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اشاره
که هر  یکی از مشــخصات تاریخ ایران تقســیم بندی روشــن و محســوس آن به دوره های مجزا و بزرگی اســت 
کیفیت خاص خود را آشــکار می سازد. حتی در هزاره های  یک از آنها به ســهولت از دیگری متمایز می شــود و 
اول نیز هر یک از دوره های تاریخی به نوبه خود بر اثر یک ســقوط ملی به پایان رســیده یا آغاز شــده اســت. 
که نام خویــش، یعنی »اران« را به  بــر طبــق همیــن میزان نیز باید واقعه نفوذ آن طبقــه قدیمی قوم آریایی را 
که به همراهی پیدایش  این ســرزمین داده اســت، در نواحی شــمالی به نظر بیاوریم؛ زیرا این واقعه ای است 
کار  دین زرتشــت برای اولین بار به این فالت ســیمای تاریخی مفهومی بخشــیده اســت و بدین منوال بر سر 
آمدن دولت های مادی و هخامنشــی نیز نشــانه یک دگرگونی اساســی و عمیق محســوب می شــود. از تمام 
گشت. در این مورد عنصر خارجی نیروی  که با شروع حمله اسکندر مقدونی آغاز  اینها روشن تر عصری است 
دولت را در دست می گرفت و می خواست در زمینه فرهنگی نیز داعیه رهبری خود را به موقع به اجرا درآورد.

انقراض دولت اشــکانیان و اســتقرار فرمانروایی ساســانیان )در ســال 224 تا 226 میالدی( به یک تحول در 
گردید و این تحول توانســت همدســت با تجدیــد حیات دین  عمــق ایرانیــت، حتــی در قســمت زبــان منجــر 

زرتشت در برابر مسیحیت و مانویت ایستادگی نماید.

گزیده بودند در چهارچوب وقایع تاریخی ایران،  که ایرانیان در آن مسکن  غلبه تازیان مسلمان بر سرزمینی 
به هیچ وجه مسئله تازه و غیرقابل تصوری نبود. قبل از قوم تازی، اهالی مقدونیه و یونانیان همراه با اسکندر 
کنند و بعد از آن نیز ملت ایران توانســته بــود دوباره داعیه  توانســته بودنــد بــه عنوان بیگانه ایران را تســخیر 
که بین حمله اسکندر و تازیان  ملیت و فرهنگ خود را محقق ســازد. بر این تشــابهات وقایع تاریخی جهانی 
و همچنیــن اســتقالل ملــی و فرهنگــی ایــران بعــد از هجوم یونانیان و تازیان مشــهود اســت نیز یک سلســله 
که به وضع جالبی در طی این دو حادثه تاریخی تکرار می گردد. در زمان  خصوصیات خاص اضافه می شــود 
حمله اســکندر نیز مانند حمله تازیان، هجوم دشــمن از طرف مغرب به وقوع پیوســت و آن موقع نیز مانند 
ایــن دفعــه پادشــاه ایران به دســت قاتلی از پــای درآمد. همچنین در هــر دو واقعه فاتحان تنها تا ســرحدات 
که ایران عهد ساسانیان در جنگ های طوالنی خود با هیاطله و  مرکزی پیش رفتند و موقتًا در همان جایی 

ترک های مهاجم از قلمروی فرهنگ و تمدن خاور نزدیک دفاع می کردند توقف نمودند.

بــا تمــام این احــوال هجوم تازیان برای ایرانیان بیــش از تمام مصائب ملی قبل و بعــد آن حائز اهمیت بوده 
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خاســتگاه خاندانــی و نحــوه انتصــاب آنــان بــه حکومــت ســمرقند آغــاز 
که برای تحکیم مرزهای  می شــود. سپس تسخیر ورارودان و اقداماتی را 
که موجب رونق و شــکوفایی ناحیه  جدیــد و حفاظت از راه های تجاری 
ح داده می شــود. در فرجام ســخن به مسئله  انجام شــد، به اختصار شــر

رنسانس ایرانی پرداخته می شود.

2. خــوب، بــد، زیبا: بقــای مفاهیم اخالقــی ایران باســتان در قصه های 
ـ  گئــورگ  )دانشــگاه  مارزلــف  اولریــش  اســالم/  از  بعــد  فارســی  عامیانــۀ 
گوتینگــن(. در ایــن مقالــه ابتــدا جایــگاه قصه گویــی در ایــران  گوســت،  آ
پیش از اسالم بررسی شده است. نویسنده قصد دارد در این مقاله نگاه 
دقیق تر به برخی داســتان های ایرانی دوره اسالمی داشته باشد، درباره 
که نهایتًا به ســنت های  شــخصیت هایی مرتبــط بــا آن مفاهیم اخالقــی 

پیش از اسالم پیوند می خورد.

گرابــار )انســتیتوی مطالعات  3. هنــر ایرانــی اواخــر عهــد باســتان/ ُالــگ 
کــه  پیشــرفته، دانشــگاه پرینســتن(. در ایــن مقالــه هنرهــای جایــی را 
می تــوان در فاصلــه تقریبــًا اواخر قرن ششــم تا قرن دهــم ایرانش نامید، 
گی های آنچه در سراسر اوراسیا اواخر باستان نامیده می شود  از روی ویژ
کرد نشان دهد  بررســی شــده اســت. همچنین نویســنده ســعی خواهد 
کــه بی توازنــی و خــأ در اطالعــات مــا و نقایــص روش شــناختی بعدی در 
که در  تفکر پژوهشــی ممکن اســت تا حدی مسبب دشواری هایی باشد 

بررسی این قرون در جهان ایرانی با آنها روبرو شده است.

کــری  4. آیــا ســندبادنامه افســانۀ آفرینــش زروانــی اســت؟/ محســن ذا
گوتینگــن(. در ایــن مقالــه ابتــدا صــورت  گوســت،  گئــورگ ـ آ )دانشــگاه 
ساده شــده اســطوره زروانی ذکر می شــود، سپس آن اســطوره با داستان 

پایه سندبادنامه فارسی مقایسه می شود.

5. نخســتین مورخان فارســی زبان و میراث ایرانی پیش از اسالم/ اندرو 
ک )دانشــگاه ســنت انــدوز(؛ در ایــن مقالــه با بررســی بعضــی از آثار  پیــکا
عمــده تاریخی نوشته شــده در این دوره به اصطــالح »میان پرده ایرانی« 

کارکردهای مختلف تاریخ ایران باستان آشکار می شود. تعابیر و 

6. اندرزنامه در ایران قرن دهم و اوایل قرن یازدهم و نثر فارسی قدیم/ 
لوئیــز مارلــو )کالج ولزلــی(. قابوس نامــه، ســیرالملوک و نصیحة الملوک از 
بسیاری جهات متونی استثنایی اند و به عنوان نمونه های نثر سلیس و 
اغلب دلپذیر جایگاهی خاص در تاریخ ادبیات فارسی دارند. با این همه 
متمایز بــودن آنهــا نبایــد تاریخچــه قدیم تــر پندنامه نویســی در ایــران را 
پوشــیده دارد. متــون قــرن یازدهم از عدم بــه وجود نیامد و ظهورشــان 
پایان وقفه ادبی متعاقب نگارش آخرین اندرزهای ساســانی را رقم نزد. 
ایــن مقاله در تالش برای روشن ســاختن این تاریخچــه، ادبیات پندآمیز 

پدید آمده در شرق ایران در قرن دهم و اوایل یازدهم را بازمی گشاید.

7. نمایش قدرت در هنر و معماری ایران اوایل دورۀ اســالمی/ جاناتان 

اســت؛ چــه اینکــه ایرانیان در آن موقــع برای اولین و آخریــن بار در طول 
کانون و قلب تمام فرهنگ های شــرق و بلکه تمام تمدن  تاریــخ خویش 
آن زمــان را در دســت داشــتند، ولی پــس از حمله تازیــان مذهب خود را 
رها ســاختند تا به تعالیم پیغمبر اســالم)ص( بگروند و بدین ترتیب این 
خ داد، مهم ترین  که در قرن هفتم میالدی در تاریخ ایران ر حادثه بزرگ 
واقعــه تاریخــی به شــمار آمده و بــرای تاریخ ممتد و طوالنــی این ملت و 

گردید. مملکت میزان اساسی سنجش واقع 

این بخش »ایران میانه« و »ایران نو« را از هم جدا می سازد. یک چنین 
تجددی ظرف یکی دو روز ممکن نیست. ملت ایران نیز قرون متمادی 
وقــت الزم داشــت تــا بتواند شــخصیت مجدد خــود را بیابــد و منزلتی در 

بین ملل مسلمان به دست آورد.1

معرفی اثر
فصل های این مجلد بر اساس مقاله های عرضه شده در دو سمپوزیومی 
کــه در ســال های 2009 و 2010 در مجموعه ایده ی ایــران در لندن  اســت 
برگــزار شــد و هــر دو بــه دورۀ اولیــۀ اســالمی در تاریخ ایــران می پرداخت. 
گرد آمده اســت، به رشــته موضوعاتی در تاریخ  کتاب  که در این  مقاالتی 
سیاسی، فرهنگی و دینی این دوره می پردازد و این موارد و موارد دیگری 
که درکــی متنوع تر از تحوالت  را روشــن می ســازد و امــکان آن را می دهند 

کنیم.2 کسب  سیاسی، هنری، دینی و ادبی این عصر مهم 

همــه فصل هــای ایــن مجلــد بــا وجــود تنــوع زیــاد موضوعــات، بــه یــک 
مضمون مشــترک می پــردازد: تأثیر آن مفاهیــم و جهان بینی های پیش 
گذراندنــد و تلفیــق فرهنگی  کــه ضربــه  فتوحــات عــرب را از ســر  از اســالم 
گذشته باستان  مستولی بر ایراِن پیش از مغول را پروراندند. دامنه  نفوذ 
کرد: پایداری فارسی  گونی مشاهده  گونا را می توان به صورت های بسیار 
محــاوره ای در مقــام زبــان میانجــِی شــرق ایــران؛ تشــریفات دربارهــای 
که بر تخیل  خالفتی و سلطنتی؛ تبارشناسی های شاهنشاهان ساسانی 
کــم بــود. حتــی اشــیای پیش پاافتادهٔ  شــاعران و فرمانروایــان، هــر دو حا
کــه انــدازه و ابعاد و جنســش بازمانده   زندگــی روزمــره ـ چــون درهم نقره 
کیفیت دیرپــای فرهنگ  کــی از  مســتقیم دراخم ساســانی بــود ـ همه حا

ایرانی است.3

از  از ویراســتاران و ده مقالــه  کوتــاه  یــک مقدمــه  کتــاب حاضــر شــامل 
که در ادامه مقاالت به صورت اجمالی معرفی  نویسندگان مختلف است 

می شوند.

