه ها دربارۀ 
اختالف نسخه ها و نيز مراجعه به ديگر منابع و مآخذ در 
و  اشخاص  نام  جای نامها،  درست  ضبط  به  يافتن  دست 
از  استفاده  با  رويدادها  از  پاره ای  تاريخ  درستی  مقايسۀ 
ديگر منابع تاريخی، مصحح تالش درخور توجهی در ارائۀ 

متنی پاكيزه از خود نشان داده است.

اما پاره ای اشتباهها و سهوها در برگردان تاريخها، ضبط 
نامها نيز وجود دارد و فهرست اعالم كه به تفكيك اشخاص، 
جاها، مشاغل و مناصب، لغات و اصطالحات، فهرست آيات، 
اشعار و ... تهيه شده و البته اغلب بسيار مفيد و گره گشا نيز 
هست، متأسفانه پر اشتباه است. به ويژه در بخش نامهای 
به  اسامی  چندگانۀ  و  دوگانه  ضبطهای  و  تكرار  اشخاص، 
چشم می خورد. به عنوان نمونه «شيخ عثمان/ شيخ عثمان 
«عثمان  نام  به  «ع»  حرف  زير  سوم  بار  برای  كه  مرندی» 
مرندی» فهرست شده است و يا «عليخان/ عليخان ابابكر»، 
«ضياءالدين (موالنا)/ ضياءالدين بيانه (موالنا)»، «حسام الدين/ 

حسام الدين درويش» و موارد ديگر.
مورد ديگر نظم و ترتيب كتابنامه است كه بر اساس 
شيوۀ رايج و مرسوم كه دست كم از چندين دهۀ پيش تا 
امروز در ايران پذيرفته شده و جا افتاده و مورد قبول همۀ 
پژوهشگران قرار گرفته است، تهيه نشده و متفاوت با آن 
است. به اين ترتيب كه ابتدا نام اثر، سپس نام نويسنده، 
سپس  و  گرفته  قرار  آن  گردآورنده  يا  و  مترجم  مصحح، 
ديگر اجزای مورد نياز يك كتابشناسی به دنبال آن نوشته 
شده است. در حالی كه، ابتدا بايد نام فاميل يا اسم اشهر 
نويسنده، سپس نام كوچك او و آنگاه ديگر اجزای مربوط 
بيشتر  پيروی  و  بگيرد  قرار  هم  دنبال  به  كتابشناسی  به 

پژوهشگران از اين شيوه، خود بيانگر درستی آن است.

منابع
ـ سجادی، سيد صادق سجادی و عالم زاده، هادی،  1375، 

تاريخ نگاری در اسالم، تهران سمت.
ـ صدری افشار، غالمحسين، 1345، تاريخ در ايران، شرح 
ايران،  جغرافيدانان  و  مورخان  آثار  معرفی  و  احوال 

تهران، ابن سينا.
جلد  ايران،  در  ادبيات  تاريخ   ،1372 ذبيح هللا،  صفا،  ـ 

پنجم، بخش سوم، چاپ سوم، تهران، فردوس.
ـ منفرد، افسانه، 1380، «تاريخ فرشته»، دانشنامۀ جهان 
اسالم، جلد 6، زير نظر غالمعلی حداد عادل، تهران،  

بنياد دائرةالمعارف اسالمی.
دانشنامۀ  فرشته»،  «تاريخ   ،1386 محمدرضا،  نصيری،  ـ 
زبان و ادبيات فارسی، جلد دوم، به سرپرستی اسماعيل 

سعادت، تهران.
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قرآن،  ترجمۀ  مسئلۀ  و  فارسی  زبان  ساختهای 
اول،  چاپ  هرمس،  تهران،  كريمی نيا،  مرتضی 

