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مزدک نامه  3، يادبود سومين سالگرد درگذشت 
مزدک كيان فر، خواهان: جمشيد كيان فر، پروين 

استخری، 1389ش، 896ص.
مسعود عرفانيان

بلبلی خون دلی خورد و گلـی حاصل كرد
باد غيرت به صدش خار پريشان دل كرد

طوطيی را به خيال شكری دل خوش بود
ناگهش سيـل فنـا نقـش امل باطل كرد

قـرةالعيـن مـن آن ميـوۀ دل يـادش بـاد
كه چه آسان بشد و كار مرا مشكل كرد

اين سومين مجلد مزدک نامه است در حوزۀ پژوهشهای 
ايرانشناسی كه شالودۀ گردآوری و نشر آن را جمشيد 
كيان فر و پروين استخری، پدر و مادری داغ فرزند ديده، 
سنگ  چگونگی  و  پی ريخته اند  فرهيخته،  و  بردبار  اما 
بنای آن نيز به همان كوچ نابهنگام فرزند برومندشان 

مزدک باز می گردد.
فرزند  نام  و  ياد  هم  تاكنون  وسيله  اين  به  آنان 
ربود  در  آنان  از  را  او  حوادث  تندباد  كه  را  دلبندشان 
زنده نگاه داشته اند و هم خدمتی در خور ستايش به 
فرهنگ اين مرز و بوم انجام داده اند. پيشتر نيز استاد 
با  كتابفروشی  مجلد  دو  انتشار  با  افشار  ايرج  گرانقدر 
از  سوگ  در  گوناگون  مراسم  برگزاری  از  چشم پوشی 
چنين  به  دست  بابك،  برومندش  فرزند  دادن  دست 
اقدامی زده بود و حاصل آن اثر درخور ستايشی شد كه 
صاحب اين قلم توفيق معرفی آن را در مجلۀ بخارا (ش 

71، خرداد ـ تير 88: 394ـ400) داشت.

پژوهشگری  تاريخ  حوزۀ  در  خود  كه  كيان فر 
نام آشناست و همسرش ـ سركار خانم پروين استخری 
بر  را  بنا  ــ  است  تاريخ  پژوهشگران  از  نيز  او  كه  ــ 
اين نهادند تا به مناسبت نخستين سالگرد كوچ مزدک 
دلبندشان و از آن پس نيز در سالگردهای بعدی، يعنی 
از  مجلدی  خورشيدی،  سال  هر  تيرماه  چهاردهم  در 
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مزدک نامه  دو  از  پس  و  كنند  منتشر  را  مزدک نامه 
تيرماه 1387 و تيرماه 1388 اين سومين مزدک نامه از 
اين مجموعه است كه به كوشش و پايمردی اين زوج 

منتشر می شود.
مجلد سوم مزدک نامه دربرگيرندۀ 56 مقاله در يازده 
بخش است: كليات، علوم اجتماعی، علوم، زبانشناسی، 
واژه شناسی، ادبيات، نقد و بررسی، تاريخ، رجال، يادمان 

و رسائل.
در  كه  آنها  نويسندگان  نام  و  مقاله ها  از  برخی  نام 

اين مجلد از مزدک نامه به چاپ رسيده چنين است:
محسن  ازبكستان»،  در  كتابخانه ها  و  «آرشيوها 
دستنويسهای  از  بخشی  «معرفی  مذهب؛  جعفری 
فريد  مجارستان»،  علوم  فرهنگستان  كتابخانۀ  فارسی 
اقتصاد  و  فناوری  «آيا  ثابت؛  پايروند  فريبا  و  قاسملو 
فناوری راهگشاست؟»، سيد عبدهللا انوار؛ «بی بی خانم 
قاجار»،  عصر  در  زنان  حقوق  فعاالن  از  استرآبادی 
همكار  دمشقی  عرضی  االرصاد  «كتاب  جاللی؛  نادرۀ 
با  مراغه  رصدخانۀ  در  طوسی  نصيرالدين  خواجه 
به  «نگاهی  محقق؛  مهدی  رصدی»،  ابزارهای  به  اشاره 
زمينۀ  در  و  رياضيات  در  يزدی  محمدباقر  نوآوريهای 
اعداد متحاب و اعداد متعادل، در كتاب عيون الحساب»، 
غالمرضا جمشيدنژاد اول؛ «آثار و مصائب زبان فارسی»، 
و  زبان  در  جغرافيايی  محيط  «بازتاب  روح بخشان؛  ع. 
خان  فتح هللا  «ابونصر  سبحانی؛  توفيق  موالنا»،  بيان 
شيبانی كاشانی»، محمد گلبن؛ «اعالميه های زيرزمينی 
مافی)؛  (نظام  اتحاديه  منصورۀ  مشروطه»،  انقالب  در 
روايت  به  مشروطه  انقالب  آستانۀ  در  ايران  «ارمنيان 
ملك المورخين»، عسكر بهرامی؛ «جانشينان امير تميور 
گوركان»، پروين استخری؛ «سفرنامۀ از شهرستانك تا 
كالردشت»، جمشيد قائمی كه در آغاز تابستان 1389 

از رنج تن رهيد و روانش شاد باد و ديگران.
رفته،  هم  روی  كه  می گردد  روشن  كتاب،  مرور  با 
دقت  به  زمان  صرف  با  مجموعه  اين  مقاله های  بيشتر 
و روشمند نوشته شده و نتيجه نيز آن شده كه كتابی 
در  توجه  درخور  و  ارزنده  مقاله هايی  دارای  سودمند، 
اختيار  در  فارسی  ادب  و  فرهنگ  گوناگون  حوزه های 

خواننده باشد.

در  جالير  آل  هنری  مكتب  «بررسی  مقاله های 
مهدی  از  بيگ»  يعقوب  مرتع  در  موجود  نگاره های 
افضلی و «نقش زنان در هنر خط تازی» از صالح الدين 
فرهنگستان  و  قاهره  زبان  فرهنگستان  عضو  المنجد، 
علوم دمشق، ترجمۀ محمد باهر، از مقاله های پژوهشی 
خوب اين مجلد است كه دارای آگاهيهای سودمندی 
برای خوانندگان عالقه مند به نگارگری و خوشنويسی 

است.
«غزلی از قطب الدين شيرازی به گويش قديم شيراز» 
زبانشناسی  نام آشنای  پژوهشگر  صادقی،  علی اشرف  از 
در  تاريخی  ـ  ديوانی  اصطالحات  و  واژگان  و «فرهنگ 
ديگر  از  هم  بيسمبايف  نوشتۀ  فرارودی»  نگاشته های 
مقالۀ  به ويژه  است.  مجموعه  اين  ارزندۀ  مقاله های 
بيسمبايف (با ترجمۀ محمدحسين ساكت) كه می تواند 
مورد استفادۀ بسياری از پژوهشگران عالقه مند به تاريخ 
آن منطقه كه از نسخه های خطی نوشته شده در آنجا 

استفاده می كنند قرار بگيرد.
مقالۀ سجاد آيدنلو «خويشكاری ويژۀ نخچيران در 
داستانهای پهلوانی ايران» همانند ديگر مقاله ها و آثار اين 
شاهنامه پژوه توانمند، جوان و پركار، دارای آگاهيهای 
ارزنده ای است. همچنين است مقاله های «مهاجرت های 
در  قفقاز  منطقه ای  نظم  مجدد  سازماندهی  و  اجباری 
ايران دورۀ صفوی...» از مائدا هيروتاک، ترجمۀ يزدان 
فرخی؛ «اندرا و درخت انار در آيين جاودانگی در ايران 
نوذری؛  جليل  ترجمۀ  حسن،  مهدی  س.  از:  باستان» 
مستقل»  شاهی  و  دولت  دولتشاه:  ميرزا  «محمدعلی 
ره آورد  گالب پاشی  آيين  و  «گالب  يلفانی؛  رامين  از 
ايرانيان مهاجر در دربار مغوالن هند» از منيژۀ ربيعی و 
«دست نوشته ای منتشر نشده از ميرزا حسن رشديه و 
نقش سياسی وی در انقالب مشروطه» از محمد بقائی 
شيره جينی كه هر كدام از آنها در نوع خود جالب توجه، 

خواندنی و سودمند است.
عدم تأكيد بر روی نام ديگر مقاله های اين مجموعه 
از ارزش آنها نكاسته و خوانندگان عالقه مند با مراجعه 
به اين مجلد مزدک نامه، به ارزش بسياری از مقاله های 

چاپ شده در آن پی خواهند برد.
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مجلۀ موالنای رومی1
مجدالدين كيوانی

بنيان گذار  كامل،  گوَگلپ  آقای   ،2004 دسامبر  ماه  در 
ميزبان  قبرس،  در  خاورميانه  دانشگاه  رومی»  «موسسۀ 
نيكوزيا  در  پژ وهان  مولوی  بين المللی  همايش  نخستين 
و  اسالم شناسان  از  چند  تنی  كه  همايش  اين  در  بود. 
هيچ  حضور  بدون  (ظاهراً  ترک  وغير  ترک  موالنا پژوهان 
ايرانی) شركت داشتند، فرنكلين لوئيس از دانشگاه شيكاگو 
پيشنهاد كرد كه هشتصدمين سال تولد جالل الدين محمد 
در 2007/ 1386ش در تمامی شهرها از بلخ تا قونيه را 
جشن بگيرند. متعاقباً اين نظر مطرح شد كه «چرا از بلخ تا 

بركلی جشن نگيريم؟» و اين خود سرآغاز آغازی شد.
آقای كامل بعدها انديشيد كه در هشتصدمين زادسال 
موالنا، مؤسسۀ رومی دانشگاه خاورميانه بايد با بهره گيری 
به  نيكوزيا  در  دسامبر)   17) ُعرس»  «شب  برنامه های  از 
برنامۀ همايش موالناپژوهان حالتی استثنايی بخشيد. آقای 
كامل به اين فكر می افتد كه اگر بشود، همايش مؤسسه را 
در موزۀ موالنا در قونيه برپا كنند، يعنی در محلی كه تربت 
حضرت موالنا همه ساله صدهاهزار بازديدكنندۀ مشتاق را 
به سوی خود جلب می كند. تا آن زمان هيچ گردهمايی ای 
در اين موزه برگزار نشده بود، مع ذلك دليلی نداشت كه 

چنين فكری ناممكن تصور شود.
موسسات  بعضی  كه  حمايتی  و  استقبال  با  سرانجام 
داده  اجازه  دادند،  نشان  علمی  و  سياسی  شخصيتهای  و 
شد كه همايشی علمی برای نخستين بار كار خود را روز 
در  كند.  آغاز  موالنا  موزۀ  محل  در   2007 دسامبر   16
اظهار داشت كه تتبعات  پايان همايش، فرنكلين لوئيس 
رومی شناسی دست كم در يك معنا غيرعادی می نمايد و 
تحقيقاتی  رشتۀ  هر  تقريباً  گفت:  خود  سخن  توضيح  در 
می توانند  پژوهشگران  همۀ  كه  دارد  خود  ويژۀ  نشريه ای 
دربارۀ  نشريات  و  كتب  جديدترين  از  آگاهی  برای  بدواً 
موضوعات مربوط به رشتۀ خود بدان رجوع كنند و در باب 

نتايج پژوهشهای جاری كسب اطالع كنند.
به نظر آقای كامل از آنجا كه گردآوردن زود به زود 
چنين گروه گزيده ای از ارباب دانش و تحقيق از شرق و 
غرب عالم كار دشوار و پرزحمتی است، به فكرش رسيد كه 
نشريه ای اختصاصی می تواند اين مشكل را تا حدی حل 
كند. او چند هفته بعد، اين طرح را با لئونارد لويزن، استاد 

اسالم شناس دانشگاه اِكِسِتر، انگلستان، در ميان گذاشت. او 
ضمن تأييد اين طرح، توصيه كرد كه نشريه ساليانه باشد، 
و پذيرفت كه ويراستاری مجله را بر عهده بگيرد و برای 
اين منظور هيأت تحريريه ای حائز شرايط به هم آورد. طی 
چند ماه بعد، اين مهم انجام گرديد. لويزن ضمناً پيشنهاد 
كرد كه ميان مؤسسۀ رومی و مركز پژوهشهای فارسی و 
ايرانی دانشگاه اكستر همكاری و مشاركتی برقرار گردد. 
پس از تحقق اين پيشنهاد پايه های ويرايش، چاپ و توزيع 
مجله گذاشته شد؛ و بدين سان برای نخستين بار مجله ای 
ويژۀ پير قونيه به عرصۀ دانش پژوهی جهانی پانهاد و اولين 

شمارۀ آن در ژانويۀ 2010 توزيع شد.

كامل،  گوكلپ  از  پيش سخنی  شامل  شماره  اين 
يادداشتی از ويراستار و دو بخش اصلی است: يكی مقاالت 
و ديگری نقد و بررسی كتاب. در جای جای مجله ترجمۀ 
انگليسی چند غزل و رباعی از موالنا گنجانده شده است. 
لئونارد  لوزنسكی،  پل  لوئيس،  فرنكلين  توسط  ترجمه ها 

لويزن و مايكل زند انجام شده است.
مديترانه:  تا  بلخ  «از  مقاالت  بخش  در  نوشته  اولين 
جالل الدين  مثنوی  و  يِِكل  بن  يئسيك  خاخام  اِوريَمن، 
است.  ايران،  خوزستان  از  نوذری  جليل  قلم  به  رومی»،2 
1. Mawlana Rumi Review

2. “From Ballet to the Mediterranean: Everyman, Rabbi Eisik, son 

of Yekel and Jalal al-Din Rumi’s Mathnawi”
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نويسنده سعی كرده وجوه شباهت (و گاه تفاوت) ميان 1. يك 
 ،(Everyman) «داستان اخالقی انگليسی به نام «هركس
در  كراكو  ناحيۀ  از  يئسيك،  «خاخام»  عاميانۀ  داستان   .2
لهستان، و 3. رواياتی در ادبيات فارسی كه از لحاظ زمانی 
مقدم بر آن منابع غير ايرانی است، پيدا كند. نوذری بر اين 
شويم  مدعی  خاطر  اطمينان  با  نتوانيم  اگر  كه  است  باور 
كه زادگاه اين داستانها ايران است، می توانيم مسلم بدانيم 
كه منشأ آنها متون شرقی ای است كه در قرون وسطی از 
راه ايران به اروپا رفته است. منبع بررسی نوذری در اين 
پژوهش مثنوی معنوی است. او توجه می دهد كه موالنا به 
وجهی موجز و سربسته به داستان مورد نظر اشاره می كند، 
به  او  عصر  در  نمادين  رمزی  داستان  اين  آنكه  سبب  به 
اندازه ای رايج و شناخته شده بوده كه او نيازی نمی ديده 

كه به تفصيل آن را گزارش كند.
مقالۀ دوم با عنوان «موالنا جالل الدين ر. ا. نيكلسن» 
است  سيمتچيوا1  مارتا  نام  به  روسی تبار  نويسنده ای  از 
رغم  به  (1868ـ1945م)  نيكلسن  اينكه  بيان  ضمن  كه 
موالناشناس  و  راستين  پژوهشگری  عنوان  به  شهرتش 
عرفان  رشتۀ  محققان  احوال  شرح  كتابهای  در  كم نظير، 
و  دوام  سبب  است،  مانده  «نامشهود»  تقريباً  تصوف  و 
جستجو  را  امروز  به  تا  وی  كارهای  داشتن  موضوعيت 
می كند و می كوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا 
از پس حدود هشتاد سال و نشر چندين چاپ انتقادی از 
جهانی،  شاهكار  اين  دربارۀ  متعدد  تفسيرهای  و  مثنوی 
بين  انگليسی  پژوهشگر  اين  كه  انتقادی  چاپی  و  ترجمه 
سالهای 1925ـ1940م از مثنوی كرد و توضيحاتی كه بر 
آن نوشت، هنوز همه جا مورد استناد اهل تحقيق است 
از  را  خود  فروزانفر  بديع الزمان  چون  شخصيتی  حتی  و 

مراجعه به كارهای وی بی نياز نمی ديده است.
عنوان  با  آمبروزيو2  فابيو  آلبرتو  نوشتۀ  سوم،  مقالۀ 
از  است  شرحی  است»،  درويش  روح  مركز  خدا  «حصن 
اشاره  ضمن  مؤلف  مولويه.  طريقت  نمادهای  و  تاريخچه 
به تصوری سطحی و تُنك مايه كه اروپاييان سنتاً و عموماً 
تا  می كوشد  داشته اند،  مولوی  صوفيان  سماع  مراسم  از 
و  مولويه  معنوی  زندگی  در  را  آيين  اين  واقعی  نقش 
او  كند.  روشن  مراسم  اين  طی  در  را  گفتن  ذكر  ارزش 
به استناد منابع صوفيان، از قبيل منهاج الفقراء اسماعيل 
انقروی (د 1041ق)، ذكر را دژ الهی يا حصن خدا توصيف 

مختار  ذكر  كه  هللا،  نام  تكرار  با  مولوی  صوفی  می كند. 
مولويه است، به اعماق ياد خداوند می رسد. مقالۀ بعدی، 
«معشوق مجازی و معشوق حقيقی در اشعار موالنا رومی»، 
و  مجازی  عشق  نوع  دو  از  فرهادی،  روان  عبدالغفور  از 
حقيقی و تكرار اينها هم در غزليات شمس هم در مثنوی 
سخن می گويد. پيش از موالنا، سنائی و عطار به تفاوت 
معشوق مجازی و معشوق حقيقی پرداخته اند. به عقيدۀ 
می گويد  مجازی  معشوق  از  وقتی  موالنا  فرهادی،  روان 
در درجۀ اول به شمس تبريزی و در درجۀ دوم  معموالً 
و  زركوب  صالح الدين  ترمذی،  محقق  چون  كسانی  به 
اين،  وجود  با  دارد.  اشاره  ترک  اخی  حسام الدين  چلبی 
نيست.  عادی  معشوقگان  نوع  از  موالنا  مجازی  معشوق 
روان فرهادی در اين دعوی به رباعياتی چون رباعی زير از 

خود موالنا استناد می كند:
معشـوقۀ خانگـی به كـاری نايد

كـو عشـوه نمـايـد وفـا ننمـايـد
معشوقه كسی بايد كاندر لب گور

از بـاِغ فلـك هـزار در بگشـايـد
در مقابل، عشق حقيقی، يعنی عشق به خدا، است كه 
حضرتش آن را به عاشقان خود آموخته و موالنا آن را در 

رباعی زير بيان فرموده است:
شاگـرد تـو است دل كه عشق آموز است

ماننـدۀ شب گــرفتــه پــای روز اسـت
هرجا كه روم صورت عشق است به پيش

زيـرا روغــن در پــی روغـن ســوز است
توبۀ  مستلزم  متعالی  عشقی  چنين  حد  به  رسيدن 
عاشق (انسان) و الطاف و فضل الهی است. ارتباط دو نوع 

عشق يادشده را موالنا در بيتی چنين وصف می كند:
آنچه معشوق است صورت نيست آن

خواه عشق اين جهان خواه آن جهان
(مثنوی، 2/703)

عشق  اينكه  تأييد  در  را  قرآنی  آيۀ  اين  سپس  مؤلف 
خدا به انسان اصلی و منشأ عشق انسان به خداوند است، 
نقل می كند: «... َفَسوَف يَأتی ُهللا بَِقوٍم يُِحبُُّهم و يُِحبُّونه» 
(5: 54). در پايان يادآور می شود كه ايمان واقعی عاشق، 

طبق نظر موالنا، فقط عشق به خداوند است و بس:
1. Marta Simidchieva

2. Alberto Fabio Ambrosio
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ملت عشق از همه دينها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست

(مثنوی، 2/1770)
مقالۀ پنجم از ابراهيم َگَمرد، با عنوان «محبوبيت موالنا 
مروری است بر سرگذشت  رومی و سنت مولوی»، اساساً 
پرفراز و نشيب آداب سماع مولويه در تركيه و خارج از اين 
كشور. نويسنده ابراز نگرانی می كند كه به رغم جهانگير 
سنت  از  كه  كسانی  معدودند  غرب،  در  موالنا  نام  شدن 
مولوی چيزی جز اجراهای دراويش چرخان يا چرخنده 

بدانند.
مولوی  مركز  عثمانی 114  امپراتوری  عصر  اواخر  در 
(تكيه، در تركی: تِّكه) و قريب به يكصدهزار مولوی مسلك 
در سراسر اين امپراتوری وجود داشته است. اين وضعيت 
را  صوفی  مؤسسات  همۀ  تركيه  جمهوری  كه  در 1925 
ممنوع و مراكزشان را تعطيل كرد، به آخر رسيد و پس از 
آن، مراسم سماع در سماع خانه ها (در تركی: ِسماحانه) به 
مدت سی  سال قدغن شد. مع ذلك، در 1953، اجازه داده 
شد كه سماع تنها سالی يك بار روز 17 دسامبر (مطابق با 
سالگرد تولد موالنا) در قونيه به صورت رويدادی عام اجرا 
شود، نه به عنوان مراسمی صوفيانه، بلكه به عنوان جشنی 
فرهنگی در بزرگداشت يكی از بزرگ ترين شاعران تركيه!
اكنون پس از شصت سال، گرچه اين اجرای عام سماع 
حياتی دوباره به اين آيين مولويه داده است، ولی از ديگر 
است.  كرده  كم  را  سنت  اين  روحانيت  و  پاكيزگی  سو، 
در  معنوی  عملی  عنوان  به  آنكه  جای  به  سماع،  مراسم 
با  همراه  ريايی  و  روی  و  خودنمايی  هيچ  بدون  خلوت، 
ذكر نام خدا از سويدای دل صورت پذيرد، وسيله ای شده 
برای درآمد عظيم صنعت جهانگردی از طرفی، و از طرف 
ديگر، «پول سازی» گروهی حرفه ايی كه دغدغۀ حقيقت و 
سالمت معنوی اين رسم كهن روحانی را ندارند. در سماع 
اصيل، آداب و شرايطی رعايت می شده كه امكان شركت 
بوده  آيينی  است:  نمی داده  آن  در  را  ناكسی  و  كس  هر 
آموزشی، عارفانه و دينی. ليكن امروز كار به جايی رسيده 
تن  بر  را  مولويه  آيينی  جامه های  چرخنده  عده ای  كه 
برای پول، در مكانهای نامناسب، مانند  می كنند و صرفاً 
سرسراهای هتلها، ضيافتها، جشنهای عروسی و كنسرتها 
برنامه اجرا می كنند. در اين گونه رقص ها رعايت اصول در 
حركات و فضاهای اجرا نمی شود. نوازندگان و چرخندگان 

خالصه،  ندارند.  سروده  موالنا  كه  فارسی  اشعار  از  دركی 
آگاهی از سنت مولويه تحت الشعاع محبوبيت و رونق فقط 
يكی از آداب آن يعنی مراسم رقص چرخشی، قرار گرفته 

است.
از  نادرستی  ترجمه های  اثر  بر  نيز  مغرب زمين  در 
غزليات موالنا، تصوير مخدوش و محّرفی از موالنا و سنت 
سماع به مردم داده شده است. مترجمان اين دست كتابها 
دقيق  ترجمه های  فقط  و  نمی دانند  فارسی  هيچ  معموالً 
به  را  آربری  و  نيكلسن  همچون  قديم تری،  مترجمان 
انگليسی امروزی برگردانده و هر تغيير بازارپسندی را كه 
خواسته اند در آنها داده اند. فيلمهای به اصطالح «مستند» از 
مراسم سماع تصويری غيرواقعی از زندگی و شعر موالنا به 
خورد جامعه می دهند. همين طور، سالهای سال از شمس 
تبريزی سيمايی ناقص و تحريف شده توسط خاورشناسان 
ارائه گرديده و از طريق كتابها و مقاالت عامه پسند تبليغ 

و ترويج شده است.
از  خود  مقالۀ  آخر  بخش  در  نويسنده  اين،  وجود  با 
كارهای ارزنده و اصيلی كه از سوی كسانی چون ويليام 
و  موالنا  درست  معرفی  در  لوئيس  فرنكلين  و  چيتيك 
شمس شده از طرفی، و تالشهای يونسكو در جهت احيای 
می گويد.  سخن  ديگر،  طرف  از  سماع  رقص  و  موسيقی 
عنوان  به  سماع  كه  بود  يونسكو  ارزندۀ  اقدامات  پی  از 
 2007 سال  و  بشر»1  معنوی  و  شفاهی  ميراث  «شاهكار 
نويسنده  پايان،  در  شد.  اعالم  موالنا  بين المللی  سال 
شناساندن  بهتر  هرچه  و  حفظ  منظور  به  پيشنهادهايی 
و  تعليمی  ارزشهای  تداوم  و  مولوی  سماع  اصيل  سنت 

معنوی آن ارائه می كند.
آخرين مقاله با عنوان «واپسين نسل: تخميسی ُمَطّرف 
از احمد رمزی دده»، نوشتۀ رادريك گريرُسن، شرح حالی 
است از رمزی دده (1872ـ1944م) كه بعدها به موجب 
قانون جديد تركيه، لقب آكيوِرک گرفت آخرين شيخ و 
رهبر معنوی مولوی خانه اُسُكدار در استان استانبول. در 
تركيۀ عثمانی به چنين منصبی «پست نشين» می گفتند. 
نسل  آخرين  از  فردی  می رسد  نظر  به  كه  دده،  رمزی 
شاعران مولوی عصر عثمانی به حساب می آيد، پلی ميان 
سنت ادبی تصوف عهد عثمانی و دانش پژوهی امروزين به 
شمار می رود. او به مناسبت بسته شدن مولوی خانه ها در 
1. Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity



57 دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 1389

بدو جمهوری تازه تأسيس تركيه، شعری ساخته كه حيرت 
و آزردگی الاقل يك نفر را نشان می دهد كه فرمان دوم 
سپتامبر 1925 (مربوط به برچيده شدن بساط صوفيگری 
دده  رمزی  گذاشت.  عميقی  تأثير  او  بر  كشور)  اين  در 
در اين تخميس در واقع غزلی از نظيف ُسروری بيك را 
تضمين كرده است، بدين صورت كه بين دو مصرع از هر 
ترتيب  بدين  و  نشانده  خود  از  مصراع  سه  سروری  بيت 
سراسر  مخّمس  اين  است.  آورده  وجود  به  را  مخمسی 
دريغ و افسوس بر تعطيل شدن مولوی خانه و فعاليتهای 
صوفيانه در تركيۀ نو است. احمد رمزی پس از وفات در 
مقبرۀ برهان الدين محقق ترمذی در قيصريه مدفون شد.

«نقد  عنوان  با  رومی،  موالنا  مجلۀ  از  دوم  بخش  در 
كتاب» آثار زير بررسی شده است:

با  شريف،  مثنوی  شرح  رومی،  جالل الدين  موالنا   .1
مصطفی  كوشش  به  ُكنوک،  آونی  احمد  شرح  و  ترجمه 
بررسی  و  نقد  2004ـ2009.  استانبول،  13ج،  طاهرلی، 
تفسير  است.  نوشته  آمبرزيو  فابيو  آلبرتو  را  كتاب  اين 
ميان  در  بی ترديد  (1868ـ1938)  كنوک  آونی  احمد 
اين  می آيد.  حساب  به  شاهكاری  مثنوی  تركی  شروح 
ترجمه های  و  آثار  مثنوی،  عظيم  تفسير  بر  عالوه  مفسر، 
ديگری نيز از خود بر جای نهاده است. او خود به طريقت 

مولويه تعلق داشت.
اول1،  دفتر  مثنوی،  مطالعۀ  رومی:  عارفانۀ  طرح   .2
تأليف سيد قهرمان صفوی و سايُمن ويتمن، با مقدمه ای از 
سيدحسين نصر؛ نقد و بررسی از كلمن باركس. نويسنده 
با قلم دلنشين شاعرانۀ خود ويژگيهای شاخص مثنوی و 
توفيق سيد و سايمن را در كشف اين ويژگی ها باز می نمايد. 
به نظر وی، اين دو مؤلف به زيبايی نهفته ای در مثنوی پی 
پيش آنها پرده از  تدريجاً  برده اند كه مرحله به مرحله و 
رخ می گشايد؛ و اين همانا طرح موسيقايی اين اثر بزرگ 
است. موالنا احساس می كند كه دل، روح و عقل انسانی 
در روندی تكاملی پيش می روند: مردن از جمادی و نامی 
می رسد  نظر  به  نهادن.  پا  انسانی  قلمرو  به  آنگاه  و  شدن 
تكاملی  روند  اين  ميان  می بيند  تشابهی  و  تناظر  باركس 
و نوع پرورده شدن تدريجی مطالب در مثنوی و غزليات 
قرن  چندين  برای  مثنوی  كه  می كند  تصريح  او  شمس. 
خوانندگان خود را هم لذت بخشيده هم درمانده و نوميد 

است،  گيج كننده  آن  در  مطالب  توالی  گرچه  است.  كرده 
می توان  كه  است  اقيانوسی  همچون  ديگر،  سوی  از  ولی 
اينجا  در  باركس  شد.  غرقه  آن  در  تمام  شادی  و  لذت  با 
نظرش به گسست و پيوستهای غير منتظرۀ رويدادها در 
مثنوی است. سيد و سيمون به توالی [ظاهراً] بدون طرح 
و برنامۀ اين اثر، خودجوشی و منعكس شدن زندگی در آن 
اتفاق می افتد، تصريح می كنند. طرح  به صورتی كه واقعاً 
خالق در مثنوی نه خطی بلكه َدَورانی است: چونان امواجی 
كه به روی هم درمی غلطند و از شش سو سيالبهای خرد و 

حكمت  را بر خواننده و شنونده فرو می ريزند.
شمس  تعاليم  رومی:  خورشيد  تبريزی،  شمس   .3
هلمينسكی،  آدامز  كاميل  و  الگان  رفيق  ترجمۀ  تبريز2، 
علی  و  بيات  مژده  از  بررسی  و  نقد  2008؛  آيداهو، 
بيشتر  ترجمۀ  آن،  از  بخشی  واقع  در  كه  اثر  اين  جم نيا. 
راز  و  رمز  پر  شخصيت  تأثير  از  است،  شمس  مقاالت 
شمس تبريزی بر موالنا و رابطۀ شگفت انگيز آنان سخن 
می گويد، و از كارهايی كه طی حدود نيم قرن اخير توسط 
ايرانيها و غير ايرانيهايی چون ناصرالدين صاحب الزمانی، 
انجام  شمس  دربارۀ  چيتيك  ويليام  و  موحد،  محمدعلی 
داده، ياد می كند. مترجمان كتاب حاضر برگردان ديگری 
امروزين  دوستداران  به  شمس  تعليمات  از  انگليسی  به 
در  شمس  كه  سخنانی  می كنند.  عرضه  موالنا  و  شمس 
مرتبه  نخستين  برای  می گفت  قونيه  در  اقامتش  مدت 
به  كه  ديگرانی  و  موالنا،  ارشد  پسر  ولد،  سلطان  توسط 
اين دو نفر نزديك بودند ضبط شد و بعدها به «مقاالت» يا 
«معارف» يا «اسرار» شهرت يافت. مع ذلك، به نظر می رسد 
كه در آن زمان كسی حتی موالنا توجهی به اين مقاالت 
فراموش شده ماند تا اينكه چندين دهه  نكردند و تقريباً 
شمس  اقوال  از  می شد  فرض  كه  دستنوشته هايی  پيش 
و  شد  پيدا  تركيه  كتابخانه های  از  بعضی  در  است  تبريز 

اين شروع شمس پژوهی گرديد.
ترجمۀ  بلخی،  محمد  جالل الدين  رباعيات  رومی:   .4
عرفانی؛  ـ  اسالمی  شرح  فارسی؛  متن  با  همراه  كامل 
راهنمای اصطالحات و كشف االبيات،3 ترجمۀ ابراهيم گَمَرد 
1. Rumi’s Mystical Design: Reading the Mathnawi, Book One.

2. Shams-I Tabrizi, Rumi’s Sum: The Teachings of Shams of Tabriz.

3. Rumi, The Quatrains of Rumi: Ruba’iyat-e Jalaluddin Muhammad 
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و عبدالغفور روان فرهادی، كاليفرنيا، 2008؛ نقد و بررسی 
به  نزديك  انگليسی  ترجمۀ  شامل  اثر  اين  دار.  رابرت  از 
دوهزار رباعی موالناست كه به توسط دو پژوهشگر صاحب 
صالحيت صورت گرفته است: روان فرهادی، پژوهشگر و 
زبانشناس باتجربۀ افغانی، سرشناس ترين كارشناس زبان 
گمرد،  دكتر  و  مولوی؛  عصر  در  مركزی  آسيای  فارسی 
امريكايی مسلمان شده ای كه برای بيش از سی سال پيرو 

طريقت مولوی بوده است.
هاشم  تأليف  جهان،1  مولوی خانه های  از  آلبومی   .5
كارپوز و ديگران، قونيه، 2007؛ نقد و بررسی از رادريك 
نوشته. و  عكس  از  است  تلفيقی  ظاهراً  كتاب  گريرسن. 

استاد كارپوز مقدمه ای كلی دربارۀ مولوی خانه های خارج 
از تركيه به دست می دهد. سپس در بخش آلبوم كتاب، 
حمص،  حلب،  مانند  دنيا،  مختلف  نقاط  مولوی خانه های 
سارايوو  آتن،  نيكوزيا،  قاهره،  اورشليم،  طرابلس،  دمشق، 
شده اند.  معرفی  مصور  فصل  چهارده  در  ديگر  جاهای  و 
سال  هشتصدمين  جشنهای  مناسبت  به  كه  آلبوم  اين 
واقع  در  شد  توليد  2007م  در  محمد  جالل الدين  تولد 
و  اينجا  مؤلفان  می آيد.  شمار  به  همراه  يا  راهنما  كتابی 
آنجا بر آسيب ديدن يا ويران شدن مولوی خانه ها افسوسها 
اين  به  پرداختن  از  اما  می كنند،  شكوه ها  و  می خورند 
پرسش كه چرا چنين شده تن می زنند. گريرسن ضمن 
در  كتاب  اين  سريع  كمياب شدن  و  محبوبيت  به  اذعان 
بازار، بر دقت محتوا، نثر انگليسی و تجليد آن ايرادهايی 

می گيرد.
خدا:  مالقات  تا  پله پله  زرين كوب،  عبدالحسين   .6
زندگی، انديشه و سلوک موالنا جالل الدين رومی،2 ترجمۀ 
از  بررسی  و  نقد  2009؛  نيويورک،  كيوانی،  مجدالدين 
خارجی  زبانهای  دانشكدۀ  سابق  رئيس  جهانپور،  فرهنگ 
ادب  و  زبان  استاد  و  (1970ـ1974)،  اصفهان  دانشگاه 
جهانپور  اخير.  دهۀ  سه  طی  اكسفرد  دانشگاه  در  فارسی 
پس از بيان شرح مجملی از آشنايی غرب با موالنا در اوايل 
سدۀ بيستم از طريق تحقيقات و ترجمه های افرادی چون 
كارهای  يُمن  به  اخير،  دهه های  در  و  آربری،  و  نيكلسن 
دانشمندان بنامی مانند شيمل آلمانی و چيتيك و لوئيس 
غربيان  كه  می كند  تصريح  ديگر،  افرادی  و  آمريكايی 
افغانها  ايرانيان،  بدانند  اينكه  به  بوده اند  عالقه مند  سخت 
و تركها و ديگر ملل شرقی دربارۀ موالنا چه می انديشند؛ 

اينك ترجمۀ كتاب پله پله اين جای خالی را پر می كند 
ايرانی  دانشمندی  تا ببينند  می دهد  فرصت  غربيان  به  و 
چه تصويری از جالل الدين محمد دارد. جهانپور پس از 
عرضۀ تلخيص فشرده ای از مطالب كتاب، از ترجمۀ دقيق 

و خواندنی ترجمۀ پله پله ابراز خشنودی می كند.
باب  در  رومی  تحريم شدۀ  اشعار  ممنوع:  رومی   .7
نويت  از  شرح  و  ترجمه  مستی،3  و  بدعت گذاری  عشق، 
و. ارگين و ويل جانسن، نيويورک، 2006. نقد و بررسی 
را  كتاب  اين  نگارش  سابقۀ  نقدنويس  جم نيا.  علی  از 
مولوی شناس  دانشمند  ترجمۀ  كه  می كند  وصف  چنين 
در  شمس  غزليات  يا  كبير  ديوان  از  گلپينارلی،  ترک، 
را  تركی  ترجمۀ  اين  ارگين  است.  شده  مرتب  جلد   23
قبًال به انگليسی برگردانده، و 22 جلد آن را با مساعدت 
وزارت فرهنگ تركيه چاپ و منتشر كرده بود. مع ذلك، 
وزارت مذكور از دادن تسهيالت برای چاپ آخرين جلد و 
دويست بيت اضافی ديگر امتناع كرده، زيرا آنها را حاوی 
مفاهيم بدعت آميز و عباراتی موهن به اسالم ديده است. 
ممنوع»  «رومی  را  خود  كتاب  جانسن  و  ارگين  بنابراين، 
ناميده اند. آنان صريحاً می گويند كه كتابشان در واقع جلد 
بيست وسوم از ديوان كبير، ترجمۀ گلپينارلی است. ارگين 
«اشعاری  كرده اند:  قسمت  سه  به  را  خود  اثر  جانسن  و 
برای شمس»، «اشعاری برای خدا»، «اشعاری در تنبيه و 
موعظه» و «اشعار بدعت آميز». نقدنويس، علی جم نيا، ضمن 
برشمردن نقاط ضعف و قوت ترجمه و تفسير مترجمان، 
نظر نهايی خود را در جايی از مقاله تلويحاً با بيان بيتی از 

خود موالنا ابراز می كند:
هر كسی از ظّن خود شد يار من

از درون من نجـست اسـرار مـن
8. شمس الدين احمد افالكی، مناقب العارفين،4 ترجمه 
از فارسی به انگليسی به قلم جان اُكين، ليدن، 2002. نقد 
و بررسی از لويد ريجون. مناقب العارفين كه نگارش آن از 

1. Dunya Mewlevihameleri Fotograf Albumu/ The Mevlevi Loges of 

the World Photo Album

2. Step by Step up to Union with God: The Life, Thought and 

Spiritual Journey of Jalal-al-Din Rumi

3. The Farlidden Rumi: The Suppressed Poems of Rumi on Love, 

Heresy, and Intoxication.

4. The Feats of the Knower’s of God
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طرف چلبی امير عارف (نوادۀ موالنا) به احمد افالكی (د 
شد،  داده  مأموريت  مولوی،  طريقت  اعضای  از  761ق)، 
نيازی  اينجا  در  آن  معرفی  به  كه  است  آن  از  شناخته تر 
باشد. تنها به نظر ريجون كه خود فارسی دان و آشنا به 
ادب صوفيانه است دربارۀ مترجم كتاب بسنده می كنيم. 
او می گويد اكين پيش از آنكه به ترجمۀ مناقب العارفين 
منتخبی  و  منّور  محمدبن  اسرارالتوحيد  كند،  مبادرت 
و  تقوی  دربارۀ  عنوان  زير  را،  ماير  فريتس  نوشته های  از 
بنابراين  بود.  كرده  ترجمه  انگليسی  به  اسالمی،  تصوف 
او مترجم شايسته ای است كه به ظرايف و مضايق متون 
است.  واقف  كامًال  فارسی  زبان  ميانی  سده های  صوفيانۀ 
به  رومی  موالنا  مجلۀ  از  صفحه  شش  از  بيش  اندكی 
مناقب العارفين، ارزش تاريخی و نقد ترجمۀ آن اختصاص 

داده شده است.
9. كلمن باركس و جان معين (مترجمان)، كتاب 
بهاءالدين،  دنيايی  و  عرفانی  تأمالت  آب:  در  غرقه 
پدر رومی،1 سانفرانسيسكو، 2004؛ نقد و بررسی از 

كريستفر َشِكل. 
ترجمۀ باركس عنوان خود را از اين قصه می گيرد 
لب  بر  نشسته  را  موالنا  تبريزی  شمس  روزی  كه 
حوضی حين خواندن دستنوشتۀ پدرش، بهاءالدين، 
و  می كند  منع  خواندن  از  را  او  شمس  می بيند. 
كتاب را با ضربه ای به درون حوض می اندازد. وقتی 
موالنا به اين كار او اعتراض می كند، شمس نيروی 
معجزه آسای خويش را با بازگرداندن كتاب به دست 
موالنا در همان وضعيت خشك اول نشان می دهد. 
اين قصه، جزو چيزهای ديگر، اهميتی را كه موالنا 
برای كلمات پدرش قائل بوده نشان می دهد. روش 
جان  ابتدا  كه  است  چنين  ترجمه  اين  نگارش  در 
به موينه يا موين Moyne معروف  معين [كه ظاهراً 
شده] ترجمه ای تحت اللفظی از هر بخش معارف بهاء 
ولد تهيه می كند و باركس ترجمه گونۀ خاص خود را 
از آن متن به بيانی بسيار فشرده و كوتاه شده انجام 
می دهد. معارف بهاء ولد، كه حتی برای محققان نيز 
چندان آشنا نيست كتابی است استثنائی مشتمل بر 
تأمالت سالهای سال پدر موالنا. مقدمۀ جالب باركس 

بهاءالدين  از  اجمالی  شرحی  آب  در  غرقه  كتاب  بر 
پيش روی خواننده می گذارد.

آربری،  آرثر  ترجمۀ  رومی،2  عرفانی  اشعار   .10
فرنكلين  از  مقدمه ای  با  يارشاطر،  احسان  ويرايش 
لوشن  از  بررسی  و  نقد  2008؛  شيكاگو،  لوئيس، 
ويكتوريا  مانند  منتقدان  بعضی  كه  آنجا  از  استون. 
هلبروک، ترجمۀ آربری را نامناسب و تقريباً بی معنا 
اگر  كه  می پرسد  استون  می دانند،  خواننده  برای 
چنين است پس چرا بعد از 25 سال، همان ترجمه 
باز ويرايش و تجديد چاپ می شود؟ آن هم زير نظر 
اشعار  لوئيس.  فرنكلين  چون  بنامی  مولوی شناس 
عرفانی رومی، شامل چهارصد غزل است كه آربری 
فروزانفر  بديع الزمان  مصحح  متن  روی  از  را  آنها 
در  اول  جلد  كرد.  ترجمه  و  انتخاب  كبير  ديوان  از 
مرض  به  آربری  ابتالی  از  پيش  1968م/1347ش، 
شد. او پيش  چاپ  فوت او در 1969،  پاركينسن و 
ديگر  غزل  دويست  ترجمۀ  بود  شده  موفق  مرگ  از 
حسن  و  آربری  دختر  كند.  آماده  دوم  جلد  برای  را 
نوشته های  روی  از  را  دوم  جلد  مندرجات  جوادی 

دشوارخوان آربری به چاپ رساندند.
نقدنويس ترجمۀ تحت اللفظی ولی دقيق آربری را 
از بسياری از ترجمه های بعدی كه به توسط افرادی 
ناآشنا با فارسی روانۀ بازار شده است، به مراتب بهتر 
جديد  ويرايش  بر  خود  مقدمۀ  در  لوئيس  می داند. 
متأخر  ترجمه های  می نويسد،  رومی  عرفانی  اشعار 
از  اعتمادی  غيرقابل  و  نادرست  اقتباس  با  عموماً 
از  بی خبر  بازارفروش  باب  آربری،  امثال  ترجمه های 

همه جا توليد شده است.
ارديبهشت   22 با  برابر   2010 می  ماه   12 روز 
در  رومی  موالنای  مجلۀ  از  رونمايی  مراسم   1389
برگزار  لندن  شهر  در  بريتانيا  ملی  كتابخانۀ  محل 

شد.

1. The Drowned Book: Ecstati and Earthy Reflections of Bahauddin, 

The Father of Rumi

2. Mystical Poems of Rumi
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به  تمدن،  و  فرهنگ  شناخت  اسالم:  و  ايران 
كوشش شيگه ئو موری، توكيو، 2010. 

[Iran to Isuramu. Bunka to Dentō o Shiru, 
Mori Shigeo-hen, Tōkyō, 2010]
حسن رضائی باغ بيدی

در  تمدن،  و  فرهنگ  شناخت  اسالم:  و  ايران  كتاب 
 12 با  (برابر  ميالدی  جاری  سال  ژوئن  دوم  تاريخ 
خرداد 1389) به زبان ژاپنی در توكيو منتشر شد. 
آن،  ويراستاِر  و  گردآورنده  از  پيشگفتاری  با  كتاب 
آقای شيگه ئو موری، استاد بخش ايرانشناسِی مركز 
پژوهش زبانهای دنيا در دانشگاه اوساكا، آغاز می شود 
(ص 6ـ24). پس از آن، كتاب به شش بخش تقسيم 
می شود و مجموعاً با هجده مقاله به بررسی جنبه های 
مختلف فرهنگ ايران، از ديرباز تا كنون، می پردازد. 
هر يك از مقاله هاي اين كتاب را يكي از دانشمندان 
ايراني يا ژاپني به نگارش درآورده است. اين كتاب 
نمونه اي موفق از كار مشترك پژوهشگران ايراني و 
ژاپني است و مي تواند الگويي براي كارهاي مشابه با 
همكاري ايرانشناسان ديگر كشورها باشد. بخشهای 
در  است.  زير  شرح  به  بخش  هر  مقاله های  و  كتاب 
پاياِن كتاب نيز فهرست كوتاهی از چند منبع برای 
مطالعۀ بيشتر (ص 316ـ318) و معرفی كوتاهی از 

نويسندگان مقاالت (ص 319ـ323) آمده است. 

الف. بازتاب دورۀ باستان
 ،(Mori Shigeo1) 1. ايران باستان و اسالم، شيگه ئو موری

ص 26ـ39.
2. تحول دين زردشتی و زردشتيان، كتايون مزداپور، ص 

40ـ54.
رضائی  حسن  باستان،  ايران  فرهنگ  در  ديو  َديوه/   .3

باغ بيدی، ص 55ـ66.

ب. تلفيق فرهنگ چندقومی
مسلمان  دانشمند  همدانی.  فضل هللا  رشيدالدين   .1
هاشم  كرد،  خدمت  را  ايلخان  سه  كه  يهودی تباری 

رجب زاده، ص 68ـ82.
ُگتو يوكاُک  آن،  فرهنگ  و  صفوی  سلسلۀ   .2

(Gotō Yukako)، ص 83ـ95.  

ج. تأثير عرفان
فوجيئی ُمريو  ايران،  فرهنگ  و  صوفيگری   .1

 (Fujii Morio)، ص 98ـ111.  
2. شيخ حسن بلغاری و «مقامات»، سيد صادق سجادی، 

ص 112ـ119.
ص  طاهری،  زهرا  موالنا،  پيرامون  گردآمده  زنان   .3

120ـ132.

د. وضعيت فرهنگ كنونی
1. شاعر خارج نشين. نادر نادرپور و شعر معاصر ايران، ناُه ناكامورا

(Nakamura Naho)، ص 134ـ147. 
فوجيُمُت يوُک  رمان،  درون  در  مقدس  مكان  زيارت   .2

(Fujimoto Yūko)، ص 148ـ162.
3. مد در خيابانهاي تهران، سهيال شهشهانی، ص 163ـ192.

ه . فرهنگ عامه. آيين
 ،(Takehara Shin) 1. فرهنگ عامۀ ايران، شين تاِكهارا

ص 194ـ211.  
2. آيين شستشوی نماديِن قالی مقدس، علی بلوكباشی، 

ص 212ـ233.
هادا ميكی  آن،  آيين  و  زنان  براي  مقدس  مكاني   .3

(Hada Miki)، ص 234ـ245.
 

و. در ميان ايران و اسالم
1. شاهنامه ها و پهلوان نامه ها، عبدالرسول خيرانديش، ص 

248ـ269.
اسالم.  ايرانِی  فرهنگ  ايران،  اسالمِی  فرهنگ   .2
ياماناكا يوريُك  تاريخي،  روايات  منظر  از 

(Yamanaka Yuriko)، ص 270ـ283.
او،  انسان نگرِی  و  چهاردهم  قرن  ايرانی  شاعر  حافظ،   .3

آياُن ساساكی (Sasaki Ayano)، ص 284ـ298.
ياماگيشی تُُمُك  ايرانی،  ملی گرايِی  و  كربال»  «تراژدی   .4

(Yamagishi Tomoko)، ص 299ـ314. 
نام  از  پيش  خانوادگي  نام  ژاپني،  زبان  در  كه  است  ذكر  شايان   .1

كوچك مي آيد.
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حكمت ايرانی در پوشش زبان عربی: شرح حال 
علی بن عبيده الريحانی (متوفی 219ق) و كتاب 
جواهرالكلم و فرائدالحكم او با ويرايش و ترجمۀ 

محسن ذاكری1
مصطفی ذاكری

اين كتاب در دو جلد در زمرۀ مجموعۀ متون و مطالعات 
فلسفه، كالم و علم اسالمی به ويراستاری هانس دايبر استاد 
در  بريل  مطبعۀ  در  2007م  در  فرانكفورت  گوتۀ  دانشگاه 

هلند چاپ و منتشر شده است.
جلد اول كًال به زبان انگليسی و شامل سه بخش است: 
از  نفر  نه  و  معرفی  ريحانی  عبيدۀ  ابن  نخست  بخش  در 
كسانی كه اقتباساتی از سخنان او كرده اند ذكر شده است. 
كاتب  و  شاعر  و  نويسنده  و  برجسته  اديبی  گرچه  ريحانی 
(خطاط) بوده است ولی در كتب تراجم و معاجم به ندرت 
می توان از او ذكری يافت و تقريباً گمنام مانده است، چنانكه 
نه مولد او معلوم است و نه اصل و تبار او، و تاريخ وفات او را 
به تقريب در سال 219 آورده اند و گويا پدرش سبزی فروش 
يا گل فروش بوده است كه به نام ريحانی خوانده شده است. 
دورۀ  در  عربی  و  عرب  ادب  و  علم  شكوفايی  زمان  در  او 
عباسيان می زيسته و در دربار مأمون عباسی به عنوان كاتب 
خدمت كرده كه شغلی بوده است در آن زمان مهم و در 
حكم وزارت كه فقط وزير اعظم از او باالتر بوده است. او به 
محافل معتزله هم رفت و آمد داشته و متهم به زندقه هم 
گرديده است. ديوان شعری هم داشته است، ولی از اشعار او 
فقط بيست بيت به دست آمده است. در قدرت نويسندگی 
ص  معجم االدباء (ج 3،  در  حموی  ياقوت  قول  نقل  اين  او 
كه  بلخی  سهل  احمدبن  ابوزيد  حال  شرح  خالل  در   (78
است  شده  ذكر  وزيری  محمد  حسن بن  محمد  ابو  قول  از 
حائز اهميت است كه گفته بود: يكی از ادبا می گويد: اهل 
صناعت كالم اجماع كرده اند بر آنكه سخنوران جهان سه 
تن بودند: جاحظ و علی بن عبيده لََطفی (يعنی ريحانی) و 
ابوزيد بلخی. از اينان آنكه لفظش بر معنا می چربد جاحظ 
آنكه  و  عبيده  علی بن  دارد  فزونی  لفظ  بر  معنايش  آنكه  و 
ريحانی  بود.  بلخی  ابوزيد  بود  برابر  هم  با  معنايش  و  لفظ 
عناوين  از  چنانكه  است،  داشته  هم  تدريس  مسند  ظاهراً 
است  بوده  او  درس  مجالس  گويای  كه  آثارش  از  برخی 
هم  قابلی  خوشنويس  و  خطاط  وی  همچنين  پيداست. 
بوده است و ظاهراً بر حسب تحقيقاتی كه اخيراً شده است 

قلم ريحانی بدو منسوب است نه به ابن مقله يا ابن البّواب، 
چنانكه برخی گفته اند. و سرانجام بايد گفت كه ريحانی در 
زمينۀ جمع آوری امثال هم شهرت و مرجعيت داشته است، 

چنانكه كتاب مورد بحث نشان دهندۀ آن است.
بعد از شرح حال ريحانی كه خالصۀ مفيد آن ذكر شد، 
نام تعدادی از علمای معاصر او (جمعاً شانزده نفر) آمده است 
كه به نحوی از او ذكری كرده اند؛ مانند حسن بن سهل و 
يحيی بن اكثم و ثمامةبن اشرس و جاحظ و اسحاق موصلی و 
غيره و مطالبی كه آنها دربارۀ او گفته اند از خالل نوشته های 
آنها استخراج و ذكر شده است (از ص 11 تا 38). سپس 
نه نفر از دانشمندان بنام كه از آثار ريحانی و جواهرالكلم 
نام  كرده اند  استفاده  مستقيم  غير  طور  به  يا  مستقيماً  او 
برده شده و نقل قولهای آنها با مقابله با جواهرالكلم و ذكر 
شمارۀ امثال و حكمی كه در آن آمده نقل شده است كه 
در  ُدَريد  ابن  و  اآلداب  كتاب  در  الُمعَتّز  ابن  از:  عبارت اند 
الُمجَتنی و در رسالة فی آداب و حكم، و صاغانی در فرائد و 
قالئد و كرخی در الُمنَتهی و ناشناسی در كلماٌت مختاره و 
عامری در نَسُك الَعقلی و ناشناسی به نام كوپرولو در آداب 
و  (الحكمة الخالده)  خرد  جاويدان  در  مسكويه  و  الفالسفه 

خواجه نصيرالدين طوسی در ادب الوجيز.
بخش دوم جلد اول به شرح آثار فراوان ريحانی اختصاص 
در الفهرست ابن نديم آمده  يافته است كه نام آنها عمدتاً 
و در نسخه های مختلف آن و چاپهای آن به صور مختلف 
دست  به  ديگر  كتب  از  هم  تعدادی  و  است  شده  تحريف 
بالغ بر شصت كتاب می شود كه اكثر  آمده است كه جمعاً 
قريب به اتفاق آنها مفقود است، ولی تمام اطالعات به دست 

آمده راجع به هر كدام از آنها به تفصيل ذكر شده است.
و  الحكم  فرائد  و  جواهرالكلم  كتاب  دربارۀ  سوم  بخش 
حكم  و  امثال  كتابهای  ميان  در  آن  موقع  و  آن  محتوای 
قديم است. برحسب فهرستی كه در اينجا آمده است پيش 
از ريحانی يعنی تا حدود سال 250 هجری 22 كتاب دربارۀ 
امثال و حكم تأليف شده بود كه از آنها فقط چهار كتاب 
اول  از:  عبارت اند  آنها  و  است  مفقود  بقيه  و  مانده  باقی 
170ق)،  (متوفی  ضّبی  محمد  مفضل بن  از  االمثال  كتاب 
(متوفی  سدوسی  عمرو  مؤّرج بن  ابوفيد  االمثال  كتاب  دوم 

1. Zakeri, Mohsen, Persian wisdom in Arabic Garb: ‘Alī b. 
‘Ubayda Al-Rayhānī (d. 219/834) and his Jawāhir al-Kilam 
wa Farā’id al-Hikam, 2 vols., Leiden, 2007.
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195ق)، سوم كتاب االمثال ابوعبيد قاسم بن سالم هروی 
ضّبی  ابوعكرمۀ  االمثال  كتاب  چهارم  و  224ق)  (متوفی 
(متوفی 250ق). عالوه بر اين چهار، تلخيصهايی از برخی 
كتب ديگر هم در آثار متأخرين آمده است كه از آن جمله 
است: امثال منقول از ابوزيد سعيدبن اوس انصاری (متوفی 
215ق) و از محمدبن حبيب (متوفی 245) كه از اولی 27 
مثل پيدا شده است و از دومی سيصد مثل كه همه از نوع 
اَفَعُل ِمن بوده است در كتاب حمزۀ اصفهانی نقل شده است. 
خالصه اينكه ريحانی از قديم ترين جمع كنندگان امثال به 
شمار است كه خوشبختانه كتاب او هم موجود است. بعد 
از اين بحث دربارۀ امثال و حكمی است كه وزير ابوالقاسم 
مغربی از كتب ريحانی برگزيده و در رساله ای تحت عنوان 
اختيار الوزير ابوالقاسم المغربی من الكتب املذكوره لعلی بن 
عبيدة الريحانی آورده است كه شامل 333 فقره است و اين 
ترتيب نقل  الكلم به  امثال هم در جلد دوم بعد از جواهر 

شده است.
است  آمده  اول  جلد  آخر  در  كه  ديگری  جالب  بحث 
مانند  تاكنون  كه  ادب الصغير  كتاب  كه  است  اين  دربارۀ 
حقيقت  در  می شد،  داده  نسبت  مقفع  ابن  به  الكبير  ادب 
تفاوتهای فاحشی دارد  از ابن مقفع نيست و با ادب الكبير 
و با داليل و قرائنی اثبات شده است كه ادب الصغير هم از 

تأليفات ريحانی است.
يك  و  صفحه   22 در  التين  خط  به  مفصلی  كتابنامۀ 
نمايۀ كلی از كتاب در هفده صفحۀ جلد اول را (در 378 

صفحه) به پايان می برد.
به  الحكم  فرائد  و  الكلم  جواهر  كتاب  دوم،  جلد  در 
تمامی تصحيح و ويرايش و مشكول شده و ترجمۀ آن هم 
به انگليسی در ذيل هر مثل آمده است. امثال و حكم در 
اين كتاب به ترتيب الفبا در 28 فصل تنظيم شده است و 
است  حكم  و  امثال  از  فقره  هر  اول  حرف  فقط  آن  مالک 
بدون توجه به حروف بعدی، لذا در حرف الف امثال با اتّقوا 
آغاز و با ازهد و اطلب و اذا و غيره ادامه می يابد. در اين 
چاپ ويراسته كه برای نخستين بار منتشر می شود، امثال 
و حكم به ترتيب از 1 تا 2090 شماره گذاری شده است، 
ولی در ذيل هر شماره كار بسيار پر زحمت و فوق العاده ای 
صورت گرفته و نشانی امثال و حكم مشابه يا منطبق با آن 
از كتب مختلف جمع آوری و ذكر شده است كه گاهی تعداد 
اين نقل قولها بسيار زياد و از ده و بيست هم فراتر است و 

كسی كه اين كتاب را در دست داشته باشد می تواند سوابق 
و لواحق هر مثل را كه در كتب مختلف آمده است با ذكر 
منبع و عين عبارت با اختالفات تعبير آنها بيابد و همۀ آنها 
كاری است  هم به انگليسی ترجمه شده است و اين واقعاً 

كارستان و شايد بی نظير.
ريحانی جواهرالكلم را با مقدمۀ كوتاهی آغاز می كند كه 
علت و هدف از جمع آوری امثال را در آن بيان می كند. متن 
و ترجمه و تعليقات جواهرالكلم 926 صفحه از اين كتاب 
را در بر می گيرد كه با حروف ريز ولی بسيار خوانا و زيبا 

حروفچينی شده است.
بعد از جواهرالكلم 333 فقره امثالی كه در كتاب ابوالقاسم 
مغربی آمده است و در باال ذكر شد، عيناً نقل و ترجمه شده 
و آنها هم به ترتيب از 2091 تا 2423 شماره گذاری شده 
ديگر  فقرۀ  سپس 57  و  ص 1009)  تا  ص 927  است (از 
از امثال و حكم از كتاب آداب الفيلسوف تأليف هاذرجيس 
المعلم كه در كتاب آداب الفالسفۀ انصاری آمده است، به 
ترتيب از 2424 تا 2480 (از ص 101 تا ص 1028) نقل و 
ترجمه شده است. انصاری اين امثال را به غلط به حنين بن 
اسحق نسبت داده است در حالی كه به نوشتۀ اين كتاب 
آنها را يك مؤبد زردشتی ساسانی به نام مهاذرجيس (يعنی 
مهرآذرجشنسب) فراهم كرده بوده است و ريحانی آنها را به 
عربی ترجمه نموده است. نسخه های اين كتاب در مونيخ و 

اسكوريال موجود است.
بخش آخر اين جلد (يعنی جلد دوم) التقاطاتی است از 
جمالت و لطايف و اشعار ريحانی كه از خالل كتب چاپی 
و خطی جمع آوری شده و از شمارۀ 2481 تا 2591 حاوی 
110 فقره چاپ شده است. اين جلد در 1131 صفحه به 

پايان می رسد.
و  تهيه  ذاكری  محسن  آقای  را  گرانبها  كتاب  اين  اما 
تنظيم و ويرايش و ترجمه كرده اند كه بايد به ايشان دست 
پايان  به  را  شگرفی  و  بزرگی  بدين  كاری  كه  گفت  مريزاد 
سالت  در  يوتاه  دانشگاه  از  تاريخ  دكترای  ايشان  برده اند. 
دانشگاه  به  وابسته  اعظای  از  و  دارند  امريكا  سيتی  ليك 
فرانكفورت می باشند و آثار بسياری در زمينۀ تاريخ و ادب 
قرون اول اسالمی نوشته و منتشر كرده اند كه از آن جمله 
است «سربازان ساسانی در جامعۀ نخست اسالمی» كه در 

1995 در ويسبادن آلمان انتشار يافته است.
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دانشكدۀ  در  خطی  نسخ  تصحيح  پايان نامه های 
زبان و ادبيات دانشگاه يزد

سميه شيروانی ناغانی1
گروه ادبيات فارسی دانشگاه يزد 34 سال قدمت دارد 
و نزديك هفده سال است كه دورۀ كارشناسی ارشد 
در اين گروه راه اندازه شده و حاصل آن 135 رسالۀ 

دفاع شده و 26 پايان نامۀ در دست تدوين است.
سال  از  يزد  دانشگاه  فارسی  ادبيات  دكتری  دورۀ 
1379 آغاز گرديده و ثمرۀ آن نه پايان نامۀ دفاع شده 

و هفت پايان نامۀ در دست تدوين است.
ارشد  كارشناسی  دورۀ  در  خطی  نسخ  تصحيح 
بی دريغ  كوششهای  مديون  يزد  دانشگاه  دكتری  و 
در  كه  است  پندری  جاللی  يد هللا  دكتر  دلسوزانۀ  و 
بخشی از درسهای روش تحقيق و سمينار به تدريس 
روش تصحيح متون می پردازد و عالوه بر آن با معرفی 
نسخه های خطی و تشويق دانشجويان عالقه مند، باعث 

احيای تعدادی از متون خطی كهن شده است.
در ذيل به معرفی پايان نامه های مربوط به تصحيح 
دكتری  و  ارشد  كارشناسی  دوره های  در  خطی  نسخ 

دانشگاه يزد پرداخته می شود:

الف. پايان نامه های دورۀ كارشناسی ارشد
1. اكبری، فريده، «بررسی زندگی و احوال و آثار ابن 
محمد  سيد  دكتر  راهنما:  استاد  شيرازی»،  باكويه 
فالح،  مرتضی  دكتر  مشاور:  استاد  شبانان،  حسينی 

تابستان 1384ش، 297ص.
باكويه  ابن  به  معروف  عبدهللا  محمدبن  ابوعبدهللا 
پنجم  قرن  اوايل  و  چهارم  قرن  در  صوفيه  مشايخ  از 
به  عربی  منابع  در  او  شهرت  است.  قمری  هجری 
باكو  فارسی  آثار  در  و  باكو  ابن  باكويه،  ابن  صورت 
جدش  نام  از  وی  شهرت  است.  شده  ضبط  باكويه  و 
باكويه است كه او نيز منسوب به باكوی شروان است. 
در  شاعر  كه  دارد  وجود  او  به  منسوب  شعری  ديوان 
آن كوهی تخلص كرده است. برخی صاحب نظران در 
انتساب ديوان اشعار به ابن باكويه ترديد دارند و اين 
ديوان را به دورۀ حافظ و بعد از آن متعلق می دانند. 
نگارنده پس از تحقيق و پژوهش در مراحل مختلف 
و بررسی اين ديوان نتيجه گرفت كه ديوان متعلق به 

ابن باكويه قرنهای چهارم و پنجم نيست؛ بلكه متعلق 
در  كه  می باشد  حافظ  دورۀ  از  بعد  گمنام  شاعر  به 
اشعارش كوهی تخلص كرده است. اين ديوان شامل 

غزل، رباعی و ترجيع بند است.
عالوه بر ديوانی كه به ابن باكويه نسبت داده اند، از 
آثار او می توان زندگينامۀ حالج يا بدايه و نهايه حال 
حالج، كتاب اخبارالعارفين و اخبار الغافلين و الحكايات 
را نام برد. قسمتی از زندگينامۀ حالج را ماسينون به 

چاپ رسانده است.
مصحح در تصحيح اين اثر از نسخۀ خطی موجود 
و  كرده  استفاده  تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  در 
در  محفوظ  خطی  نسخۀ  اساس  بر  را  آن  بازخوانی 
كتابخانۀ ملی انجام داده و از نسخۀ چاپی آن كه اولين 
محمدتقی  شادروان  توسط  سال 1307  در  آن  چاپ 
خطی  نسخه  با  مقايسه  برای  گرفت،  صورت  معرفت 

بهره برده است.
از  شناسنامه ای  و  مشخصات  ارائۀ  از  پس  نگارنده 
شهرت،  كنيه،  نام،  شامل  كه  باكويه)  (ابن  باباكوهی 
زمان، مكان، تولد و مرگ او می باشد، به بررسی دوران 
انتساب  عدم  اثبات  داليل  سپس  پرداخته  او  زندگی 
نظرهای  تحليل  و  بررسی  با  را  باكويه  ابن  به  ديوان 
مخالف و موافق، بيان كرده است. بعد از آن به وضعيت 
عرفان در قرن چهارم و پنجم اشاره ای مختصر كرده 
و فكر و انديشه و محتوای شعر صاحب اين ديوان را 
آورده  را  متن  تصحيح  آخر  فصل  در  و  كرده  معرفی 

است.

و  يوسف  «تصحيح  محمود،  هرندی،  نديمی   .2
زليخای علی خان خاكی»، استاد راهنما: دكتر مهدی 
ملك ثابت، استاد مشاور: دكتر يدهللا جاللی پندری، 

شهريور 1385ش، 288ص.
علی خان خاكی از نويسندگان قرن دهم هجری معاصر 
بوده  امامی  دوازده  شيعۀ  و  صفوی  طهماسب  شاه 
است. از آثار وی عالوه بر يوسف و زليخا، واليت نامۀ 

اميرالمومنين او نيز در دست است.
اين رساله شامل مقدمه ای مفصل است و بعد از آن 
متن مصحح كتاب آمده و در آخر تعليقات و فهرست 

1. دانشجوی كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه يزد.
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آيات و احاديث و اشعار فارسی و امثال، فهرست لغات 
نهايت  در  و  زليخا  و  يوسف  متن  اعالم  تركيبات،  و 

فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.
از يوسف و زليخای خاكی فقط يك نسخۀ خطی 
به شمارۀ 1250 محفوظ در كتابخانۀ مركزی احيای 
ميراث اسالمی موجود است كه تصحيح بر مبنای آن 

صورت گرفته است.
اجتماعی  سياسی،  سيمای  شامل  رساله  مقدمۀ 
صفوی،  عصر  در  ادب  وضع  صفوی،  عصر  فرهنگی  و 
وی،  توجه  مورد  معاصران  خاكی،  خان  علی  معرفی 
آثار علی خان خاكی، جايگاه و اهميت يوسف و زليخا، 
معرفی  آن،  سبكی  ويژگيهای  و  مأخذ  تأليف،  تاريخ 
روش  دربارۀ  توضيحاتی  و  متن  خطی  نسخه های 

تصحيح متن آمده است.
واليت نامۀ   .1 است:  قسمت  پنج  در  نسخه  متن 
حضرت  منقبت  در  قصيده  دو   .2 (ع)،  اميرالمومنين 
اميرالمومين (ع) و مدح حضرت امام رضا (ع)، 3. در 
باب مكارم اخالق و آثار ...، 4. در باب عدالت پادشاهان 

كامكار، و 5. يوسف و زليخا.

نگارستان  تصحيح  و  «نقد  مژگان،  ميرحسينی،   .3
بی مانند اثر ابن كمال پاشا»، استاد راهنما: دكتر سيد 
رمضان  دكتر  مشاور:  استاد  شبانان،  حسينی  محمد 

بهداد، زمستان 1385ش، 907ص، (2ج).
شمس الدين احمدبن سليمان بن كمال پاشا معروف به 
ابن كمال از دانشمندان و مؤلفان بزرگ دورۀ عثمانی 
و نيمۀ اول سدۀ دهم هجری بوده است. وی به سه 
زبان فارسی، تركی و عربی شعر می سروده؛ از آثار او 
رسالۀ  دقايق الحقايق،  بی مانند،  نگارستان  به  می توان 
آل  تاريخ  وجود،  قواعد الفرس،  زليخا،  و  يوسف  بائيه، 
و  ترجمه  و  تفاسير  و  اربعين  آداب البحث،  عثمان، 

حواشی و تعليقات و شرح و رسائلش اشاره كرد.
در  سعدی  گلستان  از  تقليد  به  بی مانند  نگارستان 
هشت باب نگاشته شده و در هر باب چندين حكايت 
باب  پادشاهان،  سيرت  در  اول  باب  است:  شده  آورده 
دوم در باب درويشان، باب سوم در فضيلت قناعت، باب 
چهارم در فضايل خاموشی و فواضل سخن فروشی، پنجم 
در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پيری، باب 

هفتم در تأثير تربيت، باب هشتم در آداب صحبت.
و  آمده  مقدمه  ابتدا  دارد:  بخش  چهار  رساله  اين 
شده  آورده  خطی  نسخه های  از  تصاويری  آن  از  بعد 
قسمت  و  شده  ذكر  كتاب  مصحح  متن  سپس  است؛ 
بی مانند  نگارستان  متن  به  مربوط  توضيحات  به  بعد 
اختصاص داده شده؛ در اين بخش كلمات، تركيبات، 
و  ابيات  برخی  و  تاريخ  به  مربوط  نكات  اصطالحات، 
داده  شرح  بوده  توضيح  نيازمند  كه  فارسی  عبارات 
و  فارسی  اشعار  آيات،  فهرست  پايان،  در  است.  شده 

عربی، لغات و تركيبات و اعالم متن آمده است.
در  موجود  نسخۀ  سه  از  استفاده  با  متن  تصحيح 
ايران صورت گرفته است: نسخۀ محفوظ در كتابخانۀ 
مجلس شورای ملی به شمارۀ 7781، نسخۀ محفوظ 
در كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به شمارۀ 4812، 
نسخۀ مضبوط در كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به 
شمارۀ 3972. سه نسخۀ ديگر از اين كتاب در قاهره، 
يك نسخه در مدينه، يك نسخه در استانبول و يك 

نسخه در كپنهاگ موجود است.
و  سياسی  سيمای  پايان نامه  مقدمۀ  در  نگارنده 
پاشا،  كمال  ابن  عثمانی،  عصر  فرهنگی  و  اجتماعی 
نگارستان  كمال،  ابن  آثار  او،  توجه  مورد  معاصران 
بی مانند، نسخه های خطی به كار برده شده در تصحيح، 
و  زبان  كاربرد  بی مانند،  نگارستان  سبكی  ويژگيهای 
عوامل مؤثر در آراستگی كالم ابن كمال پاشا را معرفی 

و بررسی كرده است.

4. دهقان نيری، طيبه، «تصحيح انتقادی روضةالعشاق 
محمدحسين  دكتر  راهنما:  استاد  تبريزی»،  خرمی 
مهدی  دكتر  مشاور:  استاد  فيروزآبادی،  دهقانی 

ملك ثابت، زمستان 1386ش، 423ص، (2 ج).
خرمی از شعرای معروف سلطان يعقوب خان بوده و 
در قرن دهم می زيسته است، قديم ترين مآخذی كه 
از او نام برده مجالس النفائس است. از آثار او عالوه بر 
روضةالعشاق، ديوان اشعاری است كه در الذريعه شيخ 

آقابزرگ از آن ياد شده است.
كتاب به تقليد از گلستان، شامل ديباچه و هشت 
باب به نثر موزون و مسجع آميخته به شعر است در 
معنی عشق: باب اول در استغنای معشوق و تندخويی 
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عشاق  گفتار  در  دوم  باب  باشد؛  چه  آن  نتيجۀ  و  آن 
و  معشوق  آداب  و  حسن  در  سوم  باب  آن؛  زاری  و 
اخالق پسنديده؛ باب چهارم در صفت اخالص عاشق 
دلنوازی  و  غيرت  در  پنجم  باب  مطلوب؛  حصول  و 
باب  عاشق؛  پاكبازی  سيرت  در  ششم  باب  معشوق؛ 
هفتم در نصيحت جوانان و صفت جوانی؛ باب هشتم 

در جهالت پيران و شكايت پيری.
نگارنده در مقدمه ابتدا سلطان يعقوب و بعد از آن 
عبدالعزيز بهادر خان را معرفی كرده سپس زندگينامۀ 
خرمی، آثار او، مذهبش، مآخذ روضةالعشاق، مضامين 
مشترک سعدی و خرمی، وضع ادبيات در قرن دهم 
روضةالعشاق،  دستوری  ويژگيهای  از  بعضی  هجری، 
مقايسۀ ويژگيهای بالغی در گلستان و روضةالعشاق، 
نسخه های  روضةالعشاق،  و  گلستان  سبك  مقايسۀ 
نسخۀ  رسم الخطی  ويژگيهای  روضةالعشاق،  خطی 

مينوی و روش تصحيح كتاب را آورده است.
صد  از  بيش  مقدمه  دارد.  بخش  چهار  رساله  اين 
آمده  كتاب  مصحح  متن  مقدمه  از  بعد  است.  صفحه 
فصلی  و  گرفته  صورت  قياسی  روش  به  تصحيح  كه 
فهرست  آخر  فصل  در  و  يافته  اختصاص  تعليقات  به 
آيات، احاديث، اشعار، عبارات عربی متن، اعالم، اماكن 

و منابع ذكر شده است.
مصحح فقط از يك نسخه به شمارۀ 52 محفوظ 
در كتابخانۀ مرحوم استاد مينوی استفاده كرده است، 
مجموعه ای  از:  عبارت اند  متن  ديگر  نسخه های  اما 
علوم  فرهنگستان  در  محفوظ   3/9213 شماره  به 
معرفی   755 شمارۀ  نسخۀ  ازبكستان،  جمهوری 
حميد  مخزن  خطی  نسخ  نامگوی  فهرست  در  شده 
خانقاه  در  محفوظ   278 شمارۀ  نسخۀ  سليمان، 
كتابخانۀ  در  شمارۀ 2361  نسخۀ  تهران،  نعمت اللهی 
شده  ثبت  شمارۀ 1/1209  به  نسخه ای  پاريس،  ملی 
در فرهنگستان علوم جمهوری ازبكستان، نسخه هايی 
به شمارۀ 3075/1 و 3845/1 و 3052/1 ثبت شده 
در فرهنگستان علوم جمهوری ازبكستان، نسخه ای به 

شمارۀ 5779 محفوظ در كتابخانۀ گنج بخش.

5. ابويی مهريزی، نازيال، «تصحيح انيس العاقلين اثر 
محمدحسين  دكتر  راهنما:  استاد  گيالنی»،  مال قاری 

فاطمه  دكتر  مشاور:  استاد  فيروزآبادی،  دهقانی 
قادری، مهر 1387، 444ص.

مال مير قاری گيالنی از شاعران، نويسندگان و منجمان 
قرن دهم و يازدهم هجری معاصر دوران صفوی است. 
از آثار او مطالب العشاق، لوازم االنشاء، اسرارالحكم، شرح 
معرفت  و  تنجيم  علم  در  رساله  اسرار القرآن،  نصاب، 
تقويم، رساله كيميا، دستور نامه نگاری و نامه ای از مال 

قاری گيالنی است.
رساله شامل مقدمه ای مفصل است. بعد از مقدمه 
تصاويری از نسخه های خطی آورده شده، سپس متن 
مصحح كتاب آمده است. مصحح در بخش تعليقات، 
عالوه بر شرح برخی كلمات و عبارات فارسی، عبارات 
عربی، اشعار، احاديث و آيات، به مآخذ و منبع احاديث 

و روايات و آيات و ترجمۀ انها نيز اشاره كرده است.
گرفته  صورت  نسخه  دو  اساس  بر  تصحيح  اين 
در  محفوظ  شمارۀ 618  به  خطی  مجموعۀ  است: 1. 
كتابخانۀ آستان قدس رضوی كه شامل دو اثر و يك 
شمارۀ 2224  به  خطی  نسخ   .2 است.  مؤلف  از  نامه 

محفوظ در كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
ادبيات  وضع  به  گذرا  نگاهی  شامل  رساله  مقدمۀ 
كاشانی  گيالنی  قاری  مير  مال  معرفی  صفوی،  دورۀ  در 
(كوكی، كوكبی)، آثار مال قاری، ديدگاه وی دربارۀ زنان، 
معاصران مورد توجه مال قاری گيالنی، معرفی دو نسخۀ 
ويژگيهای  نسخه ها،  مشخصات  انيس العاقلين،  از  موجود 
اماليی نسخه ها، كيفيت تأليف، نام كتاب، سال تأليف و 
محل انشای آن، كيفيت تدوين كتاب، ويژگيهای سبكی 
انيس العاقلين و ويژگيهای متن آن، نوع استعمال اشعار و 

مقايسۀ صور خيال در گلستان و انيس العاقلين است.
آمده  مطلبها  سپس  دارد؛  ديباچه ای  كتاب  متن 
است. در ضمن متن حكاياتی است كه بيشتر آنها از 

تذكرةاالوليای عطار است.

بررسی  و  «تحليل  فرشته،  اناری،  نژاد  غالمرضايی   .6
سفرنامه های منظوم حج در ادب فارسی (فتوح الحرمين، 
حج نامه، سفرنامه منظوم بانوی اصفهانی)»، استاد راهنما: 
دكتر مهدی ملك ثابت، استاد مشاور: دكتر محمدكاظم 

كهدويی، پاييز 1387ش.
فتوح الحرمين،  عنوانهای  با  بخش  سه  در  رساله  اين 
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حج نامه، سفرنامۀ منظوم بانوی اصفهانی به بررسی و 
تحليل سفرنامه های منظوم حج می پردازد. نگارنده در 
نگارش بخش دوم (حج نامه) از نسخۀ خطی محفوظ 
است.  جسته  بهره  مرعشی  آيت اهللا  كتابخانۀ  در 
نكرده،  تصحيح  را  حج نامه  متن  تمام  نگارنده  اگرچه 
اما قسمتهای مرتبط با رسالۀ خود را به شيوۀ ذوقی 
تصحيح كرده است تا مخاطب از مضمون و محتوای 
اين مثنوی و انديشۀ مؤلف آن اطالعات الزم را كسب 

كند.
اين منظومه در بحر هزج مسدس محذوف سروده 
شده و در سرتاسر آن حتی يك بيت كه اختالل وزنی 
داشته باشد، وجود ندارد. بخش حج نامه 45 صفحه از 
286 صفحۀ رساله را شامل می شود و به نظر می رسد 
سفرنامۀ  نظم  در  اصفهانی)  (بانوی  سوم  بخش  ناظم 

خود از آن الهام گرفته است.

7. دهقان دهنوی، مهدی، «تصحيح آثار گلستانوارۀ 
مهدی  دكتر  راهنما:  استاد  فراهانی»،  علی اكبر 
ملك ثابت، استاد مشاور: دكتر يدهللا جاللی پندری، 

زمستان 1388ش، 252ص.
ميرزا سيدعلی اكبر فرزند ميرزا علی قائم مقام و نوادل 
از  ساروق،  در  سال 1269ق  در  ثانی  ابوالقاسم  ميرزا 
مستوفی  پدرش  گشود.  جهان  به  ديده  فراهان  توابع 
مقام  قائم  ابوالقاسم  ميرزا  فرزند  و  خراسان  سابق 

صدراعظم محمدشاه بوده است.
تكملۀ  لمع االنوار،  المكنون،  اللؤلؤ  وی  آثار  از 
فی  مقاليد الحساب  دستوراالعقاب،  دستورالوزراء، 
و  نثر  و  نظم  در  منشأت  مجموعه  علم الحساب، 
فارسی،  به  فرانسه  نصاب  داستان،  دستان  ادبيات، 
منظوم،  شكوای  متفرقه،  مطالب  و  فی التواريخ  نوادر 
علی اكبر  خط  به  بهايی  شيخ  (اثر  الوجيزه  الصحيفه، 
است.  جهان  جان  و  بهارستان  خارستان،  فراهانی)، 
هيچ يك از آثار وی تاكنون تصحيح يا چاپ نشده و 
فقط جان جهان در 1335ق به همت محمدحسن بن 

محمدعلی تهرانی چاپ سنگی شده است.
نامهای  به  اثر  سه  فراهانی  علی اكبر  گلستانوارۀ 
واقع  در  كه  است  جهان  جان  و  بهارستان  خارستان، 
يك اثر با تفاوتها و اختالفات اندک می باشد. وی ابتدا 

خارستان را تأليف كرده سپس بهارستان و در نهايت 
علی اكبر  است.  بهارستان  مسودۀ  كه  را  جهان  جان 
فراهانی در گلستانوارۀ خود، پس از ديباچه حكايتی 
آورده و سبب تأليف كتاب و تاريخ كتابت را ذكر و آن 
را در چهار باب تنظيم كرده است: باب اول در فضايل 
پادشاهان، باب دوم در فضايل درويشان، باب سوم در 
لوازم  در  چهارم  باب  حكمت،  عوايد  و  اخالق  محامد 

عشرت و مراسم تربيت.
در اين رساله بعد از مقدمه و تصويری از خارستان 
آن،  بدلهای  نسخه  ذكر  با  مصحح  متن  بهارستان،  و 
سپس تعليقات و در آخر ضميمه آمده است كه فهرست 

آيات، احاديث و اشعار عربی را در بر می گيرد.
آثار  شاعر،  زندگی نامۀ  شامل  مصحح  مقدمۀ 
مؤلف، نسخه های خطی گلستانوارۀ علی اكبر فراهانی، 
چگونگی كار مؤلف در سه نسخۀ خارستان، بهارستان و 
جان جهان، ويژگيهای سبكی آثار گلستانوارۀ فراهانی، 
مشترک  مفاهيم  و  مضامين  مؤلف،  منابع  و  مآخذ 
سه  رسم الخطی  ويژگيهای  شاعران،  ديگر  و  فراهانی 
نسخه و نسخه های موجود از آثار گلستانوارۀ فراهانی 

و روش تصحيح است.
جان  و  بهارستان  خارستان،  خطی  نسخۀ  سه  هر 
محفوظ  تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  در  جهان 
تك نسخه ای  اثر  سه  هر  اينكه  به  توجه  با  و  است 
قياسی  صورت  به  تصحيح  اين  در  كار  روش  هستند 

صورت گرفته است.

ب. پايان نامه های دورۀ دكتری
1. شانظری، عليرضا، «تحقيق در احوال و آثار و افكار 
فتح هللا خان شيبانی به همراه تصحيح مجموعه آثار 
منظوم و منثور او»، استاد راهنما: دكتر سيد مهدی 
نوريان. استادان مشاور: دكتر يدهللا جاللی پندری، 
1384ش،  زمستان  بخش،  الهام  محمود  سيد  دكتر 

1805ص، (3 ج).
ابونصر فتح  هللا خان شيبانی از شاعران قرن سيزدهم 
(دورۀ بازگشت) و معاصر ناصرالدين شاه است. ديوان 
حاوی  و  دارد  شاعر  سرگذشت  در  ديباچه ای  وی 
قصيده، غزل، قطعه، رباعی، تركيب بند و مسمط است. 
و  فتح  است.  شاه  ناصرالدين  مآثر  شرح  در  زبدةاآلثار 
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ميرزای  مظفرالدين  مدح  در  قصايدی  مجموعه  ظفر 
وليعهد است. فواكةالسحر خالصه ای از حدايق السحر 
بيان  در  شيبانی  بيانات  است.  وطواط  رشيدالدين 
مطالب اخالقی به همراه قصايدی در مدح ناصرالدين 
شاه است. مقاالت وی در چهار فصل به نظم و نثر به 

نام حسام السلطنه است.
عصر  دربارۀ  مطالبی  رساله  اول  بخش  در  نگارنده 
قاجار و روزگار سلطنت ناصرالدين شاه آورده و خاندان، 
تحصيالت، مشاغل، حوادث زندگی، سفرها، ارتباط با 
شيبانی  خان  فتح  هللا  زندگی  پايان  و  انزوا  انگلستان، 
را شرح داده است. در بخش دوم، افكار شيبانی آمده 
كه شامل انديشيدن به دنيا و آخرت، يأس و نااميدی، 
عرفان، اعتراض به وضع حكومت و پيش بينی فروپاشی 
را  او  آثار  چهارم  بخش  در  نگارنده  می باشد.  قاجار 
را  شيبانی  شعر  پنجم  بخش  در  است.  كرده  معرفی 
بررسی كرده كه دورۀ بازگشت، اهميت شعر بازگشت، 
شعر در عصر قاجار، شيبانی در ميان شاعران بازگشت، 
تأثيرپذيری از گذشتگان، شيبانی و سبك خراسانی، 
مديحه سرايی شيبانی، شيبانی و ديگر مديحه سرايان 
قاجار، تأثير وی بر ديگر شاعران، ممدوحان شيبانی 
و رابطه اش با آنها را شامل می شود. در بخش ششم 
قصيده سرايی،  زمينه های  در  شيبانی  شاعری  هنر 
عربی  و  فارسی  لغات  تركيبات،  شعر،  زبان  توصيفها، 
آثار  آخر  در  و  است  كرده  بررسی  را  درون مايه ها  و 
كوتاه،  قصايد  قصايد،  ديوان  شامل  شيبانی  منظوم 
غزلها، قطعات، رباعيات، تركيب بند، مسمط، مقطعات 
پراكنده، فتح و ظفر، زبدة اآلثار، مقامات، بيانات، درج 
ددر و فواكةالسحر را تصحيح كرده و در پايان رساله 
فرهنگ لغات، فهرست آيات، احاديث، اخبار و منابع و 

مقاالت را آورده است.
مصحح از نسخ خطی زير استفاده كرده است:

شمارۀ 2447  به  شيبانی  ديوان  خطی  نسخه های   .1
محفوظ در كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و به 
شمارۀ 1259ق محفوظ در كتابخانۀ ملی ملك و 
به شمارۀ 949 مضبوط در كتابخانۀ آستان قدس 
رضوی و به شمارۀ 1618 محفوظ در كتابخانۀ كاخ 
گلستان (سلطنتی سابق) و به شمارۀ 446 مضبوط 

در كتابخانۀ ملی.

كتابخانۀ  در   1497 شمارۀ  به  ظفر  و  فتح  نسخۀ   .2
مجلس شورای اسالمی.

3. نسخۀ فواكة السحر فی بدايع الشعر به شمارۀ 214 
متعلق به كتابخانۀ ملی.

4. نسخۀ زبدة اآلثار به شمارۀ 936 موجود در كتابخانۀ 
ملی.

در  محفوظ  شمارۀ 480  به  شيبانی  بيانات  نسخۀ   .5
كتابخانۀ ملی.

در   5596 شمارۀ  به  شيبانی  مقاالت  نسخه های   .6
كتابخانۀ ملی، به شمارۀ 988 در كتابخانۀ آستان 
قدس رضوی، به شمارۀ 3715 در كتابخانۀ مركزی 
در  محفوظ   2/949 شمارۀ  به  تهران،  دانشگاه 
مضبوط  شمارۀ 810  به  و  قدس  آستان  كتابخانۀ 
نسخه  بر  عالوه  مصحح  ملك.  ملی  كتابخانۀ  در 
 .1 است:  كرده  استفاده  نيز  چاپی  آثار  از  خطی 
مجموعه بيانات شيبانی كه به صورت  منتخب از 
سربی در استانبول به چاپ رسيده، 2. درج درر، 
3. ديوان ابونصر فتح هللا خان شيبانی به كوشش 

احمد كرمی.

انتقادی  «تصحيح  فضل  هللا،  ارادانی،  رضايی   .2
استاد  دهلوی»،  فقير  شمس الدين  حدائق البالغه 
استاد  صادقيان،  محمدعلی  دكتر  اول:  راهنمای 
پاييز  الهام بخش،  محمود  سيد  دكتر  دوم:  راهنمای 

1386ش، 833ص.
مير شمس الدين فقير دهلوی شاه جهان آبادی اديب و 
شاعر و دانشمند علوم بالغی قرن دوازدهم هجری در 
شبه قارۀ هند است. اجدادش از گروه صوفيه بودند و 

خودش مذهب اماميه (شيعۀ دوازده امامی) داشت.
متن حدائق البالغه عالوه بر ديباچه، پنج حديقه و 
(شامل  علم البيان  فی  حديقةاالولی  دارد:  خاتمه  يك 
چهار شجره)، الحديقةالثانية فی علم البدائع و الصنائع 
لفظی)،  صنايع  و  معنوی  بدايع  در  چمن  دو  (شامل 
خيابان)،  پنج  (شامل  علم العروض  فی  الحديقة الثالثة 
شعبه)،  شش  (شامل  القوافی  علم  فی  الحديقة الرابعة 
خاتمۀ  نهايت،  در  و  فن المعما،  فی  الحديقةالخامسة 
آن  اقسام  و  احوال  و  شعريه  سرقات  مورد  در  كتاب 
خاطر  به  كتاب  اين  دارد.  تعلق  آن  به  آنچه  بيان  و 



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 681389

اهميتش در شبه قارۀ هند چندين بار به صورت چاپ 
سنگی درآمده و به زبان اردو و فرانسه ترجمه شده 

است.
مقدمۀ اين رساله شامل اوضاع سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی و ادبی اين دوره، نام و تخلص و محل تولد 
مرتبۀ  و  شخصيت  و  سيرت  مؤلف،  مذهب  و  نسب  و 
و  ممدوحان  وی،  حضر  و  سفر  او،  اخالقی  و  علمی 
و  تأليفات  و  آثار  دهلوی،  فقير  شاگردان  و  معاصران 
تصنيفات و طرز و سبك فقير، وضعيت نقد ادبی در 
هند، سبك كلی شعر در عصر فقير دهلوی و معرفی 

مثنوی های فقير دهلوی است.
مصحح به اين دليل كه نسخۀ هند به شمارۀ 2/65 
محفوظ در دانشگاه اسالمی عليگر هند كامل ترين و 
داد.  قرار  اساس  نسخۀ  را  آن  بود  نسخه  صحيح ترين 
نسخۀ  از:  عبارت اند  استفاده  مورد  نسخه های  ديگر 
دانشگاه  در  محفوظ   1476/60 شمارۀ  به  الهور 
شمارۀ 8732  به  پاكستان  گنج بخش  نسخۀ  پنجاب، 
پاكستان،  اسالم آباد  گنج بخش  كتابخانۀ  در  مضبوط 
نسخۀ كتابخانۀ ملی ايران به شمارۀ 3/1216، نسخۀ 
كتابخانۀ وزيری يزد به شمارۀ 2728، نسخۀ كتابخانۀ 
آيت هللا مرعشی قم به شمارۀ 1038. از چاپهای سنگی 
اين اثر پنج نسخه موجود است: كلكته، لكهنو، بمبئی، 
كانپور، الهور. در اين رساله از سه چاپ به دست آمده 
نيز استفاده شده: چاپ سنگی كانپور به شمارۀ 6766 
محفوظ در كتابخانۀ وزيری يزد، چاپ سنگی كانپور 
يزد  وزيری  كتابخانۀ  در  محفوظ   23215 شمارۀ  به 
در  مضبوط  شمارۀ 20042  به  لكهنو  سنگی  چاپ  و 

گنج بخش پاكستان.
نگارنده پس از مقدمه، سير علوم بالغی در ادبيات 
غربی، عربی، فارسی و هندی را بررسی كرده، سپس 
شمس الدين  حدائق البالغه  انتقادی  تحليل  و  بررسی 
فقير دهلوی را بر اساس معتبرترين نسخه های خطی 
و  آورده  را  اثر  متن  آن  از  بعد  و  داده  انجام  چاپی  و 
تعليقات را ذكر كرده و در آخر فهرست آيات، احاديث، 
اعالم اشخاص، اعالم جايها، اسامی كتابها، اصطالحات 
كليدی علوم بالغی، اسامی معما و لغز، اشعار فارسی 

و عربی و منابع را فراهم كرده است.
الوافيه  خالصة البدايع،  دهلوی  فقير  آثار  ديگر  از 

فی علم العروض و القافيه، زبدة البيان، قصيدۀ مصنوع 
اشعاری در  وی  است.  امام علی (ع)  فقير در منقبت 
مثنوی هايش:  دارد.  نيز  رباعی  و  مثنوی  غزل،  قالب 
تحفة الشباب، تصوير محبت، واله و سلطان، دّر مكنون، 
تعريف  در  و  كربال  جانسوز  واقعه  در  شمس الضحی، 

دولتخانۀ نواب اميراالمرا سعادت خان بهادر است.

بر  حدايق السحر  «تأثير  يدهللا،  شكيبافر،   .3
استاد  بدايع السحر»،  تصحيح  و  بعدی  بديع نگاران 
استاد  صادقيان،  محمدعلی  دكتر  اول:  راهنمای 
راهنمای دوم: دكتر رمضان بهداد، زمستان 1386ش، 

693 ص، (2 ج).
بدايع السحر فی صنايع الشعر از مؤلفی ناشناخته است 
كه فخرالدين علی كاتب به سال 811 هجری آن را 
كتابت كرده؛ وی معاصر مؤلف بوده و فقط القابی از 

او آورده است.
در تصحيح كتاب نسخۀ محفوظ در كتابخانۀ ملی 
به شمارۀ 173ف اساس قرار داده شده است. نسخۀ 
و  است  موجود  قونيه  موزۀ  در  ديگر  استفادۀ  مورد 
شمارۀ 320 نگهداری  فيلم آن در دانشگاه تهران به 

می شود.
مؤلف كتاب درمقدمه ابتدا مطالبی در مورد فصاحت 
و بالغت آورده و علم معانی و بيان و بديع را تعريف 
نموده سپس وارد اصل مطلب كه صنايع بديعی است 
شده؛ وی گرچه در برخی موارد خالصه ای از مطالب 
حدايق السحر را آورده اما در مواردی مطالب را بسيار 
مفصل تر بيان كرده است و در پايان كتاب مبحثی را 

به «سرقات شعريه» اختصاص داده است.
و  بديع  معرفی  به  ابتدا  نگارنده  رساله  اين  در 
بديع نگاران پرداخته سپس فصلی را به صنايع بديعی 
اختصاص داده و پس از آن عناصر بيانی در كتاب های 
بديعی را توضيح داده و در ادامه تكلفها در آرايه ها را 
بيان كرده و در آخر متن بدايع السحر را تصحيح كرده 
است. عالوه بر اين در تعليقات، ترجمۀ آيات، احاديث، 

ابيات عربی و معنی برخی واژه ها نيز آمده است.
سير  و  بديع  از  تعاريفی  دوم  بخش  در  نگارنده 
سپس  آورده  فارسی  و  عربی  زبان  در  آن  تاريخی 
حدايق السحر فی دقايق الشعر را معرفی كرده و آن را 



69 دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 1389

با المعجم، حدايق الحقايق، دقايق الشعر، بحر الصنايع، 
بدايع السحر و بدايع االفكار مقايسه كرده است.

اشعار  ديوان  «تصحيح  عليرضا،  شعبانلو،   .4
در  تحقيق  با  همراه  بخارايی  عمعق  شهاب الدين 
احوال و آثار و توضيح اشعار او» استاد راهنمای اول: 
دكتر  دوم:  راهنمای  استاد  ملك ثابت،  مهدی  دكتر 

يدهللا جاللی پندری، آبان 1387ش، 506ص.
قرنهای  شاعر  بخارايی  عمعق  شهاب الدين  ابونجيب 
پنجم و ششم هجری است. از آثار او عالوه بر ديوان 
می توان  است  رباعيها  و  قصايد  شامل  كه  اشعارش 
منظومۀ يوسف و زليخا را نام برد كه اكنون اثری از 

آن باقی نمانده است.
از ديوان عمعق بخارايی هيچ نسخۀ خطی مستقلی 
تذكره ها  جنگها،  ميان  در  اشعارش  و  نيست  موجود 
و سفينه های شعر پراكنده است؛ بنابراين مصحح در 
تصحيح ديوان او از دو روش التقاطی و قياسی بهره 

برده است.
است  مصحح  مقدمۀ  كه  اول  بخش  در  نگارنده 
را  خطی  نسخه های  دارد،  صفحه  دويست  از  بيش  و 
سپس  داده  توضيح  را  تصحيح  روش  و  كرده  معرفی 
عصر و محيط زندگی عمعق را بررسی كرده و پس از 
آن به احوال و آثار عمعق پرداخته و مطالبی دربارۀ 
مديحه سرايی، هجوسرايی و مرثيه سرايی آورده است؛ 
و  كرده  بيان  را  او  اشعار  سبكی  ويژگيهای  ادامه  در 
در آخر تأثيرها و تأثرها را ذكر كرده است. در بخش 
دوم قصايد، رباعيها، اشعار پراكنده و اشعار منسوب به 
عمعق را تصحيح كرده و در پايان تعليقاتی به رساله 
افزوده و نتيجه گيری كرده است؛ مصحح بخش آخر را 

به فهرستها و منابع اختصاص داده است.
از ديوان عمعق بخارايی دو چاپ موجود است: 1. 
مقدمه  و  تصحيح  و  مقابله  با  بخارايی  عمعق  ديوان 
و جمع آوری سعيد نفيسی. در اين ديوان 806 بيت 
شهاب الدين  ديوان   .2 است.  شده  ذكر  عمعق  نام  به 
عمعق بخارايی كه حاوی بخشی از اشعار اوست بدون 
آنكه تصحيحی در آن صورت گرفته باشد نخستين بار 

در سال 1307ش در تبريز به چاپ رسيد. از مجموع 
624 بيت شعری كه در اين چاپ ذكر شده فقط 347 
بيت بر مبنای تصحيح حاضر از عمعق است و 277 

بيت ديگر اشعاری از شاعران ديگر است.
قصايد،  از  بيت   1157 شامل  حاضر  تصحيح 
عمعق  به  منسوب  اشعار  و  پراكنده  اشعار  رباعيات، 
و  سيصد  از  بيش  نفيسی  چاپ  به  نسبت  كه  است 

پنجاه بيت اضافه دارد.

دورۀ  تدوين  دست  در  پايان نامه های  ج. 
كارشناسی ارشد

1. صادقی، امير، «تصحيح انتقادی مثنوی خداوندنامۀ 
تا  آغاز  از  اول:  بخش  كاشانی؛  صبا  ملك الشعراء 
دكتر  راهنما:  استاد  (ص)»،  اكرم  پيامبر  والدت 
دكتر  مشاور:  استاد  حسينی،  پهلوان  علی اصغر 

مهدی ملك ثابت.
مثنوی  انتقادی  «تصحيح  سميه،  ناغانی،  شيروانی   .2
بخش  كاشانی؛  صبا  ملك الشعراء  خداوندنامۀ 
دوم: از والدت تا بعثت پيامبر اكرم (ص)»، استاد 
راهنما: دكتر مهدی ملك ثابت، استاد مشاور: دكتر 

محمدرضا نجاريان.
3. نفر، حميدرضا، «تصحيح انتقادی مثنوی خداوندنامۀ 
بعثت  از  سوم:  بخش  كاشانی؛  صبا  ملك الشعراء 
پيامبر اكرم (ص) تا غزوۀ احد»، استاد راهنما: دكتر 

محمدكاظم كهدويی.
4. طالبی، خديجه، «تصحيح انتقادی مثنوی خداوندنامۀ 
غزوۀ  از  چهارم:  بخش  كاشانی؛  صبا  ملك الشعراء 
راهنما:  استاد  (ص)»،  اكرم  پيامبر  رحلت  تا  احد 

سيد محمد حسينی شبانان.
شهاب  قصايد  انتقادی  «تصحيح  محمد،  ملمعی،   .5
استاد  تعليقات»،  و  مقدمه  همراه  به  اصفهانی 
مشاور:  استاد  پندری،  جاللی  يدهللا  دكتر  راهنما: 

دكتر مهدی ملك ثابت.
منظومۀ  تحليل  و  «تصحيح  نجمه،  اخوی،  سادات   .6
استاد  دهلوی»،  سيف الدين  اثر  مجنون  و  ليلی 

راهنما: دكتر سيد محمود الهام بخش.