1. ســامانیان: نخســتین سلســلۀ دورۀ اسالمی در آســیای مرکزی/ لوک 
تردول )مرکز پژوهشــی خلیلی و موزه َاشــمولیان(. این مقاله با بازســازی 

یــخ ایران در قرون نخســتین )جلد اول(؛ تهران: انتشــارات علمــی و فرهنگی،  .1 اشــپولر، برتولــد؛ تار
1369، ص 4-1.

2. ایران در نخستین سده های اسالمی، ص 3-2.
.3 ایران در نخستین سده های اسالمی، ص 4.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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سخن پایانی
گشــته  که در تاریــخ باعث تزلــزل بنای قوم ایرانی   از بیــن تمــام عواملــی 
اســت، هجــوم و ورود مســلمانان عــرب به این ســرزمین )نیمــه اول قرن 
هفتم میالدی( بزرگ ترین دگرگونی را با خود آورده؛ چون تأثیر آن از همه 
که بــر اثر آن به وجود آمد،  عمیق تــر بــوده تا به امروز پایدار اســت. تحولی 
ســرآغاز مهم تریــن و قاطع ترین بخــش تاریخ ایران را تشــکیل می دهد.4 
کــه در نتیجــه پیــروزی  پــس از اســتقرار دیــن اســالم در ســرزمین ایــران 
اعراب مســلمان بر ساسانیان و فتح ایران توسط آنها روی داد، تحوالت 
بسیاری در عرصه های اجتماعی، مذهبی و سیاسی ایران به وجود آمد.

ایــران دوره اســالمی از آغــاز حملــه عرب  هــا بــه ایــران در ســال 642م. و 
کنون را شامل می شود. عرب ها در سال  روی آوردن ایرانیان به اســالم تا
21 تا 22ق. ســپاه ساســانیان را در نبرد قادســیه و نبرد نهاوند شکســت 
که از ســتم و فســاد دوران پایانی حکومت ساســانی  دادنــد. مــردم ایران 
رنج می بردند، از خود مقاومت چندانی نشان ندادند. آنان پیام برابری 
و عدالت اسالم را به گوش جان شنیدند، به پیروی از این دین توحیدی 
روی آوردند و باعث شکوفایی آن شــدند. در این دوره تحول های بزرگی 

خ داد. در ایران و جهان اسالم ر

 اســتیالی مســلمانان بــر ایــران به ســادگی نبــود. شــهرها زودتــر پذیراى 
ســلطه مســلمانان شــدند، ولی دهات به ســادگی به حکومت ایشان تن 
گیالن دیرتر از نواحی غربی  ندادند. نقاط شــرقی ایران و نیز طبرســتان و 
که یــک محل را  بــه تصــرف مســلمانان درآمدند. آنان مجبور می شــدند 

کنند. بارها فتح 

کشورشــان ناراضــی بودند،  کــه از تبعیــض طبقاتــی موجود در   ایرانیــان 
کوشــیدند، ولــی بــا این حــال هرگز در  اســالم را پذیرفتنــد و در اشــاعه آن 
طــول تاریــخ ایــران مخالفــت خویــش را با ســلطه امویــان و عباســیان بر 
ک ایــران پنهــان نکردنــد و جنبش هــای اســتقالل طلبانه ای را بــه پا  خــا
کــه تشــکیل حکومت هایــی چــون طاهریــان )۸۸1-۸26 م( و  ســاختند 

صفاریان )903-۸66 م( را می توان از نتایج آنها برشمرد.

یخ ایران در قرون نخســتین )جلــد اول(؛ تهران: انتشــارات علمی و فرهنگی،  .4 اشــپولر، برتولــد؛ تار
1369، ص 11.

کامنولث ویرجینیا(. غلبه سپاهیان عرب  بلوم )کالج بوستون و دانشگاه 
مســلمان در ســال 632 میــالدی بــا تســخیر تیســفون در عــراق امــروزی 
کــرده بودند.  آغــاز شــد. ساســانیان همیشــه از هنــر و معمــاری حمایــت 
حکومــت عــرب در قرن هشــتم و نهم به ظهور نهادهــای جدیدی چون 
کانــون قــدرت از ایــران بــزرگ بــه پایتخت هــای خلفا  مســجد انجامیــد و 
که در  در جاهــای دیگــر انتقــال یافت. در عین حــال بخش اعظــم ثروتی 
ج به دمشق، بغداد  ایران تولید می شــد به شــکل مالیات و خراج در خار
کالن ثــروت در اوایل دوره اســالمی در  و ســامرا ســرازیر شــد. این انتقــال 
ایران به نظر می رسد معدود حمایت کننده و اندک پولی برای حمایت از 
گذاشــته باشــد. سپاس در این مقاله هنر و معماری  معماری و هنر باقی 

ایران در اوایل دوره اسالمی بررسی قرار شده است.

بــن وشــمگیر/ مالنــی میکائیلیدیــس )دانشــگاه  بلنــد قابــوس  کاخ   .8
گنبــد قابــوس تنهــا اثــر بزرگ  کالیفرنیــا، دیویــز(. بقعــه رفیــع موســوم بــه 
گرگان در شــمال  که در ناحیه  معمــاری بازمانده از سلســله زیاری اســت 
ایــران از ســال 927 تــا 1090م حکومــت می کردنــد. این بنای باشــکوه در 
کم زیاری ساخته شد.  ســال 397ق. به دســت قاموس ابن وشــمگیر حا
این مقبره ســازی نه فقط یادبود خود حکام به شــیوه ای بســیار خاص و 
قابل رؤیت بود، بلکه ُبعد معماری یک برنامه وسیع تر مشروعیت بخش 
در سیاســت، هنــر و عرصه هــای دیگــر را شــکل مــی داد. این نوع بررســی 
که  که در این مقاله صورت می گیرد در عین حال  جزئِی یک زمینۀ محلی 
کــه در مطالعه معماری مقبره های  مغایر با مفاهیم ماهیت نگری اســت 
ح می شود، زمینه غنی تری فراهم می سازد تا  اولیه اســالمی همواره مطر
کرد و ارزیابــی متنوع تری از  بــه واســطه آن بتــوان بناهای خاصــی را فهم 

تحوالت معماری در طول زمان صورت داد.

9. اقتدار و هویت در کتاب های پهلوی/ آلن ویلیامز )دانشگاه منچستر(. 
که نویســنده در اینجــا بر آن تمرکــز می کند، منســجم ترین بیان  ایــده ای 
کتاب های پهلوی پیدا می کند و همین پایه اســتدالل  کالمــی خود را در 
دفاعی در برابر ادیان رقیبی چون یهودیت، مســیحیت و اسالم در ایران 
کــه ابعاد  جدیــداً اســالمی شــده بــود. بــا وجــود این ایــده ای هم هســت 

اخالقی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی پیدا می کند.

10. ایــدۀ ایــران در ســرزمین های آل بویه/ روی پرویز متحده )دانشــگاه 
در  نیــزه دار  ســترگ  جنــگاوران  میــالدی  دهــم  قــرن  آغــاز  در  هــاروارد(. 
کرانه هــای خــزر، ایــن سرمنشــأ هویــت ایرانــی، شــروع بــه بنیان گــذاری 
کردند. موفق ترین این جنــگاوران بوییان  سلســله هایی در فالت ایــران 
کرانه  که از ناحیه دیلم می آمدند. از قرن هفتم تا نهم فتح والیات  بودند 
کامل نشــد و در بیشتر موارد موقتی بود.  خزر به دســت مســلمانان هرگز 
که ری،  گفــت  نویســنده در ایــن مقالــه از بوییــان دیلمی ســخن خواهد 
اصفهان، شــیراز، بغداد و بصره را در تصرف داشــتند. نویسنده آل بویه را 

کنندگان سنت پادشاهی ایرانی می داند. احیا

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر
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اشاره
تاریــخ ادبیــات هــر قوم نمایانگر هویت آن قوم اســت. وجود تاریخ ادبیات خوب و قابــل اعتماد در یک تمدن، 
نشان از غنای ادبی و روشمندی پژوهش های ادبی و فرهنگی در آن تمدن است. با وجود این پیشینهٔ نگارش 
کهن ندارد. شــگفت  تاریخ ادبیات به مفهوم امروزی، به حدود یک قرن پیش بازمی گردد و در ایران پیشــینهٔ 
که نخستین نویسندگان تاریخ ادبیات ایران ایرانی نبودند و تا قبل از نگارش مطالب این گونه بیشتر  آن است 
در تذکره ها، فرهنگ ها، فهرست ها و تاریخ سلسله های حکومتی قابل مشاهده بود. تاریخ ادبیات نویسی به 
مفهــوم امــروزی آن به دنبال تحول در ســاختار اجتماعی و فرهنگی، همراه با ســایر تحــوالت ادبی، تحت تأثیر 

پژوهش های مستشرقان به ویژه ادوارد براون، از مشروطه )12۸5( به بعد در ایران شروع شد.

برخی از مهم ترین تاریخ ادبیات های نوشته شده در ایران عبارتند از:
1. شعر العجم شبلی نعمانی، دانشمند و ادیب نامدار هندی به زبان اردو در 5 مجلد.

که از اولین آثار تحقیقی ایران شناسان غربی درباره ادبیات فارسی است. 2. تاریخ ادبیات فارسی هرمان اته 
که از آثار نسبتًا جامع در موضوع خود است. 3. تاریخ ادبی ایران؛ ادوارد براون )1902تا1924( 

4. تاریخ ادبیات یان ریپیکا )196۸م(
5. تاریخ ادبیات فارسی، برتلس

که برخی از آنها به  کنار آثار ایران شناســان، محققان ایرانی نیز آثاری در تاریخ ادبیات فارســی نگاشــته اند  در 
قرار زیر است:

1. تاریخ ادبیات ایران، رضازاده شفق )1320ش(
2. تاریخ ادبیات فارسی، محمدحسین فروغی

3. تاریخ ادبیات ایران، جالل الدین همایی.
که مهم ترین تاریخ ادبیات فارســی نگاشــته شــده  4. تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح اهلل صفا )1332تا 135۸( 

است.

