فهرستوارۀ دستنوشتهاي ايران
علی صفاپی

فهرستوارۀ دستنوشتهاي ايران (دنا) ،به كوشش مصطفي
درايتي ،تهران :كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي
اسالمي.1389 ،

يكي از آرزوهاي بزرگ پژوهشگراني كه در زمينۀ نگارشهاي
دورۀ اس�لامي به تحقيق ميپردازند دس��تيابي به فهرس��تي
مشترك از مجموعۀ نسخههايي است كه از نگارشهاي دورۀ
اسالمي استنساخ شده و در كتابخانههاي جهان پراكنده است.
با دستيابي به چنين فهرستي افزون بر اينكه عمدۀ متون دورۀ
اس�لامي شناخته ميشود ،كس��اني هم كه قصد تصحيح يك
متن را دارند ميتوانند از مش��خّ صات همۀ نس��خههاي آن اثر
آگاهي يابند.
بزرگب��ودن اي��ن آرزو و نب��ودن امكان��ات كاف��ي براي
برآوردهش��دن آن موج��ب ش��ده اس��ت ت��ا پژوهش��گران و
فهرستنويس��ان ،نگارش فهرستهاي مشترك (درهمکرد یا
ادغامش��ده) را با تعريفك��ردن محدودههاي ويژه و كوچكتر
اهميتي كه نگارشهاي زبان
تنظيم كنند .براي نمونه به دليل ّ
فارسي در ايران دارد ،تنظيم فهرستي مشترك براي نوشتههاي
فارس��ي در اولو ّيت است .با همين هدف ،سه فهرست مشترك
توسط استاد احمد منزوي براي نگارشهاي
بزرگ و ارزشمند ّ
اي��ن زبان فراهم آمد كه عبارتند از .1 :فهرس��ت نس��خههاي
ّ
خطي فارس��ي در هفت مجلّد (ته��ران 1353 - 1348 ،خ) .2

فهرست مشترك نسخههاي ّ
خطي فارسي پاكستان در چهارده
جلد (اس�لامآباد 1375 – 1362 ،خ)  .3فهرس��توارۀ كتابهاي
فارسي در ده جلد [تاكنون] (تهران  1386 – 1374 ،خ) .
آثار فارس��ي شناساندهش��ده در هرس��ۀ اين فهرس��تها
بهصورت «زباني  -موضوعي» تنظيم شده است؛ بدين مفهوم كه
متون و نسخههاي فارسي به گروههاي موضوعي بخشبندي
ش��ده و آثار هركدام از دانشه��ا در ذيل بخشهاي جداگانه و
هم��راه با آثار مرتبط با آن موض��وع به ترتيب الفبايي نام آنها
درج شده است .در ميان س��ه عنوان پيشگفته  ،فهرست دوم
فقط به نسخههاي فارسي موجود در كشور پاكستان اختصاص
يافته ا ّما دو فهرست ديگر حاوي مشخّ صات نسخههاي فارسي
توجه ب��ه منابع مؤلّف در روزگار
كتابخانهه��اي دنيا  -البته با ّ
تأليف اين فهرستها  -بوده است.
كاري مشابه با كار اس��تاد منزوي منتها براي نسخههاي
سيد مح ّمدباقر
عربي موجود در كتابخانههاي ايران ّ
توسط دكتر ّ
حجتي با عنوان فهرس��ت موضوعي نس��خههاي ّ
خطي عربي
ّ
كتابخانههاي جمهوري اسالمي ايران سالها پيش آغاز شد و
چنانكه از عنوان فهرست برميآيد ،اين مجموعه داراي تنظيم
«زباني  -موضوعي» اس��ت .تا جايي كه نويس��ندۀ اين سطرها
ميداند ،چهار جلد از اين اثر منتش��ر ش��ده است كه عبارتند از:
 .1عل��وم قرآني (بخش ا ّول :قرائ��ت و تجويد)  .2علوم قرآني
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(بخش دوم :تفس��ير « .3 )»1علوم قرآني (بخش دوم :تفس��ير
« .4 )»2عل��وم قرآني (بخش دوم :تفس��ير « .)»3نميدانيم كه
دليل تو ّقف اين كار ارزش��مند چه بوده اس��ت ا ّما اميدواريم كه
بخشهاي ديگر آن  -اگر نگاشته شده  -به چاپ برسد چرا
ك��ه اين اثر از ديدگاه تحليلي س��ودمنديهايي دارد كه در آثار
مشابه ديده نميشود.
كار ديگ��ري ك��ه در زمين��ۀ تأليف فهرس��ت مش��ترك
نس��خههاي خطی عربی ايران انجام ش��ده ،فهرستي است با
عن��وان التراث العربي المخطوط في مكتب��ات ايران العامه كه
سيد احمد حسيني اشكوري تنظيم و در  14جلد منتشر
ّ
توس��ط ّ
ش��ده اس��ت (قم  1388 ،خ) .اين فهرس��ت بهصورت الفبايي
ن��ام تأليفات تنظيم ش��ده و در پايان نيز نمايههايي چون نمايۀ
موضوعي به دست داده شده است .متن اين فهرست مشترك
به زبان تازي است.
در زمينۀ تنظيم فهرس��ت مشترك براي آثار تأليفشده به
زبان عربي ،در بيرون از ايران نيز البته كارهاي مس��تقلّي انجام
ش��ده كه از جملۀ آنها ميتوان به تاريخ ادبيات عربي نوش��تۀ
كارل بروكلمان و تاريخ نگارشهاي عربي اثر فؤاد سزگين ياد
كرد كه تأليف اين دومي همچنان ادامه دارد .هردو اين فهارس
به آلماني تأليف ش��ده و البته ترجمههايي از آنها به عربي نيز
به انجام رس��يده و چاپ شده است .نيز گفتني اينكه چهار جلد
نخس��ت از تاريخ نگارشهاي عربي به زبان فارسي ترجمه و با
همين عنوان منتشر شده است.
جز اين فهرستهاي مشترك كه مهمترين معيارشان در
تنظيم آثار ،معيار زباني است ،برخي فهارس مشترك هم بر پايۀ
معيارهاي موضوعي تدوين شده است .از جملۀ اين آثار ميتوان
به ال ّذريعه الي تصانيف الشّ يعه ,اثر شيخ آقابزرگ تهراني اشاره
كرد كه در  25جلد به نگاشتههاي شيعه اختصاص يافته است.
توجه
تنظيم اين فهرس��ت بر پايۀ عنوان آثار بوده است .البته با ّ
ماهيت اثر ميت��وان گفت كه اين فهرس��ت داراي كاربرد
ب��ه ّ
رجالي نيز هس��ت .همينگونه اس��ت فهرس��تگان نسخههاي
ّ
خطي حديث و علوم حديث شيعه ،نگاشتۀ علي صدرايي خويي
تخصصي ديگري در
كه خود اين فهرس��ت ،بخشبنديهاي ّ
درون خود دارد.
توجه داشت كه هرچه معيارهاي محدودكننده در يك
بايد ّ