1389ش، 458 ص.
هاشم آشتيانی

اين كتاب، مجموعه ای است از شانزده مقاله، گفتگو و نقد 
كه نويسنده پيش از اين در نشريات ترجمان وحی، بينات 
و حوزه و دانشگاه، پيرامون ترجمۀ قرآن و وجوه ادبی آن 
منتشر كرده و اينك آنها را در شكل يك مجموعۀ مستقل 
اغلب  «تقريباً  نويسنده  گفتۀ  به  است.  رسانيده  چاپ  به 
مقاالت و صفحات اين كتاب به موضوع ساختارهای نحوی 
قرآن می پردازد» (ص 1). در مقدمه نويسنده به نكته ای 
كه به گفتۀ خود در متن كتاب به آن كمتر تصريح كرده، 
اشاره می كند و آن اينكه  «قرآن اثری ادبی است» و «اين 
پوستۀ ادب و هنر چنان بر قامت قرآن كشانده شده است 
كه جداسازی آنها از يكديگر و برگردان صرف مفاهيم و 
مقدمۀ  در  (همان جا).  است»  ناممكن  قرآن  آيات  معانی 
كتاب نويسنده به پيشينۀ ترجمۀ قرآن كريم در يكی دو 
قرن اخير به زبان فارسی و زبانهای اروپايی نيز توجه كرده 

و گزارشی در اين باب به دست داده است (ص 2ـ7).
در  كتاب  متن  مؤلف،  بلند  چندان  نه  مقدمۀ  از  پس 
آغاز  كتابشناسی)  گفتگو،  نقدها،  (مقاالت،  بخش  چهار 
آمده  مقاله  هفت  (مقاالت)،  نخست  بخش  در  می شود. 
است با اين عناوين: «يكسانی و هماهنگی ترجمۀ قرآن» 

(ص 11ـ32)، «از مقتضيات زبان فارسی در ترجمۀ قرآن 
كريم» (ص 33ـ54)، «چه را و چرا ترجمه نكنيم؟» (ص 
آن»  ترجمۀ  مسئلۀ  و  قرآن  در  تكرار  پديدۀ   ،(74 55ـ 
(ص 75ـ107)، «درنگی در ترجمه چند واژه و اصطالح 
كريم»  قرآن  در  تعديه  «بای  108ـ138)،  (ص  قرآنی» 
معنای  فهم  در  لغزش  و  «مترجمان  و  139ـ167)  (ص 
ضرورتهای  از  مقاالت،  اين  همگی  (ص 168ـ184).  إن» 
ترجمۀ قرآن به فارسی و توانشهای زبان فارسی معاصر در 
ترجمۀ آيات قرآن سخن می گويند و آكنده از نقد و نظر و 
نكته گيری بر ترجمه های معاصر قرآن به فارسی هستند.

است  شده  درج  نقد  چهار  (نقدها)،  دوم  بخش  در 
و  نقد  معرفی،  قرآن  از  معاصر  ترجمۀ  چهار  آنها  طی  كه 
بررسی شده اند كه از آن ميان، دو ترجمه به فارسی، يك 
ترجمه به زبان  آلمانی و يك ترجمه به زبانهای فارسی و 
انگليسی است. دو ترجمۀ فارسی عبارت اند از ترجمۀ دكتر 
محمدمهدی فوالدوند (ص 187ـ214)، و ترجمۀ آيت هللا 
ناصر مكارم شيرازی (در دو بخش، ص 215ـ258)؛ ترجمۀ 
آلمانی، برگردان خانم زيگريت يمينی (شولتس) است (ص 
274ـ282)؛ و آخرين نقد نيز بر كتاب قرآن، ندايی برای 
خانم  ترجمۀ  كه  283ـ294)  (ص  شده  نوشته  جهانيان 
و  فارسی  زبان  دو  به   است  قرآن  از  يزدان پناه  معصومه 
انگليسی همراه با مفردات، واژه نامه و كليدواژه. نقد مؤلف 
بر ترجمۀ فارسی آيت  هللا مكارم شيرازی البته جوابيه ای 
از سوی مترجم (ص 259ـ268) و پاسخی دوباره از سوی 
نقدهای  (ص 269ـ273).  است  داشته  دنبال  به  را  ناقد 