در ســال های اخیر تاریخ ادبیات موضوعی نیز در ایران نگاشــته شــده اســت؛ مانند تاریخ تطور شــعر فارســی 
که این آثار بیشــتر تا زمان مشروطه را شامل می شود و  از ملک الشــعرای بهار، ســخن ســخنوران فروزانفر و... 
پژوهش های بعدی در این زمینه مربوط به یک دوره خاص یا موضوع خاص در تاریخ ادبیات فارسی است.

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

 تاریخ ادبیات فاریس
)جلد 18، پیوست 2( ادبیات شفاهی زبان های ایرانی

سارا شفیع زاده گروسی
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات فارسی )جلد 18، 
پیوست 2( ادبیات شفاهی زبان های 
ایرانی؛ احساس یارشاطر؛ تهران: 
سخن، 1394.
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درباره یارشاطر
کاشان در همدان متولد شد.  احسان یارشاطر در فروردین ماه 1299 خورشیدی در یک خانواده بهایی اهل 
کرمانشــاه و تحصیالت متوســطه را در دبیرســتان های  وی تحصیالت ابتدایی را در دبســتان های همدان و 
شــرف و تربیت و دانشســرای مقدماتی به پایان رســاند. احســان یارشــاطر دانش آموخته دوره دکترای رشته 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و دانش آموخته دوره دکترای زبانشناسی ایران در مدرسه مطالعات 

مشرق زمین در دانشگاه لندن است.

کرسی مستقل ایران شناسی  کلمبیا و تأسیس  احسان یار شاطر در طول این سال ها به تدریس در دانشگاه 
در آنجا پرداخت. وی در ســال 1332 پس از بازگشــت به ایران، ضمن تدریس در دانشــگاه تهران، به ســمت 
دانشــیاری زبان و ادبیات فارســی و همچنین زبان های باســتانی ایران منصوب شد. از دیگر خدمات ارزنده 
کرد. این بنگاه افزون بر انتشار ادبیات  کتاب« اشاره  وی می توان به تأسیس و مدیریت »بنگاه ترجمه و نشر 
کــودکان و نوجوانــان، اصــول ویراســتاری را نیــز در  خارجــی، متــون فارســی، ایران شناســی و خواندنی هــای 
کتاب منتشــر می توان به »دانشــنامه ایران و  که در بنگاه ترجمه و نشــر  کتاب هایی  کرد. از  ترجمه ها معمول 

کرد. کتاب های چاپی فارسی« اشاره  اسالم« و »فهرست 

کار بــر روی دانشــنامه ایرانیــکا بــود. دانشــنامه  ایرانیــکا بزرگ تریــن و   از مهم تریــن فعالیت هــای یارشــاطر، 
که با تــالش و مدیریت  جامع تریــن پــروژه  ایران شناســی، دربــاره  تاریــخ، فرهنــگ، هنــر و جامعه  ایران اســت 
کار تدوین این دانشــنامه به ســال 1347 برمی گردد. پس از پیروزی  اســتاد احســان یارشــاطر تأســیس شــد. 
کار به دلیل قطع بودجه مدتی متوقف شد. یار شاطر در این زمان ناچار شد برای تأمین  انقالب اسالمی  این 

ج انتشار دانشنامه، موزه  شخصی هنرهای اسالمی خود را بفروشد. مخار

تألیف دورۀ هجده جلدی تاریخ ادبیات فارسی زیر نظر یارشاطر از دیگر خدمات وی در سال های اخیر است 
که پژوهش نوینی در حوزه تاریخ ادبیات به شــمار می آید. یار شــاطر شخصیت سترگی در عرصه ایرانشناسی 
گره خورده است. استاد »احسان یارشاطر«  که نام فرهنگ و ادب ایران با نام او  ا ست. بیش از نیم قرن است 
که برای انتشــار آثار خود در ایران دارد، مشــکالت را از ســر راه  امروز بدون وقفه، با وجود مشــکالت بســیاری 

برداشته تا ادب و فرهنگ فارسی را بیش از هر زمانی به جهانیان بشناساند.

کتاب تاریخ ادبیات فارسی درباره 
با توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ و ادبیات فارسی، به ویژه آشنا کردن خوانندگان معاصر غرب با آثار ادبی 
ایران، نوشتن تاریخی روزآمد و مفصل در زمینهٔ ادبیات نیازی ضروری بود. از طرفی توجه به تأثیر ادبیات و 
فرهنگ ایرانی بر ادبیات سرزمین های شرقی جهان اسالم، مانند تأثیر ژرف بر ادب عثمانی و ادب مسلمانان 
هند و ترکان آسیای صغیر، ضرورت نیاز به تدوین چنین کتابی را دوچندان می کرد. همچنین بررسی آثار ادبی 
 یک فرهنگ سبب می شود اطالعات مناسبی در رابطه با دیگر جنبه های آن فرهنگ نیز در اختیار ما قرار گیرد. 
که با تالش »بنیاد  کتاب در سرگذشــت چند قرن شــعر و ادب فارســی اســت  تاریخ ادبیات فارســی تازه ترین 
گروهی از بهترین ایران شناسان  کلمبیا، با شرکت  فرهنگ ایرانی« و »مرکز مطالعات ایران شناسی« و دانشگاه 
کتاب افزون بر تاریخ ادبیات فارسی،  غیرایرانی و معدودی ایران شناسان ایرانی نوشته شده است. موضوع 
که تا پیش از این در نگارش تاریخ ادبیات به صورت جامع و  شــامل بخش ها و بررســی های جدیدی اســت 
کتاب حاضر نسبت به آثار پیش از خود را  یکجا مســبوق به ســابقه نبوده اســت. از این رو می توان وجه تمایز 

کرد: در موارد زیر خالصه 

1. جامع بودن به لحاظ تاریخی. )از زمان ایران باستان تا زمان حاضر(

کنونــی نپرداخته، بلکه به بیــان تاریخ  کتــاب تنهــا بــه بیــان تاریخ ادبیــات ایــران در مرزهای جغرافیایــی   .2
ج از ایران و تاریخ ادبیات زبان های ایرانی غیر فارسی نیز پرداخته است. ادبیات فارسی زبانان خار

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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کردی، پشتو، بلوچی، آسی است  شــفاهی زبان های ایرانِی غیر فارســی: 
که برای جامع ترکردن این جلد فصل هایی راجع ادبیات شفاهی فارسی 
و تاجیکــی بــه آن اضافه شــده اســت. نویســندگان دلیل نامگــذاری این 
کــه ادبیات  کرده انــد: »از آنجا  جلــد را بــه ادبیات شــفاهی این طــور بیان 
این زبان ها، حداقل تا قرن بیســتم، عمدتًا صورت شــفاهی داشت، این 
جلــد ادبیات شــفاهی زبان های ایرانی نامیده شــد«.1 همــه این زبان ها 
به نوعی متأثر از زبان فارســی بوده اند، همین نکته بررسی این زبان ها را 
در تاریــخ ادبیات فارســی توجیه می کند. از طرفــی روایات ادبی »عالی«، 
»عامیانــه« و »شــفاهی« در مناطــق ایرانی زبان با هم پیوســتگی نزدیکی 
که بررســی آنها  دارنــد و در عیــن حال هرکــدام قواعد خاص خود را دارند 

کارکردهای ادبیات افزایش دهد. گی ها و  می تواند شناخت ما را از ویژ

گنجانده شده است: در این جلد دو حوزه پژوهشی 
گونه های مختلف زبان فارسی 1. ادبیات عامیانه و شفاهی در 

کردها، پشتوها، بلوچ ها و آسی ها. 2. تمام سنن ادبی 

نویســندگان در ادامــه معرفی ادبیات شــفاهی و عامیانــه این زبان ها، در 
که جنبه های شفاهی و اصطالح عامیانه یا عامه  حوزه اول، بر این باورند 
گفت هر  کار روند. اول اینکه باید  دو امر مجزا هستند و نباید ذیل هم به 
فرهنگ شفاهی فرهنگ عامیانه نیست. دوم اینکه تجربه فرهنگ های 
که نوبت به بررسی فرهنگ شفاهی  عمدتًا شفاهی نشان می دهد وقتی 
که در مورد  می رســد، تمایز میان تاریخ، ادبیات و انتقال دانش مذهبی 
کمتری در مورد فرهنگ  فرهنگ نوشتاری »عالی« نمایان است و تا حد 

نوشتاری عامه نیز صادق است، نیاز به ارزیابی اساسی دارد.

که متوجه روابط پیچیده بین   اهمیت مجلد حاضر زمانی درک می شود 
ادبیات »عامیانه« و ادبیات »عالی« شــویم، همین طور شــاهد شبکه ای 
که با زبان فارسی در ارتباط اند هستیم.  از روابط بین ادبیات زبان هایی 
نیز اهمیت پژوهش حاضر در مطالعات شرق شناســی اســت؛ زیرا بررسی 
فرهنگ هــای عامیانــه در آثــار مختلــف، اطالعــات مهمــی دربــاره حال و 
که موجب ایجاد آن می شود به دست  هوای یک جامعه و فضای زندگی 
می دهد و همین امر باعث ایجاد امکانات تازه ای در حوزه پژوهش های 
ایرانی می شود. اهمیت این موضوع در مجلد حاضر این گونه بیان شده 
که در عین حال بسیار هم  کوچک تر  است: »نمودهای این فرهنگ های 
کردها، پشــتوها، بلوچ هــا باید در غرب  متفــاوت هســتند، مانند فرهنگ 
که در نهایت ممکن اســت  بیشــتر شــناخته شــوند، به ویژه به این دلیل 

جامعه خود ما را هم تحت تأثیر قرار دهد«.2 

که در یک مجموعه فصل هایی با بررســی  در واقــع بــرای اولین بار اســت 
کردها، بلوچ ها و آســی ها،  ادبیات »عالی« و ادبیات »عامیانه« پشــتوها، 
فصل هایــی دربــاره ادبیــات عامیانــه و شــفاهی در ایــران، تاجیکســتان 

1. صفحه 30، مقدمه.
2. صفحه 36، مقدمه.