فهرست مشترك كمتر باش��د ،آن فهرست فراگيري بيشتري
خواهد داشت و معمو ًال سودمندتر خواهد بود؛ ا ّما دشواريهاي
تدوين چنان فهرستي به همان اندازه افزايش مييابد .همچنين
زمان نگارش يك فهرست مشترك نيز در سودمندي آن مؤثّر
اس��ت چرا كه هرچه منابع 1افزاي��ش مييابد ،امكان لغزش در
فهرس��ت مشترك كاهش مييابد و ضمن ًا آما ِر هركدام از نتايج
براي كاربران بيشتر خواهد شد.
از معدود فهارس��ي كه به ص��ورت عمومي و بدون در نظر
گرفتن هيچ معياري در زمينۀ دس��تنويسهاي دورۀ اسالمي
تأليف شده ،معجمال ّتاريخ ال ّتراث االسالمي في مكتبات العالم
اث��ر علي الرضا قرهبل��وط و احمد طوران قرهبلوط اس��ت .اين
فهرس��ت بر اس��اس نام مؤلّفان دورۀ اس�لامي تأليف شده كه
در ذي��ل نام هر مؤلّف ،نام آثار وي و مش��خّ صات نس��خههاي
موج��ود از آن درج ش��ده اس��ت .در تنظيم اين فهرس��ت هيچ
معي��ار محدودكنن��دهاي در نظر گرفته نش��ده اس��ت؛ چنانكه
آثار زبانهاي فارس��ي ،تركي ،عرب��ي و ...را در كتابخانههاي
كشورهاي مختلف در برميگيرد .البته از نگارش اين فهرست
زمان نس��بت ًا زيادي ميگذرد و منابع مورد استفاده در آن نسبت
به امروز محدود است ا ّما ميتوان گفت كه فيالجمله فهرست
مشترك بسيار سودمندي است.
آنچ��ه ياد كرديم ش��امل برخي از مهمتري��ن نمونههاي
فهرس��تهاي مش��ترك بود كه تاكنون  -بهوي��ژه در ايران
 منتشر شده اس��ت؛ ا ّما در اينجا قصد شناساندن فهرستوارۀدستنوشتهاي ايران را داريم كه يكي از تازهترين و مهمترين
فهرستهاي مشتركي است كه تاكنون منتشر شده است.
چنانك��ه از عنوان اثر برميآيد ،اين فهرس��ت مش��ترك
براي شناسايي نسخههاي ش��ناخته و فهرستشدۀ موجود در
كتابخانهها و مجموعههاي ايران تدوين ش��ده اس��ت .البته به
دليل درج مش��خّ صات نسخههاي فهرس��ت ميكروفيلمهاي
كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران و همچنين نشريۀ نسخههاي
ّ
توجهي از نس��خههاي بي��رون از ايران نيز
خطي ،ش��مار قابل ّ
در اين فهرس��ت مشترك شناس��انده شده است .در تنظيم اين
فهرست هيچگونه معيار زباني يا موضوعي در نظر گرفته نشده
اس��ت و لذا معيار محدودكنندهاي در آن وجود ندارد جز اينكه
مختص نسخههاي موجود در ايران است.
ّ

 .1از آنجا که فهرستهای مشترک عمدت ًا بر پایۀ فهرستهای چاپشده گردآوری میشوند ،روشن است که منابع این آثار همانا «فهرستها» است.
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ايران يكي از دو كشور نخست دنيا از ديدگاه دارابودن شمار
باالي نسخههاي ّ
توجه
توجه به اين موضوع و با ّ
خطي است .با ّ
به شما ِر فهرستهاي منتشرش��ده در ايران ميتوان گفت كه
كش��ور ما يكي از ف ّعالترين كشورها در زمينۀ فهرستنويسي
نسخهها بوده است .بنابراين ميتوان دريافت كه تهيۀ فهرست
مشترك براي نسخههاي ّ
خطي موجود در ايران تا چه اندازه از
اهميت برخوردار است.
ّ
فهرس��ت مورد گفتوگو به ترتي��ب الفبايي نام كتابها و
رس��الهها تنظيم شده و به همين دليل جستوجوي يك اثر در
آن آسان اس��ت .اينگونه ويژگيها در فهارس مشترك بسيار
س��ودمند اس��ت .در ذيل هر اثر به مؤلّف آن و دورۀ زندگي او
اش��اره شده و سپس نس��خههاي موجود از اثر به ترتيب تاريخ
كتابت آنها درج ش��ده اس��ت .اين ترتيب تاريخي نس��خهها،
كاربران فهرس��ت را ياري ميدهد كه بهس��رعت از كهنترين
دس��تنويسهاي اث��ر آگاه ش��وند .البت��ه باي��د در اينگون��ه
جستوجوها به نسخههاي بيتاريخ نيز جداگانه نظر افگند.
متن فهرس��ت در  10جلد تنظيم ش��ده است و پس از آن
دو جل��د ديگر بهعنوان نمايه افزوده ش��ده كه يكي ،يعني جلد
يازدهم ،ويژۀ «مؤلّفان دستنوش��تهاي ايران» است .در اين
جل��د ،نام مؤلّفان به ترتيب الفبايي درج ش��ده و در ذيل نام هر
متن فهرستواره ارجاع
نويسنده به آثار وي و صفحۀ مربوطه در ِ
داده ش��ده اس��ت .دومين نمايه كه جلد دوازدهم اين مجموعه
را تش��كيل ميدهد ،وي��ژۀ «كاتبان دستنوش��تهاي ايران»
است كه فهرستي الفبايي از نام كاتبان با ارجاع به صفحاتي از
معرفي
فهرست است كه دستنويس نوشته شدۀ كاتب در آن ّ
شده است .اين نمايه يكي از سودمندترين بخشهاي فهرست
و مهمترين و مبس��وطترين فهرس��تي است كه تاكنون دربارۀ
2
كاتبان دستنويسها منتشر شده است.
سودمندي عمده و اصلي فهرس��ت مانحنفيه ،شناسايي
نس��خههاي موجود از هر اثر در ايران اس��ت؛ ا ّما فوايد ديگري
نيز در آن ديده ميش��ود .ب��راي نمونه برخي از نس��خههايي
كه فهرستنويس��ان مو ّفق به شناس��ايي آنها نشده بودند در
اين فهرس��ت با كنار هم قرار گرفت��ن ّاطالعات فهارس ديگر
شناسايي شده است.
البته نكتهاي كه ناگفته نبايد گذاشت اينكه فهرست مورد

