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فهرستوارۀ دستنوشت هاي ایران )دنا(، به کوشش مصطفي 

درایتي، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي 

اسامي، 1389.

یکي از آرزوهاي بزرگ پژوهشگراني که در زمینۀ نگارش هاي 

دورۀ اس��المي به تحقیق مي پردازند دس��تیابي به فهرس��تي 

مشترك از مجموعۀ نسخه هایي است که از نگارش هاي دورۀ 

اسالمي استنساخ شده و در کتابخانه هاي جهان پراکنده است. 

با دستیابي به چنین فهرستي افزون بر اینکه عمدۀ متون دورۀ 

اس��المي شناخته مي شود، کس��اني هم که قصد تصحیح یک 

متن را دارند مي توانند از مش��ّخصات همۀ نس��خه هاي آن اثر 

آگاهي یابند.

بزرگ ب��ودن ای��ن آرزو و نب��ودن امکان��ات کاف��ي براي 

برآورده ش��دن آن موج��ب ش��ده اس��ت ت��ا پژوهش��گران و 

فهرست نویس��ان، نگارش فهرست هاي مشترك )درهم کرد یا 

ادغام ش��ده( را با تعریف ک��ردن محدوده هاي ویژه و کوچک تر 

تنظیم کنند. براي نمونه به دلیل اهمّیتي که نگارش هاي زبان 

فارسي در ایران دارد، تنظیم فهرستي مشترك براي نوشته هاي 

فارس��ي در اولوّیت است. با همین هدف، سه فهرست مشترك 

بزرگ و ارزشمند توّسط استاد احمد منزوي براي نگارش هاي 

ای��ن زبان فراهم آمد که عبارتند از: 1. فهرس��ت نس��خه هاي 

خّطي فارس��ي در هفت مجلّد )ته��ران، 1348 - 1353 خ( 2. 

فهرست مشترك نسخه هاي خّطي فارسي پاکستان در چهارده 

جلد )اس��الم آباد، 1362 – 1375 خ( 3. فهرس��توارۀ کتابهاي 

فارسي در ده جلد ]تاکنون[ )تهران ، 1374 – 1386 خ( .

آثار فارس��ي شناسانده ش��ده در هرس��ۀ این فهرس��ت ها 

به صورت »زباني - موضوعي« تنظیم شده است؛ بدین مفهوم که 

متون و نسخه هاي فارسي به گروه هاي موضوعي بخش بندي  

ش��ده و آثار هرکدام از دانش ه��ا در ذیل بخش هاي جداگانه و 

هم��راه با آثار مرتبط با آن موض��وع به ترتیب الفبایي نام آن ها 

درج شده است. در میان س��ه عنوان پیش گفته ، فهرست دوم 

فقط به نسخه هاي فارسي موجود در کشور پاکستان اختصاص 

یافته اّما دو فهرست دیگر حاوي مشّخصات نسخه هاي فارسي 

کتابخانه ه��اي دنیا - البته با توّجه ب��ه منابع مؤلّف در روزگار 

تألیف این فهرست ها - بوده است.

کاري مشابه با کار اس��تاد منزوي منتها براي نسخه هاي 

عربي موجود در کتابخانه هاي ایران توّسط دکتر سّید محّمدباقر 

حّجتي با عنوان فهرس��ت موضوعي نس��خه هاي خّطي عربي 

کتابخانه هاي جمهوري اسالمي ایران سال ها پیش آغاز شد و 

چنانکه از عنوان فهرست برمي آید، این مجموعه داراي تنظیم 

»زباني - موضوعي« اس��ت. تا جایي که نویس��ندۀ این سطرها 

مي داند، چهار جلد از این اثر منتش��ر ش��ده است که عبارتند از: 

1. عل��وم قرآني )بخش اّول: قرائ��ت و تجوید( 2. علوم قرآني 

فهرستوارۀ دستنوشت هاي ایران

علی صفاپی
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)بخش دوم: تفس��یر »1«( 3. علوم قرآني )بخش دوم: تفس��یر 

»2«( 4. عل��وم قرآني )بخش دوم: تفس��یر »3«(. نمي دانیم که 

دلیل توّقف این کار ارزش��مند چه بوده اس��ت اّما امیدواریم که 

بخش هاي دیگر آن - اگر نگاشته شده - به چاپ برسد چرا 

ک��ه این اثر از دیدگاه تحلیلي س��ودمندي هایي دارد که در آثار 

مشابه دیده نمي شود.

کار دیگ��ري ک��ه در زمین��ۀ تألیف فهرس��ت مش��ترك 

نس��خه هاي خطی عربی ایران انجام ش��ده، فهرستي است با 

عن��وان التراث العربي المخطوط في مکتب��ات ایران العامه که 

توّس��ط سّید احمد حسیني اشکوري تنظیم و در 14 جلد منتشر 

ش��ده اس��ت )قم ، 1388 خ(. این فهرس��ت به  صورت الفبایي 

ن��ام تألیفات تنظیم ش��ده و در پایان نیز نمایه هایي چون نمایۀ 

موضوعي به دست داده شده است. متن این فهرست مشترك 

به زبان تازي است.

در زمینۀ تنظیم فهرس��ت مشترك براي آثار تألیف شده به 

زبان عربي، در بیرون از ایران نیز البته کارهاي مس��تقلّي انجام 

ش��ده که از جملۀ آن ها مي توان به تاریخ ادبیات عربي نوش��تۀ 

کارل بروکلمان و تاریخ نگارش هاي عربي اثر فؤاد سزگین یاد 

کرد که تألیف این دومي همچنان ادامه دارد. هردو این فهارس 

به آلماني تألیف ش��ده و البته ترجمه هایي از آن ها به عربي نیز 

به انجام رس��یده و چاپ شده است. نیز گفتني اینکه چهار جلد 

نخس��ت از تاریخ نگارش هاي عربي به زبان فارسي ترجمه و با 

همین عنوان منتشر شده است.

جز این فهرست هاي مشترك که مهم ترین معیارشان در 

تنظیم آثار، معیار زباني است، برخي فهارس مشترك هم بر پایۀ 

معیارهاي موضوعي تدوین شده است. از جملۀ این آثار مي توان 

به الّذریعه الي تصانیف الّشیعه, اثر شیخ آقابزرگ تهراني اشاره 

کرد که در 25 جلد به نگاشته هاي شیعه اختصاص یافته است. 

تنظیم این فهرس��ت بر پایۀ عنوان آثار بوده است. البته با توّجه 

ب��ه ماهّیت اثر مي ت��وان گفت که این فهرس��ت داراي کاربرد 

رجالي نیز هس��ت. همین گونه اس��ت فهرس��تگان نسخه هاي 

خّطي حدیث و علوم حدیث شیعه، نگاشتۀ علي صدرایي خویي 

که خود این فهرس��ت، بخش بندي هاي تخّصصي دیگري در 

درون خود دارد.

باید توّجه داشت که هرچه معیارهاي محدودکننده در یک 

فهرست مشترك کم تر باش��د، آن فهرست فراگیري بیشتري 

خواهد داشت و معمواًل سودمندتر خواهد بود؛ اّما دشواري هاي 

تدوین چنان فهرستي به همان اندازه افزایش مي یابد. همچنین 

زمان نگارش یک فهرست مشترك نیز در سودمندي آن مؤثّر 

اس��ت چرا که هرچه منابع1 افزای��ش مي یابد، امکان لغزش در 

فهرس��ت مشترك کاهش مي یابد و ضمنًا آماِر هرکدام از نتایج 

براي کاربران بیشتر خواهد شد.

از معدود فهارس��ي که به  ص��ورت عمومي و بدون در نظر 

گرفتن هیچ معیاري در زمینۀ دس��ت نویس هاي دورۀ اسالمي 

تألیف شده، معجم  الّتاریخ الّتراث االسالمي في مکتبات العالم 

اث��ر علي الرضا قره بل��وط و احمد طوران قره بلوط اس��ت. این 

فهرس��ت بر اس��اس نام مؤلّفان دورۀ اس��المي تألیف شده که 

در ذی��ل نام هر مؤلّف، نام آثار وي و مش��ّخصات نس��خه هاي 

موج��ود از آن درج ش��ده اس��ت. در تنظیم این فهرس��ت هیچ 

معی��ار محدودکنن��ده اي در نظر گرفته نش��ده اس��ت؛ چنانکه 

آثار زبان هاي فارس��ي، ترکي، عرب��ي و... را در کتابخانه هاي 

کشورهاي مختلف در برمي گیرد. البته از نگارش این فهرست 

زمان نس��بتًا زیادي مي گذرد و منابع مورد استفاده در آن نسبت 

به امروز محدود است اّما مي توان گفت که في الجمله فهرست 

مشترك بسیار سودمندي است.

آنچ��ه یاد کردیم ش��امل برخي از مهم تری��ن نمونه هاي 

فهرس��ت هاي مش��ترك بود که تاکنون - به وی��ژه در ایران 

- منتشر شده اس��ت؛ اّما در اینجا قصد شناساندن فهرستوارۀ 

دست�نوشت هاي ایران را داریم که یکي از تازه ترین و مهم ترین 

فهرست هاي مشترکي است که تاکنون منتشر شده است.