که باعث  کتاب  3. ترکیــب دو شــیوه »درزمانی« و »هم زمانــی« در تألیف 
می شود نتیجه بررسی جامع تر باشد.

4. پرداختــن بــه داســتان و نمایشــنامه های جدیــد. این امر زمینه ســاز 
مطالعات وسیع و نیز ایجاد نقد ادبی در این حوزه می  شود.

5. بررســی تاریخ نگاری فارســی. ایــن امر جزء الزم هر بررســی جامعی در 
ادبیات فارســی اســت و ســبب تحلیل سبک ها، شــیوه ها و عوامل تغییر 

آن می شود.

کتــاب تاریــخ ادبیــات فارســی در هجــده جلــد )شــانزده جلد اصلــی و دو 
ح  جلد پیوســت( تدوین شــده اســت. عناوین مجلدات یادشــده به شــر

زیر است:
کلی بر ادب فارسی. جلد اول: مقدمه ای 

کالســیک، قرن سوم تا نهم ق. )قصیده  جلد دوم: شــعر فارســی در دوره 
غزل، رباعی(

کالسیک، قرن سوم تا نهم ق. )مثنوی،  جلد سوم: شعر فارسی در دوره 
مسمط، ترجیع بند و ترکیب بند، قطعه هجو، شهرآشوب(.

جلد چهارم: حماسه
جلد پنجم: نثر فارسی

جلد ششم: ادبیات دینی و عرفانی
جلد هفتم: شعر فارسی، قرن دهم تا چهاردهم.

جلد هشتم: شعر فارسی بیرون از ایران.
جلد نهم: نثر فارســی بیرون از ایران. )در این دو جلد به شــبه قاره هند، 

آناطولی، آسیای مرکزی پس از تیمور پرداخته شده است.(
جلد دهم: تاریخ نگاری ایرانی.

جلد یازدهم: ادبیات اوایل سده چهاردهم.
جلد دوازدهم: شعر نوین فارسی )ایران، افغانستان، تاجیکستان(

جلد سیزدهم: قصه و نمایشنامه.
کالسیک. جلد چهاردهم: زندگی نامه شاعران و نویسندگان 

جلد پانزدهم: زندگی نامه شاعران و نویسندگان عصر جدید؛ اصطالحات 
ادبی.

کلی جلد شانزدهم: نمایه 
جلد هفدهم: پیوست اول: ادبیات ایران پیش از اسالم.

جلــد هجدهــم: پیوســت دوم: ادبیــات شــفاهی زبان هــای ایرانــِی غیــر 
کردی، پشتو، بلوچی، آسی؛ ادبیات شفاهی فارسی و تاجیکی. فارسی: 

کتاب تاریــخ ادبیات فارســی، ادبیات شــفاهی  جلــد هجدهــم 
زبان های غیر ایرانی

که با عنوان پیوســت دوم ارائه شــده به ادبیــات زبان هایی  در ایــن جلــد 
کــه ایرانی انــد، ولی فارســی نیســتند و بــه نوعی با  پرداختــه شــده اســت 
زبــان فارســی در ارتبــاط  هســتند. ایــن زبان ها یا ســابقه تاریخــی با زبان 
فارســی دارند یا تحت تأثیر زبان فارســی اند. موضوع این مجلد: ادبیات 
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گونه هــای مهم ادبی ارائه می شــود و برای  و بخش هــای دری زبــان افغانســتان و پژوهش هــای ژرف تــری در 
که به بیان ادبیات شفاهی پرداخته است. نخستین بار در تاریخ ادبیات، شاهد اثری هستیم 

کشف روش های  کمابیش ناشــناخته در این نوع از مطالعات، ســبب  عالوه بر این ها، پژوهش در حوزه های 
کردن اطالعات  پژوهشی جدید توسط دانشمندان شده است. همین امر سبب مرتب کردن، توصیف و پیدا
کنون بدون بررســی باقی مانده بود. در واقــع چون ادبیات عامیانه ماهیــت ترکیبی دارد،  کــه تا فراوانــی شــد 
که ســازنده  کــردن عناصــر غیرایرانــی در ایــن نــوع از پژوهش هــا ســبب دســتیابی بــه عناصری می شــود  جدا
فرهنــگ ایرانــی اســت. برای مثال در صفحه 47 مجلد حاضر آمده: »ایران در بیــن راه هند و اروپا قرار دارد و 
پژوهشــگران معتقدند هند سرچشــمه بسیاری از داستان های عامیانه اســت. این داستان های عامیانه در 
که این داستان   ها، هم بر سنت   گفته چنین برداشت می شود  گذشته اند. از این  گذارشان ناچار از ایران  راه 

گذاشته اند و هم اینکه معیارهای رایج در ایران به آنها شکل و الگوی دوباره بخشیده اند«.3 ایرانی تأثیر 

مجلــد هجدهم تاریخ ادبیات فارســی در ســیزده فصل تدوین شــده اســت. در این فصل ها بــه طور مجزا به 
کردی، ادبیات پشــتو، ادبیات بلوچی و ادبیات آســی می پــردازد. ذیل هر فصل راجع  بیــان ادبیات شــفاهی 
کهن و جدید، پیشــینه تاریخی و ادبی این زبان ها، اشــعار، آثار و نام آوران  مذهب، آیین ها، ادبیات مکتوب 

کامل و جامع پرداخته شده است. فرهنگ و ادب در این زبان ها به طور 

در فصل هــای نهــم، دهــم و یازدهم به بیان ادبیات عامیانه فارســی، نقالی و قصه خوانــی حرفه ای ایرانیان، 
شــالوده فرهنــگ و ادبیــات مذهبــی عامیانــه پرداخته شــده اســت. نویســندگان در دو فصل آخر بــه ادبیات 
عامیانه تاجیک و ادبیات شفاهی و عامیانه در زبان فارسی دری افغانستان پرداخته اند و ذیل این فصل ها 

گونه های شفاهی و نمونه هایی از این زبان ها ارائه می شود. انواع 

هر فصل شــامل مطالب خواندنی، همراه با ارائه منابع دســته اول و قابل اســتناد اســت، به ویژه نمونه هایی 
که از داستان  ها و شعرهای عامیانه انجام می شود جای  که برای ادبیات عامیانه فارسی ارائه و تحلیل هایی 
گونه ها پرداخته  کلی به بیان چشم اندازهای این  تأمل و پژوهش دارد. در پایان هر بخش با یک نتیجه گیری 
گفتنی اســت دلیل اختصاص ندادن فصلی به شــعر عامیانه نواحی مختلف ایران، »نبودن منابع  می شــود. 

گسترده و بزرگ است«.4 کافی و متخصصینی توانمند برای پرداختن به چنین موضوعی تا این حد 

کــردی جلب توجه می کند، نــوع آوانگاری  کــه در فصل هــای مربوط به ادبیــات عامیانه  همین طــور نکتــه ای 
که در این مجلــد درباره چند زبان نوایرانی غیر از زبان فارســی صحبت می شــود  در ایــن زبــان اســت. از آنجــا 
کتاب نامه  کامل به قواعد آوانگاری نبوده اســت. البته نشــانه های زیر و زبــری در  همیشــه امــکان پایبنــدی 
کردی مشــکالت خاص آوانــگاری با توجه  و ضمیمــه رعایــت شــده اســت، ولی در فصل های مربــوط به زبان 
کردی وجود داشــت. به دلیل فراهم نشــدن نظامی منســجم و جامع برای فصــل مربوط به ادبیات  بــه زبان 
کرینیورک به خود اجازه داده تا اقدامی غیرمعمول برای  کردی، ویراســتار این بخش، فلیپ  نوشــتاری زبان 
کــه مربــوط بــه دوره پیش از ســال 1930 اســت، نظام  کــردی بکنــد. در متن هایــی  آوانویســی نام هــا ی زبــان 
گرفته شــده اســت، ماننــد: c /چ/ x /غ/ و /خ/ و در  کار  آوانویســی معیــار و در جاهــای دیگــر نظــام هاوار به 

جاهای دیگر همان kh ،ch و ... ترجیح داده شده است.

که در حد امکان موضوعات و چارچوب ادبیات عامیانه را شناسایی و  کنونی پژوهشی است  گفتنی است اثر 
کرده است. بررسی علمی و جدی ادبیات عامیانه ایرانی، راهی برای شناخت فرهنگ ایرانی است؛  مستند 

که در آثار مکتوب و شفاهی بر جا مانده است. فرهنگی 

کرد. 3. برای نمونه می توان به کلیله و دمنه ابوالمعالی نصراهلل منشی اشاره 
4. صفحه 38؛ مقدمه.
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اشاره
تاریخ اجتماعی زنان و مطالعه نقش و تصویر زن در جامعه ایران از طریق بررسی ادبیات تعلیمی امکان پذیرتر 
از بررســی ادبیــات حماســی، غنایــی یا عرفانی اســت. ادبیات تعلیمی بــه دلیل رویکرد آن بــه جامعه و توجه 
کید بــر قراردادهــای اجتماعــی در قالــب زمان و مکان مشــخص و  نویســنده بــه رابطــه انســان بــا محیــط و تأ
ح دیدگاه های نویســنده به صورت اندرز، آموزش، توصیه، انتقال تجربه و نشــان دادن  الگوهای رفتاری و طر
تصویــری واقعــی از طبقــات مختلف جامعــه و روابط آنها با یکدیگــر می تواند در حوزه جامعه شناســی یکی از 
که ادبیات اندرزی ـ تعلیمی  بهترین مآخذ در شــناخت مســائل مربوط به زن در جامعه ایران باشــد. از آنجا 
گذشته هاســت، ما را به راحتی به ســاحت فکری، نوع ارتباط  بازگوکننــده افــکار و ذهنیــت مردان این قوم در 
و روحیــه مــردان ایرانی نزدیک می کند تا نظام خانواده، شــیوه زندگی، نــوع رفتار، روابط زن و مرد و وضعیت 