گفتوگوي ما خالي از مش��كالت و معايب هم نيس��ت و اين
موارد آنگاه جلوهگر ميش��ود كه پژوهشگر به صورت دقيق به
بررس��ي نسخههاي يك اثر ميپردازد و شايد ح ّتي بتوان گفت
كه اين مشكالت فراوان است؛ با وجود اين بايد گفت كه بيشتر
پژوهش��گران و آش��نايان با مقولۀ متون كه از اين فهرستواره
به��ره برگرفتهاند بر اين نكته اذعان دارند كه فوايد فراوان اين
اثر بر معايب موجود در آن ميچربد و بس��ياري از مش��كالت
پژوهشگران در زمينۀ نسخهيابي را مرتفع ميسازد.
صفحهآرايي و چاپ چشمنواز اثر و همچنين جلد خوب آن
را نيز بايد از ويژگيهاي اين فهرس��ت مشترك به شمار آورد؛
ويژگي مه ّمي كه در سالهاي اخير از سوي بسياري از ناشران
توجهي شده و كمتر شاهد چاپهاي ف ّني و هنرمندانه
بدان كم ّ
از كتابها  -و بهويژه در فهارس  -بودهايم.
كتابنامه:
 تاريخ نگارشهاي عربي ( 4ج) ،فؤاد سزگين ،ترجمۀ مهران ارزندهو ش��يرين ش��ادفر ،به ويراس��تاري احمدرضا رحيمي ريسه ،تهران،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1380 ،خ.
الس��يد
 الت��راث العربي المخطوط في مكتبات ايران العامه ( 14ج)،ّ
احمد الحسيني ،قم ،انتشارات دليل ما 1388 ،خ.
 فهرس��تگان نس��خههاي ّخطي حديث و علوم حديث شيعه ( 7ج)،
علي صدرايي خويي ،قم ،س��ازمان چاپ و نش��ر دارالحديث1382 ،
–  1384خ.
 فهرست مشترك نسخههاي ّخطي فارسي پاكستان ( 14ج) ،تأليف
احمد منزوي ،اسالمآباد 1375 – 1362 ،خ.
 فهرست موضوعي نسخههاي ّخطي عربي كتابخانههاي جمهوري
حجتي ،تهران ،سروش و
سيد مح ّمدباقر ّ
اسالمي ايران (4ج) ،دكتر ّ
3
سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي 1370-1376 ،خ.
 فهرس��ت نسخههاي ّخطي فارس��ي ( 7مج) ،احمد منزوي ،تهران،
مؤسسۀ فرهنگي منطقهئي 1353 - 1348 ،خ.
ّ
 فهرستوارۀ كتابهاي فارسي ( 10ج) ،احمد منزوي ،تهران  ،انتشاراتمركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي 1386 – 1374 ،خ.
 معجمال ّتاريخ ال ّتراث االس�لامي ف��ي مكتبات العالم ،إعداد عليالرضا قرهبلوط و احمد طوران قرهبلوط ،قيصري [تركيا] ،دارالعقبة،
بيتا.

■

 .2اخیرا ً فهرس��تی با عنوان فهرس��ت کاتبان نس��خههای خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانش��گاه تهران ،اثر خانم پریسا کرمرضایی منتشر شده است که
 .3این مجلد را نویسندۀ این سطرها تاکنون ندیده است.
جداگانه معرفی خواهد شد.

دورة دوم ،سال پنجم ،شمارة  ،46مرداد و شهریور 1390

94

دستور زبان فارسی :مقدمۀ قاموسالمعارف
بهروز محمودی بختیاری

تألی�ف میرزا محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی ،به اهتمام
حمیده حجازی .تهران1388 :

ن��گارش کت��ب دس��تور زب��ان فارس��ی عمدت�� ًا ب��هدس��ت
غیرفارس��یزبانان صورت گرفته اس��ت و در مقایس��ه با سنت
دستورنویسی مغربزمین ،سنت کهنی به شمار نمیرود .شاید
این نکته ریش��ه در طرز تلقی خاص گذشتگان از دستور زبان
داشته باشد ،که عمدت ًا آموزش دستور زبان را برای کسانی الزم
میدانستند که بخواهند آن زبان را به عنوان زبان دوم بیاموزند؛
لذا کمتر اتفاق میافتاد که فارسیزبانان در ایران دست به تألیف
دستور زبان فارسی بزند .این نکته در مورد تدوین فرهنگهای
فارسی هم صادق است ،به طوری که عمدۀ فرهنگهای مهم
زبان فارس��ی در خارج از ایران و یا توس��ط غیرفارس��یزبانان
تدوین شدهاند .اگر کتاب دستور زبان فارسی ،معروف به دستور
زبان پنج استاد تألیف استادان عبدالعظیم قریب ،ملکالشعرای
بهار ،بدیعالزمان فروزانفر ،جاللالدین همایی و رشیدیاس��می
( 1328هجری شمس��ی) را نقطۀ آغاز دستورنویس��ی در ایران
بدانیم ،میتوانیم دستورهای اولیۀ پیش از آن را به شش دسته
تقسیم کنیم:
 .1کتابهایی که مس��تقیم ًا برای دستور زبان نوشته نشدهاند،
ولی حاوی نکات دس��توریاند مانند المعجم فی معاییر اش��عار
العج��م ش��مسالدین محمد بن قی��س رازی در قرن هفتم ،یا
لس��ان القلم در ش��رح الفاظ عجم عبدالقهار بن اسحق در قرن
نهم؛
 .2دس��تورهایی که در دورۀ عثمانیان در آس��یای صغیر نوشته
ش��دهاند که نویسندگان برخی از آنها را نمیشناسیم (مانند تاج
الع��روس و غرة النفوس از احمد بن اس��حق قیصری ،رس��الۀ
مشکلگش��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 مفاتیحالدریه فی قواعد الفرسی در قرن