چنانک��ه از عنوان اثر برمي آید، این فهرس��ت مش��ترك 

براي شناسایي نسخه هاي ش��ناخته و فهرست شدۀ موجود در 

کتابخانه ها و مجموعه هاي ایران تدوین ش��ده اس��ت. البته به 

دلیل درج مش��ّخصات نسخه هاي فهرس��ت میکروفیلم هاي 

کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران و همچنین نشریۀ نسخه هاي 

خّطي، ش��مار قابل توّجهي از نس��خه هاي بی��رون از ایران نیز 

در این فهرس��ت مشترك شناس��انده شده است. در تنظیم این 

فهرست هیچ گونه معیار زباني یا موضوعي در نظر گرفته نشده 

اس��ت و لذا معیار محدودکننده اي در آن وجود ندارد جز اینکه 

مختّص نسخه هاي موجود در ایران است. 

1. از آنجا که فهرست های مشترک عمدتًا بر پایۀ فهرست های چاپ شده گردآوری می شوند، روشن است که منابع این آثار همانا »فهرست ها« است.
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ایران یکي از دو کشور نخست دنیا از دیدگاه دارابودن شمار 

باالي نسخه هاي خّطي است. با توّجه به این موضوع و با توّجه 

به شماِر فهرست هاي منتشرش��ده در ایران مي توان گفت که 

کش��ور ما یکي از فّعال ترین کشورها در زمینۀ فهرست نویسي 

نسخه ها بوده است. بنابراین مي توان دریافت که تهیۀ فهرست 

مشترك براي نسخه هاي خّطي موجود در ایران تا چه اندازه از 

اهمّیت برخوردار است.

فهرس��ت مورد گفت وگو به ترتی��ب الفبایي نام کتاب ها و 

رس��اله ها تنظیم شده و به همین دلیل جست وجوي یک اثر در 

آن آسان اس��ت. این گونه ویژگي ها در فهارس مشترك بسیار 

س��ودمند اس��ت. در ذیل هر اثر به مؤلّف آن و دورۀ زندگي او 

اش��اره شده و سپس نس��خه هاي موجود از اثر به ترتیب تاریخ 

کتابت آن ها درج ش��ده اس��ت. این ترتیب تاریخي نس��خه ها، 

کاربران فهرس��ت را یاري مي دهد که به س��رعت از کهن ترین 

دس��ت نویس هاي اث��ر آگاه ش��وند. البت��ه بای��د در این گون��ه 

جست وجوها به نسخه هاي بي تاریخ نیز جداگانه نظر افگند.

متن فهرس��ت در 10 جلد تنظیم ش��ده است و پس از آن 

دو جل��د دیگر به عنوان نمایه افزوده ش��ده که یکي، یعني جلد 

یازدهم، ویژۀ »مؤلّفان دست نوش��ت هاي ایران« است. در این 

جل��د، نام مؤلّفان به ترتیب الفبایي درج ش��ده و در ذیل نام هر 

نویسنده به آثار وي و صفحۀ مربوطه در متِن فهرستواره ارجاع 

داده ش��ده اس��ت. دومین نمایه که جلد دوازدهم این مجموعه 

را تش��کیل مي دهد، وی��ژۀ »کاتبان دست نوش��ت هاي ایران« 

است که فهرستي الفبایي از نام کاتبان با ارجاع به صفحاتي از 

فهرست است که دست نویس نوشته شدۀ کاتب در آن معّرفي 

شده است. این نمایه یکي از سودمندترین بخش هاي فهرست 

و مهم ترین و مبس��وط ترین فهرس��تي است که تاکنون دربارۀ 

کاتبان دستنویس ها منتشر شده است.2

سودمندي عمده و اصلي فهرس��ت مانحن فیه، شناسایي 

نس��خه هاي موجود از هر اثر در ایران اس��ت؛ اّما فواید دیگري 

نیز در آن دیده مي ش��ود. ب��راي نمونه برخي از نس��خه هایي 

که فهرست نویس��ان موّفق به شناس��ایي آن ها نشده بودند در 

این فهرس��ت با کنار هم قرار گرفت��ن اّطالعات فهارس دیگر 

شناسایي شده است.

البته نکته اي که ناگفته نباید گذاشت اینکه فهرست مورد 

گفت وگوي ما خالي از مش��کالت و معایب هم نیس��ت و این 

موارد آنگاه جلوه گر مي ش��ود که پژوهشگر به صورت دقیق به 

بررس��ي نسخه هاي یک اثر مي پردازد و شاید حّتي بتوان گفت 

که این مشکالت فراوان است؛ با وجود این باید گفت که بیشتر 

پژوهش��گران و آش��نایان با مقولۀ متون که از این فهرستواره 

به��ره برگرفته اند بر این نکته اذعان دارند که فواید فراوان این 

اثر بر معایب موجود در آن مي چربد و بس��یاري از مش��کالت 

پژوهشگران در زمینۀ نسخه یابي را مرتفع مي سازد.

صفحه آرایي و چاپ چشم نواز اثر و همچنین جلد خوب آن 

را نیز باید از ویژگي هاي این فهرس��ت مشترك به شمار آورد؛ 

ویژگي مهّمي که در سال هاي اخیر از سوي بسیاري از ناشران 

بدان کم توّجهي شده و کم تر شاهد چاپ هاي فّني و هنرمندانه 

از کتاب ها - و به�ویژه در فهارس - بوده ایم.

کتابنامه:

- تاریخ نگارش هاي عربي )4 ج(، فؤاد سزگین، ترجمۀ مهران ارزنده 

و ش��یرین ش��ادفر، به ویراس��تاري احمدرضا رحیمي ریسه، تهران، 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1380 خ.

- الت��راث العربي المخطوط في مکتبات ایران العامه )14 ج(، الس��ّید 

احمد الحسیني، قم، انتشارات دلیل ما، 1388 خ.

- فهرس��تگان نس��خه هاي خّطي حدیث و علوم حدیث شیعه )7 ج(، 

علي صدرایي خویي، قم، س��ازمان چاپ و نش��ر دارالحدیث، 1382 

– 1384 خ.
- فهرست مشترك نسخه هاي خّطي فارسي پاکستان )14 ج(، تألیف 

احمد منزوي، اسالم آباد، 1362 – 1375 خ.

- فهرست موضوعي نسخه هاي خّطي عربي کتابخانه هاي جمهوري 

اسالمي ایران )4ج(، دکتر سّید محّمدباقر حّجتي، تهران، سروش و 

سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي، 1376-1370 خ.3

- فهرس��ت نسخه هاي خّطي فارس��ي )7 مج(، احمد منزوي، تهران، 

مؤّسسۀ فرهنگي منطقه ئي، 1348 - 1353 خ.

- فهرستوارۀ کتابهاي فارسي )10 ج(، احمد منزوي، تهران ، انتشارات 

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمي، 1374 – 1386 خ.

- معجم  الّتاریخ الّتراث االس��المي ف��ي مکتبات العالم، إعداد علي 

الرضا قره بلوط و احمد طوران قره بلوط، قیصري ]ترکیا[، دارالعقبة، 

بي تا.                                                                                     ■

2. اخیراً فهرس��تی با عنوان فهرس��ت کاتبان نس��خه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانش��گاه تهران، اثر خانم پریسا کرم رضایی منتشر شده است که  

جداگانه معرفی خواهد شد.                                         3. این مجلد را نویسندۀ این سطرها تاکنون ندیده است.
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تألي�ف ميرزا محمدعلی مدرس تبریزی خيابانی، به اهتمام 

حميده حجازی. تهران: 1388

ن��گارش کت��ب دس��تور زب��ان فارس��ی عمدت��ًا ب��ه  دس��ت 

غیرفارس��ی زبانان صورت گرفته اس��ت و در مقایس��ه با سنت 

دستورنویسی مغرب زمین، سنت کهنی به شمار نمی رود. شاید 

این نکته ریش��ه در طرز تلقی خاص گذشتگان از دستور زبان 

داشته باشد، که عمدتًا آموزش دستور زبان را برای کسانی الزم 

می دانستند که بخواهند آن زبان را به عنوان زبان دوم بیاموزند؛ 

لذا کمتر اتفاق می افتاد که فارسی زبانان در ایران دست به تألیف 

دستور زبان فارسی بزند. این نکته در مورد تدوین فرهنگ های 

فارسی هم صادق است، به طوری که عمدۀ فرهنگ های مهم 

زبان فارس��ی در خارج از ایران و یا توس��ط غیرفارس��ی زبانان 

تدوین شده اند. اگر کتاب دستور زبان فارسی، معروف به دستور 

زبان پنج استاد تألیف استادان عبدالعظیم قریب، ملک الشعرای 

بهار، بدیع الزمان فروزانفر، جالل الدین همایی و رشیدیاس��می 

)1328 هجری شمس��ی( را نقطۀ آغاز دستورنویس��ی در ایران 

بدانیم، می توانیم دستورهای اولیۀ پیش از آن را به شش دسته 

تقسیم کنیم:

1. کتاب هایی که مس��تقیمًا برای دستور زبان نوشته نشده اند، 

ولی حاوی نکات دس��توری اند مانند المعجم فی معاییر اش��عار 

العج��م ش��مس الدین محمد بن قی��س رازی در قرن هفتم، یا 

لس��ان القلم در ش��رح الفاظ عجم عبدالقهار بن اسحق در قرن 

نهم؛ 

2. دس��تورهایی که در دورۀ عثمانیان در آس��یای صغیر نوشته 

ش��ده اند که نویسندگان برخی از آنها را نمی شناسیم )مانند تاج 

الع��روس و غرة النفوس از احمد بن اس��حق قیصری، رس��الۀ 

مشکل گش��ا و اقن��وم عجم در قرن نهم، وس��یلة المقاصد الی 

احس��ن المراصد، تحفۀ ش��اهدی، کتاب نحو فارس��ی، المثلة 

الفارس��یه و التحف��ة الهادیه و قواعد الفرس ) اس��اس الفرس( 

در قرن دهم، و ش��رح مفاتیح  الدریه فی قواعد الفرسی در قرن 

دوازدهم؛ 

3. دس��تورهایی که در هندوس��تاِن دوران اکبرش��اه به  دست 

ایرانیان مهاجر تألیف شده مانند میزان فارسی یا بعضی قانونان 

فارس��ی جمال الدین حسین بن سید نورهلل مرعشی شوشتری، 

جامع القواعد محمدقلی خان متخلص به محب، رس��اله ای در 

دس��تور زبان فارس��ی در هفده باب و بدون نام از ش��خصی به 

نام ش��یخ عبدالباسط، رساله ای در دس��تور زبان فارسی، بدون 

نام، از ش��خصی به ن��ام نظام الدین احم��د، مجموع القوانین از 

شخصی به نام امیر اسدهلل، منظومۀ قواعد فارسی سرودۀ کامتا 

پرشاد، قواعد فارسی روشن علی انصاری جونپوری، رسالۀ علم 

النحو، حروف تهجی، جامع القوانین و ش��جرةاالمانی همگی از 

مؤلفانی ناش��ناس، مخزن الفواید یا خزانةاالصول محمد فائق 

بن غالم حس��ن، بدیع الصرف از کاووس خان، صفوة المصادر از 

محمدمصطفی خان بن محمدروش��ن خان، دستور پارسی آموز 

عبیدهلل ب��ن امین الدین احمد س��هروردی، نهج االدب حکیم 

عبدالغنی خان رامپوری، و قند پارسی؛ 

4. توضیح��ات موج��ود در مقدمۀ لغت نامه های فارس��ی، که 

ح��اوی اطالعات��ی درباره صرف و نحو فارس��ی اس��ت مانند 

مقدمۀ وسیلة المقاصد الی احسن المراصد، رسالۀ مشکل گشا، 

فرهنگ ش��عوری یا لس��ان العجم، فرهنگ جهانگیری، برهان 

قاطع، فرهنگ رش��یدی، فرهنگ نظام، هفت قلزم و فرهنگ 

انجمن آرا ؛ 

5. دس��تورهایی که عمدتًا توسط مستشرقین اروپایی در اروپا 

منتش��ر شده اند، که فهرس��ت جامع آنها را می توان در گزارش 

اس��تاد ایرج افشار )1345( در مقالۀ »دس��تورهای سیصدساله 

برای زبان فارسی( دید؛ 

6. دس��تورهایی که در اوایل قرن بیس��تم میالدی در ایران و 

کش��ورهای همجوار به وسیلۀ ایرانیان و به زبان فارسی تألیف 

شده است. که فهرست و معرفی آنها به طور مبسوط در مقدمۀ 

لغت نام��ۀ دهخدا یافت می ش��ود. از دس��تور پنج اس��تاد به بعد 

دستور زبان فارسی: مقدمۀ قاموس المعارف

بهروز محمودی بختیاری
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نیز با دس��تور زبان هایی مواجهیم ک��ه در چهارچوب نظریات 

زبان شناسی نوش��ته شده اند و به اعتبار ذات »توصیفی« خود با 

دستورهای »تجویزی« و س��نتی باال تفاوت بنیادی دارند و به 

همین جهت موضوع بحث این یادداشت کوتاه نیستند.

اما کتاب دستور زبان فارس��ی که تألیف میرزا محمدعلی 

مدرس تبریزی خیابانی است و به اهتمام خانم حمیده حجازی 

منتشر شده اس��ت را می توان در گروه چهارم متون فوق الذکر 

قرار داد، چرا که در مقدم��ۀ متن کتابی به نام قاموس المعارف 

آمده است.

بنا بر مقدمه هایی که آقایان آیةهلل جعفر س��بحانی و دکتر 

مهدی محق��ق در ابتدای کتاب نگاش��ته اند، قاموس المعارف 

دایرةالمعارف��ی اس��ت متعلق به 1345 قمری در ش��ش جلد و 

4007 صفحه، که متن کامل آن تاکنون منتش��ر نش��ده است. 

نویس��ندۀ این اث��ر، میرزا محمدعلی م��درس تبریزی خیابانی 

)1296-1373 ق(، ع��الوه ب��ر این کتاب، اث��ر دیگری به نام 

ریحانةاالدب دارد، که در ش��رح حال علما و فضال و فالس��فه 

است. 

اما خود قاموس المعارف مجموعه ای مش��تمل بر 45000 

واژۀ متداول در فارسی و عربی و برخی زبان های اروپایی رایج 

در فارسی است، که نویسنده اش آن را در طی مدت هفده سال 

تدوین کرده اس��ت. در مقدمۀ این اثر، رسالۀ مستقلی در 184 

صفحۀ قطع وزیری به دستور زبان فارسی اختصاص یافته، که 

متن تصحیح شدۀ آن، موضوع کتاب مورد بحث ماست.

این کتاب 5 »آیین« یا فصل و یک خاتمه دارد:

1. حرکات و حروف )که اطالعات آواش��ناختی فارسی را ارائه 

می دهد(؛

2. تاریخ مختصری از زبان فارسی و آمیزش آن با دیگر زبان ها؛

3. توضیح »کلمه«، مربوط به وصف اسم و فعل و حرف؛

4. توضیح در باب »کالم و جمله«؛

5. و نهایتًا برخی نکات مربوط به نگارش و انشا.

خاتمۀ کتاب نیز به روش کار نویسنده در تدوین قاموس المعارف 

مربوط است و اطالعاتی را در مورد نحوۀ یافتن کلمات در متن 

قاموس به دست می دهد.

آنچه از مطالعه کتاب در نخستین نظر جلب توجه می کند، 

اهتمام نویس��ندۀ آن بر مفهوم دسته بندی و سامان دهی انواع 

عناصر دس��توری در زبان فارس��ی اس��ت. نویس��نده با دقتی 

وسواس گونه در متن کتاب به 55 گونه از »ادوات«، 15 گونه از 

»اس��ماء«، 10 گونه از »الفاظ«، 20 گونه از »جمالت«، 17 گونه 

از »صفات« و موارد پرش��مار دیگری پرداخته است، و به سبک 

و س��یاق اسالف خود برای هر مورد نمونه ای از نظم فارسی را 

هم به عنوان شاهد ذکر کرده است. ورود به حوزۀ اصطالحات 

تخصصی دس��توری این کتاب )که به نظر می رسد پیشنهادات 

نویس��نده باش��ند( فرصت و مجال دیگری می طلبد، و در یک 

یادداشت کوتاِه معرفی، قابل بحث نیست.

در انتهای نسخۀ تصحیح شدۀ موجود، افزوده های مفیدی 

وجود دارد ک��ه کار خواننده را در مطالعۀ اثر تس��هیل می کند: 

فهرس��ت نام ها، اقوام و گروه ها، کتاب ها، ش��هرها و کشورها، 

ابی��ات  به کاررفته در مت��ن، مصرع ها و جمالت نغ��ز، و نهایتًا 

اصطالحات دس��توری موج��ود در کت��اب. پایان بخش کتاب، 

واژه نامه ای از لغات نامأنوس متن اس��ت، که به ترتیب حروف 

الفبا و با ذکر شمارۀ صفحۀ حضور واژه ها تنظیم شده است.

کوش��ش خانم حمیدۀ حجازی در تصحیح شایس��تۀ این 

دس��تور مفید، به همراه سپاس از ناش��ر این اثر، بر دوستداران 

دس��تور زبان فارس��ی فرض است. امید اس��ت که متن کامل 

قاموس المعارف نیز روزی انتش��ار یابد و نقطۀ تاریکی از تاریخ 

دایرةالمعارف نویسی معاصر روشن گردد.                         ■
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»کتابخانۀ عالمۀ مجلس��ی«، عنوان مؤسس��ه ای انتش��اراتی � 

تحقیقاتی است که در سال 1383 ش. در قم بنیاد گذاشته شد. 

نخس��تین طرح پژوهش��ی این مرکز، تصحیح و تحقیق منابع 

کتاب مش��هور و مفصل بحاراالنوار اث��ر عالمه مال محمدباقر 

مجلسی )د.1110 ق( بود. از آنجا که بسیاری از مصادر و منابع 

بحاراالنوار منتشر نش��ده و به صورت نسخۀ خطی باقی مانده 

بودند و یا با وجود چاپ و انتشار، تصحیحی معتبر از آنها وجود 

نداش��ت، کتابخانۀ عالمۀ مجلسی کوش��ید تا این مصادر را با 

تصحیح و تحقیق شایسته چاپ و منتشر کند. عنوان مرکز نیز 

با توجه به این طرح انتخاب شده است.

کتابخانۀ عالمۀ مجلس��ی تا کنون موفق ش��ده است 23 

اث��ر از مصادر و منابع بحاراالنوار را با تصحیح و تحقیق جدید، 

مقابل��ه با نس��خه های گوناگون، و فراه��م آوردن فهارس فنی 

متعدد، به طرزی چش��م نواز چاپ و منتشر کند. در ذیل نگاهی 

می افکنیم به سه متن شیعی، که کتابخانۀ عالمۀ مجلسی آنها 

را اخیراً در سلسلۀ »مصادر بحار االنوار« منتشر کرده است.

منه�اج الصاح فی اختص�ار المصباح، عام�ه جمال الدین 

حس�ن بن یوسف بن مطهر حلی )م. 726 ق(، تحقيق: سيد 

عبدالمجيد ميردامادی، قم، مکتبة العامة المجلسی، 1430 

ق. )سلسله مصادر بحاراالنوار - 14( 

مصباح المتهج��د اثر مهم ش��یخ ابوجعفر طوس��ی )م. 460 ق( 

اس��ت که از معتبرترین کتب ادعیۀ شیعه به شمار می رود و آثار 

متعددی به صورت شرح و تلخیص و ترجمه پیرامون آن شکل 

گرفته است. یکی از مهم تریِن این آثار که تحت تأثیر مستقیم 

مصباح المتهجد تألیف ش��ده، منهاج الصالح عالمۀ حلی است 

ک��ه وی در آن مصباح المتهجد را در ده باب تلخیص و تدوین 

کرده اس��ت. عالمۀ حلی در تلخیص خود، ب��اب یازدهمي در 

پای��ان کتاب افزوده که به ذکر اعتقادات امامیه اختصاص دارد. 

این باب در حوزه های علمی امامیه به »باب حادی عشر« شهرت 

یافته و با توجه به ایجاز و در عین حال گویایی آن، بسیار مورد 

توجه واقع ش��ده و شروح و حواشی متعددی بر آن نوشته شده 

است. شهرت باب یازدهم منهاج الصالح موجب شد که صورت 

اصلی و کامل کتاب مغفول واقع ش��ود، اما خوش��بختانه اینک 

متن کامل کتاب همراه با تصحیح انتقادی »باب حادی عش��ر« 

در ضمن آن انتشار یافته است.

از وجوه اهمیت منهاج�الصالح، اضافات عالمۀ حلی نسبت 

ب��ه اص��ل و تغییراتی در ترتیب مطالب اس��ت. مهم تر از اینها، 

فت��اوای فقهی متفاوت عالمۀ حلی نس��بت به فتاوای ش��یخ  

طوسی است که وی آنها را در البه الی متن آورده است.

سه متن کهن شیعی 

از منشورات کتابخانۀ عالمۀ مجلسی

ن. هـ . آ.
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المجموع�ة الحدیثي�ة )مختص�ر بصائر الدرجات س�عد بن 

عبدهلل اشعری(، حس�ن بن سليمان حلی عاملی )زنده در 

802 ق(، تحقيق: مش�تاق صالح مظفر، ق�م، مکتبة العامة 

المجلسی، 1430 ق. )سلسله مصادر بحاراالنوار - 17(

حسن بن سلیمان حلی عاملی از علمای شیعی قرن هشتم و 

نهم و شاگردان شهید اول است. وی مجموعه ای از احادیث 

را در کتابی گرد آورده که از دیرباز به مختصر بصائر الدرجات 

مجموعۀ  که  دانست  باید  حال  این  با  است.  یافته  شهرت 

حدیثی گردآوردۀ وی تنها اختصاری از کتاب بصائر الدرجات 

سوم،  قرن  شیعی  مؤلف  و  راوی  اشعری،  عبدهلل  بن  سعد 

دیگر کتب  از  که  نیز هست  دیگر  احادیثی  و حاوی  نیست 

که  آنجا  از  حال،  این  با  است.  شده  برگزیده  شیعه  مشهور 

الدرجات  بصائر  از  برگرفته  کتاب  این  از  عمده ای  بخش 

اشعری است، به مختصر بصائر الدرجات مشهور شده است. 

شایان یادآوری است که کتاب بصائرالدرجات اشعری را که 

کتاب  با  نباید  را  نیست  موجود  آن  از  کاملی  نسخۀ  اینک 

مشهور بصائر الدرجات اثر صفار قمی یکی پنداشت. 

مجموعۀ حس��ن بن س��لیمان حلی مجموعًا حاوی 585 

روایت اس��ت که در آغاز هر یک سلس��لۀ س��ند و یا نام کتاب 

منقولٌ عنه آمده است. 

معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ابوالفتح محمد بن علی بن 

عثمان کراجکی )م. 449 ق(، تحقيق: سيد حسين موسوی 

بروجردی، قم، مکتبة العامة المجلسی، 1430 ق. )سلسله 

مصادر بحاراالنوار - 18( 

ابوالفتح کراجکی از علما و محدثان مشهور شیعی در قرن پنجم 

است. کراجکی آثار متعددی تألیف کرده که از جملۀ آنها کتاب 

حاضر اس��ت. معدن الجواهر کتابی حدیثی اس��ت که کراجکی 

در آنه��ا احادیث ع��ددی را که به ذکر و تش��ریح خصلت های 

گوناگ��ون با تقس��یم بندی می پردازند گردآوری کرده اس��ت. 

ابواب کتاب، به ترتیب از احادیثی که به یک خصلت می پردازند 

آغاز می ش��ود و به احادیث مربوط به خصلت های ده گانه پایان 

می یاب��د. این کتاب مجموعًا ح��اوی 306 حدیث کوتاه و بلند 

است. نکتۀ ش��ایان توجه آن است که کراجکی این احادیث را 

به صورت مرسل نقل کرده و سلسلۀ سند خود تا راوی اولیه را 

در آغاز احادیث نیاورده اس��ت. این امر می تواند نشانۀ آن باشد 

که کراجکی در تألیف این کتاِب نس��بتًا مختصر مخاطبان عام 

را مّد نظر داشته است. 

معدن�الجواه��ر پیش از این دو بار به چاپ رس��یده بود، اما 

چاپ حاضر به جهت مقابله با نسخ متعدد، فهرست های کارآمد 

و مصدریابی روایات، بر چاپ های پیشین برتری دارد. 

■
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کت�اب الوحش�ّيات، تألي�ف ابوتم�ام حبي�ب بن اوس 

طائ�ی، به کوش�ش محمدرضا ابوئی مهری�زی و وحيد 

ذوالفقاری، با پيشگفتار احمد مهدوی دامغانی، ميراث 

مکتوب، تهران، 1389. 75 + 265 + 8 صفحه.

ابوتّمام از ش��عرای ب��زرگ عرب در قرن دوم و س��وم هجری 

)متوفی 231 ه� .( اس��ت که نه تنها خود شاعری توانا بود بلکه 

جامع اش��عار ش��عرای دیگر هم بود که با حس��ن انتخاب خود 

گزیده ای از بهترین اشعار عربی را در زمینۀ حماسه و زمینه های 

دیگر جمع آوری نموده است و چون ذوق شاعری قوی داشته، 

انتخابات او طبعًا از میان بهترین و زیباترین اشعار بوده است.

پدر ابوتّمام مس��یحی و صاحب میخانه ای در دمشق بود و 

نامش ثادوس یا ثیودوس بود و چون ابوتّمام به اس��الم گرایید 

نام پدر خود را به »اوس« تغییر داد و نسبت خود را به قبیلۀ طّی 

رسانید و خود را »طائی« نامید. دیوان شعر او از بهترین دواوین 

شعر عربی دانسته شده است که شامل مدیح، مراثی، معاتبات، 

وصف، غزل، مفاخره، وعظ، زهد و هجاس��ت و برخی از اعاظم 

ادبای قدیم و جدید به ش��رح و تفسیر اشعار او و مقایسۀ بین او 

و ش��اعران بزرگ معاصرش چون بحتری و متّنبی پرداخته اند 

و برخی رقمی بالغ بر چهل و یک ش��رح بر کتاب الحماس��ۀ او 

برش��مرده اند که برخی از معاریف اهل فضل همچون مرزوقی 

اصفهانی )د. 421 ه� .( و ابوالعالی معّری )د. 449 ه�  .( و اعلم 

ش��نتمری )د. 476 ه� .( و خطیب تبریزی )د. 502 ه� .( و ابن 

فندق )د. 565 ه� .( از جملۀ آنها بوده اند.

ابوتّم��ام بنا ب��ه تحقیق آقای مه��دوی دامغانی در مقدمۀ 

کتاب مانحن فیه ش��یعۀ امامی بوده اس��ت و اش��عاری در این 

زمینه دارد لکن به شیوۀ معاصرانش به دربار خلفای عباسی راه 

یافته اس��ت و او معاصر پنج تن از این خلفاء از هارون الرشید تا 

الواثق باهلل بوده است و �� بنا به نوشتۀ پسرش �� خود در سال 

188 هجری در جاس��م از توابع دمشق به دنیا آمده که مطابق 

اواخر دورۀ هارون بوده اس��ت و در میانسالی در 43 سالگی در 

موص��ل وفات یافته و گفته اند ک��ه او 14 هزار ارجوزه از اراجیز 

عرب و تعداد کثیری قصیده و قطعه حفظ داش��ته و جز دیوان 

شعرش چند کتاب هم نوشته که مهمترین آنها دیوان الحماسه 

و نقائض جریر ورخطل و کتاب حاضر یعنی الوحشّیات است. 

دیوان الحماس��ه و الوحش��ّیات ش��امل گزیده های اشعار 

عرب در زمینه های حماس��ه �� که مهمترین بخش و نخستین 

آنهاست �� و مراثی و ادب و نسیب و تشبیب و هجا و سماحت 

و مهمان��داری و صفات و پی��ری و لطائف و نکوهش زنان )هر 

کدام در ده باب( است.

نگارش کتاب الحماس��ه داستانی دارد بدین شرح که چون 

ابوتّمام از نزد عبدهلل بن طاهر، والی خراسان، برای بازگشت به 

وطن راهی عراق شد، در همدان برفگیر شد و راه ها در اثر برف 

و بوران ش��دید مسدود گردید؛ ناچار در آن شهر ماند و یکی از 

افاض��ل همدان به نام ابوالوفا محمد بن عبدالعزیز او را در خانۀ 

خ��ود پذیرفت و از او پذیرائی کرد و کتابخانۀ خود را که حاوی 

کتب ش��عرای مهم بود در اختیار او گذاشت و ابوتّمام در مدتی 

که در آنجا بود اش��عار منتخب خود را از این کتب اس��تخراج و 

تح��ت عنوان دیوان �الحماس��ه تدوین کرد که بع��داً این کتاب 

به وس��یلۀ یکی از علما به ن��ام ابوالعواذل دینوری از همدان به 

اصفهان برده ش��د و مورد اقبال دانشمندان آن دیار واقع گردید 

و شهرت یافت.

اما الوحشّیات یعنی اشعار وحشی که مختصرتر از الحماسه 

اس��ت و اگرچه ممکن است در همان همدان فراهم شده باشد 

اما شهرت آن را نیافت. وحشّی در عربی چند معنا دارد که یکی 

از آنها »جانور بیابانی فراری از مردم« اس��ت که »با مردم انس 

ندارد« مانند درندگان و غزال و گاو وحشی و غیره که این معنا 

در فارس��ی معروف اس��ت. معنی دیگر آن »نامأنوس و غریب« 

اس��ت که به خصوص به لغات نادر و کم کاربرد اطالق می شود 

و در اینج��ا وحش��ی به معنای »اش��عار ناش��ناخته و نامأنوس« 

است. ابوتّمام در کتاب الحماسه معروف ترین اشعار را گردآوری 

ـّات کتـاب الوحشی

مصطفی ذاکری
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کرده اس��ت و از هر شاعر چند بیتی که به نظرش مهم تر آمده، 

برگزیده و ذکر کرده اس��ت. اما اشعار کمترشناخته شدۀ شعرا را 

در آن کتاب نیاورده و آنها را در این کتاب تدوین کرده است.

ظاهراً این کتاب به نام اختیارالمقّطعات هم خوانده ش��ده 

است یعنی انتخاب قطعات ولی چون مانند حماسه شامل اشعار 

معروف ش��عرای متقّدم نبوده اس��ت چندان جلب توجه نکرده 

و از آن در مناب��ع موجود یادی نش��ده اس��ت و به همین دلیل 

نس��خه های آن نایاب اس��ت و تا این اواخر فقط یک نس��خه 

از آن ش��ناخته شده بود که ش��خصی به نام علی بن احمد بن 

ابی الجیش بوازیحی در آخر ماه ربیع الثانی س��ال 637 ه� . آن 

را کتاب��ت کرده و اکنون در کتابخانۀ س��لطان احمد س��وم در 

توپ قاپی سرای در استانبول نگهداری می شود و از روی همان 

در س��ال 1963 می��الدی چاپی انتقادی به اهتم��ام عبدالعزیز 

میمنی و رجکوتی از دانش��مندان بزرگ پاکستانی با همکاری 

محمود محمد شاکر در دارالمعارف قاهره چاپ شد که تعلیقات 

گرانبهای دانشمند مذکور بر ارزش آن بسیار افزوده است.

ام��ا اکنون نس��خۀ دیگری از این کتاب در یزد پیدا ش��ده 

است که ش��خصی به نام ابوالفرج بن ابی المعالی بن ابی الفرج 

آن  را در شوال 550 نوشته است یعنی 87 سال پیش از نسخۀ 

اس��تانبول و ضمنًا کاتب این نس��خه خود مردی دانشمند بوده 

اس��ت که آن را برای خود استنساخ کرده و حواشی متعددی بر 

آن افزوده اس��ت که غالبًا از افادات دانش��مندی دیگر به نام  یا 

شهرت »اوحد« بوده و این اوحد استاد ابوالفرج و خود از شاگردان 

بالفصل ابومنص��ور مدهوب بن احمد بن محمد جوالیقی بوده 

است که کتاب معروف المعّرب عن الکالم االعجمی را نوشته 

اس��ت )د. 540 ه� . در بغ��داد( و در چند ج�ای این نسخه قید 

شده اس��ت که اوحد از جوالقی چنین نقل کرده است )جوالقی 

ظاهراً صورت صحیح تر جوالیقی اس��ت ولی جوالیقی در نام او 

معروف تر است(.

این نس��خه را آقای دکتر وحید ذوالفقاری از قهوه خانه ای 

در جنب مس��جد جامع یزد که ضمنًا عتیقه فروش هم هس��ت 

خریداری کرده اس��ت و در کتابخانۀ ش��خصی خود نگهداری 

می کند و اکنون از روی این نس��خ چاپ عکسی یا به اصطالح 

نسخه برگردانی به قطع اصلی به وسیلۀ مرکز پژوهشی میراث 

مکتوب چاپ و منتش��ر ش��ده اس��ت که هدیه ای است بزرگ 

ب��ه دوس��تداران ادبیات عرب که اکنون نس��خۀ منّقح و تقریبًا 

بی غلطی از این کتاب را در دست خواهند داشت. 

ضمن��ًا بای��د گفت که متأس��فانه نس��خۀ یزد ک��ه اکنون 

نس��خه برگردان آن چ��اپ ش��ده اس��ت بین 15 ت��ا 17 برگ 

افتادگی دارد که از روی مقایس��ۀ این نس��خه با متن چاپ شده 

از روی نسخۀ استانبول معلوم شده است اما خط نسخ واضح و 

اعراب گذاری صحیح و بی غلطی نس��بی آن جبران این کمبود 

را می کند.

این چاپ مزایایی هم دارد؛ نخس��ت اینکه پیشگفتاری به 

قلم دانش��مند متبّحر در ادبیات عرب یعنی آقای احمد مهدوی 

دامغانی دارد که عالوه بر ش��رح مستوفایی از چگونگی نسخۀ 

یزد توضیحاتی دربارۀ اش��تباهات نسخه های یزد و استانبول و 

ایرادهایی بر حواشی و تعلیقات چاپ استانبول دارد که بر ارزش 

کتاب بسیار می افزاید و سپس پیوست های سودمندی در آخر 

کتاب آمده اس��ت که نخست فهرس��ت ابیاتی است که نسخۀ 

یزد بر چاپ قاهره اضافه دارد که به پنجاه بیت می رس��د و دوم 

فهرس��ت ابیاتی است که چاپ قاهره بر نسخۀ یزد اضافه دارد 

که بالغ بر شانزده بیت می شود و سوم تصویر صفحاتی از چاپ 

قاهره که از نس��خۀ یزد ساقط شده است که از صفحۀ 157 تا 

ص 190 ادامه دارد و پیوس��ت چهارم شامل فهرست تطبیقی 

عناوین نس��خۀ یزد با عناوین چاپ قاهره اس��ت که از صفحۀ 

191 تا 228 کتاب آمده است.

کتاب با فهارس اشخاص، اقوام و قبایل و تیره ها، اماکن و 

ایام عرب پایان می یابد. ترجمۀ عربی مقدمۀ  کتاب به قلم آقای 

آذرشب و ترجمۀ انگلیسی مقدمه نیز به قلم آقای امیدساالر در 

خاتمۀ کتاب آمده است.

■
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چون من در این دیار،جشن نامۀ استاد دکتر رضا انزابی نژاد، 

به کوش�ش محمدرضا راش�د محصل، محمدجعفر یاحقی، 

سلمان ساکت، تهران: سخن، 1389، 656 صفحه

نام دکتر انزابی نژاد در عرصۀ پژوهش های ادبی نامی�ست آشنا. 

مردی که هرچند در تبریز به دنیا آمده اس��ت، سال های زیادی 

از دوران بالندگ��ی و فروزندگی خود را در خراس��ان و مش��هد 

س��پری کرده اس��ت �� چه در جوانی و در جامۀ آموزگاری، چه 

در میانس��الی و در کسوت استادی �� او در زمرۀ استادانی است 

که هم کالس های درس س��ودمند و پرباری داش��ته و هم در 

عرصه های مختلف پژوهش��ی، از تصحی��ح و ترجمه و تألیف، 

کارنامه ای درخش��ان بر جا گذاشته است. آن یکی را شاگردان 

بسیارش که امروزه در سراسر ایران پراکنده اند، گواهی می دهند 

و این دیگری را آثار ماندگار و جاودانش چون تصحیح مقامات 

حمیدی، ترجمۀ فرهنگ الرائد و ترجمۀ ثمارالقلوب ثعالبی.

از مهمترین ویژگی های معلمی اش نظم، س��خت گیری، 

دقت، باریک بینی، جدیت و البته مهربانی است و از اساسی ترین 

خصیصه های پژوهندگی اش به کاربردن نثری زیبا، شاعرانه و 

دلنش��ین در کتاب ها و مقاالت است که امروزه سوگمندانه به 

بهان��ۀ »اثر علمی و تحقیقی بودن« و ده ها بهانۀ دیگر از جامعۀ 

دانشگاهی و ادبی رخت بر بسته است.

چ��ون من در ای��ن دیار عنوان جش��ن نامه ای اس��ت که 

گروه زبان و ادبیات فارس��ی دانش��گاه فردوسی )قطب علمی 

فردوسی شناس��ی( به کوشش و خواس��تاری دکتر محمدرضا 

راشدمحصل، دکتر محمدجعفر یاحقی و سلمان ساکت برای او 

فراهم آورده است. در مقدمۀ کتاب می خوانیم: 

»چ��ون من در این دی��ار« را از حافظ ب��ه وام گرفتیم برای 

عنوان جشن نامۀ دکتر رضا انزابی نژاد، آموزگار پژوهنده ای 

که از آذربایجان برخاس��ت و تا خراس��ان را درنوردید تا در 

این س��رزمین اهورایی چراغداری کند با جهانی یکرنگی و 

یکدلی و مهرآوری، نه یک س��ال و دو سال که ده ها سال؛ 

نه در یک جا و دو جا، که در چندین ش��هر از تبریز و گناباد 

و نیشابور گرفته تا تهران و مشهد.

این کتاب در هشت بخش تنظیم شده است که بخش نخست 

با عنوان »س��خن آشنا« دربردارندۀ سال ش��مار زندگی استاد و 

کتاب شناس��ی تفصیلی آثار ایشان، شامل کتاب، مقاله، میزگرد 

و پایان نامه های هدایت ش��ده اس��ت. در این بخش استادان و 

دوس��تانی چون دکت��ر منصور ثروت و دکتر به��روز ثروتیان و 

نیز ش��اگردانی چ��ون اصغر ارش��اد س��رابی و حمیدرضا آژیر 

قلم فرس��ایی کرده اند. در این میان نوش��تۀ دکت��ر ثروت با نام 

»از ی��ادگاران یار مهربان«، رنگ و بویی دیگرگون دارد چرا که 

افزون بر بیان خاطراتی زیبا و جذاب، هنر و اس��تعداد اس��تاد را 

در داس��تان پردازی از خالل مقدمه های کتاب های وی معرفی 

و بررسی کرده است.

بخ��ش دوم »زب��ان خموش ولیکن« ن��ام دارد که با مقالۀ 

»یاق��وت زکات« از اس��تاد محت��رم، دکتر محمدرضا ش��فیعی 

کدکنی آغاز می ش��ود. دیگ��ر مقاالت این بخ��ش عبارتند از: 

»کاغذین جامه، پیراهن کاغذین )از آیین تا کلمه(«، دکتر محمود 

چون من در این دیـار

سهیال یوسفی*

* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
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عابدی؛ »خاقانی و کاربرد الفاظ در معانی غریب«، دکتر عباس 

ماهیار؛ »نقل قول مفس��ران دربارۀ شق القمر«، علیرضا ذکاوتی 

قراگزلو؛ »مآخذ و گویندگان اشعار عربی منشآت خاقانی«، دکتر 

حامد خاتمی پور؛ »صن��وان و غیر صنوان«، دکتر بهرام گرامی؛ 

»واژۀ فقیه و یکی از معانی آن در نگارش های تازی و پارسی«، 

جوی��ا جهانبخش و »تأم��ل در چند موض��ع جغرافیایی تاریخ 

جهانگشای جوینی«، مهدی سیدی.

بخ��ش س��وم با ن��ام »کیمیای م��راد« به مق��االت حوزۀ 

اسطوره شناس��ی، ادبیات حماسی و شاهنامه اختصاص دارد که 

عنوان برخی از مقاالت آن عبارت اس��ت از: »از اژدهای سه سر 

اوس��تا تا جبار سه س��ر در گزارش یاقوت حموی«، دکتر چنگیز 

موالیی؛ »کارب��رد نادری از مصدر ُخَوس��َتن در زبان پهلوی«، 

دکتر مهش��ید میرفخرایی؛ »نکات مشترک در زندگی زردشت 

و ابراهیم خلیلی«، دکتر محمدتقی راش��دمحصل؛ »اندیوشهر، 

سروستان، گندش��اپور، سوراب«، ابوالفضل خطیبی؛ »رویارویی 

و نبرد دو خویش��اوند نزدیک در روای��ات پهلوانی ایران«، دکتر 

سجاد آیدنلو.

بخ��ش چه��ارم با عنوان »گش��اد کار مش��تاقان« با مقالۀ 

ارزش��مند »سه مسّمط تازه از مسعود سعد« از دکتر علی اشرف 

صادقی آغاز می ش��ود. دیگ��ر مقالۀ مهم و درخ��ور توجه این 

بخش »شمس تبریزی هندوس��تان« از والدیمیر ایوانف است 

ک��ه به ترجمۀ دکت��ر پرویز اذکایی در ای��ن مجموعه به چاپ 

رسیده است.

بخ��ش پنجم »صحبت باغ و به��ار« نام دارد که مهمترین 

مقاالت آن عبارت اس��ت از: »سبک چیس��ت؟«، دکتر محمود 

فتوحی؛ »قافیه از نگاهی دیگر«، دکتر علیرضا مظفری؛ »تحلیلی 

توصیفی از کاربردهای عناصر اسالمی در شعر رودکی«، دکتر 

عبدهلل رادمرد؛ »ش��هر پ��اکان اقبالنام��ه و بازخوانی حکیمانۀ 

نظامی از بن مایه ای عارفانه«، دکتر فرزاد قائمی؛ »تاریخ بیهقی 

و کلیله و دمنه«، دکتر محمدجعفر یاحقی.

بخش ششم به ادبیات معاصر ویژگی یافته و »نسیم صبح 

س��عادت« نام گرفته اس��ت و مقاالت آن عبارت اس��ت از: »باز 

یادی از ش��هریار«، دکتر توفیق س��بحانی؛ »گوین��د که امید و 

چه نومید!...«، دکتر محمدرضا راش��دمحصل؛ »نقد و بررس��ی 

محتوای ادبیات داس��تانی ک��ودک در دهۀ هفتاد در گروه های 

س��نی الف، ب، ج«، دکتر مه دخت پورخالق��ی چترودی و الهه 

چیت س��ازی و »بازخوانی راز یک عش��ق در آثار هدایت« دکتر 

ابراهیم رنجبر.

بخش هفتم ب��ا نام »آویزه« مقاله ای مفصل و جالب توجه 

از محمدحس��ین ساکت با عنوان »وامستانی واژگانی« است که 

واژه ه��ای مهاجر در زبان ت��ازی را که به زبان های دیگر مانند 

انگلیسی، اس��پانیایی، پرتغالی، فرانسوی، یونانی و حتی چینی 

رفته است، معرفی و بررسی کرده است.

بخش پایانی کتاب »تصاویر« است که دربردارندۀ نمونه ای 

از دس��ت خط استاد �� که نامه ای است از سوی ایشان به گروه 

آموزش��ی �� و عکس های ایشان در سنین مختلف است. شاید 

خواندن بخش��ی از دست خط استاد و نامۀ از سر عشق و شور و 

احساس خالی از لطف نباشد:

به نام خدا

ریاست محترم دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی

با احترام دیروز جمعه، 12 مرداد 1380 س��ری گردانیدم و نگاهی به 

پس پشت افکندم. خطی دیدم به درازای چهل و یک سال و نه ماه 

و چند روز؛ در تأمل و تنهایی خود به این راه دراز اندیش��یدم. چهل 

و یک س��ال و نه ماه و چند روز عاش��قانه رفتن و دویدن و افتادن و 

برخاستن... اما همیشه و هر دم عاشقانه رفتن، و راهی را سپردن که 

رد پای پیامبران و پاکان و نیکان را جسته ام و دیده ام...

تم��ام دیروز پوش��ه های بس��یار را گش��تم تا نخس��تین حکم 

اس��تخدامم را پی��دا کنم. نیافتم؛ اما ه��زاران حکم و ابالغ و برگ و 

برگچۀ نقل و انتقال و تقدیر و... یافتم. 

...یقی��ن دارم اگر ده بار دیگر به دنی��ا بیایم و در انتخاب ده ها 

ش��غل و شیوۀ آسان و پر حش��مت و درآمد مخیر کنندم، باز کالس 

س��رد در زمس��تان و گرم در تابس��تان و گچ و تخته سیاه را بر همه 

ترجیح خواهم داد.

ب��ه ه��ر روی هر راهی پایان��ی دارد و هر رفت��ن و دویدنی به 

نقطه ای می رس��د. این ناموس هستی است و کس را از آن گریز و 

گزیری نیس��ت. اینک پس از چهل و یک س��ال و نه ماه و چند روز 

درخواس��ت بازنشس��تگی می کنم، اما یقین دارم که دل از درس و 

کالس و دانشجو نخواهم برید.

با احترام، رضا انزابی نژاد 

■
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س�راج الس�ائرین، احمد جام نامقی )ژنده پي�ل(، با مقدمه، 

تصحيح و توضيح حس�ن نصيری جامی، تهران:پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، شصت + 480 ص.

ابونصر احمدبن ابی الحس��ن بن احمدب��ن محمد بن جریر بن 

عب��دهلل بن لیث بََجلی نامق��ی جامی  )536 � 440( معروف به 

پیر جام، شیخ االس��الم و ژنده پیل یکی از مشایخ بنام خراسان 

در عهد سالجقه است. وی در قریه نامق از قراء ترشیز خراسان 

ب��ه دنیا آمد. دودم��ان او از نژاد عرب یمنی و از اعقاب جریربن 

عبدهلل بََجل��ی - صحابی معروف - بودند. از دوران کودکی 

او اط��الع زیادی وجود ندارد جز اینکه خان��واده اش از زارعان 

س��اده دل آن دیار بودند. او در دورۀ کودکی خواندن و نوش��تن 

نیاموخت و تا س��ن بیست و دو سالگی آنچنان که خود می گوید 

عمر را در بطالت و خوش گذرانی س��پری کرد. اما در طی یک 

تحول روحانی از دنیای بی بندوبار خویش توبه کرد و به تصوف 

پناه برد. در این مدت به کس��ب عل��م و معرفت روی آورد و با 

قرآن و حدیث آشنایی یافت. او که به کوه های نامق رفته بود، 

پس از دوازده س��ال ریاضت و خلوت نشینی در حالی که حدود 

چهل س��ال از عمرش می گذش��ت از عزلت کوهستان بیرون 

آمد و ش��روع به وعظ و ارشاد مردم کرد.   مریدان بسیاری گرد 

او جمع ش��دند. سلطان وقت - سلطان سنجر - در حق وی 

اعتقاد تمام داش��ت. زهد، س��ادگی و صراحت کالم شیخ احمد 

ج��ام موجب نفوذ روحانی او در دل دیگران بود. او مانند خواجه 

عب��داهلل انصاری، طریقت را با ش��ریعت جمع می نمود و حفظ 

ش��ریعت از اصول تعالیم او به ش��مار می آمد که این امر یادآور 

طریقۀ قش��یری و امام محمد غزال��ی - در اواخر عمر - نیز 

ب��ود. خانقاه او در معدآباد، در نزدیکی جام، یکی از مراکز فعال 

تصوف خراس��ان به  شمار می آمد. او سفرهایی به نقاط مختلف 

کرد و در این سفرها بود که نفوذی در طبقات مختلف به وجود 

آورد و مردمان��ی به گرد او آمدن��د. رابطۀ او با معاصرانش قابل 

تأمل و بررس��ی اس��ت. از دالیل گس��ترش حکایات و روایات 

پیرامون کرامات وی، طول عمر، نیز کثرت مریدان و فرزندان 

بود. او در نود و ش��ش س��الگی پس از بازگش��ت از س��فر حج 

در س��ال 536 در خانقاه خود درگذش��ت. آرامگاهش زیارتگاه 

معتقدانش شد و به »تربت شیخ جام« معروف شد.  

اف��کار و آراء عرفان��ی احم��د ج��ام را می ت��وان از طریق 

نوش��ته هایش دریافت. کالم او س��اده، قاطع و واعظانه است. 

همۀ آثار او منثور اس��ت و جز بعض��ی از قطعات و رباعیات، از 

ش��عر وی چیزی باقی نمانده اس��ت. البته دیوانی به او منسوب 

اس��ت که از وی نیست زیرا متضمن پاره ای از مضامین وحدت 

وجودی است که با طریقت و مشرب شیخ در التزام به شریعت 

مغایر است. ش��یخ احمد جام حدود چهارده جلد کتاب و رساله 

در آداب ش��ریعت و طریقت و حقیق��ت تألیف کرد که می توان 

دربارۀ کتاب سراج السائرین

نـدا سقایـی
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به مفتاح النجات )522(، روضةالمذبین )520(، سراج الس��ائرین 

)512(، انس�التائبین، رسالۀ س��مرقندیه، کنوز الحکمه )533(، 

بحار�الحقیقه )527( را نام برد. بسیاری از آثار دیگر او همچون 

مفتاح القل��وب، فتوح ال��روح، تذکی��رات، اعتقادنامه، زهدیات و 

بخش مهمی  از اش��عار و دیوانش در گذر زمان و آشفتگی های 

روزگار از میان رفته و تنها نامی از آنها برجای مانده است.

درب��ارۀ احمد جام کتاب هایی پرداخته اند مانند نورالحقایق 

از پس��رش ظهیرالدین عیس��ی، رس��اله ای از پس��ر دیگرش 

شهاب الدین اسمعیل، مقامات سدیدالدین محمد بن موسی بن 

یعقوب غزنوی، خالصةالحقایق از عمادالدین فاریابی، مقامات 

از رضی الدی��ن علی بن ابراهیم ب��ن الیاس تایبادی، مقامات از 

احمد ترخستانی، خالصةالمقامات از ابوالمکارم بن عالءالملک 

جامی، مقامات از درویش عل��ی بوزجانی، مقامات از تاج الدین 

محم��ود بوزجانی و منظومه ای از بهاءالدی��ن جامی. بعضی از 

این کتاب ها از بین رفته اند و بعضی به چاپ رس��یده اند. کتاب 

خالصةالمقام��ات ابوالم��کارم در س��ال 1335 در الهور چاپ 

س��نگی  و کتاب مقامات ژنده پیل به کوش��ش حش��مت موید 

س��نندجی در س��ال 1345 در تهران چاپ شده است. مقامات 

ژنده پیل، اثری است مشحون از غلو و خرافات دربارۀ کرامات 

ش��یخ که یکی از مریدان س��اده اندیش و خوش باور او آن را در 

اثبات بزرگی شیخ جام نوشته است.

ش��کی نیس��ت که از طریق خود آثار شیخ می توان چهره 

واقعی او را شناخت و حقیقت احوال و آراء او را از میان تصاویر 

مبالغه آمیز و احتمااًل نادرست راویان و مقامات نویسان پیدا کرد. 

عالوه بر این، مطالعۀ آثار او مانند بررسی زندگی و اندیشه دیگر 

ب��زرگان تصوف یکی از راه های اس��تخراج تاریخ فکر و تاریخ 

اجتماعی-فرهنگی ایران اس��ت ک��ه از این رهگذر می توان به 

مصداق حقیقی تاریخ، به معنای امروزین، که آگاهی از زندگی 

عامۀ مردم و اوضاع و احوال اجتماعی است دست یافت. 

این امر شاید یکی از دالیلی است که حسن نصیری جامی 

برای تصحیح سراج الس��ائرین داشته است. زیرا با ارائۀ این اثر 

شیخ جام حقیقی را می توان فارغ از شیخ جام ساخته و پرداخته 

کرامت بافان و مقامات نویس��ان شناخت. پیش از این، نصیری 

جامی کتاب کنوزالحکمۀ شیخ جام )1387، تهران: پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( را در کارنامه خود ثبت کرده 

بود.

کتاب سراج السائرین را می توان اثری اخالقی و اجتماعی 

دانس��ت ک��ه در آن بعضی از مس��ائل و دغدغه های آن عصر، 

بخصوص در حوزه عرفان و تصوف و نظام خانقاهی خراس��ان، 

بروز یافته اس��ت. کتاب در اصل دارای چهار مجلد بوده اس��ت 

که یک مجلد آن در فترت چنگیز از بین رفته و سه مجلد دیگر 

در هفتاد و پنج باب تا قرن نهم و زمان تألیف خالصةالمقامات 

)س��ال 840( موجود بوده ولی پ��س از هجوم ها و ایلغارها تنها 

بیست و چهار باب �� قریب به یک سوم �� باقی می ماند که در 

نسخه ای یگانه در کتابخانۀ ملک �� وابسته به کتابخانه آستان 

قدس رضوی �� موجود است.

ای��ن اثر را از نظر تاریخی اولین اث��ر احمد جام نمی دانند، 

اما معتقدند که اولین اثر تاریخ دار اوست؛ چنانچه خود نویسنده 

تصری��ح می کند سراج الس��ائرین حاصل تجربی��ات عرفانی و 

الهامات غیبیش است. موضوعات آن متنوع است. شیخ جام از 

مسائل عرفانی و روحانی گرفته تا مسائل اجتماعی را با کالمی 

زیبا و واعظانه، مس��تدل به آیات و اخبار و آراء عارفانه-زاهدانه 

بیان می کند. بنا بر ضرورت و اهمیت آن موضوعات و بر اساس 

توجه ش��یخ به مسائل، حجم مطالب باب ها متفاوت است. این 

بیست و چهار باب در بیان فرق ها و تفاوت هاست؛ مثاًل:

ب��اب اول »در فرق میان حال و محال«؛ باب دوم »در فرق 

میان آس��ایش خلق و هوی پرس��تی«؛ باب سوم »در فرق میان 

خانق��اه داری و دکان داری«؛ باب چه��ارم »در فرق میان پیری 

و خواجگی جس��تن«؛ باب پنجم »در ف��رق مریدی و کاهلی و 

بی کاری« و...

وی در ای��ن باب ها، ابتدا به توضیح ه��ر یک از دو مؤلفه 

متفاوت می پردازد و س��پس با اش��اره به آی��ات، اخبار، امثال و 

حکایات، فاصله ها و تفاوت های آن مقوله ها را در سلوک دینی 

و عرفان��ی و تعامالت اجتماعی برمی ش��مارد. او می خواهد به 

خصلت »س��راج«، به روشنی و وضوح، به نقد راستی و ناراستی 

بپ��ردازد. در اول هر باب مجموع��ه ای از القاب و عناوین برای 

ش��یخ ذکر شده که به احتمال زیاد این قسمت ها الحاقی است 

و آن را مریدانی که به کتابت س��خنان ش��یخ در مجلس وعظ 

می پرداختند بدان اضافه کرده اند.

نثر سراج الس��ائرین از نمونه های نثر مرسل دورۀ غزنوی و 

سلجوقی و متأثر از سنت مجلس گویی و خطابه های منبری است 

که حدود چهارصد سال پیش از شیخ جام سابقه داشته است.
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کتاب شامل پیشگفتار و مقدمۀ مصحح، متن، توضیحات 

و فهرست ها )فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرست امثال، 

فهرس��ت اشعار، فهرس��ت اعالم، فهرس��ت اصطالحات مهم 

خانقاه��ی، فهرس��ت اصطالحات و ترکیبات مه��م، راهنمای 

تعلیق��ات و فهرس��ت مناب��ع و مآخذ( اس��ت. نصی��ری جامی 

مقدمه اش را در پنج بخش نوشته است:

بخ��ش اول مقدم��ه تأمل��ی اس��ت ب��ر س��اختار کتاب 

سراج الس��ائرین؛ در این بخش موض��وع، هدف مؤلف از تألیف 

کت��اب، تاری��خ ن��گارش و... بیان می ش��ود. س��اختار کتاب با 

کتاب های دیگر ش��یخ مقایسه می شود. در همین بررسی ها به 

ای��ن احتمال می رس��د که مقدمۀ اثر بعدها به آن اضافه ش��ده 

اس��ت. اما چون اس��اس کار مصحح مبتنی بر تک نسخه بوده 

است از اظهارنظر قطعی پرهیز می کند.

بخ��ش دوم جلوه های��ی از مجلس گویی و نثر ش��یخ جام 

را بازگ��و می کن��د؛ این نثر آمیزه ای اس��ت از جمالت واعظانه 

و سرش��ار از تحذیر و انذار با نثر ش��اعرانه و ذوقی. مصحح به 

نمودهای این اس��لوب ادبی می پردازد که ش��امل خطاب ها و 

تحذیره��ا، خوداتهامی ها، تکنیک های کالمی ش��یخ، توجه او 

به زبان ادبی و س��خن آفرینی، ظراف��ت او در به کاربردن آیات 

و اخبار، ترجمه های زیبا و اس��تفاده از اش��عار، امثال و حکایات 

است.

بخش س��وم در خص��وص پیام های اخالق��ی و اجتماعی 

شیخ اس��ت. مصحح معتقد است که این کتاب جنبۀ اجتماعی 

و اخالقی پرتأثیری دارد. ش��یخ احمد جام همچون یک مصلح 

اجتماعی به مسائل این حوزه ها توجه دارد چنانکه می توان این 

اثر را یک نصیحت نامۀ اجتماعی و اخالقی منس��جم دانس��ت. 

پس، مصحح به مهم ترین رویکردهای ش��یخ در این زمینه که 

درب��ارۀ توبه، نیت نیک، توجه به عقل و علم در زندگی، خدمت 

به خلق و دوری از ریا است می پردازد.

بخش چهارم جانب اجتماعی سراج الس��ائرین را بررس��ی 

می کند. این اثر اگرچه یک اثر تاریخی و اجتماعی نیس��ت ولی 

در می��ان مطالب واعظانه و عارفان��ه اش نکاتی دارد که باعث 

شناخت تاریخ اجتماعی ایران آن دوره می گردد. پس، مصحح 

به تش��ریح اوض��اع و احوال عصر ش��یخ می پ��ردازد. نصیری 

جام��ی به مطالب خود کتاب اس��تناد می جوی��د و دغدغه های 

اجتماعی شیخ را شامل نگرانی او نسبت به دنیاجویی و حرص 

و طم��ع دنیامداران، غفل��ت از دین ورزی، ت��رس اجتماعی و 

وحش��ت از صاحب منصبان اهل دنیا، گسترش نفاق، دورویی، 

حرام خ��واری، آزار اهل ایمان و تحقیر اهل توبه، ش��کم بارگی 

صوفیان، دنیادوس��تی علما و مشایخ، نااهلی مریدان و ناخلفی 

پیران می داند. مصحح از غربت اندیشۀ شیخ در بخشی از اقلیم 

باورها و نظام خانقاهی خراس��ان سخن می گوید و معتقد است 

که حقیقت تعالیم و س��لوک او را مریدان معاصرانش نفهمیدند 

و با س��اختن حکایات غلوآمیز و س��خنان نامعتبر در حق شیخ 

جور و جفا کردند.

بخش پایان��ی در باب »معرفی نس��خه و روش تصحیح« 

اس��ت. نس��خۀ خطی کتاب سراج الس��ائرین به خط نستعلیق 

خواناس��ت. متأس��فانه نام کاتب و تاریخ کتابت آن از بین رفته 

است.

اما از قرائن برمی آید که نس��خه مربوط به قرن ده باش��د. 

مصح��ح تصویر صفحات اول و پایانی نس��خه را ضمیمۀ این 

بخ��ش کرده و ویژگی های آن را برمی ش��مرد. لغات و عبارات 

خاص ش��یخ را ب��ا مراجعه به آث��ار دیگر او توضی��ح داده و با 

مالحظه کاربردها و عبارات مش��ابه، این موارد را در پاورقی و 

توضیحات متن آورده اس��ت. او توضیح می دهد که در نهایت، 

موارد مبهم مانده را در پاورقی ها متذکر ش��ده و در مواردی که 

عبارات نارس��ا می نمود و حرف ی��ا واژه ای به اقتضای معنی از 

اصل س��اقط ش��ده بود به روش و ضرورت تصحیح آن واژه را 

بین دو قالب ] [ افزوده است. 

در قس��مت توضیحات، مصحح به توضیح ضرب المثل ها، 

کنایه ه��ای ادبی، تفس��یر آی��ات، احادیث و ذک��ر تلمیحات و 

داس��تان ها، بیان معانی لغات و اصطالحات و معرفی و توضیح 

اشخاصی که نامشان در کتاب آمده است می پردازد.

فهرست های نه گانۀ کتاب شامل موارد زیر است:

فهرس��ت آیات قرآن، فهرس��ت احادیث قدس��ی و نبوی، 

اخبار، آثار و اقوال؛ فهرس��ت امثال و سخنان بزرگان؛ فهرست 

اع��الم، ش��امل نام اش��خاص، قبای��ل، مناط��ق جغرافیایی و 

کتاب ها؛ فهرست اصطالحات خانقاهی؛ فهرست اصطالحات 

و ترکیبات مهم؛ راهنمای تعلیقات و فهرست منابع و مآخذ.

در بررسی تطبیقی عناوین فهرست با عناوین داخل کتاب 

عناوین باب های هفت، نوزده و بیست به صورت مختصر آمده 

است. از آنجا که عنوان تمام باب ها طوالنی است و این باب ها 
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فقط چند کلمه بیش��تر دارند، پسندیده تر آن بود که عنوان آنها 

ه��م کامل بیاید. پس اگر عن��وان باب هفتم که »در فرق میان 

کس��ب کننده به هوی و...« اس��ت »در فرق میان کسب کننده 

به هوی و کس��ب کننده به حجت«، عن��وان باب نوزده که »در 

فرق میان نّمامی کردن و...« اس��ت »در فرق میان نّمامی کردن 

و نصیحت گفتن«، عنوان باب بیس��ت و دوم که »در فرق میان 

حریصی بر کار دنیا و ...« اس��ت »در فرق میان حریصی بر کار 

دنیا و ریاضت نفس« می شد، فهرست ابواب کمتر مبهم می بود.

اما در عناوین فهرست هایی که مصحح فراهم آورده است 

ع��دم تطابق این عناوین با داخل متن دیده می ش��ود؛ مثاًل در 

فهرست ها آمده: »فهرست احادیث« ولی در متن شده: »فهرست 

احادیث )قدسی و نبوی(، اخبار، آثار و اقوال«؛ در عنوان فهرست 

آمده »فهرس��ت امثال« در متن شده »فهرست امثال و سخنان 

بزرگان«. »فهرس��ت راهنمای تعلیقات« هم کمی مبهم اس��ت 

زیرا اصطالح »توضیحات«  به جای »تعلیقات« اس��تفاده شده و 

در آن لغات و اصطالحات، ترکیبات و اسامی که در توضیحات 

به آنها پرداخته ش��ده آمده اس��ت. پس بهتر می بود »فهرست 

راهنمای توضیحات« عنوان این بخش شود.

در فهرس��ت منابع و مآخذ، مشخصات چاپی کتاب ها آمده 

است. چنانچه معمول و مرسوم است نام شهر محل چاپ یکی 

از بخش های این اطالعات اس��ت. ای��ن کار در بعضی از آنها 

صورت گرفته و در بعضی نه. این به علت اش��تهار نام و محل 

انتشارات نبوده اس��ت زیرا مثاًل در جایی در کنار نام انتشاراتی 

معروفی نام محل و ش��هر ذکر شده و در جای دیگر نیامده که 

به نظر می رسد بیشتر از سر بی دقتی باشد.

در مقدم��ه جای بخش��ی دربارۀ زندگی احم��د جام خالی 

اس��ت. از آنجا که مصحح کار خ��ود را در ادامه کار دکتر علی 

فاضل می داند و ایش��ان در کتاب ش��رح احوال و نقد و تحلیل 

آثار احمد جام مفصاًل به موضوعاتی چون اصل و نس��ب شیخ، 

بدایت احوال، تحصیالت، س��فرها و مذهب او پرداخته، ش��اید 

از آوردن مطالبی در این باره پرهیز کرده اس��ت. در مقدمه هر 

آنچه دربارۀ کتاب گفته شده به قسمت هایی از خود متن ارجاع 

داده ش��ده و عینًا نقل شده است که این موجب اعتماد خواننده 

به نظر مصحح و نوع استنباط او از متن می شود              ■

برگزیدۀ هفدهمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل

بهار 1390

کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی

تأليف زنده یاد استاد ایرج افشار