کنیم. اجتماعی زن ایرانی را به خوبی درک 

کشــور رقابــت می کردند. خرابی  گرفتن امتیــاز و دخالت در اوضاع  در دوره ناصــری روســیه و انگلیــس بــر ســر 
کشــور ضعیف تــر می شــد. اصالح طلبــان و روشــنفکران بــه حکومت  و فســاد و ظلــم هــر روز بیشــتر و اقتصــاد 
کردند و ســنت گرایان و مدافعان حکومت به مقابله برخاستند. این چالش ها در فضای  اســتبدادی اعتراض 
گذاشــت؛ تغییرات اندکی  ایــران آن روز جامعــه ســنتی را از یکپارچگی درآورده و ایــران به مرحله تازه ای قدم 
گذاشــت، ســبک نثر رو به  کــه در اوضــاع اجتماعــیـ  فرهنگــی دوره ناصــری به وجود آمــد، بر ادبیات نیز تأثیر 

گذاشت و شعر مدحی از رونق افتاد. ساده نویسی 

کشــور نیز سخن از ضرورت تربیت و  ج از  در چنین بســتر سیاســیـ  فرهنگی، به  تدریج در نوشــته  ایرانیان خار
کردند تا بــا روش تعلیمی به ارائه راهکارهایی برای  کشــور نیز تالش  آمــوزش زنــان پیش آمد و ایرانیان داخل 
تربیــت زنــان و دختــران بپردازند، اما اســتنباط برخی از نویســندگان و رجال حکومتــی در تربیت زنان همان 
که ظاهر زنانه را طوری دیگر  ســنت واپس گرای غیرانســانی محدودکننده  بود، با اندکی ســلیقه غربی وارداتی 

می خواست.

کتاب گزارش اجمالی 
کوشش ایشــان به ثمر نشسته، شش دست نویس را در این  که خشــونت مشــفقانه به  کراچی  دکتر روح انگیز 
کرده اند. نخستین متن با عنوان »سلوک و سیرت زن« پیش از 127۸ق نوشته شده  گردآوری و بازخوانی  اثر 
است و ظاهرًا به دلیل اهمیتش، پنج متن دیگر با عنوان های مختلف به تقلید از آن و در سال های مختلف 

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

خشونت مشفقانه

ی رواییت از مردساالری دوران ناصر
فاطمه یاقوتی

کارشناس ارشد تاریخ تمدن

خشونت مشفقانه، روایتی از 
مردساالری دوران ناصری؛ تصحيح 
روح انگیز کراچی؛ چاپ اول، تهران: 
نشر تاريخ ايران، 1394
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بازنویســی و تولید شــده اســت. آخرین متن تقلیدی از اثر در ســال 1304ق، مفّصل تر از دیگر متن ها نوشته و 
چاپ سنگی شده است.

درونمایــه ایــن متــون انــدرز و موضــوع اصلــی شــیوه تربیــت زن در جامعــه مردســاالر دوران ناصــری اســت. 
مخاطبان این آثار زنان و دختران و هدفش تعلیمی است.

کراچی( را  تکــرار موضــوع مشــابه )تربیــت و اندرز بــه زنان( در این شــش متن، توجه مصحــح )دکتر روح انگیــز 
کرده و درصدد پاســخگویی به آن، متــن را از نظر تربیتــی، ادبی و  کتاب جلــب  بــه چرایــی تکــرار و تولیــد این 
کتابچه به لحاظ ادبــی ارزش چندانی ندارد، مگر اینکه ســبک  کرده اســت: »ایــن  کاوی  اجتماعــی اندکــی وا
گفتاری و عوامانه و درهم آمیختگی ســبکی یک متن مورد نظر باشــد. به لحاظ دســتورات تربیتی، شــیوه ای 
ضدتربیتــی دارد. بــه لحــاظ جامعه شناســی تاریخی، امــا بازتاب شــرایط اجتماعی و فرهنگــی دوران ناصری 
کم و محکومی میان زن و مرد در آن دوران  است، به خصوص در رابطه بااقتدار مرد و ناتوانی زن و ارتباط حا

که برای نسل های بعدی و شناخت تاریخ اجتماعی ارزشمند است«. )ص 29(

کتابچه، اندرزدهنده عالوه بر انقاد از رفتار، اخالق و عادت زن، با نصایح مشــفقانه خود دســتورهای  در این 
گله و غیبت  مبنــی بــر اطاعــت محض از همســر داده اســت و از زنان خواســته تا از خرافــات، فال گیری، قهــر، 
کننــد و آنهــا را به تغییر شــیوه لباس پوشــیدن و رعایــت آداب نظافت، غذاخوردن و خوابیدن و شــیوه  دوری 

کرده است. درست راه رفتن، نشستن و آرایش کردن تشویق 

گی ســبکی این آثار در سراســر متن به یک صورت نیســت و  زبان در این آثار نقش ترغیبی و حکمی دارد. ویژ
آمیزه ای از سبک ادبی و سبک عامیانه است.

گزارش محتوای شش متن مجموعه
کتابخانه ملک  متن اول: از این رساله دو دست نویس با عنوان های متفاوت موجود است. نسخه متعلق به 
کامل و معتبری اســت و با همین عنوان اســاس تصحیح قرار  که نســخه  با عنوان »آداب معاشــرت نســوان« 
که در برگ  کتابخانه مرعشــی »سلوک و ســیرت زن« است  گرفت و مؤلف آن ناشــناخته اســت. عنوان نســخه 

کرده است. چهارم این نسخه، نویسنده به تعبیر »شرحی در سلوک و رفتار زن« به آن اشاره 

نویسنده در این رساله در ظاهر با افکار متجددانه، اما بسیار واپسگرانه برای منافع زن اندرز می دهد، حال 
آنکــه از ســنت ایرانــی و فرهنگ فرنگی هر آنچه را به نفع خود اوســت برگزیده و بــه زنان حکم می کند. در این 
کتاب آموزش نیز دوگانه اســت؛ از ســویی به ســبب تغییر ســلیقه مرد ایرانی آرایش و بهداشــت فرنگی توصیه 
می شود و از سوی دیگر آموزش اخالق سنتی با خواسته های نابجا، مرد پسند، غیرمنصفانه و دور از تعقل و 
گلستان داند و  گر مرد دستش را بگیرد و در آتش بیندازد، آتش را  خرد مردانه همراه می شود. برای مثال: »ا

کشیدن باشد جایز نداند«. باغ و بستان شمارد و تمرد و تخلف از فرمان به یک نفس 

که  این نســخه پیش از 127۸ق نوشــته شــده اســت و به لحاظ ســبک نگارش قوی تر از دیگر نسخه هاســت 
که  کردن خواستم  که حد و پایانش ناپیدا، خود را مشــغول  به نمونه ای از آن اشــاره می شــود: »در شــب یلدا 
کتاب سرآمد و آفتاب برنیامد و قصه  لباب نجستم، مطالعه  مونسی برای تنهاییم جویم، الیق تر از سیر اولواال
به پایان رســید و صبح ندمید« و از صفحه 14 نســخه خطی ســبک نثر فرق می کند و از متن ادبی به ســبک 
گفتاری دوره قاجاریه تبدیل می شــود: »هرگز ابدًا دســت و صورت را چرب نکند. دده آشــپز شــدن چه خوبی 

دارد؟ ابدًا چربی به خود نزدیک نکند«. )ص 147(

کتاب به علت  که نام مؤلف آن خانلر میرزا احتشام الدوله ذکر شده و نگارنده  متن دوم: »نصایح مشفقانه« 
کتفا  شباهت فراوان با دست نویس »آداب معاشرت و سلوک و سیرت زن«، تنها به تصحیح صفحه اول آن ا

کرده است.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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کار  کتابخانه ملک اساس نسبی  که در تصحیح این دست نویس، رساله 
گرفته اســت. نویســنده این رساله ناشناس است. نویسنده  مصحح قرار 
کــرده اســت تا بــا تقلیــد از نثــر آهنگین ســعدی در  کوشــش  ایــن نســخه 
گلســتان و به کاربردن آیه و حدیث و شــعر امثال فارســی و عربی نثری به 
زیبایی او بنویسد، اما پس از چند صفحه، نثر به طور ناهماهنگی به نثر 

محاوره ای تبدیل شده است.

کو نوشــته فنلن و مترجم ابوالقاسم پسر  متن ششــم: تأدیب النســوان با
مرحوم میرزا محمدخان شــمس الشعرای ســروش اصفهانی است. این 
که  نســخه به نوشــته خود مترجم، ترجمه اســت، ولی ترجمه ای اســت 
کتــاب فنلــن دارد. افــکار منعکس شــده در  کمتریــن شــباهت را بــا اصــل 
 متأثر از 

ً
که شــدیدا کتابچــه بــه مرد ایرانــی دوره ناصــری تعلــق دارد  ایــن 

فضــای اجتماعــی اســت و مضمــون و درونمایــه ایــن نوشــته تقلیــدی از 
کتاب را دســتاویزی قرار  کتــاب تأدیب النســوان اســت. مترجم موضــوع 
کند. این دستنویس به سبب  داده است تا افکار واپسگرای خود را بیان 
عنوان مشــابه »تأدیب النســوان«، شــباهت مضمون و پیــروی از جریان 
اجتماعی به اصطالح »تربیت زن« ارائه شــد تا خواننده در فضای فکری 
گیــرد و رفتــار اجتماعی مردان نســبت به زن و  مــردان دوره ناصــری قــرار 
نــوع روابــط مــرد و زن و احــوال و روزگار زنان در 160 ســال پیــش، بیش از 

بیش آشکار شود.