دوازدهم؛
هندوس��تان دوران اکبرش��اه بهدست
 .3دس��تورهایی که در
ِ
ایرانیان مهاجر تألیف شده مانند میزان فارسی یا بعضی قانونان
فارس��ی جمالالدین حسین بن سید نورهلل مرعشی شوشتری،
جامعالقواعد محمدقلی خان متخلص به محب ،رس��الهای در
دس��تور زبان فارس��ی در هفده باب و بدون نام از ش��خصی به
نام ش��یخ عبدالباسط ،رسالهای در دس��تور زبان فارسی ،بدون
نام ،از ش��خصی به ن��ام نظامالدین احم��د ،مجموعالقوانین از
شخصی به نام امیر اسدهلل ،منظومۀ قواعد فارسی سرودۀ کامتا
پرشاد ،قواعد فارسی روشنعلی انصاری جونپوری ،رسالۀ علم
النحو ،حروف تهجی ،جامعالقوانین و ش��جرةاالمانی همگی از
مؤلفانی ناش��ناس ،مخزنالفواید یا خزانةاالصول محمد فائق
بن غالمحس��ن ،بدیعالصرف از کاووسخان ،صفوةالمصادر از
محمدمصطفی خان بن محمدروش��ن خان ،دستور پارسیآموز
عبیدهلل ب��ن امینالدین احمد س��هروردی ،نهج االدب حکیم
عبدالغنی خان رامپوری ،و قند پارسی؛
 .4توضیح��ات موج��ود در مقدمۀ لغتنامههای فارس��ی ،که
ح��اوی اطالعات��ی درباره صرف و نحو فارس��ی اس��ت مانند
مقدمۀ وسیلة المقاصد الی احسن المراصد ،رسالۀ مشکلگشا،
فرهنگ ش��عوری یا لس��انالعجم ،فرهنگ جهانگیری ،برهان
قاطع ،فرهنگ رش��یدی ،فرهنگ نظام ،هفت قلزم و فرهنگ
انجمنآرا ؛
 .5دس��تورهایی که عمدت ًا توسط مستشرقین اروپایی در اروپا
منتش��ر شدهاند ،که فهرس��ت جامع آنها را میتوان در گزارش
اس��تاد ایرج افشار ( )1345در مقالۀ «دس��تورهای سیصدساله
برای زبان فارسی) دید؛
 .6دس��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
لغتنام��ۀ دهخدا یافت میش��ود .از دس��تور پنجاس��تاد به بعد
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نیز با دس��تور زبانهایی مواجهیم ک��ه در چهارچوب نظریات
زبانشناسی نوش��ته شدهاند 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 میتوان در گروه چهارم متون فوقالذکر
قرار داد ،چرا که در مقدم��ۀ متن کتابی به نام قاموسالمعارف
آمده است.
بنا بر مقدمههایی که آقایان آیةهلل جعفر س��بحانی و دکتر
مهدی محق��ق در ابتدای کتاب نگاش��تهاند ،قاموسالمعارف
دایرةالمعارف��ی اس��ت متعلق به  1345قمری در ش��ش جلد و
 4007صفحه ،که متن کامل آن تاکنون منتش��ر نش��ده است.
نویس��ندۀ این اث��ر ،میرزا محمدعلی م��درس تبریزی خیابانی
( 1373-1296ق) ،ع�لاوه 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 قاموسالمعارف مجموعهای مش��تمل بر 45000
واژۀ متداول در فارسی و عربی و برخی زبانهای اروپایی رایج
در فارسی است ،که نویسندهاش 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 تصحیحشدۀ آن ،موضوع کتاب مورد بحث ماست.
این کتاب « 5آیین» یا فصل و یک خاتمه دارد:
 .1حرکات و حروف (که اطالعات آواش��ناختی فارسی را ارائه
میدهد)؛
 .2تاریخ مختصری از زبان فارسی و آمیزش آن با دیگر زبانها؛
 .3توضیح «کلمه» ،مربوط به وصف اسم و فعل و حرف؛

 .4توضیح در باب «کالم و جمله»؛
 .5و نهایت ًا برخی نکات مربوط به نگارش و انشا.
خاتمۀ کتاب نیز به روش کار نویسنده در تدوین قاموسالمعارف
مربوط است و اطالعاتی را در مورد نحوۀ یافتن کلمات در متن
قاموس به دست میدهد.
آنچه از مطالعه کتاب در نخستین نظر جلب توجه میکند،
اهتمام نویس��ندۀ آن بر مفهوم دستهبندی و ساماندهی انواع
عناصر دس��توری در زبان فارس��ی اس��ت .نویس��نده با دقتی
وسواسگونه در متن کتاب به  55گونه 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 نمونهای از نظم فارسی را
هم به عنوان شاهد ذکر کرده است .ورود به حوزۀ اصطالحات
تخصصی دس��توری این کتاب (که به نظر میرسد پیشنهادات
نویس��نده باش��ند) فرصت و مجال دیگری میطلبد ،و در یک
یادداشت کوتا ِه معرفی ،قابل بحث نیست.
در انتهای نسخۀ تصحیحشدۀ موجود ،افزودههای مفیدی
وجود دارد ک��ه کار خواننده را در مطالعۀ اثر تس��هیل میکند:
فهرس��ت نامها ،اقوام و گروهها ،کتابها ،ش��هرها و کشورها،
ابی��ات بهکاررفته در مت��ن ،مصرعها و جمالت نغ��ز ،و نهایت ًا
اصطالحات دس��توری موج��ود در کت��اب .پایانبخش کتاب،
واژهنامهای از لغات نامأنوس متن اس��ت ،که به ترتیب حروف
الفبا و با ذکر شمارۀ صفحۀ حضور واژهها 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
قاموسالمعارف نیز روزی انتش��ار یابد و نقطۀ تاریکی از تاریخ
■
دایرةالمعارفنویسی معاصر روشن گردد.
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سه متن کهن شیعی
از منشورات کتابخانۀ عالمۀ مجلسی
ن .هـ  .آ.

«کتابخانۀ عالمۀ مجلس��ی» ،عنوان مؤسس��های انتش��اراتی ـ
تحقیقاتی است که در سال  1383ش .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��خههای گوناگون ،و فراه��مآوردن فهارس فنی
متعدد ،به طرزی چش��منواز چاپ و منتشر کند .در ذیل نگاهی
میافکنیم به سه متن شیعی ،که کتابخانۀ عالمۀ مجلسی آنها
را اخیرا ً در سلسلۀ «مصادر بحاراالنوار» منتشر کرده است.
منه�اج الصالح فی اختص�ار المصباح ،عالم�ه جمالالدین
حس�ن بن یوسف بن مطهر حلی (م 726 .ق) ،تحقیق :سید
عبدالمجید میردامادی ،قم ،مکتبة العالمة المجلسی1430 ،
ق( .سلسله مصادر بحاراالنوار )14 -

مصباحالمتهج��د اثر مهم ش��یخ ابوجعفر طوس��ی (م 460 .ق)
اس��ت که از معتبرترین کتب ادعیۀ شیعه به شمار میرود و آثار
متعددی به صورت شرح و تلخیص و ترجمه پیرامون آن شکل
ترین این آثار که تحت تأثیر مستقیم
گرفته است .یکی از مهم ِ
مصباح المتهجد تألیف ش��ده ،منهاجالصالح 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 يازدهمي در
پای��ان کتاب افزوده که به ذکر اعتقادات امامیه اختصاص دارد.