نويسنده دقيق و تيزبينانه، و زبان آنها مؤدبانه است.
دو  با  مؤلف  مصاحبه های  (گفتگو)،  سوم  بخش  در 
مترجم قرآن درج شده است. گفتگوی اول حاصل مصاحبۀ 
نويسنده با دكتر فضل هللا نيك آئين است (ص 297ـ311) 
كه ترجمه ای آهنگين و شاعرانه از قرآن به دست داده و 
در سال 2000 م آن را منتشر كرده است. گفتگوی دوم، 
كه  عادل  حداد  غالمعلی  دكتر  با  است  بلندی  مصاحبۀ 
ترجمۀ وی از قرآن به اتمام رسيده ولی هنوز انتشار نيافته 
موجب  قرآن  ترجمۀ  ظرايف  بر  مصاحبه گر  تسلط  است. 
پرسشهايی دقيق و مهم از سوی او گرديده و در پی آن 
پاسخ مترجمان، اين گفتگوها را از نظر علمی ارزشمند و 

خواندنی كرده است.
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بخش چهارم و واپسين كتاب، فهرستی است از كتابها 
و مقاالتی به زبانهای اروپايی (انگليسی، آلمانی، فرانسوی، 
قرآن  ترجمۀ  حوزۀ  در  اسپانيولی)  و  ايتاليايی  هلندی، 
مجيد (ص 389ـ440). به گفتۀ مؤلف، در اين فهرست به 
مقاالت نقد و معرفی كوتاه اشاره نشده و همچنين مقاالت 
به  كه  كتابهايی  و  مقاالت  نيز  و  اينترنتی  دائرة المعارفی، 
بيوگرافی مترجمان اختصاص دارند كنار گذاشته شده اند 
(ص 391). تحرير نخست اين فهرست با 175 مدخل به 
سال 1377 ش در نشريۀ ترجمان وحی انتشار يافت، اما 
در تحرير جديدی كه در اين كتاب درج شده، افزون بر 
شصت  به  نزديك  علمی،  و  مطبعی  متعدد  اشكاالت  رفع 
و  شده  افزوده  مدخل  دويست  بر  افزون  و  حذف  مدخل 
در مجموع شمار مداخل (اعم از كتاب و مقاله) به 320 
عنوان رسيده است. ترجمۀ عنوان هر مدخل به فارسی در 
ذيل آنها آمده؛ و نمايه ای از موضوعات و اعالم مذكور در 
اين منابع، در آغاز اين كتابشناسی درج شده است (ص 

393ـ400).
كتاب با نمايۀ اعالم و اماكن، موضوعات و كتب، كه 
هر يك به صورت جداگانه تنظيم شده اما به دنبال هم 
و  حروفنگاری  می يابد.  پايان  441ـ458)،  (ص  آمده اند 

صفحه آرايی اثر، خوشخوان و چشم نواز است.

قراگزلو،  ذكاوتی  عليرضا  ايرانی،  عاميانۀ  قصه های 
تهران، سخن، 1387ش، 512ص.

ولی قيطرانی
قصه پژوهی و معرفی قصه های عاميانۀ ايرانی جهت ارائۀ 
نكته هايی از تاريخ اجتماعی ايران و هم بررسی سير تحول 
نثر فارسی، يكی ديگر از تواناييهای علمی استاد ذكاوتی 
است كه در كتاب قصه های عاميانۀ ايرانی رخ نموده، همو 
كه «از ديرباز با نگاه به نكات مزبور، (در حاشيۀ كارهای 
نقد  عنوان  به  جديدی  كتاب  مناسبت  به  گه گاه  ديگر) 
و  داستانی  متن  چند  نيز  خود  و  زده  قلمی  معرفی  يا 
مجموعه های حكايات قديمی را گزينش و ويرايش كرده 

و به چاپ رسانيده است» (ص 11).
متن  «چند  ايرانی  عاميانۀ  قصه های  در  تقدير  هر  به 
عيار،  سمك  [مثل  عاميانه  بلند  داستانهای  از  اول  درجۀ 

عاميانه  شبه  داستان  مورد  دو  به   [... ابومسلم(نامه)، 
[اسكندر(نامه)، مهراج و نواب بنده پرور (در رستم التواريخ)] 
كه به قلم دو مورخ نوشته شده و فی الواقع «هجويۀ داستان 
قهرمانی عاميانه» است پرداخته شده، آنگاه مجموعه هايی 
از چند داستان بلند [مثل (داستان) حسنيه، هفت كشور 
حكايات  مجموعۀ  جهتی  از  كه   [... ابن تراب،  سفرهای  و 
يا  سنتی  قصه نويسی  چند  سپس  و  آمده  هستند  سنتی 
حكايت نويس قديمی كه مايۀ كار خود را از عوام گرفته اند 
پايان بخش  گرديده؛  ارائه  كارشان  از  نمونه ای  و  معرفی 
را  عاميانه  قصه های  كه  است  جديدی  مبحث  هم  كتاب 
با زندگينامۀ صوفيان ربط می دهد» كه البته همۀ اينها بر 
اساس منابع اعم از چاپی و خطی می باشد (ص 11ـ12).

مقالۀ   28 متعدد  داستانهای  حاشيۀ  در  گفت  بايد 
اساس  بر  نيز  زيادی  موضوعات  ايرانی  عاميانۀ  قصه های 
چنين  آنها  اهم  كه  گرديده  تحليل  و  طرح  آنها  محتوای 
 ،174  ،163  ،13 (ص  شاّذ  مفردات  و  تعبيرات  است: 
176ـ195، 197ـ221)، تحوالت در روحيات مردم (ص 
14)، ريشۀ برخی داستانها در فرهنگ ايران باستان (همان 
جا)، ادب و تحول زبان پارسی (ص 15)، ريشه لغت عّيار/ 
عّيارشناسی (ص 18)، تاريخ محلی ايران (ص 19، 225، 
226، 289)، جنگ بين محالت (ص 20)، تقسيم موضوعی 
داستانهای عاميانه (ص 22)، تفكيك تحليلی داستانها به 
لحاظ تاريخی اقشاری (ص 23)، سبك شناسی داستانهای 
ص 227، 294، 309، 333، 346،  و  (همان جا  عاميانه 
در  زنان  نقش   ،(26  ،24 (ص  شخصيت شناسی   ،(366
و  جا  (همان  توصيفی  و  هنری  نكات   ،(24 (ص  قصه ها 
(ص  اجتماعی  تحليل   ،(366  ،338 ،227 ،66 ص 44، 
(ص  داستان  يك  نسخه های  تاريخی  تحليل   ،(262 ،25
27)، نكات فنی جهت تصحيح يك نسخۀ داستانی (ص 
28، 38، 39)، عقيده (دينی)شناسی در قصه های عاميانه 
(ص  تطبيقی  (قصه)شناسی  متن   ،(291  ،66  ،44 (ص 
 ،(63 (ص  مردم شناسی   ،(333  ،292  ،289  ،226  ،62
اقتباس نويسنده ای از نويسندۀ ديگر (ص 67)، صحنه های 
زندگی شهری (قرن يازدهم) (ص 298)، تاريخ و روابط 
(ص  داستان نويسی  طريقۀ  (ص 304)،  صوفيه  و  صفويه 

312ـ313)، ايرانشناسی (همانجا).
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سخن،  تهران،  قراگزلو،  ذكاوتی  عليرضا  قرآنيات، 
1388ش، 440ص.

ولی قيطرانی

قرآنيات بيان تأثرات مؤلف (آقای ذكاوتی) از كتاب خدا 
آن،  در  كه  می باشد  يافته  انسجام  مجموعه ای  قالب  در 
بدون آنكه طغيان قلمی رخ دهد، حق تحقيق گزارده شده 

است (مقدمه). 
كتاب مذكور در بخش اول حاوی مقاالتی با عناوين 
خرد  و  جان  و  دل  با  قرآنی  «خطايات  همچون  مستقل 
انسانی» (ص 13ـ28)، «علم در قرآن» (ص 29ـ32)، «زبان 
قرآن» (ص 57ـ66)، «فهم قرآن» (ص 67ـ91)، «قرآن و 
آبادی زمين» (ص 107ـ116)، و هم مقاالتی در معرفی 
مطالب جالب كتابهای ديگران (دربارۀ قرآن) مثل «نكته 
47ـ50)،  (ص  القرآن الكريم»  حول  هاّمۀ  حقائق  از  نكته 
كتاب  «بازخوانی  (ص 99ـ106)،  «مفاتيح االسرار»  تفسير 
127ـ151)،  (ص  الكريم»  القرآن  حول  ردود  و  شبهات 

و آنگاه در بخش دوم در برگيرندۀ اين موارد است: الف. 
شأن نزول آيات مربوط به زنان در قرآن، ب. شأن نزول 
آيات دربارۀ اهل كتاب (ص 229ـ358) می باشد؛ ضميمۀ 
بطنان  فی  نوفل  «ورقةبن  كتاب  از  گزيده ای  هم  كتاب 
الجنة» (ص 359ـ372) و «اخبار سلمان در متون كهن» 

(ص 373ـ418) را دربر دارد.
در قرآنيات، مؤلف كوشيده با بيان نكات جديد و طرح 
قرآن  همه جانبۀ  بودن  فراگير  و  بساطت  مناسب  سؤاالت 
نشان   ... و  علمی  معنايی،  بالغی،  قرايی،  لحاظ  به  را  مجيد 
دهد؛ به عبارت ديگر ذكاوتی در اين كتاب با بيانی «همه فهم» 
سعی نموده تا با حفظ وحدت درونی مطالب احتوا يافته (در 
قرآنيات) خواننده را در شناخت اهداف اصلی مقوالت قرآنی 

كمك نمايد. 
و  نقد  حاصل  مزبور  كتاب  در  موجود  نكات  گفت  بايد 
معرفی منصفانۀ نظرات ديگران و يك جمع بندی محققانه و 
البته روزآمد (و هميشگی) و در عين حال همراه با نظرات 
غيرعربی  لغات  «وجود  جمله:  از  می باشد،  محترم  مؤلف 
با  منافاتی  و  است  مسلم  قرآن  در  قريش)  غيرعربِی  (دقيقاً 
بيشتر  ندارد.  آن)  بودن  مبين»  «عربی  (و  قرآن  بودن  عربی 
لغات دخيل به ترتيب از زبانهای فارسی، سريانی، حبشی و 
عبری و عربی جنوبی (قحطانی) است و لغاتی كه فی المثل 
... در عربی قريش و  از هندی و يونانی و التين و قبطی و 
زبان قرآن وارد شد از طريق يكی از پنج زبان پيشگفته بوده 
است...» (ص 51ـ52)، «... قرآن از باب آسانی بيان و از راه 
تساهل و تسامح همان تعبيرات جاری عربها را به كار گرفته 

است» (ص 62).
«می دانيم كه قرآن به علم دعوت می كند اما علمی كه 
قرآن به آن دعوت می كند آن است كه در دنيا و آخرت 
به  نگاه  می دهد  توجه  طبيعت  به  قرآن  باشد...  سودمند 
اخرت دارد... مسلم اين است كه در فهم قرآن نبايد چيز 

ديگری را بر آن تحميل كنيم» (ص 117 ـ 118).