سخن آخر
کامل آورده تا خواننده در  کتاب اولین و آخرین متن را به طور  نویســنده 
کتابچــه و یک دیدگاه مردانۀ مــورد قبول در آن  کامل شــدن یک  جریــان 
کتاب زمان قرار بگیرد. به زعم نویسنده این هفت نسخه در مقایسه با 

که در نتیجه تأثیر  های پیشین در همین موضوع محتوایی جدید دارند 
گســترش روابط  تحــوالت تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی دوره ناصری و 

گرفته است. کشورهای غربی شکل  ایران با 

کتاب،  در تحلیــل تشــابه موضوعــی ایــن هفت نســخه خطــی، مصحــح 
ح  دلیــل تولید و بازتولید این متون را تصادفی یا اتفاقی نمی داند و با طر
ضــرورت زمانــه از نــگاه مــردان و تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری نویســندگان 
از یــک طبقــه خــاص اجتماعــی، موضوع ســرقت ادبــی را در تشــابه این 

کرده است. رساله ها رد 

که زمان مصــرف آن دوره  ایــن دســت نویس ها متنی تاریخ مند هســتند 
گذشــته اســت. اما تصحیح این نسخه ها  کنون زمان آن  ناصری بوده و ا
که هنوز روابــط زن و مرد در آن  هشــدار و تلنگری اســت بــه جامعه هایی 

سنتی، مردمحور و در مواردی غیرانسانی است.

توســط  کــه  زنــان«  خواتیــن  و  »احــوال  بیــان  در  رســاله  ســوم:  متــن 
محمدحســن خــان معتضدالدولــه )حشــمت الســلطنه( نوشــته شــده 
که همــان بخــش را مصحح تصحیح  اســت. تغییراتــی در آغــاز متــن دارد 

کتابخانه ملی یافت می شود. نموده است. این نسخه در 

گی های  سبک نگارش متن دست نویس سوم نثر دوره قاجار است با ویژ
گفتــاری نزدیک تر اســت. این  کــه بــه نثــری ســاده و  ســاختاری و زبانــی 
کــه مقدمه ای  دســت نویس برخــالف تحریرهــای دیگــر تأدیب النســوان 
ادیبانــه را در ســرآغاز دارد، بــا معرفی نویســنده و عذرخواهی از جســارت 
کامل با  نگارش این تأدیب نامه شــروع  شــده و پس از آن، متن مشابهت 

هفت دست نویس دیگر دارد.

متن چهارم: نسخه »تأدیب النسا« نوشته میرزا محمدعلی بن علی نقی 
کتابچه نخســت با اضافاتی  که نظیرهای اســت بر  جوپاری االصل اســت 
کــه صفحــات متفــاوت آن را  از آیــه و حدیــث و تقســیم بندی ده گانــه آن 
کتابخانه عمومی حضرت  کردند. این نسخه را در  کراچی تصحیح  خانم 
آیت اهلل مرعشــی نجفی می توان یافت. تفاوت این نســخه با ســایر نســخ 
که در  که مؤلف آن برخالف ســایر نســخه هایی  قبل از خود در آن اســت 
کــرده و در ضمن  ایــن موضوع نــگارش یافته، به صراحــت خود را معرفی 
کــرده، از جملــه افــزودن حکایتــی درباره  ایــن رونویســی تصرفاتــی در آن 
کــه در دیگر نســخه ها  حســن خلــق ایــاز غــالم ســلطان محمــود غزنــوی 
گان نســبت بــه نمونه های دیگر  وجــود نــدارد. همچنین در عبارات و واژ
تأدیــب النســوان تغییراتــی داده اســت. البتــه به ســبب ســرآغاز متفاوت 
کرد. این رســاله  آن، نمی تــوان آن را نســخه بــدل تأدیب النســوان فرض 
کتاب با عنوان  به علت مشــابهت موضوعی با دو نســخه دیگر در همین 
که مصحح به دلیل  »تأدیب النسوان و آداب معاشرت زنان« وجود دارد 

تفاوت بخش مقدمه آن، فقط مقدمه را آورده است.

کامل شده ای از  که صورت  متن پنجم: نســخه »تأدیب النســوان« اســت 
کتابچه های فوق اســت با همان طرز فکر و مشــابهت انشــایی و تقلیدی 
کــه در بعضی از  کتــاب بــه ده فصل  بــا افزوده هایــی چــون تقســیم بندی 
گرفته اســت.  بخش هــا به خصــوص در مقدمــه تغییــرات فراوانی صورت 
کتابــی بانام »رویارویی زن و مــرد در عصر قاجار:  کتابچــه یک  بار در  ایــن 
تأدیب النســوان و معایب الرجال« توســط دکتر حســن جوادی و دیگران 
در ســال 1371 در امریــکا به چاپ رســیده اســت. در ایــن بخش مصحح 
قصــدش تصحیــح مجــدد آن نبــوده اســت، بلکــه هدفــش نشــان دادن 
که به  کامل شــدن یــک ایــدۀ مردانه بوده اســت  چگونگــی شــکل گیری و 
کتاب افزوده  کامل تصحیح و به این  عنوان آخرین دســت نویس به طور 

شده است.

کتابخانــه ملی با چاپ  کتابخانه ملــی ملک،  نمونه هــای ایــن نســخه در 
ســنگی و مجلس شورای اسالمی با عنوان تأدیب النسوان موجود است 
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اشاره
کتاب حاضر به ریشه ها و باورهای عرفانی در تشیع پرداخته است. هر مقاله بحثی  محمدعلی امیرمعزی در 
کنار هم، یک رشــته از »جنبه های امام شناســی دوازده امامی« را تشکیل  می دهند و در  مســتقل دارد، اما در 
که به باور  نظمــی ســامان یافته قرارگرفته انــد. نویســنده با این چینش قصد دارد تا انســجامی را نشــان دهــد 
او، پیش از این، بازســازی آن درباره عقاید و رفتارهای مذهبی شــیعه دشــوار بوده اســت. مجموعه مقاالت 
کتــاب، پیــش از ایــن، بین ســال های 1992 تــا 2005 در مجــالت تخصصی و نشــریات علمی  موجــود در ایــن 
کتــاب نیــز در دوره های  اروپایــی چــاپ شــده بــود. متــن اصلی مقاالت بــه زبان فرانســوی بــوده و به  صورت 
)Textes et Traditions( از انتشــارات »آزمایشــگاه مطالعــات ادیــان توحیــدی« چــاپ  شــده اســت. ترجمــه 
 The Spirptuality( :مقــاالت بــه زبــان انگلیســی را مترجمانــی چند بر عهــده  داشــته اند و چاپ آن بــا عنــوان
of Shi'I Islam( بر عهده »فرهاد دفتری« و »مســئوالن موسســه مطالعات اســماعیلی« در لندن بوده اســت. 
ترجمــه متــن بــه زبان فارســی را نیز با عنوان: »تشــیع، ریشــه ها و باورهــای عرفانی« از روی همین نســخه 
انگلیســی، »نورالدیــن اهلل دینــی« انجام  داده و در نشــر  نامک مجموعًا در 606 صفحه نخســتین بار در ســال 
1394 چاپ  شده  است. روش نویسنده در این پژوهش پدیدار شناسانه  است. در این روش پژوهشگر تالش  
می کنــد تــا بدون دخالت دادن فرضیه هــا و تحلیل ها، صرفًا به جمع آوری و توصیــف پدیده ها بپردازد و آنچه 

کند. هست را توصیف  

گزارش محتوای فصل ها
فصل اول: مروری بر اصطالح »دین علی« و سیری در سرچشمه های ایمان شیعی،ص 23

که با نام »علی« ترکیب  شــده اند و در این میان، »دین علی«  در فصل اول به نام های شــیعیانی اشــاره  شــده 
کنجکاوی مؤلف شده و پرسش هایی را در ذهنش برانگیخته است: مگر »دین علی« با اسالم و با دین  سبب 
کار می روند،  حضرت محمد تفاوت دارد؟ با توجه به اینکه »اسالم« و »دین محمد« هر دو به عنوان اسم به 
اصطــالح »دیــن علــی« را چگونــه باید توضیــح داد؟ امیرمعزی بعدها ایــن اصطالح را در متــون تاریخی اولیه 
که این اصطــالح نمایانگر  کوششــی اســت برای یافتن پاســخ به این پرســش قدیمی  نیــز می یابــد. این فصل 
که  گفت: »دین علی« هسته اولیه آن چیزی بوده  چیست؟ چگونه باید آن را تعبیر کرد؟ به طورخالصه، باید 

پس از آن »تشیع« نامیده شد.

معـریف امجــایلتازه های ناگرش و نشر

 تشیع: ریشه ها 
و باورهای عرفانی
اعظم حیدری عارف
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

تشیع: ریشه ها و باورهای عرفانی؛ 
محمد علی امیر معزی؛ تهران: نامک، 

1394
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گون به حضــور امام در  گونا که در شــکل های  فراوانــی را روایــت  می کننــد 
که  کارهایــی برخوردارند  آســمان )ملکــوت( اشــاره دارند و از تــوان انجام 
طبیعتــًا در تــوان نبــی اســت و غیــر از رســالت پیامبری، از همــه حقوق و 
امتیــازات ویــژه نبی برخوردار اســت. در خصوص معراج، در تصور شــیعه 
دوازده امامی، ماهیت تعلیمی یا راز آشنایی معراج به مراتب بیشتر مورد 

کید قرار گرفته تا جنبه دیداری و شهودی آن. تأ

فصــل ششــم: دانایــی توانایــی اســت: تعبیرهــا و نهفته هــای 
معجزه در تشیع امامی قدیم، ص 235

گی هــای امامــان تــوان  بــا توجــه بــه احادیــث یکــی از چشــم گیرترین ویژ
انجــام دادن معجــزات و چیرگی آنها بر نیروهای اســرارآمیز اســت. تشــیع 
کهن تریــن منابعــش برمی آیــد و همچنیــن در  کــه از  نخســتین آن گونــه 
ادبیــات ملــل و نحل نویســی، ُبعــدی انکارناپذیــر از معجزه گــری روحانی 
ارائــه  می کنــد. معجــزات حتی جنبــه ای اساســی از تصویر شــیعی، یعنی 
تــداوم پیامبــری )نبــوت( از طریــق والیــت را تشــکیل  می دهنــد. مؤلــف 
گزارشــی در دو قســمت از پدیده معجــزه و تطور آن  کتــاب در ایــن فصــل 
در دوره شــکل گیری شــیعه دوازده امامــی ارائــه  می کنــد: 1. معجــزات در 
میــان امامــان )ع( و 2. معجــزات در میان اطرافیان و نزدیــکان امامان و 

در فضاهای شیعی.