این باب در حوزههای علمی امامیه به «باب حادیعشر» 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 منهاجالصالح موجب شد که صورت
اصلی و کامل کتاب مغفول واقع ش��ود ،اما خوش��بختانه اینک
متن کامل کتاب همراه با تصحیح انتقادی «باب حادیعش��ر»
در ضمن آن انتشار یافته است.
از وجوه اهمیت منهاجالصالح ،اضافات عالمۀ حلی نسبت
ب��ه اص��ل و تغییراتی در ترتیب مطالب اس��ت .مهمتر از اینها،
فت��اوای فقهی متفاوت عالمۀ حلی نس��بت به فتاوای ش��یخ
طوسی است که وی آنها را در البهالی متن آورده است.
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المجموع�ة الحدیثی�ة (مختص�ر بصائر الدرجات س�عد بن
عبدهلل اشعری) ،حس�ن بن سلیمان حلی عاملی (زنده در
 802ق) ،تحقیق :مش�تاق صالح مظفر ،ق�م ،مکتبة العالمة
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 مجموعهای از احادیث
را در کتابی گرد آورده که از دیرباز به مختصر بصائرالدرجات
شهرت یافته است .با این حال باید دانست که مجموعۀ
حدیثی گردآوردۀ وی تنها اختصاری از کتاب بصائرالدرجات
سعد بن عبدهلل اشعری ،راوی و مؤلف شیعی قرن سوم،
نیست و حاوی احادیثی دیگر نیز هست که از دیگر کتب
مشهور شیعه برگزیده شده است .با این حال ،از آنجا که
بخش عمدهای از این کتاب برگرفته از بصائر الدرجات
اشعری است ،به مختصر بصائرالدرجات مشهور شده است.
شایان یادآوری است که کتاب بصائرالدرجات اشعری را که
اینک نسخۀ کاملی از آن موجود نیست را نباید با کتاب
مشهور بصائرالدرجات اثر صفار قمی یکی پنداشت.
مجموعۀ حس��ن بن س��لیمان حلی مجموع ًا حاوی 585
روایت اس��ت که در آغاز هر یک سلس��لۀ س��ند و یا نام کتاب
ٌ
منقولعنه آمده است.

معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ،ابوالفتح محمد بن علی بن
عثمان کراجکی (م 449 .ق) ،تحقیق :سید حسین موسوی
بروجردی ،قم ،مکتبة العالمة 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 .معدنالجواهر کتابی حدیثی اس��ت که کراجکی
در آنه��ا احادیث ع��ددی را که به ذکر و تش��ریح خصلتهای
گوناگ��ون با تقس��یمبندی میپردازند گردآوری کرده اس��ت.
ابواب کتاب ،بهترتیب از احادیثی که به یک خصلت میپردازند
آغاز میش��ود و به احادیث مربوط به خصلتهای دهگانه پایان
مییاب��د .این کتاب مجموع ًا ح��اوی  306حدیث 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 میتواند نشانۀ آن باشد
کتاب نس��بت ًا مختصر مخاطبان عام
که کراجکی در تألیف این ِ
را م ّد نظر داشته است.
معدنالجواه��ر پیش از این دو بار به چاپ رس��یده بود ،اما
چاپ حاضر به جهت مقابله با نسخ متعدد ،فهرستهای کارآمد
و مصدریابی روایات ،بر چاپهای پیشین برتری دارد.
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الوحشیـات
کتـاب
ّ
مصطفی ذاکری

کت�اب الوحش� ّیات ،تألی�ف ابوتم�ام حبی�ب بن اوس
طائ�ی ،به کوش�ش محمدرضا ابوئی مهری�زی و وحید
ذوالفقاری ،با پیشگفتار احمد مهدوی دامغانی ،میراث
مکتوب ،تهران 8 + 265 + 75 .1389 ،صفحه.

ابوت ّمام از ش��عرای ب��زرگ عرب در قرن دوم و س��وم هجری
(متوفی  231هـ ).اس��ت که نه تنها خود شاعری توانا بود بلکه
جامع اش��عار ش��عرای دیگر هم بود که با حس��ن انتخاب خود
گزیدهای از بهترین اشعار عربی را در زمینۀ حماسه و زمینههای
دیگر جمعآوری نموده است و چون ذوق شاعری قوی داشته،
انتخابات او طبع ًا از میان بهترین و زیباترین اشعار بوده است.
پدر ابوت ّمام مس��یحی و صاحب میخانهای در دمشق بود و
نامش ثادوس یا ثیودوس بود و چون ابوت ّمام به اس�لام گرایید
طی
نام پدر خود را به «اوس» تغییر داد و نسبت خود را به قبیلۀ ّ
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 مت ّنبی پرداختهاند
و برخی رقمی بالغ بر چهل و یک ش��رح بر کتابالحماس��ۀ او
برش��مردهاند که برخی از معاریف اهل فضل همچون مرزوقی
معری (د 449 .هـ  ).و اعلم
اصفهانی (د 421 .هـ  ).و ابوالعالی ّ
ش��نتمری (د 476 .هـ  ).و خطیب تبریزی (د 502 .هـ  ).و ابن
فندق (د 565 .هـ  ).از جملۀ آنها بودهاند.
ابوت ّم��ام بنا ب��ه تحقیق آقای مه��دوی دامغانی در مقدمۀ
کتاب مانحنفیه 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 هارونالرشید تا
الواثقباهلل بوده است و ــ بنا به نوشتۀ پسرش ــ خود در سال
 188هجری در جاس��م از توابع دمشق به دنیا آمده که مطابق
اواخر دورۀ هارون بوده اس��ت و در میانسالی در  43سالگی در

موص��ل وفات یافته و گفتهاند ک��ه او  14هزار ارجوزه از اراجیز
عرب و تعداد کثیری قصیده و قطعه حفظ داش��ته و جز دیوان
شعرش چند کتاب هم نوشته که مهمترین آنها دیوانالحماسه
الوحشیات است.
و نقائض جریر ورخطل و کتاب حاضر یعنی
ّ
الوحش��یات ش��امل گزیدههای اشعار
دیوانالحماس��ه و
ّ
عرب در زمینههای حماس��ه ــ که مهمترین بخش و نخستین
آنهاست ــ 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 کتابالحماس��ه داستانی دارد بدین شرح که چون
ابوت ّمام از نزد عبدهلل بن طاهر ،والی خراسان ،برای بازگشت به
وطن راهی عراق شد ،در همدان برفگیر شد و راهها 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 ابوت ّمام در مدتی
که در آنجا بود اش��عار منتخب خود را از این کتب اس��تخراج و
تح��ت عنوان دیوانالحماس��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.
الوحشیات یعنی اشعار وحشی که مختصرتر از الحماسه
اما
ّ
اس��ت و اگرچه ممکن است در همان همدان فراهم شده باشد
وحشی در عربی چند معنا دارد که یکی
اما شهرت آن را نیافت.
ّ
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 بهخصوص به لغات نادر و کمکاربرد اطالق میشود
و در اینج��ا وحش��ی به معنای «اش��عار ناش��ناخته و نامأنوس»
است .ابوت ّمام در کتابالحماسه معروفترین اشعار را گردآوری
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کرده اس��ت و از هر شاعر چند بیتی که به نظرش مهمتر آمده،
برگزیده و ذکر کرده اس��ت .اما اشعار کمترشناختهشدۀ شعرا را
در آن کتاب نیاورده و آنها را در این کتاب تدوین کرده است.
ّ
اختیارالمقطعات هم خوانده ش��ده
ظاهرا ً این کتاب به نام
است یعنی انتخاب قطعات ولی چون مانند حماسه شامل اشعار
معروف ش��عرای متق ّدم نبوده اس��ت چندان جلب توجه نکرده
و از آن در مناب��ع موجود یادی نش��ده اس��ت و به همین دلیل
نس��خههای 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
ابیالجیش بوازیحی در آخر ماه ربیعالثانی س��ال  637هـ  .آن
را کتاب��ت کرده و اکنون در کتابخانۀ س��لطان احمد س��وم در
توپقاپیسرای در استانبول نگهداری میشود و از روی همان
در س��ال  1963می�لادی 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 ابیالمعالی بن ابیالفرج
آن را در شوال  550نوشته است یعنی  87سال پیش از نسخۀ
اس��تانبول و ضمن ًا 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 غالب ًا 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
المعرب عن الکالم االعجمی را نوشته
است که کتاب معروف ّ
اس��ت (د 540 .هـ  .در بغــداد) و در چند جـای این نسخه قید
شده اس��ت که اوحد از جوالقی چنین نقل کرده است (جوالقی
ظاهرا ً صورت صحیحتر جوالیقی اس��ت ولی جوالیقی در نام او
معروفتر است).
این نس��خه را آقای دکتر وحید ذوالفقاری از قهوهخانهای
در جنب مس��جد جامع یزد که ضمن ًا عتیقهفروش هم هس��ت

خریداری کرده اس��ت و در کتابخانۀ ش��خصی خود نگهداری
میکند و اکنون از روی این نس��خ چاپ عکسی یا به اصطالح
نسخهبرگردانی به قطع اصلی به وسیلۀ مرکز پژوهشی میراث
مکتوب چاپ و منتش��ر ش��ده اس��ت که هدیهای است بزرگ
ب��ه دوس��تداران ادبیات عرب که اکنون نس��خۀ منقّح و تقریب ًا
بیغلطی از این کتاب را در دست خواهند داشت.
ضمن�� ًا بای��د گفت که متأس��فانه نس��خۀ یزد ک��ه اکنون
نس��خهبرگردان آن چ��اپ ش��ده اس��ت بین  15ت��ا  17برگ
افتادگی دارد که از روی مقایس��ۀ این نس��خه با متن چاپشده
از روی نسخۀ استانبول معلوم شده است اما خط نسخ واضح و
اعرابگذاری صحیح و بیغلطی نس��بی آن جبران این کمبود
را میکند.
این چاپ مزایایی هم دارد؛ نخس��ت اینکه پیشگفتاری به
متبحر در ادبیات عرب یعنی آقای احمد مهدوی
قلم دانش��مند ّ
دامغانی دارد که عالوه بر ش��رح مستوفایی از چگونگی نسخۀ
یزد توضیحاتی دربارۀ اش��تباهات نسخههای یزد و استانبول و
ایرادهایی بر حواشی و تعلیقات چاپ استانبول دارد که بر ارزش
کتاب بسیار می افزاید و سپس پیوستهای 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 میرس��د و دوم
فهرس��ت ابیاتی است که چاپ قاهره بر نسخۀ یزد اضافه دارد
که بالغ بر شانزده بیت میشود و سوم تصویر صفحاتی از چاپ
قاهره که از نس��خۀ یزد ساقط شده است که از صفحۀ  157تا
ص  190ادامه دارد و پیوس��ت چهارم شامل فهرست تطبیقی
عناوین نس��خۀ یزد با عناوین چاپ قاهره اس��ت که از صفحۀ
 191تا  228کتاب آمده است.
کتاب با فهارس اشخاص ،اقوام و قبایل و تیرهها ،اماکن و
ایام عرب پایان مییابد .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 دیـار
سهیال یوسفی

*

چون من در این دیار،جشن نامۀ استاد دکتر رضا انزابینژاد،
به کوش�ش محمدرضا راش�د محصل ،محمدجعفر یاحقی،
سلمان ساکت ،تهران :سخن 656 ،1389 ،صفحه

دلنش��ین در کتابها و مقاالت است که امروزه سوگمندانه به
بهان��ۀ «اثر علمی و تحقیقی بودن» و دهها بهانۀ دیگر از جامعۀ
دانشگاهی و ادبی رخت بر بسته است.
چ��ون من در ای��ن دیار عنوان جش��ننامهای اس��ت که
گروه زبان و ادبیات فارس��ی دانش��گاه فردوسی (قطب علمی
فردوسیشناس��ی) به کوشش و خواس��تاری دکتر محمدرضا
راشدمحصل ،دکتر محمدجعفر یاحقی و سلمان ساکت برای او
فراهم آورده است .در مقدمۀ کتاب میخوانیم:
«چ��ون من در این دی��ار» را از حافظ ب��ه وام گرفتیم برای
عنوان جشننامۀ دکتر رضا انزابینژاد ،آموزگار پژوهندهای
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 دهها سال؛
نه در یک جا و دو جا ،که در چندین ش��هر از تبریز و گناباد
و نیشابور گرفته تا تهران و مشهد.

نام دکتر انزابینژاد در عرصۀ پژوهشهای ادبی نامیست آشنا.
مردی که هرچند در تبریز به دنیا آمده اس��ت ،سالهای زیادی
از دوران بالندگ��ی و فروزندگی خود را در خراس��ان و مش��هد
س��پری کرده اس��ت ــ چه در جوانی و در جامۀ آموزگاری ،چه
در میانس��الی و در کسوت استادی ــ او در زمرۀ استادانی است
که هم کالسهای درس س��ودمند و پرباری داش��ته و هم در
عرصههای مختلف پژوهش��ی ،از تصحی��ح و ترجمه و تألیف،
کارنامهای درخش��ان بر جا گذاشته است .آنیکی را شاگردان
بسیارش که امروزه در سراسر ایران پراکندهاند ،گواهی میدهند
و ایندیگری را آثار ماندگار و جاودانش چون تصحیح مقامات
حمیدی ،ترجمۀ فرهنگ الرائد و ترجمۀ ثمارالقلوب ثعالبی.
از مهمترین ویژگیهای معلمیاش نظم ،س��ختگیری،
دقت ،باریکبینی ،جدیت و البته مهربانی است و از اساسیترین
خصیصههای پژوهندگیاش بهکاربردن نثری زیبا ،شاعرانه و

این کتاب در هشت بخش تنظیم شده است که بخش نخست
با عنوان «س��خن آشنا» دربردارندۀ سالش��مار زندگی استاد و
کتابشناس��ی تفصیلی آثار ایشان ،شامل کتاب ،مقاله ،میزگرد
و پایاننامههای هدایتش��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
قلمفرس��ایی کردهاند .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��تانپردازی از خالل مقدمههای کتابهای 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 میش��ود .دیگ��ر مقاالت این بخ��ش عبارتند از:
«کاغذینجامه ،پیراهن کاغذین (از آیین تا کلمه)» ،دکتر محمود

* 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 شقالقمر» ،علیرضا ذکاوتی
قراگزلو؛ «مآخذ و گویندگان اشعار عربی منشآت خاقانی» ،دکتر
حامد خاتمیپور؛ «صن��وان و غیر صنوان» ،دکتر بهرام گرامی؛
«واژۀ فقیه و یکی از معانی آن در نگارشهای 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
اسطورهشناس��ی ،ادبیات حماسی و شاهنامه اختصاص دارد که
عنوان برخی از مقاالت آن عبارت اس��ت از« :از اژدهای سهسر
اوس��تا تا جبار سهس��ر در گزارش یاقوت حموی» ،دکتر چنگیز
موالیی؛ «کارب��رد نادری از مصدر خُ َوس�� َ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 مس ّمط تازه از مسعود سعد» از دکتر علی اشرف
صادقی آغاز میش��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 بنمایهای 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 گروههای
س��نی الف ،ب ،ج» ،دکتر مهدخت پورخالق��ی چترودی و الهه

چیتس��ازی و «بازخوانی راز یک عش��ق در آثار هدایت» دکتر
ابراهیم رنجبر.
بخش هفتم ب��ا نام «آویزه» مقالهای مفصل و جالب توجه
از محمدحس��ین ساکت با عنوان «وامستانی واژگانی» است که
واژهه��ای مهاجر در زبان ت��ازی را که به زبانهای 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 نمونهای
از دس��تخط استاد ــ که نامهای است از سوی ایشان به گروه
آموزش��ی ــ و عکسهای ایشان در سنین مختلف است .شاید
خواندن بخش��ی از دستخط استاد و نامۀ از سر عشق و شور و
احساس خالی از لطف نباشد:
به نام خدا

ریاست محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

با احترام دیروز جمعه 12 ،مرداد  1380س��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 جستهام و دیدهام...
تم��ام دیروز پوش��ههای 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 دهها
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
نقطهای 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.
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دربارۀ کتاب سراجالسائرین
نـدا سقایـی

س�راج الس�ائرین ،احمد جام نامقی (ژندهپی�ل) ،با مقدمه،
تصحیح و توضیح حس�ن نصیری 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 بَ َجلی نامق��ی جامی ( 536ـ  )440معروف به
پیر جام ،شیخاالس�لام و ژندهپیل 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 بَ َجل��ی  -صحابی معروف  -بودند .از دوران کودکی
او اط�لاع زیادی وجود ندارد جز اینکه خان��وادهاش از زارعان
س��ادهدل آن دیار بودند .او در دورۀ کودکی خواندن و نوش��تن
نیاموخت و تا س��ن بیست و دو سالگی آنچنانکه خود میگوید

عمر را در بطالت و خوشگذرانی س��پری کرد .اما در طی یک
تحول روحانی از دنیای بیبندوبار 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 کوههای نامق رفته بود،
پس از دوازده س��ال ریاضت و خلوتنشینی در حالیکه حدود
چهل س��ال از عمرش میگذش��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 مینمود و حفظ
ش��ریعت از اصول تعالیم او بهش��مار میآمد 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 میآمد .او سفرهایی به نقاط مختلف
کرد و در این سفرها بود که نفوذی در طبقات مختلف بهوجود
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  536در 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 میت��وان از طریق
نوش��تههایش 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 پارهای 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 میتوان
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به مفتاحالنجات ( ،)522روضةالمذبین ( ،)520سراجالس��ائرین
( ،)512انسالتائبین ،رسالۀ س��مرقندیه ،کنوزالحکمه (،)533
بحارالحقیقه ( )527را نام برد .بسیاری از آثار دیگر او همچون
مفتاحالقل��وب ،فتوحال��روح ،تذکی��رات ،اعتقادنامه ،زهدیات و
بخش مهمیاز اش��عار و دیوانش در گذر زمان و آشفتگیهای
روزگار از میان رفته و تنها نامی از آنها برجای مانده است.
درب��ارۀ احمد جام کتابهایی پرداختهاند مانند نورالحقایق
از پس��رش ظهیرالدین عیس��ی ،رس��الهای از پس��ر دیگرش
شهابالدین اسمعیل ،مقامات سدیدالدین محمد بن موسی بن
یعقوب غزنوی ،خالصةالحقایق از عمادالدین فاریابی ،مقامات
از رضیالدی��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 تاجالدین
محم��ود بوزجانی و منظومهای از بهاءالدی��ن جامی .بعضی از
این کتابها از بین رفتهاند و بعضی به چاپ رس��یدهاند .کتاب
خالصةالمقام��ات ابوالم��کارم در س��ال  1335در الهور چاپ
س��نگی و کتاب مقامات ژندهپیل به کوش��ش حش��مت موید
س��نندجی در س��ال  1345در تهران چاپ شده است .مقامات
ژنده پیل ،اثری است مشحون از غلو و خرافات دربارۀ کرامات
ش��یخ که یکی از مریدان س��ادهاندیش و خوشباور او آن را در
اثبات بزرگی شیخ جام نوشته است.
ش��کی نیس��ت که از طریق خود آثار شیخ میتوان چهره
واقعی او را شناخت و حقیقت احوال و آراء او را از میان تصاویر
مبالغهآمیز و احتما ًال نادرست راویان و مقاماتنویسان پیدا کرد.
عالوه بر این ،مطالعۀ آثار او مانند بررسی زندگی و اندیشه دیگر
ب��زرگان تصوف یکی از راههای اس��تخراج تاریخ فکر و تاریخ
اجتماعی-فرهنگی ایران اس��ت ک��ه از این رهگذر میتوان 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 سراجالس��ائرین داشته است .زیرا با ارائۀ این اثر
شیخ جام حقیقی را میتوان فارغ از شیخ جام ساخته و پرداخته
کرامتبافان و مقاماتنویس��ان شناخت .پیش از این ،نصیری
جامی کتاب کنوزالحکمۀ شیخ جام ( ،1387تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) را در کارنامه خود ثبت کرده
بود.

کتاب سراجالسائرین را میتوان اثری اخالقی و اجتماعی
دانس��ت ک��ه در آن بعضی از مس��ائل و دغدغههای 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  )840موجود بوده ولی پ��س از هجومها و ایلغارها تنها
بیست و چهار باب ــ قریب به یک سوم ــ باقی میماند که در
نسخهای یگانه در کتابخانۀ ملک ــ وابسته به کتابخانه آستان
قدس رضوی ــ موجود است.
ای��ن اثر را از نظر تاریخی اولین اث��ر احمد جام نمیدانند،
اما معتقدند که اولین اثر تاریخدار اوست؛ چنانچه خود نویسنده
تصری��ح میکند سراجالس��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 میکند .بنا بر ضرورت و اهمیت آن موضوعات و بر اساس
توجه ش��یخ به مسائل ،حجم مطالب بابها متفاوت است .این
بیست و چهار باب در بیان فرقها و تفاوتهاست؛ مث ً
ال:
ب��اب اول «در فرق میان حال و محال»؛ باب دوم «در فرق
میان آس��ایش خلق و هویپرس��تی»؛ باب سوم «در فرق میان
خانق��اهداری و دکانداری»؛ باب چه��ارم «در فرق میان پیری
و خواجگیجس��تن»؛ باب پنجم «در ف��رق مریدی و کاهلی و
بیکاری» و...
وی در ای��ن بابها ،ابتدا به توضیح ه��ر یک از دو مؤلفه
متفاوت میپردازد و س��پس با اش��اره به آی��ات ،اخبار ،امثال و
حکایات ،فاصلهها و تفاوتهای آن مقولهها را در سلوک دینی
و عرفان��ی و تعامالت اجتماعی برمیش��مارد .او میخواهد به
خصلت «س��راج» ،به روشنی و وضوح ،به نقد راستی و ناراستی
بپ��ردازد .در اول هر باب مجموع��های از القاب و عناوین برای
ش��یخ ذکر شده که به احتمال زیاد این قسمتها الحاقی است
و آن را مریدانی که به کتابت س��خنان ش��یخ در مجلس وعظ
میپرداختند بدان اضافه کردهاند.
نثر سراجالس��ائرین از نمونههای نثر مرسل دورۀ غزنوی و
سلجوقی و متأثر از سنت مجلسگویی و خطابههای 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 فهرستها (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
مقدمهاش را در پنج بخش نوشته است:
بخ��ش اول مقدم��ه تأمل��ی اس��ت ب��ر س��اختار کتاب
سراجالس��ائرین؛ در این بخش موض��وع ،هدف مؤلف از تألیف
کت��اب ،تاری��خ ن��گارش و ...بیان میش��ود .س��اختار کتاب با
کتابهای دیگر ش��یخ مقایسه میشود .در همین بررسیها به
ای��ن احتمال میرس��د که مقدمۀ اثر بعدها به آن اضافه ش��ده
اس��ت .اما چون اس��اس کار مصحح مبتنی بر تکنسخه بوده
است از اظهارنظر قطعی پرهیز میکند.
بخ��ش دوم جلوههای��ی از مجلس گویی و نثر ش��یخ جام
را بازگ��و میکن��د؛ این نثر آمیزهای 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 میپردازد که ش��امل خطابها و
تحذیره��ا ،خوداتهامیها ،تکنیکهای کالمی ش��یخ ،توجه او
به زبان ادبی و س��خنآفرینی ،ظراف��ت او در بهکاربردن آیات
و اخبار ،ترجمههای زیبا و اس��تفاده از اش��عار ،امثال و حکایات
است.
بخش س��وم در خص��وص پیامهای 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 حوزهها توجه دارد چنانکه میتوان این
اثر را یک نصیحتنامۀ اجتماعی و اخالقی منس��جم دانس��ت.
پس ،مصحح به مهمترین 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 میپردازد.
بخش چهارم جانب اجتماعی سراجالس��ائرین را بررس��ی
میکند .این اثر اگرچه یک اثر تاریخی و اجتماعی نیس��ت ولی
در می��ان مطالب واعظانه و عارفان��هاش نکاتی دارد که باعث
شناخت تاریخ اجتماعی ایران آن دوره میگردد .پس ،مصحح
به تش��ریح اوض��اع و احوال عصر ش��یخ میپ��ردازد .نصیری
جام��ی به مطالب خود کتاب اس��تناد میجوی��د و دغدغههای
اجتماعی شیخ را شامل نگرانی او نسبت به دنیاجویی و حرص

و طم��ع دنیامداران ،غفل��ت از دینورزی ،ت��رس اجتماعی و
وحش��ت از صاحبمنصبان اهل دنیا ،گسترش نفاق ،دورویی،
حرامخ��واری ،آزار اهل ایمان و تحقیر اهل توبه ،ش��کمبارگی
صوفیان ،دنیادوس��تی علما و مشایخ ،نااهلی مریدان و ناخلفی
پیران میداند .مصحح از غربت اندیشۀ شیخ در بخشی از اقلیم
باورها و نظام خانقاهی خراس��ان سخن میگوید 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 سراجالس��ائرین به خط نستعلیق
خواناس��ت .متأس��فانه نام کاتب و تاریخ کتابت آن از بین رفته
است.
اما از قرائن برمیآید 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 ویژگیهای آن را برمیش��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 میدهد که در نهایت،
موارد مبهممانده را در پاورقیها متذکر ش��ده و در مواردی که
عبارات نارس��ا مینمود و حرف ی��ا واژهای 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 ضربالمثلها،
کنایهه��ای ادبی ،تفس��یر آی��ات ،احادیث و ذک��ر تلمیحات و
داس��تانها ،بیان معانی لغات و اصطالحات و معرفی و توضیح
اشخاصی که نامشان در کتاب آمده است میپردازد.
فهرستهای نهگانۀ 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�لام ،ش��امل نام اش��خاص ،قبای��ل ،مناط��ق جغرافیایی و
کتابها؛ 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 بابهای هفت ،نوزده و بیست به صورت مختصر آمده
است .از آنجا که عنوان تمام بابها طوالنی است و این بابها
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فقط چند کلمه بیش��تر دارند ،پسندیدهتر آن بود که عنوان آنها
ه��م کامل بیاید .پس اگر عن��وان باب هفتم که «در فرق میان
کس��بکننده به هوی و »...اس��ت «در فرق میان کسبکننده
به هوی و کس��بکننده به حجت» ،عن��وان باب نوزده که «در
فرق میان ن ّمامیکردن و »...اس��ت «در فرق میان ن ّمامیکردن
و نصیحتگفتن» ،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» میشد ،فهرست ابواب کمتر مبهم میبود.
اما در عناوین فهرستهایی که مصحح فراهم آورده است
ع��دم تطابق این عناوین با داخل متن دیده میش��ود؛ مث ً
ال در
فهرستها 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 میبود «فهرست

راهنمای توضیحات» عنوان این بخش شود.
در فهرس��ت منابع و مآخذ ،مشخصات چاپی کتابها آمده
است .چنانچه معمول و مرسوم است نام شهر محل چاپ یکی
از بخشهای 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 مث ً
ال در جایی در کنار نام انتشاراتی
معروفی نام محل و ش��هر ذکر شده و در جای دیگر نیامده که
به نظر میرسد بیشتر از سر بیدقتی 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 میداند و ایش��ان در کتاب ش��رح احوال و نقد و تحلیل
آثار احمد جام مفص ً
ال 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 قسمتهایی از خود متن ارجاع
داده ش��ده و عین ًا نقل شده است که این موجب اعتماد خواننده
■
به نظر مصحح و نوع استنباط او از متن میشود
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کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
تألیف زندهیاد استاد ایرج افشار
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