فصل هفتم: نکته هایی در باب والیت امامی، ص 179
درک بهتــر آنچــه جوهــره ایمــان شــیعی بــه  طــور عمــوم و امامیه بــه  طور 
اخص اســت، در این فصل بررســی  می شــود؛ زیرا تشــیع بر مفهوم والیت 
متمرکز اســت و شــیعیان خــود را اهل والیــت می خوانند. والیــت از منظِر 
که مکمل و وابسته به یکدیگر  فنِی شیعی دارای سه معنی اساسی است 
هســتند. این معانی عبارتند از: 1. امامت 2. محبت و دوستی )ُعلقه( به 
امــام 3. إالهیــاِت اماِم مــاورای طبیعی. بنا بر تصور شــیعی هدف  نهایی 
که  شــناخت خدا و پیامش، شــناخت امام و دوستی و محبت به اوست 
گردیده اســت و در همین نقطه اســت  از طریــق وحــی بــه پیامبران نازل 
که »سفر بازگشت« آغاز می شود: شناخت و ُحب امام، مؤمن را به سوی 
کــه چیزی جــز وجهه ظهــوری خداوند  حقیقــِت رمــزی هدایــت  می کنــد 

نیست.

فصــل هشــتم: فقــط مــرد خــدا انســان اســت: خداشناســی و 
انسان شناسی عرفانی بر پایه تفسیر امامیه نخستین، ص 329
در میان متون روایی امامان شــیعه اثناعشــری، سلســله احادیثی است 
که در آنها انســان ها به ســه دسته تقسیم شــده اند: 1. معصومین )یعنی 
کرم )ص(، دخترش فاطمه )س( و امامان دوازده گانه 2. مؤمنان  پیامبر ا

که به امر امامان پیوستند( 3. سایر انسان ها.  ایشان )یعنی آنها 

بــا توجــه به احادیــث مرتبط دیگر در حقیقت انســان های واقعی دســته 
اول هســتند. در ادامه این فصل نخســت به نگاه دوگانه شیعه به تاریخ 

فصــل دوم: شــهربانو، بانــوی ایران زمیــن و مادر امامــان: میان 
ایران پیش از اسالم و شیعه امامی، ص 73

ازدواج امــام حســین )ع( بــا شــهربانو دختــر یزدگــرد ســوم بــه شــخصیت 
بــه عنــوان شــاهزاده ساســانی و مــادر امامــان اهمیــت ویــژه  شــهربانو 
بخشــیده؛ زیــرا او شــیعه امامــی را با ایــران پیش از اســالم پیوند  می زند. 
گسترش و پیامدهای احادیث و روایانی  این فصل بر آن اســت تا منشــأ، 
که بر شــخصیت شــهربانو تمرکز  یافته اند. بــه طور خالصه  کنــد  را بررســی 
که از راه  گفــت: نور والیت حامل علم باطنی و فّره مندی اســت  می تــوان 
نطفــه از امامــی به امــام دیگر منتقل  می شــود و بدین ترتیــب از حضرت 
که  علــی بن حســین به بعد امامان حامل نــور دوگانه اند: یکی نور والیت 
گردیده و  از حضــرت علــی و فاطمه و )بنابراین از حضرت محمد( منتقل 

دوم »فّره« ایزدی از شاهان باستان ایران، توسط شهربانو.

فصل سوم: پژوهشی درباره الوهیت امام، ص 139
کنده و درآمیخته با انبــوه اخبار و احادیث متقدم  در بعضــی از متــون پرا
گردیده، بلکه  کامل« معرفی  شیعه، امام نه فقط به عنوان »انسان ربانی 
کامل  بــه عنوان شــخصی مقدس در اســماء، صفــات و افعالی مشــارکت 
کالم آن صفــات را تنهــا مختــص خداونــد می دانــد. این  کــه دانــش  دارد 
کیهانی« در سنن مذهبی و عرفانی خاور نزدیک  »وجهه« امام با »انسان 
گونی خوانده  شــده، همانندی های اساســی  گونا که با نام های  و میانــه 
کیهانــی، از چند  کــه ایــن مفهــوم انســان  دارد. چنیــن بــه  نظــر  می رســد 

جهت پشتوانه و تصریح این تصور باستانی در عرفان اسالمی است.

فصل چهارم: وجود پیشینی امام، ص 173
تشــیع  عقیدتــی  اصــول  بــه  به اجمــال  فصــل  ایــن  آغــاز  در  نویســنده 
که همــه دوِر محور »چهــارده معصوم« )ع(  دوازده امامــی اشــاره  می کنــد 
کلیتی هستند  شــکل گرفته است. این اشخاص مقدس تشــکیل دهندهٔ 
کامــل حقیقت خداوندی اســت؛ حقیقتی  کــه بنا بــر باور شــیعه، بازتاب 
کــه در تجّلــی خویــش دارای دو وجه اســت: اول، وجه آشــکار یا بیرونی و 
ظاهــری و دوم وجــه درونی و باطنی. ســپس می افزاید آغاز حکایت امام 
پیشــینی، به چندین هزار ســال پیــش از آفرینش جهــان بازمی گردد. در 
م الکتــاب« خداونــد شــعاعی از نــور خویش و ســپس  المکانــی بــه نــام »اُ
شــعاع دومی از آن منشــعب می ســازد: شــعاع نخســت نور محمد است، 
نــور نبــوت، نور ظاهر. شــعاع دوم همگون با نخســتین و برخاســته از آن 
نورعلی است، نور امامت یا والیت، نور باطن. این فصل به این مباحث 

و دیگر مباحث مرتبط اختصاص دارد.

فصل پنجم: امام در ملکوت: عروج و تعلیم راز، ص 208
که منکر ســه چیز باشــد، شــیعه ما نیســت: معراج و ســؤال قبر و  »کســی 
گزارش شده، باور به  که  شفاعت«. طبق این حدیث و احادیث مشابهی 
معراج آشکارا یکی از ارکان ایمان شیعه امامی است، اما معراج و شفاعت 
کســی؟ قدیمی ترین مجموعه هــای احادیث دوازده امامی، احادیث  چه 

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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یــا آخــرت را نیز شــامل  می شــود. واژه »معاد« به معنای حرکت به ســوی 
نقطه آغاز اســت، از این رو فرضیه های بی شــماِر متکلمان، فیلســوفان و 
عارفان معمواًل این تصور رستاخیزشناسی را یا بازگشتی به منشأ هستی، 
یعنــی خــدا یــا بازگشــتی به هســتی پــس از مــرگ یــا رســتاخیز می دانند. 
امیرمعزی معتقد اســت معادشناســی امامیه پژوهش هــای فراوانی را در 
کنــون هیچ پژوهش انتقادی بــه رابطه میان دو  پی داشــته اســت، اما تا
مفهوم مهم »آخر زمان« و »بازگشــت به مبدأ« نپرداخته اســت. باوجود 
ایــن به نظــر او این رابطه نه فقط برای درک بهتــر مفاهیم خاص مربوط 
بــه معادشناســی امامــی و مهدویت، بلکه برای دریافــت بهتر نقش مهم 

شخص امام بنیادی است.

گونه شناسی دیدار امام غایب، ص 479 فصل سیزدهم: 
تعــدادی از پژوهش هــای امیرمعزی به موضوع امــام غایب و پیامدهای 
کمابیش همچون  معنوی و فلســفی غیبت اختصاص دارد و با برداشتی 
کوشــیده اســت با رویکردی منتقدانه از یک ســو  ُکربن  اســتادش هانری 
ُکربن ارائه نموده است و از سوی  که پیش تر  تکمیل کنندهٔ مطالبی باشد 
ُکربــن، یعنــی مبانــی تاریخــی ـ عقیدتــی او بازگردد.  دیگــر بــه مشــاهدات 
گونه شناسی از مالقات با امام  که یک  بنابراین تالش مؤلف در این است 
که برای بیش از هزار ســال  غایــب در دوران غیبــت انجام شــود؛ روایاتــی 
که  ایمان و امید مؤمنان را پایدار نگه  داشــته اســت. او بر این باور اســت 
گونه شناســی، تحول و تطــور عقیده غیبت و نقش امــام غایب را در  ایــن 
ترازوی عرفان امامیه روشــن تر می ســازد و در عین حال تعیین  می کند تا 

ُکربن قابل تأیید  است. چه حد نظرات 

فصــل چهاردهــم: غیبتــی سرشــار از حضــور: تأویــل شــیخیه از 
غیبت، ص 513

کالمــیـ  عرفانی  ایــن فصــل بــه بررســی تأویل های معادشناســی مکتــب 
کرمــان، به خصوص عقیــده مرکزی آنهــا »رکن رابــع« اختصاص  شــیخیه 
که مؤمنــان هم در ترازوی معنــوی نفوذی به اهمیت   یافتــه اســت؛ آنجا 
نفــوذ امامــان و پیامبــران دارنــد. ظاهــر و باطــن در تمــام ســطوح عقاید 
که پنهان است، بالفاصله »کشف  شیعه حضور دارد. تصور دریافت آنچه 
کانــون تمــام عرفان اســالمی اســت و  کــه  المحجــوب« را تداعــی  می کنــد 
کاملی از ماهیت سلسله شیخیه است.  تشیِع آمیخته با عرفان، توصیف 

کتابشناسی و فهرست اعالم آمده است. کتاب نیز بخش  در پایان 

که نبرد بین دو نیروی ناســازگار خیر و شــر  پرداخته شــده اســت. تاریخی 
شــاخص آن اســت: امام و پیروانش از یک سو و دشمناِن امام و حامیان 
آنها از سوی دیگر، به ترتیب نماد این دو نیرو هستند. این نبرد پیش از 
خلقــت دنیــای مادی و به هنگام اولین درگیری بین ســپاه عقل و جهل 

گردیده  بود. آغاز  

فصل نهم: مجاهد تأویل: شــعری از مالصدرا درباره علی )ع(، 
ص 361

ایــن فصــل بــا آوردن شــعری از مالصــدرا دربــاره امــام علــی )ع( و تفســیر 
کــه مــاّل صــدرا بــا قــرار دادن ســنتی ترین تعبیر  آن آغــاز  می شــود؛ از آن رو 
امامــی از قــرآن و احادیــث و به ویــژه حدیــث مشــهور »مبــارز تأویــل« در 
گفتمــان خود، از شــخص امام علــی )ع( و از مبارزات ایشــان و از  مبنــای 
کمتر از تأویل ارائه  نکرده  اســت. مالصدرا  مخالفــان آن حضرت، چیــزی 
که علــم توحیدی، چیــزی جز علم بطــون قرآن و  آشــکارا اعــالم  مــی دارد 
که ورای همه علوم اســت و وجود را دگرگون  می سازد و بر  حدیث نیســت 

مشاهده و مکاشفه مبتنی  است.

فصل دهم: مالقات با ائمه در عرفان معاصر دوازده امامی، ص 
389

که باطن خداوند  خداونــد دو ســاحت وجودی دارد: یکی ســاحت ذات 
اســت و هرگز شناخته شــدنی و قابل دسترســی نیســت و دیگری ساحت 
کــه همان وجه ظهورپذیر یا ظاهر او اســت. این ســطح  اســماء و صفــات 
که با چشم دل و از طریق مشاهده  تنها ســطح شناختنی خداوند است 
که امام غایــب با صفت قائم  حقیقــِت امــام قابل »دیدن« اســت. از آنجا 
)عــج( شناســایی  می شــود، بعضــی از عارفــان توصیــف مالقات بــا امام را 
که شایســته  مقدمــه بحــث بــرای معادشناســی فــرد مؤمنی دانســته اند 
ایــن افتخــار بزرگ اســت. پژوهش حاضر در این فصل ضمیمه ای اســت 
کالمی و عملی »دیدن با دل«  که به جنبه های  بر پژوهش های پیشــین 

در امامیه نخستین اختصاص داده شده بود.

فصل یازدهم: یادداشــت هایی درباره دعا در شیعه امامی، ص 
425

دعا در اشکال متفاوتش، رایج ترین و جامع ترین نمونه عشق و دلبستگی 
شــیعی اســت. در ایــن فصل بــه دعا پرداخته شــده و به طور مشــخص با 
گون  گونا کمتر شناخته شــده در ادبیات و بعضی از ابعاد و اشکال  عناصر 
دعــا مثــل توســل، اســتغاثه، دعا، دعــای زیارت، مــوردی و به مناســبت 
کردِن ســالک مرتبط اســت با آنچه  خــاص و غیــره. در عرفان امامی، دعا

منابع نخستین »رؤیت بالقلب« »دیدن با/ در دل« نامیده اند.

گشت به مبدأ، ص 453 فصل دوازدهم: آخر زمان و باز

که ســایر  مســلمانان از معــاد تصــور پایان زندگی انســان و جهان را دارند 
جنبه هــای اصطــالح آخرالزمــان ماننــد عاقبــت، حشــر، بعثــت، قیامت، 

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر
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گاهی باشــد. تاریخ از آن دســته علوم   فهــم واژه هــای هــر علم شــاید اصلی تریــن بخش یادگیــری هر علم یــا آ
کلمات برای  خ به فهــم  گان اختصاصــی زیــادی از دانش هــای مختلــف دارد و نیاز مــور کــه واژ انســانی اســت 
گاهی بــا مراجعه به  درک بیشــتر رویدادهــای تاریخــی و تحلیــل آن الزم اســت. خواننــده عالقمنــد به تاریــخ 
کلمات  گاهی  کارســاز نیست و  کتب لغت آنچه مربوط به فهم واژه اســت را درمی یابد، اما این روش همیشــه 

که یک عقبه تاریخی برای فهم آن نیاز هست. پیچیدگی های دارند 

که یکی از استادان  شــاید همین دغدغه های مرســوم برای دانشــجویان تاریخ و فرهنگ و تمدن بوده است 
کنند با موضوع فرهنگ و تمدن. کتاب فرهنگ و  دانشــگاه پیام نور را بر آن داشــته تا فرهنگی را جمع آوری 
که به یکی از  لغات و اصطالحات تاریخ و تمدن اســالم تا ســال 334 هجری تألیف عباســعلی محبی فر اســت 

کوتاه و راهگشایی داده است. مهم ترین دغدغه های دانشجویان تاریخ و تمدن، پاسخ های 

نویســنده یک دوره تاریخی مشــخص را از حدود 150 – 200 ســال قبل از اســالم تا حدود 334 هجری قمری 
مبنای زمانی خویش قرار داده اســت. برای فهم تاریخ صدر اســالم و جریانات سیاســی عصر پیامبر و خلفای 
راشــدین، بایــد بــه پیشــینه تاریخی اعراب دسترســی داشــت؛ از این رو دانشــجوی تاریخ بایــد معنای برخی 

لغات، مکان ها و اصطالحات پرکاربرد این زمان را بداند. 

کــرده اســت. اعــالم و مکان های  کتــاب خویــش 2500 مدخــل را بــر اســاس حــروف الفبا مرتب  محبــی فــر در 
جغرافیایی، جنگ ها، فرقه های مذهبی و نحله های فکری از موضوعات اصلی این فرهنگ اســت. عالوه بر 

کیل هم بررسی شده است. گان اقتصادی از اوزان و  این اصطالحات دیوان ساالری و واژ

گاهی ای  نویسنده در ابتدای کتاب فهرست الفبایی از موضوعات ارائه نداده است و کلمات بدون هیچ پیش آ
کتاب نمایه موضوعی وجود داشت تا خواننده با سهولت  مرتب شده و در متن آمده اند. بهتر بود در انتهای 
که به خواننده  کند؛ برای مثال نمایه اعالم، مکان ها، جنگ ها و مانند آن  بیشــتری به لغات دسترســی پیدا 

کمک بیشتری می کرد.

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

فرهنگ لغات و اصطالحات 
 تاریخ و تمدن اسالم
ی تا سال 334 هجر

فاطمه کرم پور
کارشناس ارشد تاریخ ایران

فرهنگ لغات و اصطالحات تاریخ و 
تمدن اسالم تا سال 334 هجری؛ 
عباسعلی محبی فر؛ مشهد: خانه آبی 
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کار بــرای هر پژوهشــی الزم و ضــروری اســت. محبی فر  کافــی از شــیوه انجام  مقدمــه ای روشــن بــا اطالعــات 
کار مؤلــف در تعییــن منابع  کار خــود را به روشــنی توضیــح نــداده اســت. روش  کتــاب خــود روش  در مقدمــه 
کتاب  که چرا برای مثال یک لغت از  کتب مذکور نیست  نامشخص است و دلیلی هم برای استخراج لغات از 
تاریخ طبری انتخاب شده است و آیا این منبع برای این واژه دارای اطالعات جامع تری بوده است یا اولین 
کار رفته اســت؟ آیا تقدم زمانی مهم بوده اســت یا اهمیت منبع مورد اســتفاده؟  کتاب به  بار این واژه در این 
گر مؤلف دالیل انتخاب منابع و شــیوه ارجاع دهی را بیان می کرد، برای پژوهشــگر رابطه بین منابع و  شــاید ا

انتخاب واژه مشخص می شد.

کتفا شــده و معنــای واژه ابتر  کلمه ا کافــی نیســت و به یک یــا دو  توضیحــات نویســنده در پــاره ای مدخل هــا 
مانده اســت؛ مثاًل در مورد اســامی برخی از ســال های صدر اســالم به تفصیل معنای لغوی آن ســال و دلیل 
کرده است، اما در معنای برخی نام ها فقط به سال آن اشاره شده است. برای مثال  انتخاب آن نام را بیان 
که سال هفتم هجری را می گویند و دلیل این نامگذاری را بیان  در توضیح واژه سنه االستغالب آورده است 
که فتح خیبر و غلبه بر یهودیان روی داده  نکرده است. سنة الستغالب را از آن جهت به این نام می خوانند 
که سال سوم هجری را می گویند،  اســت، اما در ادامه همین مطلب درباره واژهٔ ســنة التمحیص آورده اســت 
که در آن جنگ احد روی داد  که این سال را از آن جهت سنة التمحیص خوانند  کامل این است  اما توضیح 

و به معنای سال آزمون است.

کتفا شده و از اصطالحات سایر علوم  کتاب آمده از علم جغرافی به نام مکان ها ا برخالف آنچه در روی جلد 
کــه می بایســت در مقدمه می آمده و نیامده چشــم پوشــیده شــده اســت. بهتر می بود نویســنده  بــه دالیلــی 
گان انتخابی خود را برای خواننده در مقدمه توضیح می داد و شــاید تعریف  دلیل این انتخاب و اهمیت واژ
کتابی روبه رو اســت و باید در این  گان تخصصــی تاریــخ ارائــه می داد تا خواننده بدانــد با چه  مشــخصی از واژ

کتاب به دنبال چه چیزی باشد.

کار  کتاب نادرســت اســت. برای مثــال در صفحه 6۸، ذیل مدخــل تاالر محاســبات: محل  برخــی ارجاعــات 
کتاب پویایی فرهنگ و تمدن اســالم و ایران، ج 2، ص 32 نوشــته دکتر والیتی ارجاع داده  مســتوفیان را از 
کتاب و صفحه مذکور چنین مبحثی نیست. البته با توجه با اینکه زبان دیوانی در دوره عباسی  که در  است 

کمی دور از ذهن به نظر می رسد. عربی بوده است، خود این واژه 

کتب  که منابع اصلی و برخی  کرده است  کتاب در مورد منابع مورد استفاده خود اشاره  نویسنده در مقدمه 
کتاب های  کار خویش قرار داده اســت، اما دلیل این برتری برای انتخاب را حداقل در مورد  جدید را مبنای 
کتاب هایی مانند امامت پژوهشی اثر محمد یزدی مطلق و پویایی فرهنگ  جدید بیان نکرده است، اینکه 
گی خاصی نسبت به آثاری از همین دست در  کبر والیتی چه برتری و ویژ و تمدن اسالم و ایران اثر دکتر علی ا
کرده اســت یا ضعف های دیگر  کتاب را به عنوان مرجع انتخاب  که مؤلف این  حوزه تاریخ اســالم داشــته اند 
که نویسنده در تمام متن  آثار پژوهشی در این زمینه چه بوده است. البته نگارنده معتقد است بهتر می بود 

کتب منبع استفاده می کرد تا یک وحدت رویه مشخص دنبال می شد. از 

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل


