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كازرونــی در تاریــخ دوشــنبه 25 محــرم  بــا انتشــار روزنامــه »كاغــذ اخبــار« بــه مدیریــت میــرزا صالــح شــیرازی 
1253هـ.ق )دورهٔ محمدشاه قاجار( حیات روزنامه نگاری ایران به معنای امروزی آغاز شد.1 این روزنامه سه 

سال منتشر شد و پس از آن تا آغاز دورهٔ ناصری نشریه ای در ایران منتشر نشد.

نخستینروزنامهبرونمرزی
گاهی از روحیات شــاه و به شــكلی كه  امیركبیــر در دورهٔ ناصــری پایه گــذار و بانــی انتشــار روزنامــه بــود. وی با آ
ج در روزنامه های دورهٔ  وی به این نهاد اطالع رســانی حســاس نشــود، آن را به ســامان رســاند. مطالب مندر
ح شــكار شــاه و اخبار  ناصرالدین شــاه، به خصوص روزنامه های دولتی نظیر ایران و اطالع، چیزى فراتر از شــر
دربــار نبــود؛ از جملــه مطبوعات غیردولتی عصــر ناصرى و مظفرى، روزنامه  اختر در اســالمبول و قانون ملكم 
در لنــدن و ثریــا و پــرورش در مصر و حبل المتین در كلكته قابل ذكرند.2 روزنامه اختر آغازگر انتشــار مطبوعات 
برون مرزی ایران اســت كه به مدت بیســت و دو ســال ، بین ســال های 125۴ تا 12۷5 شمسی، 12۹2 تا1313  
قمری و 1۸۷5 تا 1۸۹۶ میالدی منتشر شد. نخستین شماره روزنامه اختر در روز پنجشنبه   1۶ذیحجه سال 

12۹2هـ.ق برابر با 23 دی 125۴ و  13ژانویه1۸۷۶  در استانبول )عثمانی سابق( انتشار یافت.

روزنامــه اختــر به تشــویق میرزا نجف قلی خــان تبریزی، یكی از مأمــوران دولت ایران در پایتخــت عثمانی و با 
حمایت ســفیر ایران در دولت عثمانی، میرزا محســن خان معین الملک و كمک مالی دولت ایران و پشــتوانه 
مالی میرزا مهدی تبریزی، تاجر ایرانی مقیم پایتخت عثمانی تأســیس شــد. مؤسس و مدیریت روزنامه  با آقا 

محمدطاهر تبریزی و سردبیری آن با میرزا نجفعلی خان خویی مترجم و نایب سفارت ایران بود.3

مطبوعاتعصرمظفرالدینشاه
در دورهٔ مظفرالدیــن شــاه مطبوعــات از آزادى بیشــترى برخوردار شــدند. در این دوره افزون بــر روزنامه هاى 
كنــون آزادانه تر به فعالیت می پرداختنــد، ده ها روزنامه هفتگی، ماهانه و روزانه نیز منتشــر  ج كه ا چــاپ خــار
شــد. در این دوره شــاهد انتشــار دو گروه روزنامه هســتیم: یک گروه روزنامه هاى دولتی كه وزارت انطباعات 
آنهــا را منتشــر می كرد و گروه دیگر روزنامه هاى غیردولتی. با وجود نشــر روزنامه هــاى غیردولتی در این دوره، 
روزنامه هــا همچنــان گرفتــار تفتیــش و بازرســی وزارت انطباعات بودند. بعد از تشــكیل مجلــس اول مدیران 
جرایــد تــالش زیادی برای برداشــتن نظارت و تفتیــش دولت بر مطبوعات به عمل آوردنــد. این امر به صدور 

یخ اجتماعی ایران؛ تهران: نگاه، ص 271. 1. راوندی، مرتضی؛ تار
2. همان، ص 169.

3. آدمیت، فریدون؛ اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ تهران: خوارزمی، 1251، ص 804.
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دســتخطی از ســوی مظفرالدین شــاه منجر شــد كه به موجب آن به روزنامه مجلس عنوان روزنامه آزاد داده 
شــد كه حكایت از عدم بازرســی روزنامه ها از ســوی دولت داشت. در شــماره اول روزنامه مجلس این عبارت 

نقل شده بود: »این روزنامه به كلی مطلق و آزاد است«.۴

نقــش مطبوعــات در تشــویق افــكار عمومــی بــه قانون طلبــی و مبارزه با اســتبداد به حــدی بود كــه آن را ركن 
چهــارم مشــروطه لقــب دادند. در زمــان صدور فرمان مشــروطه در تهران نشــریه هاى ایران، اطــالع، تربیت، 
ادب، شاهنشــاهی، مجموعــه اخــالق، در تبریــز حدیــد و كمال و در بوشــهر مظفرى منتشــر می شــد، اما یک 
ســال پــس از اعــالم حكومت مشــروطه، در ســال1325 ق شــمار روزنامه ها بــه ۸۴ روزنامه رســید. آنها نه تنها 
در تهــران، بلكــه در شهرســتان هایی همچون تبریز، رشــت، اصفهان، مشــهد و بوشــهر نیز چاپ می شــدند. 
در تهــران نخســتین روزنامه پس از مشــروطه »مجلــس« بود. پس از آن روزنامه هــاى دیگرى همچون وطن، 
مســاوات، نســیم شــمال، آینه غیب نما، آدمیت، كوكب دّرى، نامه حقیقت، روح القدس و صوراسرافیل و... 

به چاپ رسیدند.

در زمان محمدعلی شاه، در حالی كه هنوز یک ماه از سلطنت او نگذشته بود، تشكیالت اداری دگرگون شد. 
گذار گردید. در  در این دگرگونی وزارت انطباعات برای همیشه منحل و وظایف آن به وزارت علوم و معارف وا
این دوره تمام روزنامه های آزاد تعطیل شــدند و این وضع ســیزده ماه ادامه یافت تا اینكه مشروطه خواهان 

موفق به فتح تهران و بركناری محمدعلی شاه شدند. پس از آن روزنامه ها دوباره شروع به انتشار كردند.

پس از سقوط محمدعلی شاه احمدشاه جانشین وی شد. دوران حكومت وی از دوران های پرفراز و نشیب 
برای مطبوعات ایران اســت. چون وی ســیزده ســال ســن داشــت، مطابق قانون اساســی ادارهٔ امور به طور 
موقت به نایب الســلطنه ســپرده شــد. در این زمان روزنامه نگاران مهاجر به كشــور برگشــتند و باری دیگر بازار 

روزنامه نگاری رونق یافت.

تاریخروزنامهنگاریگیالن
تاریــخ روزنامه نــگاری در گیــالن شناســنامه ای پربــار دارد. نخســتین نشــریه ای كــه در گیالن به چاپ رســید، 
خیرالكالم به صاحب امتیازی شیخ ابوالقاسم افصح المتكمین بود. اولین شماره از این روزنامه یكشنبه 2۴ 
جمادی الثانی 1325 )اول مرداد 12۸۶( در شهر رشت به چاپ رسید و این سرآغازی بود بر یكی از كارآمدترین 
رســانه ها كــه زبــان گویای مــردم در بیــان تحوالت و خواســت های سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی شــان بود. 
گونــی عناویــن و دیدگاه های نشــریات موجود در گیــالن در اندک زمانی پس از عصر مشــروطه،  فراوانــی و گونا
نشــان از گســترش ســریع روشن اندیشــی و تجدد در میان گیالنیان دارد؛ امری كه منجر به تحوالت مهمی در 
رونق فرهنگ این دیار  شــد. از زمان انتشــار نخســتین نشریه در گیالن تا وقوع انقالب اسالمی، بیش از یكصد 
و هشتاد نشریه در این استان به چاپ رسید كه بعضی از آنها عمری بیش از یک شماره نداشتند و برخی نیز 

حدود سی سال ادامۀ حیات دادند.

کتاب معرفی
كتابــی كــه در ایــن گفتار بــه معرفی آن پرداخته ایــم، اخبار گیالن در مطبوعات عصر قاجار اســت كــه رضا نوزاد 
گــرد آورده اســت. وی در ایــن كتاب اخبار و اطالعات مربوط به ســرزمین گیالن را كــه از میان اوراق 35 عنوان 
ج از گیالن منتشــر شــده استخراج كرده اســت تا منبعی مستند و دقیق  از نشــریات مهم عصر قاجار كه در خار

فراروی پژوهشگران و عالقه مندان تتبع در تاریخ گیالن قرار دهد.

گیالن از ابتدای تأسیس روزنامه در ایران تا سال های پرتپش انقالب مشروطیت  كتاب اخبار و وقایع  در این 
كتاب های  گردآوری شــده اســت. بسیاری از این وقایع و اخبار را می توان با توجه به  از روزنامه های مختلف 
كرد. شهرها، محل ها و حتی عمارات  ح و بسط داد. می توان خادم و خائن را معرفی  مرجع تفسیر نمود و شر

کمال، 1364، ج 1، ص 16. یخ جراید و مجالت ایرانی؛ اصفهان:  4. محمد صدر هاشمی؛ تار

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر



137 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

كتاب ســعی  گردآورندۀ این  كنونی شــان را تعییــن نمود و ...، امــا  را می تــوان مــورد بازبینــی قــرار داد و مكان 
نموده در متن روزنامه ها دست نبرده و تعلیقاتی بر متن ننویسد؛ زیرا در مورد هر خبر چندسطری، می شود 

كاری بسیاری طوالنی می شود. كه  كتاب ها و منابع موجود آورد و  صفحه ها قلم زد و شاهد مثال هایی از 

كتــاب مربــوط بــه روزنامــۀ اتفاقیــه بــه تاریــخ جمعــه یازدهــم ربیــع الثانــی 12۶۷ و  دورتریــن تاریــخ در ایــن 
خ پانزدهم شعبان 13۴5 است. نزدیک ترین تاریخ از روزنامۀ چهره نما مور

در جلــد اول اخبــار و وقایعــی از روزنامه هــای وقایــع اتفاقیه، دولت علیــه ایران، روزنامه دولتــی، دولت علیه 
كــه از روزنامــۀ وقایــع اتفاقیــه بــه تاریــخ  ایــران، ایــران و ایــران ســلطانی آورده شــده اســت. در یكــی از اخبــار 
كه از  گوهــر مراد  كتاب  پنج شــنبه، 15 جمــادی الثانــی 12۷2 نقل شــده آمده اســت: »اعالنــات - و همچنین 
كالم است و در تحصیل عقاید دینیه و تكمیل معارف یقینیه از مبدأ و معاد یک دوره  كتب معتبره معرفت و 
كــه آن هم زیــاده مغلوط بود، بیشــتر به هم نمی رســید، در این  حكمــت تمــام در هــر شــهری یک دو نســخه 
اوقــات بــه ســعی و اهتمام جناب فضایــل نصاب میرزا محمدباقر لواســانی در دارالطباعــة دارالخالفه طهران 

انطباع یافته هر مجلدی به یک تومان فروخته می شود«. )ج 1، ص 2۹(

اخبار روزنامه های آزاد، اختر، ادب، الجمال، انجمن مقدس ملی اصفهان، جریده ملی، انجمن تبریز، بشارت، 
كتاب از آنها نام برده شده است. كه در جلد دوم این  تربیت، تمدن و ثریا روزنامه ها و جرایدی هستند 

كــه از روزنامــۀ تمدن به تاریخ سه شــنبه 22 محرم الحــرام 132۶ آمده می خوانیــم: »جریده فریده  در خبــری 
كه چندگاه قبل از تراوش خامه ادیب اریب، دانشمند لبیب آقای اشرف الدین عالم مطبوعات  نسیم شمال 
گیــالن را حیات بخشــیده، این ایام چند  گردیــده و به نفخــات جان فزای خود اهالی  را از ســمت شــمال افــزا 
كماالت  نســخه از آن به اداره رســید. از پایه و مایه ریزش قلم آنچه اســتنباط شــد فاضل نادر معاصر ما را از 
كه این چهره  صوری و معنوی حظی وافر است، در ادبیات و سیاسی و تاریخ یدی طولی دارد، خال ملیحی 
كه معظــم له در ســرائیدن قصاید وطنــی و نغمات ملی  زیبــا را بــه غایــت نمایش داده طبع سرشــاری اســت 

دارد...«. )ج 2، ص 353(

گیالن در این مطبوعات آورده شــده اســت: چهره نما، حبل المتیــن یومیه، حدید،  در جلــد ســوم نیز اخبــار 
خالصــة الحــوادث، خالفــت، خورشــید، روح القدس، شاهنشــاهی )علمی(، شــرف، شــكوفه، صبــح صادق، 

كوكب دری، مظفری، معارف، ناصری، ندای وطن و وطن. كمال، 

كه در سال 132۶ قمری در انزلی استفاده می شده به نقل از روزنامۀ  در صفحۀ 23۸ از این جلد دربارۀ جرایدی 
»حبل المتین یومیه« آمده است: »این است فهرست جراید ملی كه در انزلی به مصرف می رسد: جراید مقدسه 
كلكته )30 نسخه(، یومیه طهران )۷5 عدد(، صوراسرافیل )۷5 عدد(، مساوات )30 عدد  حبل المتین هفتگی 
الی ۴0(، روح القدس )20 الی 30 عدد(، رهنما )10 عدد(، تشویق )10 عدد(، آذربایجان )20 عدد(، دعوت االسالم 
)10 عدد(، آیینهٔ غیب نما )25 عدد(، تمدن )15 الی 20 عدد(، صبح صادق )5 عدد(، خورشید )5 عدد(، جراید 
كشــكول )20 عدد(، انجمن تبریز در ســابق ۸0 عدد بوده  كمات )5 عدد(،  اصفهان از هر جهت )15 عدد(، محا
بعد خیلی تنزل كرده است، متفرقه از هر جهت )20 عدد(، جمع كل )523 عدد(. امروزه علی التخمین از پانصد 
عدد جراید ملی پایتخت و غیره در انزلی به مصرف فروش می رود. سایر شهرهای ایران غیر از پایتخت بدیهی 

است ده مقابل انزلی باید و خریدار داشته باشد. محض اطالع عرض شد«.

گر  كتاب آورده شده حادثه ای و مطالب روزمره است، با این حال به نظر می رسد ا كه در این  بیشتر اخباری 
كتاب را بر اســاس تاریخ وقایع تنظیــم می كرد، برای پژوهش های علمی و تاریخی مفید تر  گردآورنــده مطالب 

واقع می شد.

این كتاب در سه جلد و به تیراژ هزار نسخه در انتشارات »فرهنگ ایلیا« رشت در سال 13۹۴ منتشر شده است.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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نگریستن به میراث اندیشگِی پیشینیان از زاویه ای نو و جدا از زاویه نگاه های مرسوم می تواند نتایجی بدیع 
كرده اســت. او رجال نجاشــی را نه  كتاب خویش چنین  در پی داشــته باشــد. دكتر حســن عیســی حكیم در 
كتابی رجالــی و بیانگر احوال راویــان، بلكه به عنواِن آیینۀ میراث مكتوب شــیعه  چــون پیشــینیان بــه  مثابه 

كشاند. گوشه هایی از نظام فكرِی شیعیان نخستین را به تصویر  كوشیده تا  نگریسته است و از این منظر 

كتاب در یک مقدمه و شش فصل سامان یافته است. نویسنده در مقدمه )ص 3- ۴( از دّقت های نجاشی 
كتاب خویش  گزارش میراث مكتوب شیعه از سدۀ نخست تا پنجم هجری سخن می گوید و رسالِت اصلی  در 
گزارش در رجال نجاشــی و ترتیب موضوعی آنها می داند. او در فصل نخســت  كتاب های  را بازخوانی ســیاهۀ 
كنار برقراری امنیت  )ص ۷- 1۸( روزگاِر نجاشــی )3۷2- ۴50هـ( را از نظر می گذراند. در این دوران آل بویه در 
گذاشــتند و دانشــیان بــا تخّصص ها و مذاهب  و رفــاه در بغــداد، مردمــان را در ابــراز عقیده و رأی خویش آزاد 
كعبۀ آمال و آرام جاِی عالمان شد. از دیگر سو تأسیس دارالعلم های  ج نهادند، از این رو بغداد  گون را ار گونا
گونه گون در بغداد چون دارالعلم ابونصر بن شــاپور بســتری مناســب برای مباحثات و مناظرات علمی فراهم 
گونه گــون خویش به اوج شــكوفایی رســید. پس از ســال ۴00  آورد و بدین ســان علــم و دانــش در عرصه هــای 
هجــری، نزاع هــای میــان خالفت عباســی و خالفت فاطمــی، پروبال گرفتن اندیشــه های ســلفی، غارت های 
گاه و بــی گاه حكومــت و ... بغداد در هاله ای از آشــفتگی و بی ثباتی فرو برد تا  عّیــاران و دست به دست شــدِن 
گشتند و در پی آن موجی از قتل و غارت، میراث سوزی  آنكه به ســال ۴۴۷هـ ســلجوقیان بر این شــهر مسّلط 

و شیعه ستیزی بغداد را درنوردید.

حكیم در فصل دوم )ص 21- 30( به زندگانی نجاشی می پردازد. اجداد و خاندان، توّلد، تحصیالت و جایگاه 
كه در این فصل  كوفه، جزیره و بصره و اجازات علمی او از مواردی اســت  علمی، ســفرهای نجاشــی به نجف، 
به اختصار از آن سخن به میان رفته است. تاریخ و محّل وفات نجاشی فرجامین بحث در این فصل است. 
ایــن بحــث اندكــی مفصل تر از مباحث دیگر اســت؛ زیرا از ســویی مصــادر تاریخ وفات نجاشــی را ۴50 هجری 
گرده اند و از ســوی دیگر در رجال او به تاریخ وفات ابویعلی جعفری، ســال ۴۶3هـ اشــاره شــده است.  گزارش 
حكیم راهكارهای عالمان در قبال این مســئله چون اشــتباه بودن تاریخ وفات نجاشــی و تصحیف در تاریخ 
گراییده  كرده اســت، ولی ظاهراً خود به این راه حل مرحــوم آقابزرگ تهرانی  ح  وفــات ابویعلــی جعفری را مطر

كرده اند. كتاب بوده و ناسخان آن را در متن داخل  كه تاریخ وفات ابویعلی جعفری در حاشیه  است 

كتاب )ص 35- ۹3( به مشایخ و اساتید نجاشی ویژه است. بررسی این مقوله به ویژه در علوم  سومین فصل 
كثرت اساتید فرد به معنای زیادت خبرویت  وابســته به ســماع چون حدیث و رجال بســیار اهمّیت دارد؛ زیرا 
ح حال مشایخ خود خبر نداده است. در  و اطالع اوســت. همچنین نجاشــی جز مواردی انگشت شمار، از شــر
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كه با توّجه به عدم وجود توثیق  كه تمامی مشایخ نجاشی ثقه اند  كنار همۀ اینها برخی از عالمان بر آن رفته اند 
برای بســیاری از اســاتید نجاشــی، تعیین دقیــق مصادیق آنها مهــّم خواهد بود. حكیم ســیاهه ای 53نفره از 
اساتید نجاشی ارائه می دهد كه عبارتند از: ابراهیم بن مخلد بن جعفر القاضی، ابوالحسن البغدادی السورائی 
البزاز، ابوالحسن المیمونی، ابوالحسن بن محمد بن ابی سعید، ابوالحسین بن لمهلوس العلوی الموسوی، 
ابوطالــب بــن عــزوز، ابوعبــداهلل بن الخمــری، ابوعبــداهلل النحــوی، ابوعلی بن همــام، احمد بن الحســین بن 
عبیداهلل الغضائری، احمد بن عبدالواحد بن احمد البزاز، احمد بن علی بن الحسن بن شاذان الفامی القمی، 
احمــد بــن علــی بــن العباس الســیرافی، احمد بــن الكامل، احمــد بن محمد بن ســلیمان الــزراری، احمد بن 
محمد بن عبداهلل الجعفی، احمد بن محمد بن عبیداهلل الجوهری، احمد بن محمد بن علی الكوفی الكاتب، 
احمد بن محمد بن عمران بن موســی بن الجندی، احمد بن محمد بن موســی بن الصلت االهوازی، احمد 
كلیب الســلمی الحرانی، الحسن بن احمد بن  بن محمد المستنشــق، احمد بن هارون، اســد بن ابراهیم بن 
ابراهیــم، الحســن بــن احمد بن القاســم العلوی المحمدی، الحســن بن احمد بن محمــد ن الهیثم العجلی، 
الحســن بن محمد بن یحیی الفحام، الحســین بن احمد بن موســی بن هدبة، الحسین بن جعفر بن محمد 
كة  المخزومی الخزاز الكوفی، الحسین بن عبیداهلل بن ابراهیم الغضائری، الحسین بن عبیداهلل القزوینی، سال
بــن دكا الموصلــی الحرانــی، العباس بــن عمر بن العبــاس الفارســی الكلواذانی، عبداهلل بن محمــد بن عبداهلل 
الحــذاء الدعلجــی، عبدالســالم بــن الحســین بن محمــد البصــری االدیب، عبدالواحــد بن محّمد بــن عبداهلل 
البغدادی البزاز، عثمان بن احمد الواسطی، عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبی، علی بن احمد بن العباس 
النجاشی، علی بن احمد بن محمد بن طاهر بن ابی جید القمی، علی بن الحسین بن موسی الموسوی )سید 
مرتضــی(، علی بن شــبل بن اســد الوكیــل، علی بن محّمد العدوی الشمشــاطی، علی بن محمد بن یوســف، 
محّمد بن جعفر التمیمی النجار، محمد بن الحســین بن موســی الموســوی )ســّید رضی(، محّمد بن عبداهلل 
بــن محّمــد بــن عبید الشــیبانی، محّمد بــن عبیداهلل بن احمد بــن ابی طاهر الــزراری، محّمد بــن عثمان بن 
الحسن النصیبی، محمد بن علی بن خشیش التمیمی الفزاری، محمد بن علی بن شاذان القزوینی، محمد 
بــن علــی بن یعقــوب القناتی الكاتب، محّمد بن محّمد بن نعمان الحارثی العكبری )شــیخ مفید(، محّمد بن 
كه نویســنده بر اســاس  گفتنی اســت  هارون بن موســی التلعكبری، هارون بن موســی بن احمد التلعكبری. 
گزارش های عالمان متأّخر چون بحر العلوم در الفوائد الرجالیة، خوانساری در روضات، سّیدمحسن امین در 
أعیــان الشــیعة، آقابزرگ تهرانــی در الذریعة، آیت اهلل  العظمی خویی در معجم رجال الحدیث لیســت مذكور را 
گردی نجاشی نزد ایشان  كه شا فراهم آورده است و خود ذیل شرح حال برخی از اینان چون متذّكر می شود 
كتاب های تاریخی  كه با استفاده از دیگر مصادر رجالی شیعه و  ثابت نشده است. سعی نویسنده بر آن است 

و رجال اهل سّنت بر زندگانی هر یک از افراد پیش گفته پرتویی افكند.

ح  گردان و معاصراِن نجاشــی و شــر فصل چهارم )ص ۹۷- 10۶( بر وزاِن فصل پیشــین دربارۀ ســیزده نفر از شــا
حال آنهاســت، مانند ذوالفقار بن محّمد بن معبد الحســینی، ســلیمان بن الحســن بن ســلمان الصهرشتی، 
علی بن احمد بن علی نجاشی )پسر نجاشی(، محّمد بن الحسن بن علی الطوسی )شیخ طوسی(، احمد بن 
محمد بن احمد بن طرخان الكندی، اسحاق بن الحسین بن بكران العقرائی، الحسین بن علی بن الحسین 
المغربــی، عبــداهلل بن الحســین بــن محمد بن یعقوب الفارســی، علی بن حماد العدوی، علــی بن عبداهلل بن 
عمران القرشی المیمونی، علی بن عبدالرحمن بن عیسی بن عروة الكاتب، علی بن محمد بن شیران االبلی، 

محمد بن علی الشجاعی، محمد بن موسی بن عبدویه القزوینی، هبة اهلل بن احمد بن محّمد الكاتب.

گذرا بر  نویســنده در فصــل پنجــم )ص 10۹- 1۷۶( از نگاشــته های نجاشــی ســخن می گویــد. ابتدا به صــورت 
آثــار او چــون أخبار بنی سنســن، اســد بــن المعّلی،1 انســاب بنی نضر بن قعین و أیامهم و اشــعارهم، تفســیر، 

یعــة نقل کرده اســت ولی این مطلب صحیح نیســت؛ چراکه آقا بزرگ تهرانی تنها گفته اســت که نجاشــی به صورت  یســنده ایــن مطلــب را از الذر 1. نو
کتاب مستقل دربارۀ او ندارد. یعة، ج 1، ص 336( و این ارتباطی به نوشتن  رده است )الذر مستقل شرح حال اسد بن معلی را آو
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الجمعة و ما ورد فیه من األعمال، الرجال یا الفهرســت، الكوفة و ما فیها من اآلثار و الفضائل، مختصر األنواء 
كتاب رجال  و مواضــع النجــوم التــی ســمتها العرب مــروری دارد و آن گاه به صورِت خاّص به بررســی تحلیلــی 
گروهی بدون  كه مخالفان شیعه را  كوتاه خود از سخن سّیدشریف یاد می كند  می پردازد. نجاشی در مقدمۀ 
كتابی دربــارۀ مصنفات شــیعه وا می دارد. برخی ســّید  پیشــینه و اثــر می انگاشــتند و همیــن او را بــه نــگارش 
كه او ابویعلی محمد بن حسن جعفری است.  شــریف را ســّیدمرتضی دانســته اند، ولی نویســنده بر آن اســت 
گرد آورده و دعوی استقصاء  كه به قدر توش و توان خویش سیاهۀ آثار را  نجاشی در این مقدمه بیان می كند 
كنده اند. به باور نویســنده ایــن عذر هر  گونه گــون پرا نــدارد، چــه شــمار آنها بســیار اســت و در ســرزمین های 
كتب و امامــی مذهبان معروفی چون  چنــد در جای خود موّجه اســت، اّما عدم اشــارۀ نجاشــی بــه صاحبان 
حســن بن محبوب، الحســن بن ابی الصهبان عبد الجبار،2 ابوعبداهلل الحســنی، عبدالعزیز بن اسحاق، علی 
بــن احمــد العلــوی العقیقــی، حیدر بن نعیم ســمرقندی، محّمــد بن ابی عمیــر3 توجیه ناپذیر اســت. پس از 
كتــاب ســخن به میان آمده اســت. نویســنده با بهره جســتن از ســخنان عالمان  بررســی مقدمــه، از اهمّیــت 
كتاب، اســتناد وســیع دانشــیان شــیعی و حّتی ســّنی بدان و اشــاره بــه تألیفات بــر محور آن،  دربــارۀ جایگاه 
كتاب را بــر نماید. به باور او یكی از جلوه های بارز اهمّیت رجال نجاشــی، ترســیم معالم  كوشــیده تــا اهمّیــت 
حیاِت علمی و فكری در شــهرهای ســرزمین اســالمی اســت. او در همین راستا به بخشــی از تصویرگری های 
كربال، ســامرا، بصره، قم،  كوفه، نجف،  رجــال نجاشــی از فضــای علمی، عالمان و محّدثان شــهرهای بغداد، 

ری، نیشابور و... اشاره دارد.

كه در ضمنشــان  گی های آنهــا و اطالعاتی  كتاب بررســی می شــود و ویژ ح حال های  پــس از ایــن ســاختار شــر
كنیه،  عرضه شــده با نمونه هایی ارائه می گردد. این اطالعات عبارتند از: 1. شناســه های هوّیتی راوی )اسم، 
كاتب( 3. فعالیت ها،  لقب، نسبت به قبیله، شهر، شغل و...( 2. مناصب اداری و دینی )مثل قاضی، خازن، 
كالم، فقه، وعظ و  تخّصص هــا و برآیندهــای علمــی )در زمینه هــای تفســیر، حدیث، قرائــت، ادب، فلســفه و 
كالمی، فلســفی( ۶. علقه ها و پیوندها با ائمه و  زهد و آثار( ۴. مكان ها و نقشــه ها 5. مذاهب و فرق )فقهی، 
اهل بیــت )مثــل مصاحبت با معصوم، وجاهت و منزلت نــزد او، وكالت و...( ۷. مصطلحات خاّص به امامیه 
)مثل أصحابنا و...( ۸. القاب و مصطحات خاندانی )مثل شــیخ من الهاشــمیین، الشــریف، الطاطری و...( 
ح و تعدیل در رجال نجاشــی همراه با مدلول آن( 10.  ح و تعدیل )نمونه های از الفاظ جر ۹. مصطلحات جر
گی های ظاهری و جسمانی  ح حال ها به فراخوِر جایگاه علمی و اجتماعی فرد( 11. ویژ اطناب و ایجاز )در شر

12. جنبه های تاریخی و تمّدنی )مانند رخدادهای تاریخی، شغل ها و پوشش ها(

كتاب خویش است. نقل مستقیم یا باواسطه از افرادی مانند ابن عقده،  فرجام این فصل منابع نجاشی در 
بالذری، حســین بن حســن بن بابویه، ســعد بن عبداهلل اشعری، سالمة بن محّمد ارزنی، پدر شیخ صدوق، 
كشی، محمد بن عمر واقدی، مسلم  جاحظ، ابن ندیم، بخاری، طبری، ابن بطه، ابن سعد، شیخ صدوق، 
كتاب های فهرست مثل فهارس برقی، حمید بن زیاد،  بن حجاج، منابع مجهول چون ذكر بعض اصحابنا، 
كتب رجال و طبقات مثل طبقات سعد بن عبداهلل، رجال  ابن ولید، ابن بطه و علی بن محمد شمشاطی، 
كشــی و... و خطوط بهری از دانشــیان چون  كتاب الشــیعة من اصحاب الحدیث جعابی، رجال  ابن عقده، 

ابن عقده، غضائری، ابن نوح، حسین بن احمد بن شیبان قزوینی از جملۀ این منابع هستند.

فصــل ششــم در حقیقــت پاســخگوی مهم ترین دغدغۀ نویســنده اســت؛ یعنی دادن چینــش و ترتیبی نو به 
كتاب را بــه خود اختصــاص داده  گزارش شــده در رجــال نجاشــی و از همیــن روی هــم بیشــترین حجــم  آثــار 
كریم و علوم  كّلی قرآن  گزارش شــده در رجال نجاشــی را در ده دســتۀ  كتاب های  اســت. در اینجا موضوعات 
آن، حدیــث شــریف و علــوم آن، ســیرۀ نبــوی و ولــوی، فقــه و اصول فقــه، ادعیــه و اعمال و زیــارات، اخالق و 

که محّمد بن ابی الصهبان صحیح باشد. 2. به نظر می رسد 
رده است. )رجال النجاشی، ش 887( 3. البته نجاشی شرح حال ابن ابی عمیر را آو

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر
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آداب، عقائــد و فــرق و مذاهــب، رجــال و تاریــخ و تمــدن، لغــت و ادب و متفرقات آورده شــده اســت. هر یک 
از ایــن بخش هــا نیــز به نوبــۀ خویش فروعاتــی دارند. برای نمونه قســمت مربــوط به فقــه زیرمجموعه هایی 
چــون عبــادات و معامــالت دارد و خــود عبــادات هم زیرشــاخه هایی چون صــالة، صــوم، زكات، خمس و... 
كتاب، نام نویســنده و  پیدا می كند. نویســنده در هر یک از این زیرشــاخه ها جدولی سه بخشــی، شــامل نام 
كتاب ها با موضوع مّد نظر را آورده است. در ابتدای  كرده است و اسامی  آدرس آن در رجال نجاشی طراحی 
كتاب های هر  كّلی دربارۀ موضــوع داده یا در انتهای یادكــرد  كلــی و زیرشــاخه ها هم توضیحاتــی  موضوعــات 

كرده است. گاه جمع بندی هایی  بخش 

كتاب های هر  كّلی از دو دســتۀ پیش گفته، زیرشــاخه های آن و تعــداد  كوشــیده ایم تــا نمایی  در جــدول زیــر 
دسته ارائه دهیم.

مجموع آثار تعداد آثار به تفكیک زیرشاخه هاموضوع

۹۷ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن الكریم و علومه

الحدیث الشریف و علومه
الكتــب العددیــة )20(، رواة  النســخ )۶15(،  النــوادر و  الكتــب و  االصــول و 
كتب الحدیث و مصادره )1۴(، الرســائل و المســائل  الحدیث و رجاله )2۹(، 

و الروایات )5۴(، الحدیث و طرقه و علومه.)۴۶(
۷۸1

السیرة النبویة و أهل البیت

الســیرة النبویــة )52(، اإلمــام علی )11۸(، خدیجة و فاطمــة )1۴(، االمامان 
الحســن و الحســین )30(، االمــام زیــن العابدیــن و ولداه الباقــر و زید )2۴(، 
الجــواد و  الرضــا )۴0(، االئمــة  الكاظــم و  االمــام الصــادق )2۴(، االمامــان 
الهــادی و العســكری )12(، االمام المهدی و الغیبــة )۴۹(، االئمة )3۸(، آل 

البیت و آل ابی طالب )52(

۴53

الفقه و االصول
كتب اصول الفقه )23(، ابــواب الفقه )العبادات )۴۴۴(،  كتــب الفقــه )۴۶(، 

المعامالت )2۷1(، االحكام )1۹۷((
۹۸1

۹0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالدعیة و االعمال و الزیارات

13۸ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالخالق و اآلداب

العقائد و الفرق و المذاهب

النبــوة )25(، االمامــة )۹۹(،  العــدل )2(،  الدیــن )التوحیــد )۷3(،  أصــول 
المعــاد )10(، اصــول دیــن )11((، االیمــان و الكفــر )32(، الغلــو و الغالة )1۶(، 
المعتزلة و االعتزال )25(، الفسلفة و علم الكالم )1۷0(، الردود علی أصحاب 

الفرق )۶3(، المسائل و الجوابات )۴5(

5۷1

الرجال و التاریخ و الحضارة

االخبار و التاریخ )15۶(، الرجال و النساء )5۹(، الغارات و المغازی و المالحم 
)50(، الخطب و الرسائل )2۴(، المناقب و الفضائل )52(، االنساب و القبائل 
)25(، المثالــب و النقائــض )2۴(، االوائــل و االواخــر )۷(، الفتــوح و المعــارک 
)5۴(، المدن و المواقع )1۷(، الطب و االدویه )2۷(، الحیوان و النبات )21(، 
العلــوم و المعــارف )۴1(، الطبقــات و الفــرق و الجماعــات )۴۸(، المجالس و 
االمالی )1۷(، الطرائف و الظرائف و اللطائف )۹(، المالبس و النقود و االحجار 
الكریمــة )25(، المالهــی و المســلیات و الســفرات )1۶(، المواعــظ و االرشــاد 

ک و النجوم )13(، المحاسن و المساوئ )23( )11(، االفال

۷1۹

۸0الشعر و الشعراء )50(، النحو و اللغة و االدب )25(، البالغة و البیان )5(اللغة و األدب

1۹ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتفرقات

گامی نــو در راه بــاز شــناخت میراث های  كتــاب حســن عیســی حكیم و به ویــژه فصل ششــم آن  بــه هــر روی 
مكتوب شیعه در سده های نخست است و پی جویی و تكمیل آن امری بایسته و شایسته است.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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اشاره
گذراند و به  اســتاد جلیل تجلیل در ســال 1313 در تبریز به دنیا آمد. وی تحصیالت آغازین را در زادگاه خود 
كســب فیض از علمای آن  دلیل عالقه مندی به تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه شــهر تبریز وارد شــد و به 

سامان پرداخت.

كرد. در سال 13۴۹ وارد دانشكده ادبیات و علوم  دكتر تجلیل در سال 133۴ لیسانس ادبیات فارسی را اخذ 
كرد. وی همچنین همزمان با  كارشناســی ارشــد و دكتری را از آن دانشــگاه اخذ  انســانی تهران شــد و درجه 
گیری فلســفه، منطق و صــرف و نحو پرداخت.  تحصیــل در دانشــگاه در حوزه هــای علمیــه قم و تهران به فرا
دكتر تجلیل اســتاد تمام و بازنشســته دانشــگاه تهران و مشغول تدریس در دورۀ دكتری رشته زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه های تهران است.

اســتاد جلیل تجلیل در بیش از ۶0 ســال تالش علمی و ادبی موفق به دریافت جوایز، نشــان ها و مدال های 
كه از جمله مهم تریــن آنها می توان به تقدیر و معرفی در اولیــن دوره چهره ماندگار در مهر  بســیاری شــده اند 

كرد. ماه 13۸0 و برگزیده شدن ایشان به عنوان چهره ماندگار در سال 13۸5 )دوره ششم( اشاره 

فعالیت های دكتر جلیل تجلیل در زمینه های تألیف، ترجمه، تصحیح و نگارش مقاالت ارزشــمند بســیاری 
كه در این مجال به برخی از آنها اشاره می شود: می باشد 

از جملــه تألیفــات ایشــان می تــوان بــه مواردی ماننــد گزیدۀ متون ادب فارســی )با همكاری ســه تــن دیگر از 
اســتادان(؛ معانی و بیان؛ جناس در پهنۀ ادب فارســی، تصاویر خیال در شاهنامه فردوسی، فنون و صنایع 
ادبی، كتابداری نوین در اســالم، بالغت نهج البالغه، عروض و قافیه، صور خیال در شــعر ســبک هندی و ... 

كرد. اشاره 

كیســت )ترجمه من هو المهدی(؛ ترجمه الغدیر )عالمه  ترجمۀ اســرار البالغه )عبد القاهر جرجانی(، مهدی 
امینــی(، ج 21 و 22؛ ترجمــه معالم المدرســتین )عالمه عســگری( و ... از جمله ترجمه های اســتاد هســت و 
همچنین معیار االشــعار )خواجه نصیرالدین طوســی( و معلقات سبع )احمد ترجمانی زاده( نیز نمونه هایی 

از تصحیحات ایشان می باشد.

كه در این  كتاب »درخت ســخن، بار دانش«  كتاب های دكتر جلیل تجلیل در پایان  گفتنی اســت لیســتی از 
گفتار قصد معرفی آن را داریم آورده شده است.

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

درخت سخن، بار دانش

)مجموعه مقاالت دکتر جلیل تجلیل، استاد 
زبان و ادبیات فاریس دانشگاه تهران(

زینب خداداد شهری
کارشناس الهیات گرایش فقه و حقوق دانشگاه تهران

راثی تهرانی، حبیب؛ ایزدی مهر، 
عذرا؛ درخت سخن، بار دانش 
)مجموعه مقاالت دکتر جلیل 
تجلیل، استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه تهران(؛ تهران: نشر علم. 
472 صفحه.
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معرفیاثر
كه از مجموعه  كتاب، اقبال شوق انگیز و تشویق دل انگیزی می داند  دكتر تجلیل انگیزه خود را از تألیف این 
ح درد اشتیاق« از سوی دانشمندان و محققان و دانشجویان به عمل آمده  مقاالت دیگر ایشان به نام »شر
گفته ایشان  گردیده. به  كه از سوی فضالی حوزه های علمیه و عالقه مندان ابراز  و همچنین توجه دلنوازی 
كتاب خانه های  كه سال ها در  كه به یاری خداوند مجموعه دوم مقاالت را  این عوامل ایشان را بر آن داشت 
كند و به نام »درخت ســخن؛ بار  كشــیده و دیریاب بود فراهم و منظم  كز علم و دانش روی در پرده ســتور  مرا

دانش« تقدیم دارد.1

كتب و دواوین شعر فارسی و عربی نشان دارد، به نكات نازک و نوآورانه ای  كه از مآخذ عمده  در این مجموعه 
كــه حكایــت از جســتجوی در اشــعار و فضــای پیش و پس آنها باشــد ســخن رفته اســت.  بــا اشــارات تــازه ای 
گردیده از مآخذ مهم اســرار البالغه و تحلیل اشــعار اســرار  ح  كتاب از عربی و فارســی شــر كه در این  اشــعاری 
البالغه، مطول تفتازانی، یتیمه الدهر ثعالبی، دیوان متنبی، ابونواس، بحتری و بســیاری مآخذ معتبر دیگر 
كه در آیت قرآن آمده  ک و شاخه در آسمان فرازد  كه ریشه در خا گرفته شده و شاخه های آن به درختی ماند 

كمثل شجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء« )ابراهیم، 1۴( كلمة طیبة  است: »مثل 

گرانقــدر متشــكل از 3۴ مقاله در موضوعــات مختلف علم بالغــت )معانی، بیان، بدیــع( و همچنین  ایــن اثــر 
كه 31  موضوعات دیگری در حوزه های تاریخ ادبیات و شخصیت شناسی شاعران و ادیبان و غیره می باشد 
مقالــه بــه زبان فارســی و 3 مقالــه نیز دارای عنوان عربی می باشــند. عناوین مقاله های عربــی »نظرات أدبیه 
حول تفسیری الطبرّی«، »أثر الشعر العربی فی الشعر الفارسی« و »أوصاف الَفَرس فی الشعر الفارسی« است.

در اینجا به توضیح مختصری دربارهٔ برخی از مقاله ها می پردازیم:
نویسنده در مقاله ای با عنوان »طیف بیانی در منشور غزل حافظ« از عناصر بیانی موجود در شعر حافظ به 
كنایه، طباق، ایهام، مراعات نظیر و جناس غزل ها می پردازد و می گوید:  بررسی قالب های تشبیه، استعاره، 
گرفته، در عیــن تنّوع و رنگارنگی در وحــدت روانی و بیرنگی  كه سراســر منشــور بیان حافظ را فرا »ایــن طیــف 

فرورفته، چنانچه تجزیه این طیف را دشوار ساخته است«.2

گیرایی ســخن را بــا عنوان  گوشــه ای از زمینه هــای ســحر و زیبایــی و جــذب و  دكتــر تجلیــل در مقالــۀ بعــدی 
»تناسی تشبیه« مورد بررسی قرار داده و بیان می دارد مراد از تشبیه، معنی عام بالغی آن است؛ یعنی همان 
كه مدّونان نخستین بالغت شناخته و شناسانده اند و آن را فرمانروای اقلیم استعاره و تمثیل و حتی  چیزی 

جناس و برخی موضوعات دیگر دانسته اند و از چهره های دیگر آن سخن رانده اند.

كــه از نــام آن پیداســت، نویســنده بــه جســتجوی نمونه هــا و  در مقالــۀ »نكته هایــی از جنــاس« همان طــور 
شــیوه های جنــاس در زبــان ادب و لســان بدیــع پرداخته و همچنین به بازگشــت مســائل بالغــی و بیانی به 

روانشناسی و زیباشناسی و تحلیل آن نیز نظری داشته است.

كالم  كرم )ص( اســت هیچ ســخنی بــه پایگاه  كــه معجزۀ ماندگار پیامبر ا كریم  كالم خــدا، یعنــی قــرآن  پــس از 
كرم )ص(«، برخی از احادیث نبی  رسول اهلل )ص( نمی رسد.3 نویسنده در مقاله ای با عنوان »بالغت پیامبر ا
كماالت ســخن وی  گرامی اســالم را از دیدگاه مســائل بالغی مورد بررســی قرار داده و خواننده را با بخشــی از 

كرده است. آشنا 

در مقالــۀ »عبدالقاهــر جرجانی و اســرار البالغۀ او« نویســنده نظر به ناشــناخته بودن عبدالقاهر جرجانی و به 
ح حال بر وجه خیلی اختصار از وی نام برده شــده اســت، با اینكــه غرض خود را از  كتب شــر لحــاظ اینكــه در 

کتاب، ص 7. 11. مقدمه 
2. ص 19.

3. ص 93.
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كتاب بلندپایۀ وی اسرار البالغه می داند، ولی  نگارش مقاله نمودن سیمای علمی و تصویر مشی ادبی او در 
برشمردن رئوس مطالب زندگانی وی و عرضۀ آن به دانش پژوهان را بر خود الزم دانسته است.

كریم بهترین شــیوه ها و صور بیان را عرضه داشــته است و سرمشقی جاویدان در آیین  قالب های بیانی قرآن 
بیان از برای آدمیان اســت. عبدالقاهر جرجانی در ترســیم مســیر استعاره و رده بندی آن به استعاره پیچیده 
گرفته اســت.۴ نویســنده در مقالــه ای با عنوان  و مركــب و نیــز مقــوالت علمــی آن از آیــات قرآنی به خوبی بهره 

كرده است. »تحلیل های بالغی عبدالقاهر جرجانی از آیات قرآنی« این بیان خود را بررسی و اثبات 

نویســنده در مقالۀ »مالحظاتی در مضمون پردازی و هماهنگی تصویر و آهنگ در شــعر خاقانی« به نمایش 
كه صورتگری تعابیر خاص و مضامین فرهنگ  كوتاهی از برخی تعابیر و قالب های قابل مالحظۀ شعر خاقانی 

ایرانی و شیوه های دستوری و معانی و مفاهیم قرآنی و روایی و تصاویر تمثیلی و تخیلی اوست می پردازد.

كالم خواجــو پرداخته و بــه برازندگی  مقالــۀ »نخلبنــدی خواجــو« بــه بررســی و معنی شــكافی و هنــر ســنجی 
كتاب  كــه مقالۀ دهم  وی بــرای نــام و لقــب نخلبندی شــاعران مهر تأیید زده اســت. همچنین در این مقاله 
كه تجزیه و تحلیل  می باشــد به معرفی شــیوه های نخلبندی خواجو پرداخته و خود نیز اذعان داشــته است 
كیفیــت بهره گیری از آنهــا و نخلبندی خاص خواجو اوراق پرشــمار دفتری  و ســنجش مراتــب این شــیوه ها و 

دیگر می طلبد.

گردهمایی  كتاب با عنوان »از بالغت شــعر عرفی«، ارائه شــده در بیست و ســومین  مؤلــف در مقالــۀ ســیزدهم 
كتابخانــه خدابخش، پتنای هنــد، بخشــی از هنرنمایی های  بین المللــی اســتادان زبــان و ادبیــات فارســی، 
خ  كه در حلقۀ بیان به ویژه استعاره ر گزیده ای از صور خیال او را  عرفی را در قلمرو استعاره شناسایی نموده و 

نموده مورد استشهاد و تحقیق قرار داده است.

كه از پیشــروان  گی هایی از ســبک و صورتگری صائب و محتشــم  در مقالۀ »صورتگری صائب و محتشــم« ویژ
گرفته است. سبک اصفهانی هستند با ارائه نمونه هایی مورد بررسی قرار 

در مقاله شماره بیست بخشی از نیایش دوم صحیفۀ امام زین العابدین )علیه السالم( بررسی و استفادۀ آن 
گونۀ اعجاز از سوی نویسنده تقدیم شده است. بزرگوار از تلمیحات قرآنی، با ذكر نكاتی از بالغت و ادب، به 

در مقاله دیگری با عنوان »تجلیل از شــهریار«، افزون بر بررســی ســهم شــهریار در تحوالت شعر معاصر ایران، 
گی های بارز شعر شهریار، تأثیر دیگران بر شعر شهریار، نقش انقالب در تحول شعر شهریار و بیان خاطراتی  ویژ
كالسیک در ادبیات معاصر نیز بررسی  از شهریار، تفاوت بین شعر قبل و بعد از انقالب اسالمی و جایگاه شعر 

شده است.

كه در مجله  كبیر نهج البالغه می باشــد  ح  كتاب مصاحبــه ای درباره صور خیال در شــر مقالــه بیســت و ســوم 
گی های ادبی و  النهج )شــماره 1۹ و 20( به چاپ رســیده اســت. در این مصاحبه خواندنی اســتاد تجلیل ویژ

كبیر نهج البالغه بیان نموده اند. ح  بالغی و به عبارتی صور خیال را در شر

كه با همــكاری دكتر علی دهقان نگارش یافته اســت، نویســنده  در مقالــۀ »سرشــار، غزل ســرای عصــر قاجار« 
احــوال و افــكار سرشــار، نســخه های خطــی دیوان اشــعار وی و ســبک، قالب هــا، موضوعات، اوزان اشــعار و 

كرده است. گی های دستوری دیوان اشعار سرشار را معرفی و بررسی  ویژ

كتاب با عنوان »شــعر و شــاعران از دیدگاه نورالدین عبدالرحمان جامی« با ذكر  نویســنده در مقالۀ دیگر این 
كه دوره افول تمدن  كه مقتضای عصر وی  تأثیرپذیــری جامــی از شــاعران پیش از خود و تتبع در دیــوان آنها 
و فرهنگ ایرانی و ادب فارسی است، شاهدمثال هایی از ذكر نام این شاعران در دیوان جامی آورده است.

4. ص 119.
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كات فكری دو ابرمرد شعر ایران یعنی فردوسی  در پژوهشی با عنوان »سعدی تالی فردوسی« پاره ای از اشترا
ح شــده اســت. نویســنده در این مقاله جانمایه هــای حیات و پایداری آدمــی و آموزه های آن  و ســعدی مطر
كشــیده و شــواهد مختلفی از آثارشــان را با روشــی تطبیقی به دســت  دو بزرگوار را در زمینه های واحد به قلم 

داده است.

مقالــۀ »بهاءالدیــن محمد مختاری؛ نخســتین مترجم لهوف« بر آن اســت تا مختاری، آثــار و ترجمۀ اللهوف 
گی های این ترجمه را معرفی نماید. وی و ویژ

كالم حضرت علی )علیه الســالم( در نهــج البالغه، این پدیدۀ جاودان همواره در تجلی  فــروغ بالغت و معارف 
كالم امیرمؤمنان  اســت و در آینۀ شــعر فردوســی نیز تابش و انعكاس آشكار داشته اســت. در مقالۀ »تابندگی 

)ع( در شعر فردوسی« به قّله ها و بخش هایی از این نقش آفرینی و اثرگذاری پرداخته شده است.

نویســنده در مقاله ســی ام با عنوان »بررســی و نقدی در تاریخ طبرســتان«، موضوع و مواد تاریخ طبرستان، 
ســبک تحریــر و مختصــات نثر تاریخ طبرســتان، بخش های مربــوط به تاریخ و ادب و فرهنــگ ایران و منابع 

كرده است. اخذ و استفادۀ تاریخ طبرستان را بررسی 

نویســنده حاصــل پژوهش هــای خــود را در ریشــه یابی اندیشــه های حكیم ابوالقاســم فردوســی در حماســۀ 
كرده است. جاودانش شاهنامه در مقاله ای با عنوان »جام حكمت نما در شعر فردوسی« عرضه 

كوتاه، مجال توضیح مختصری از آنها را نداشــت برای  كه ایــن معرفی  كالم برخــی عناویــن مقاالت را  در آخــر 
استفاده پژوهشگران می آوریم:

ـ افسانۀ تقلید و افسون ابتكار در شعر

ـ علت سازی و علت سوزی در شعر

ـ هشیار سران ابله دیدار

ـ بانگ قرآن در فضای مثنوی

ـ از شعر امیر خسرو

ـ تحلیل ابیاتی از جام جم اوحدی

ـ شعر مختومقلی

ـ نگاهی به نكات ادبی تفسیر طبری

ـ اصل و منشأ سندبادنامه و سیر تاریخی آن در زبان فارسی

ـ تصویرسازی در شعر بهار

گزین استاد شهیدی در ترجمۀ نهج البالغه ـ نثر روان و 

كه از ابیات ذكرشده در مقاله ها تهیه و تدوین  كتاب را ارزشــمندتر می كند، فهرســت الفبایی است  آنچه این 
شده است.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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كلمه ای فرانســوی به معنای »نوع«، »دســته« و مشــتق از واژه التین genus است. این  مفهوم ژانر برگرفته از 
كرده است. تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم  مفهوم نقش مهمی در طبقه بندی و ارزش گذاری آثار ادبی ایفا 
كار  كه بیش از همه در حوزه هــای مربوط به ادبیات به  ژانــر بیشــتر ناظــر به مقوالتی از پیش تعیین شــده بود 
گی های صوری و محتوایی خود، در یكی از آن مقوالت قرار می گرفتند. از  می رفت. آثار ادبی هم بسته به ویژ

دهه 1۹۶0م به بعد مطالعات مربوط به ژانر سمت سوی تازه ای یافت.

گرچه امروزه مطالعات در زمینه ژانر  كه ابتدا به طبقه بندی آثار می پــردازد.  اهمیــت نظریه ژانر در این اســت 
یكــی از موضوعــات اصلــی تحقیقات ادبی جهان اســت، امــا در پژوهش های فارســی زبانان همچنان به طور 
گفتمان فارسی زبانان  كتاب حاضر سعی داشته تا حدودی مطالعات ژانری را به  جدی بررسی نشده است. 
كــه بــرای نخســتین بــار ســیر تكویــن نظریــه ژانــر را با  كتــاب در ایــن اســت  كنــد. تازگــی موضــوع و روش  وارد 
رویكردی تاریخی از روزگار افالطون تا اواخر قرن بیستم بررسی می كند. همچنین برای نخستین بار به نقش 
نظریه پــردازان و منتقــدان حــوزه اســالمی در این زمینه و تأثیر آنها بر تحول ســیر تاریخی نظریــه ژانر پرداخته 

شده است.

كرده اند با درپیش گرفتن رویكردی تاریخی ـ تحلیلی، روند تكوین و تطور نظریه را  در واقع نویســندگان ســعی 
كنند. در اواخر  از دوران باســتان تا ورود به حوزه اســالمی و بعد بازگشــت به غرب و ســپس عصر جدید دنبال 
قــرن بیســتم نظریــه به فرم نهایی خویش رســید. از دهه هشــتم قرن بیســتم به بعد مفهوم ژانــر از محدوده 
مطالعات ادبی فراتر رفت و به قلمروهای تازه ای مثل زبان شناسی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و... 

گذاشت. گام 

كه در  كتاب از چهار بخش و شــانزده فصل و یک پیوســت تشــكیل شده  بر اســاس نگرش تاریخ محور مؤلف، 
هر بخش یک دوره تاریخی و تأثیر آن بر دوره بعد بررسی شده است.

بخشاول:دورهباستان
كه از یونان باســتان و آرای افالطون و ارســطو آغاز می شــود. دلیل آغاز  این بخش شــامل چهار فصل اســت 
كه مستندات قابل مالحظه ای از سرزمین های دیگر در آن دوران در دست  بررسی نظریه از یونان این است 
نیســت. در ایــن بخش به بررســی وضعیــت ژانرهای ادبــی در روزگار افالطون، معیارهــای افالطون در تعیین 
و تعریــف ژانرهــا و همچنیــن ارزیابــی نظرات ژانری افالطون توســط منتقدان دوره های بعد اشــاره شــده. در 
همیــن بخــش و در فصلــی مجــزا چیســتی و چگونگی تعــداد و تعریــف ژانرها در آثار ارســطو و اینكــه آیا در فن 

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

نظریه ژانر

)نوع ادبی( رویکرد تحلیلی تاریخی
سارا شفیع زاده گروسی

نظریه ژانر)نوع ادبی( رویکرد 
تحلیلی تاریخی؛ سیدمهدی زرقانی، 
محمودرضا قربان صباغ؛ تهران: 
هرمس، 1395.
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شــعر نظریه نظام مندی درباره ژانرها وجود دارد یا خیر، همین طور تفاوت نظرات افالطون و ارســطو بررســی 
شــده اســت. در این دوره طبقه بندی ژانرها به صورت مستقل موضوعیت نداشت، هر چند در آثار افالطون 
كــه نتوان  و ارســطو نظریــه نظام منــدی دربــاره طبقه بنــدی ژانرهــا وجود نــدارد، امــا این بدان معنا نیســت 

شكل گیری اولیه طبقه بندی ژانرها را در آثار آنها دید.

در فصل ســوم به نقش هوراس در برقراری نســبت میان ژانرهای یونانی و رومی اشــاره می شــود. همین طور 
نوع انتقال و بازخوانی هوراس در فن شعر بررسی شده است. در واقع می توان هوراس و دانشمندان اسالمی 

كلیدی ترین افراد در انتقال نظریه ژانر به دوره های بعد دانست. را 

كاركردهای آن  كتاب اســت. در این فصل به بررســی نظریه ژانر و  فصل پایانی، مقدمه ورود به بخش بعدی 
كه وجــود آثار هنری در  در ایــران باســتان و میــان اعــراب جاهلی می پــردازد.1 باید به این نكته توجه داشــت 
ژانرهــای متعــدد، نشــان دهنده وجود نظریه اســت. هر چند مداركــی دال بر نظریه مكتوب ژانــر در این دوره 

وجود ندارد.

بخشدوم:سدههایمیانه
كــه بــه دگردیســی نظریه ژانــر در حــوزه اســالمی و تحــول نظریــه در اروپا   ایــن بخــش شــامل دو فصــل اســت 
كه مبنای شكل گیری  می پردازد. همین  طور با بررســی شــیوه تعامل فیلســوفان مسلمان با فن شــعر ارسطو 

نظریه ژانر بود، نقش آنها را در تحول نظریه نشان می دهد.

قرن ها پیش تر از سده های میانه مباحث ژانری از طریق نهضت های ترجمه ای از غرب به شرق منتقل شد. 
گرفت. در این بین نقش فیلســوفانی  در قــرن اول و دوم دوره اســالمی انتقــال ایــن آثار و آرا شــدت بیشــتری 
مانند فارابی، ابن رشــد، ابن ســینا و خواجه نصیرالدین طوســی بی مانند اســت. فارابی نظریه ادبی یونانی را 
كرد و پس از او ابن سینا، خواجه نصیر و ابن رشد فن شعر را ترجمه  در قالبی مختصرتر وارد نوشته های عربی 
كه در صــدد برآمد تا  كردنــد. »حــازم قرطاجنــی را در ایــن دوره بایــد نخســتین منتقدی دانســت  و تلخیــص 
كند.«2  بوطیقــای یونانــی را بــا رتوریک اســالمی در هم آمیــزد و از تلفیق آنها نظریهٔ فلســفیـ  بالغــی پی ریزی 
كه فیلســوفان مســلمان یک مترجم ســاده نبودنــد و برخورد خالقانــه ای با آثار  ایــن نكتــه قابل توجه اســت 
گرفتند. نقش فیلســوفان مســلمان در فرایند دگردیســی نظریه ژانــر از چند وجه قابل  ترجمه شــده در پیــش 
كه  كار فیلسوفانی مانند اوبشــر متی، فارابی و ... نخستین ترجمه هایی است  اهمیت اســت: نخســت اینكه 
به دنبال تحلیل و تطبیق و پیوند میان ژانرهای یونانی و حوزه اســالمی ا ســت. در واقع آنان به بومی ســازی 
نظریــه از دو شــیوه تطبیــق و تلفیق پرداختند. از این رو مســلمانان از میان عناصر نظریــه ادبی یونانی اقدام 
كاماًل در نظریه بومی  كه آن عناصر وارداتی  كردند، اما قدرت ادبیات بومی مسلمانان چندان بود  گزینش  به 
كار این فیلســوفان تالش برای  كمتر مورد توجه اســت. وجه دیگر  كه امروز در علوم انســانی  محو شــد؛ امری 
كه با متی شــروع شــد و فارابی، ابن ســینا و ابن رشد آن را  كاركرد ژانرهاســت؛ وجهی  اخالقی و تعلیمی تر كردن 
كار این افراد در دگردیســی نظریه، ترجمه همراه با بــاز تعریف ژانرهای یونانی به  گســترش دادنــد. وجــه دیگر 

حوزه اسالمی است.3

نكتــه قابــل توجه در این بخش بررســی ترجمه های این فیلســوفان و نگاه مقایســه ای و تحلیلــی به این آثار 
است.

ران مذکور توجه به ُبعد اخالقی آثار ادبی اســت. چه در یونان باســتان، چه در ایــران و میان اعراب جاهلی  1. مســئله قابــل توجــه در کارکــرد ژانرهــا در دو
کارکرد  یخی، اجتماعی ـ فرهنگی و  کارکرد تار کارکرد اخالقی،  گفتنی است در شعر عرب جاهلی، عالوه بر  کارکرد اصلی ژانرها اخالقی است. البته 

کارکرد آثار ادبی به لحاظ اخالقی بود. زبانی هم مورد توجه بود، اما تا قرن ها اصلی ترین 
2. صفحه 51.

پا در سده های  کرد و بر محققان ارو تین باز  که »از طریق ابن سینا و ابن رشد بود که مشرب افالطون و ارسطو راه خودش را به زبان ال 3. ِحتی بر آن است 
ره  ره میانه داشــتند. در این دو پــا در دو یــادی گذاشــت«. )ص 52( در واقع مســلمانان اســپانیا نقش عمــده ای در جریان های فکری ارو میانــه تأثیــر ز

مردمان عرب زبان حامل اصلی فرهنگ و تمدن بودند.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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در ادامه این بخش به بررســی وضعیت نظریه ژانر در قرون وســطی و بازتاب آرا فیلســوفان مســلمان در اروپا 
پرداختــه می شــود. در ایــن میــان ابن رشــد حلقــه انتقال نظریه ژانــر به اروپای قرون وســطی ا ســت. در واقع 
سده های میانی تحت تأثیر فیلسوفانی مانند ابن رشد و فارابی قرار داشت و این امر چیزی نبود جز بازخوانی 
كــه فیلســوفان مســلمان در آن نقــش عمــده ای داشــتند. بــه بیــان دیگر به واســطه فیلســوفان  و بازكشــفی 

كرد.۴ مسلمان، غرب با آرا ارسطو در زمینه نظریه ژانر تعامل پیدا 

ح  در بررســی ســیر مفهــوم ژانــر در قرون وســطی یک چیز مســلم اســت. نظریــه ژانر هنــوز بر اثر مســتقلی مطر
كاركرد،  كــه ژانرهای ادبــی چه به لحــاظ تعریف و چــه  نشــده، امــا از مجمــوع آثــار ایــن دوره چنیــن بر می آید 
كاركرد ژانرها اخالقی تر و تعلیمی تر از دوره قبل معرفی شــده اســت. نظریه  متفاوت از دوره باســتان هســتند. 

ژانر با چنین وضعیتی وارد دوره رنسانس می شود.

بخشسوم:ازرنسانستامدرنسیم
كانون های نظریه پردازی در دوره رنســانس و چهره های شــاخص هر  در ایــن بخــش بــه ادامه تحول نظریــه، 
كانون اشاره می شود. همین  طور زمینه های بوطیقایی شكل گیری مباحث ژانر، موضوعات محوری نظریه، 
رویكرد منتقدان نسبت به نظریه و میزان تأثیرپذیری نظریه از منتقدان دوره قبل در این دوره بررسی شده 
كه برای نخستین بار پدید آمدند. همین طور بررسی  است. از نكات قابل توجه در این بخش ژانرهایی است 
كه یک چشم انداز بوطیقایی از هر عصر را برای  چگونگی رابطه میان نظریه و زمینه های اجتماعی عصر است 
كتاب مستقلی  گفتنی است در این دوره هم مانند ادوار قبلی  نخستین بار در اختیار مخاطب قرار می دهد. 
كه از ژانرهای مختلف ارا ئه می دهند تا حدودی نســبت به دوره های  درباره نظریه نوشــته نشــد، اما تعریفی 
كاركرد ژانرها تنها تعلیمی و اخالقی نیست و زیبایی شناسی سبب  قبل تفاوت دارد. در پایان این دوره دیگر 
ایجاد تعریفی متفاوت از ژانر شــد. در دورهٔ مورد بررســی ســه مكتب رئالیســم، ناتورالیســم و سمبولیسم یكی 
كردند و هركدام نظریه ژانر را در جهتی خاص پیش بردند. با پایان این بخش نویسنده  پس از دیگری ظهور 
در یــک جمع بنــدی نهایی این گونه بیــان می كند: »عصر رمانتیک و پســارمانتیک آخرین حلقه از زنجیره ای 
كنون زمان  گذار نامیدیم و ا كه ما آن را دوره  كه از رنســانس آغاز شــد و به اینجا پایان یافت؛ مرحله ای  اســت 

كه در فرهنگ سیاسی، ادبی و فرهنگی به دوره مدرن مشهور است«.5 كه وارد مرحله ای شویم  آن است 

بخشچهارم:عصرجدید
كــه همانند تكه های پــازل به تكمیل رویكــرد تحلیلــیـ  تاریخی نظریه   ایــن بخش شــامل شــش فصل اســت 
در دوره مدرن می پردازد. در آغاز این بخش به تعریف ژانر و دشــواری های تعریف ژانر پرداخته شــده اســت. 
كالسیک تعریف  همین طور برای تعریف و باز تعریف ژانرها ســه مرحله پیشــنهاد می شــود. در دوره باستان و 
خــود ژانــر بــرای منتقــدان و صاحب نظران موضوعیت نداشــت، بلكه ســخن گفتن درباره ژانرها بــه مثابه آثار 
كــه اصاًل خــود ژانــر چیســت و در دوره مدرن  ح شــد  ح بــود. در عصــر رمانتیــک ایــن مســئله مطر عینــی مطــر

پرسش های معطوف به ماهیت ژانر توسعه یافت.

كلــی در مورد خاســتگاه ژانرهــا، مبانی  ح رویكردهــای  نویســنده در ادامــه بــه بررســی خاســتگاه ژانرهــا و طــر
كدام از رویكردها و بررســی نســبت میان دیدگاه های موجود اشــاره می كند. ســپس به رده بندی  نظــری هــر 
و طبقه بنــدی ژانرهــا و انتقادهــای وارد بــر ایــن طبقه بندی هــا می پــردازد. در پایــان فصل هــای یازدهــم و 
كاربرد نظریه های مذكور در  دوازدهم چگونگی اســتفاده پژوهشــگران حوزه ادبیات فارسی از این دیدگاه ها و 

پژوهش های ادب فارسی را نیز بیان می كند.

که نقش ابن رشــد در انتقال فن شــعر به جهان غرب چگونه بوده اســت. ترجمه و تلخیص ابن رشــد از اثر  4. گری دی با بررســی دقیق تر نشــان می دهد 
تین خوانان شــد، از خود فن شــعر ارســطو مقبولیت و  تین ترجمه شــد و همراه با تفســیر او از جمهوری افالطون وارد مطالعات ال ارســطو وقتی به زبان ال

برد عام تری یافت. کار
5. صفحه 281.

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر
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در ادامــه بــا بررســی تحــول نظام منــد ژانرها، اصــول و مبانی ایــن تحول، دوره بنــدی تاریخی ایــن تحول ها و 
ح شــده اند.  كه برای نخســتین بار مطر گی ژانرها در جریان این تحول ها با نكاتی مواجه می شــویم  تغییر ویژ
نویســنده بــا پرداختــن بــه متغیرهای برون متنــی و ژانرها، نســبت این دو مؤلفه بــا یكدیگر، نســبت ژانرها با 
گفتمــان موجــود در جامعــه و ارتبــاط بین شــرایط اجتماعی و ایجاد یــک ژانر خاص مؤلفه هــای جدیدی در 

بررسی ژانر ارائه داده است.

در فصل پایانی با عنوان چشم انداز آینده به بررسی جایگاه ژانر و رویكردهای ژانری در حوزه های غیرادبی و 
گذشته وقتی از ژانر سخن می گفتیم، نظرها یكسره  شاخص هركدام از این رویكردها پرداخته شده است. در 
گونه اســتفاده از زبــان در قالب ژانرها رده بندی می شــود. افزون  معطــوف می شــد بــه آثار ادبــی، اما امروز هر 
بــر اینهــا بهتــر اســت تاریخی بودن و فرهنگی بــودن نظام  هــای ژانری را نیز به رســمیت بشناســیم. »وضعیت 
آفرینــش ژانرهــا در ادوار تاریخــی مختلــف متفــاوت اســت و ژانرهــا در دل بافت هــای تاریخــی خاصــی تولیــد 

می شوند. هرگونه بحث درباره ژانر بدون توجه به بافت تاریخی ما را به بیراهه می كشاند«.۶

سخنآخر
كه در هر فصل یک چشــم انداز بوطیقایی به مخاطب می دهد. این امر  كتاب به این ترتیب اســت  ســاختار 
گرفته اســت. همین طور در  باعــث می شــود تــا مخاطــب ببیند نظریه ژانــر در دل چه فضــای تئوریكی شــكل 
كه در طول فصل این پرســش ها بر اســاس مســتندات پاســخ  ح می شــود  ابتدای هر فصل پرســش هایی طر
كه سبب ایجاد نظم معینی در ارائه  داده می شود. در پایان هر فصل یک جمع بندی نهایی صورت می گیرد 
كه  مطالب شــده اســت. در هر فصل نیز به تفاوت های نظریه ژانر در دوره مورد بحث با دوره قبل می پردازد 
كه  كه نشــان دهــد زمانی  ایــن امــر در راســتای تحلیل تاریخی موضوع اســت. در واقع نویســنده بر آن اســت 
گی فكری ـ فرهنگی شــود، ژانرها  رویكرد تاریخ گرایی در دوره ای غلبه پیدا  كند و خصلت تلفیق و تركیب، ویژ

نه به طور مستقل، بلكه در ارتباط با یكدیگر درک و تعریف می شوند.

6. ص 411.
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ح تحقیقی دیوان حافظ از منصور رستگار فسایی است. این  ح منتشــر شده از اشعار حافظ، شــر آخرین شــر
كرده است.  كتاب را پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی در ســال 13۹۴، در ۶ مجلد چاپ و منتشر 
كار محقق در  ح اشعار غیر غزل حافظ است. مبنای  ح غزلیات و مجلد آخر شامل شر 5 مجلد اول شامل شر

ح اشعار حافظ، نسخه تصحیح خانلری است. شر

كه  ح هایی  كه با وجود شــر كــه بــه طور طبیعــی برای خواننده ایــن مجموعه پیش می آید این اســت  ســؤالی 
از غزلیات حافظ شــده، چرا بار دیگر محقق این اثر دســت به چنین اقدامی زده. آیا حرف های تازه ای برای 
كارش با دیگران متفاوت اســت. در پاســخ به این ســؤال  كــه دیگــران پیش از او نگفته اند یا روش  گفتــن دارد 
گی های این  ابتدا استدالل منصور رستگار فسایی را در این باره نقل می  كنیم و سپس از دیدگاه خواننده ویژ

ح می كنیم.  اثر را مطر

كارش را چنین توصیف می كند:      جناب رستگار فسایی اهداف غایی خود و وجوه تمایز 
كه جنبه ی ســلیقه ای ، ا حساســی و فردی نداشــته باشــد و با نظم و طرحی خاص، شــعر حافظ را  »شــرحی 
گانــه ی صورت و معنــا و هنرهای شــاعرانه ، تجزیه  كّل هنــری ببینــد و آن را از منظرهــای جدا به عنــوان یــک 
كه تا كنون نوشــته شــده اســت ،  كارهــای دیگر  كنــد؛ د ر نگــرش بــه شــعر و زندگــی و هنــر حافــظ، بــا  و تحلیــل 
غ از ســلیقه ها و  تفاوتــی اساســی  داشــته باشــد و بتوانــد دیوان حافــظ را با روشــی حتی المقدور علمــی و فار
كه  كه بر همه ی دیوان باشد ، نه فقط غزل ها ؛ شرحی  كند؛شرحی  برداشت های فردی بشناساند و معرفی 
كلمه »شــاعر« است ، نه چیز دیگر و  كامل و دقیق و علمی  كه حافظ  به معنی  به حافظ   دوســتان نشــان دهد 
كه حافظ تنها ناظم و معّلم اخالق و سیاســت  ورز و دیندار و عارف و رند  و قلندر  این ســخن بدان معناســت 
و... نیســت ، بلكه حافظ بیش ا ز هر چیز و مقّدم بر هر امر دیگری، همه ی شــهرت و آوازه و موفّقیت خویش 

را به  سبب »شاعری« به دست می آورد نه به جهت هیچ وظیفه و رسالت دیگری ».

كنیم:      ح  كتاب می توانیم طر گذشته از دیدگاه نویسنده، این مشخصات را در معرفی این 
گزینشی عمل نكرده، بلكه همه غزلیات  ح اشعار،  كه نویسنده در شــر گی مشــخص این اثر آن اســت   یک ویژ
كه پیش از این  ح اشــعاِر غیِر غزل حافظ است  گی دوم این اثر در شــر كرده اســت. ویژ ح  و اشــعار حافظ را شــر
ح اشــعار نویسنده مثاًل در  از ســوی شــارحان به آن توجه نشــده بود، به ویژه آنكه در این قســمت، ضمن شــر

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

ح تحقیقی دیوان حافظ شر
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گی سوم  كاملی درباره آنها می دهد. ویژ مواجهه با خمریه یا مغنی نامه یا ساقی نامه حافظ، اطالعات مفید و 
ح اشــعار از یک الگوی منظم و روشــمند پیروی شده اســت، به عبارتی تمام اشعار این مجموعه  آنكه در شــر

كار محقق توضیح آن خواهد آمد.      كه در قسمت روش  ح شده اند  كاماًل منظم و یكپارچه شر با یک روش 

كار و ارائه مطالب ارزشمند  كامل روش  كه شامل توضیح  گی دیگر آن است  مقدمه مفصل نویسنده بر اثر ویژ
كتاب عجالتًا از مراجعه به ســایر  كه خواننده با مطالعه این بخش از  گونه ای  درباره حافظ و شــعر اوســت؛ به 
منابع برای شــناخت زندگی حافظ بی نیاز می شــود و نیز اطالعات بســیار ارزشــمندی درباره شــعر حافظ به 
گی آخر »نمایه«  كه حاصل ســال ها مطالعه و حافظ پژوهی محقق این اثر است. سرانجام ویژ دســت می آورد 
كن  كه در پایان مجلد ششــم آمده و شــامل آیات و احادیث و اشــعار و جمالت عربی، اشــخاص، اما اثر اســت 

كتاب هاست.                          و 

ح روش  كلی است: الف( شر كه شامل دو بخش  گفتیم این مجموعه دارای مقدمه ای مفصل است  چنان كه 
ح زندگی و شعر حافظ.            كار محقق ب( شر

گاهی از شــروح قدیمــی حافظ با این هدف  ح خــود می گوید: »در عین مطالعه و آ نویســنده دربــاره روش شــر
گذشــتگان درباره حافظ قرار نگیریم، از هیچ یک از آنها مگر در موارد بسیار  كلیشــه ای  كه تحت تأثیر نظریات 
معدود استفاده نكرده ایم و در برابر دقیقًا همه پیشنهادهای علمی و مبتنی بر استدالل معاصران را مطمح 
كار خود  كرده و نام آنها در مقدمه  كه ایشان برای مطالعه غزل از آنها استفاده  نظر داشته ایم«. برخی منابعی 
ح  آورده عبارتنــد از: حافــظ خانلــری، حافظ نامه خرمشــاهی، فرهنــگ واژه نمای حافظ، حافظ انجوی، شــر

غزل های حافظ از حسنعلی هروی.                    

گذاشــته شــده اســت: زندگی حافظ، شــیراز و فارس در عصر  در بخــش دوِم مقدمــه این موضوعات به بحث 
گونه های قالب  حافظ، دیوان حافظ، بازتاب اوضاع و احوال دوران در شــعر حافظ، حافظ و شــاعران دیگر، 
كه بر حافظ نوشــته شــده، تفأل بر دیوان حافظ، حافظیه، آرامگاه حافظ.  و معنی در شــعر حافظ، شــروحی 
ح توضیحات مربوط به  گلندام« بر حافظ و شــر نویســنده مقدمــه 11۴ صفحــه ای خود را، با »مقدمــه محمد 

آن خاتمه می دهد.          

کاردرشرحتحقیقیازدیوانحافظ روش
ح هر شعر )اعم از غزل و غیر غزل( از پنج بخش تشكیل شده است: در این مجموعه شر

1.متنشعر
 اولین بخش هر شرحی »متن شعر« است. برای هر شعر متناسب با محتوای آن اسمی انتخاب شده است. 
این عنوان ذوقی است و از جایی اقتباس نشده است. برای نمونه »طره نافه گشای« عنوان غزل اول حافظ 
)اال یا ایها الســاقی...( اســت. در این بخش بعد از عنوان شــعر، متن شــعر بر اســاس نسخه تصحیح خانلری 
آمده و بعد از اتمام آن، به فاصله چند سطر »اختالف نسخه ها« آمده است. خواننده به واسطه آن می تواند 
گاهی هم نویســنده ذیل اختالف نسخه ها توضیحاتی  در هر شــعر با اختالِف احتمالی نســخه ها آشــنا شود. 
گی های بسیار خوب این مجموعه و یكی از وجوه تمایز  ارائه داده اند. آوردن قسمت اختالف نسخه ها از ویژ

این اثر با آثار مشابه است.                              

2.ساختارشعر
بخــش دوم بــا عنــوان »ســاختار شــعر« از متن شــعر جدا می شــود. ایــن بخش شــامل توجه به قالــب، وزن و 

كدكنی در قالب چند مقوله ذیل بررسی شده است:      كه با الهام از روش استاد شفیعی  موسیقی شعر است 

كوتاه  الف(موسیقیبیرونیشعر: در این قسمت فقط وزن عروضی شعر، نام وزن عروضی و تعداد هجاهای 
و بلند هر شعر آورده شده است.

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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كلی سه  كتابش ضمن توصیف این بخش، توضیحاتی درباره انواع وزن آورده: »به طور  نویسنده در مقدمه 
گل و زان خوش تر نباشــد/  نوع وزن در شــعر حافظ قابل شناســایی اســت؛ وزن های شــاد مثِل »خوش آمد 
گریه آغازم/ به مویه های  كه در دســتت به جز ســاغر نباشــد«؛ وزن های غم انگیز مثِل »نماز شــام غریبان چو 
كام دل به بار آرد/ نهال دشمنی بركن  كه  غریبانه قصه پردازم« و وزن های آرام مثِل »درخت دوستی بنشان 

كه رنج بی شمار آرد«.               

کناری: در این بخش توضیحاتی مختصر درباره ردیف و قافیه هر شــعر آمده است. همین طور  ب(موســیقی
ح اســت، عیوب قافیه و نیز نســب نامه شــعر آمده یا به عبارتی اشعار شاعران  كه اقتضای آن مطر در اشــعاری 

كه در همان وزن و قافیه و ردیف هستند. پیش از حافظ 

كنــاری« اصطالحات  كتــاب در مقدمــه مفصل خود، در قســمت مربوط به توضیحات »موســیقی  نویســنده 
كه پیش از روی قرار می گیرند  مهــم عروضــی اعم از قافیه، ذوقافیتین، َروی، حــروف متصل به روی، حروفی 
ح  كتاب و در شر )قید، ردف، تأسیس(، ردیف، حاجب و استقبال ها را توضیح داده است، ولی در متن اصلی 

كار وجود نداشته است.      گو اینكه ضرورتی هم برای این  اشعار چنین مواردی لحاظ نشده، 

ج(موسیقیدرونیشعر: در این بخش موسیقی برخاسته از هماهنگی صامت ها و مصوت ها و تأثیر آنها در 
كه یک هنر مهم حافظ توجه به  القائات عاطفی و معنایی شــعر بررســی می شود. اعتقاد نویسنده این است 
موســیقی درونی شــعر و تجانس و تناســب صوتی الفاظ و عنصر ســازنده آن است. دیگر آنكه حافظ موسیقی 
كه در تصویرســازی و خیال انگیزی شــعر او تأثیر  درونی شــعر خود را از تنوعی خاص و پردامنه سرشــار می كند 

زیادی دارد.                    

د(موســیقیمعنایــی: در این قســمت به جنبه های بالغی هر شــعر پرداخته می شــود. بــه عبارتی آرایه های 
بیان و بدیع به كار رفته در هر شعر از قبیل استعاره، تشخیص، انواع مجاز، تمثیل، تجاهل العارف، ایهام و... 
در این بخش آمده است. نكته قابل یادآوری اینكه جناب رستگار فسایی در این بخش فقط نام آرایه هایی 
گان وجود دارد  كدام دسته از واژ كدام بیت، بین  كه فالن آرایه در  كه در هر شعر آمده آورده و مثاًل ذكر نكرده 

یا مثاًل این آرایه در بافت تصویری شعر یا در زیبایی و تأثیرگذاری شعر چه سهمی دارد.                    

3.نوعشعر
ح هر شعر به »نوع شعر« اختصاص دارد. محقق این اثر معتقد است به دلیل آنكه حافظ  سومین بخش شر
آینه تمام نمایی برای انعكاس اندیشــه و خالقیت شــاعران و عارفان و حتی فیلســوفان پیش از خود اســت، 
محدودكــردن شــعر او بــه چنــد موضوع معیــن از قبیل مدح، عرفــان، حكمت یــا طنز روا نیســت و نمی تواند 
گســترده معنایی شــعر وی باشــد و با بررسی دقیق تر می توان به چند موضوع محوری و شاخص  مبین حوزه 
در شــعر وی رســید. از دیدگاه محقق این اثر موضوعات شــعری حافظ را عمدتًا می توان در این دســته بندی 
كرده است: عشق،  ح خود بر اساس همین دسته بندی عمل  كرد، ضمن آنكه محقق در سراســر شــر محدود 

شادخواری، رندی، عرفان، فخریات، طبیعت گرایی، شكواییه ها و خیام واره ها.                                                  

كم در هر   نویســنده این موضوعات را در شــعر حافظ پی  می گیرد و در قســمت غزلیات، با توجه به فضای حا
كلیدواژه مثاًل عاشقانه، عارفانه، عاشقانه ـ عارفانه، رندانه، غزل سیاسی یا اجتماعی  شعر، نوع غزل را با یک 
كه غــزل دارای یک موضوع محوری و شــاخص نیســت، از »غزل  گاهــی اوقــات هــم  و ... مشــخص می كنــد و 
كه اختصاص به اشــعار غیر غزل حافظ دارد، نویســنده موضــوع یا نوع هر  متنــوع« یــاد می كنــد. در جلــد آخر 
قالب شــعری اعم از قصیده، مثنوی و قطعه مشــخص می كند. موضوعات این بخش بیشــتر شامل خمریه، 

ساقی نامه و مغنی نامه است.               

در این بخش افزون بر تعیین نوع شعر، این موارد نیز به طور تفصیلی بررسی شده اند: شأن نزول شعر، زمان 

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر



153 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

كه معقول و مســتند بوده مراجعه شــده است. در عین توجه به نظریات 
مختلف، ســعی شــده معنی نهایی ســازگار با سبک و سیاق حافظ باشد 
گی مهم  كه ویژ و در ارائــه معنای نهایی به ایهامات یا خاصیت الماســی 

شعر حافظ است توجه شده است.                    

كه بــرای ارائــه معنی بیت هــا از تمام  محقــق اذعــان می كنــد با وجــودی 
تــوان علمــی و تجربــه حافظ پژوهــی خــود و حتــی درمیان نهــادن آن بــا 
گونه ای  كــرده اســت، اما نهایتًا شــعر حافظ بــه  صاحب نظــران اســتفاده 
كار ایشان  كه برداشت معنای یقینی از آن ممكن نیست، بنابراین  است 
نیز نه به معنای سخن پایانی در فهم شعر حافظ، بلكه ورودی به بحث 

حافظ شناسی یا قرائتی دیگر از شعر حافظ است.               

***
در مجمــوع، نــه در مقــام داوری، بلكــه فقــط در مقــام یــک خواننــده 
كــه بــه علت  ح تحقیقــی دیــوان حافــظ اثــری اســت  گفــت شــر می تــوان 
كردیم از جهاتی  كه در متن مقاله به آنها اشــاره  گی ها  داشــتن برخی ویژ
متفــاوت و مفید اســت، امــا وقتی خواننــده مقدمه عالمانه نویســنده بر 
ح اشعار می رود،  اثر را مطالعه می كند و ســپس با شــوق بســیار سراغ شــر
انتظارش برآورده نمی شود. به عبارتی خواننده در عمل می بیند این اثر 
كل دیوان حافظ و داشــتن  ح  صرف نظــر از برخــی امتیازات از جمله شــر
ح و یا بحــث اختالف نســخه ها، در نهایت  ح و الگویــی منظم در شــر طــر

تفاوت خیلی ممتازی با سایر شروح ندارد.                                   

كم بر آن و  و مكان ســرایش آن، اوضاع اجتماعی، سیاســی و فرهنگی حا
كرد.           كه می توان از شعر برداشت  تصویر خاصی 

كار خود و »وجه تمایز  رســتگار فســایی بخش »نوع شــعر« را بخش مهم 
ح وی از ســایر شــروح« می داند.)مقدمه، ص 1۶( ایشــان در مقدمه  شــر
كار خود در بخش »نوع شــعر«، بحث بســیار خوبی  كتاب هنگام توضیح 
ح می كند و می گوید: »ما  درباره خاصیت تفســیرپذیری شــعر حافظ مطر
با توجه به همین تحلیل پذیری اشــعار حافظ و آنچه از تحلیل و تفســیر 
متــن و هرمنوتیــک آموخته ایــم، تحلیل هــای خــود را از شــعر حافــظ بــر 

كرده ایم«.)مقدمه، ص ۷1(                               مبنای نظریه های جدید هرمنوتیک ارائه 

گفتیم، بخش »نوع شــعر« شــامل موارد   در عمــل چنان كــه پیش از این 
كلیدواژه، بررســی  زیــر اســت: مشــخص كردن نوع غــزل در حد یک یــا دو 
كند( و در نهایت  كه اقتضا  زمینه اجتماعی، عرفانی و... غزل )در صورتی 
كلــی از شــعر به شــكل برگردانــدن زبان شــعری حافظ به  بیــان برداشــت 
كار خیلــی خاص و  كــه در یــک قضــاوت منصفانه نویســنده  نثــر امــروزی 
متفاوتــی انجــام نداده اســت؛ و نكته بســیار مهم دیگر اینكــه با وجودی 
كــه در ایــن بخــش اطالعات بســیار خوبــی از هر شــعر داده می شــود، اما 
كتاب خود ادعا می كنــد، یعنی »تحلیل  كه نویســنده در مقدمه  آنچــه را 
هرمنوتیكــی« یــا نگاهــی تأویلــی بــه متــن، عمــاًل محقــق نشــده اســت و 

خواننده با چنین تحلیلی از شعر مواجه نیست.     

گان 4.معنیواژ
كلیدی شــعر با ذكر شــماره بیت معنی می شــود  در ایــن بخــش واژه های 
گاهــی  و فقــط بــه معانــی مــورد نظــر شــاعر در آن بیــت توجــه می شــود و 
مثال هایــی در تبییــن معنــا از خود حافظ یا شــاعران و نثرنویســان دیگر 
كوتاه و سرراســت اســت، مگــر درباره  ارائــه می شــود. معنــی واژه ها اغلب 
كــه جنبه ایهامی یــا هنری خاصی دارند و یــا اینكه از پس زمینه  گانــی  واژ

گان مفصل تر پرداخته می شود.                                    كه به این واژ مهمی برخوردارند 

كــه در  محقــق ایــن اثــر ســعی می كنــد تمــام اطالعــات مربــوط بــه واژه را 
كاربــرد دارد در اختیــار خواننده بگــذارد، اما غالبًا  چارچــوب همان شــعر 
كلیــدی شــعر حافظ چــون رند،  گان  مختصــر عمــل می كنــد و دربــاره واژ
كه شــارحان دیگری چون بهاءالدین خرمشــاهی در  پیرمغــان، خرابــات 
كاویده اند،  ح شوق مفصل آن را وا حافظ نامه یا ســعید حمیدیان در شر
ســخن را وقــف بررســی جوانب و پس زمینه هــای واژه نكرده و به نســبت 

سایر شارحان سریع تر از آن رد شده است.                    

5.معنیبیت
ح معنــای بیت ها   ایــن بخــش با ذكر شــماره هر بیت آغاز می شــود و شــر
بــه طور مســتقل بیــان می شــود. برآیند مضمــون بیت با توجــه به محور 
عمودی و افقی شــعر اســت. نویســنده در بخش مقدمه در توصیف این 
كار خود می گوید: برای ارائه هر معنایی به اغلب منابع موجود  قسمت از 

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر
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برای شــناخت تاریخ هر دوره اســناد و مدارک اصلی ترین منابع تاریخی هســتند و برای بررسی و مطالعه یک 
گیرد. در ایران به دالیل نامشخص  شخصیت تاریخی یا زمانی معین  باید اسناد آن دوره تحت مطالعه قرار 
كز حفظ اسناد به صورت مستقل و نظام مند وجود نداشته است. شاید تغییر مداوم  سیاسی و اجتماعی مرا
پایتخت هــا و تــاراج خارجی در این امر بی تأثیر نبوده اســت. میرزا محمدتقی خان امیركبیر یكی از آن معدود 
گردآوری .اســناد عالقه نشــان می داد. حفظ نامه های روزانه امیر خود دلیلی بر  كه به  رجال اهل ذوقی بود 

این مدعا است

كتاب »امیركبیر و ناصرالدین شــاه« یكی از نویســندگان پر تألیف ادبیات معاصر  ســیدعلی آل داود نویســنده 
كتاب اول  »نامه های  كه  كتاب درباره امیركبیر نوشــته اســت  كتاب حاضر دو  ایران اســت. نویســنده قبل از 
كتاب  كه با رســاله نوادر االمیر اثر شــیخ المشــایخ امیر معــزی در پایان  امیركبیــر به ناصرالدین شــاه« نام دارد 
كتاب دوم موسوم به اسناد و نامه های امیركبیر حاوی نامه ها نوشته ها و اسنادی از امیر  همراه شده است و 
كتاب به صورت یكجا و در ســه قســمت توســط نویسنده جمع آوری  یا درباره اوســت. در چاپ جدید این دو 

شده است.

كه بین امیر و شــاه رد و بدل شــده اســت. نیز نامه های امیركبیر به  كتاب  نامه هایی اســت   از موضوعات این 
دیگــران در دوره صــدارت خــود یا نامه های امیركبیر به وزرای مختار روســیه و انگلیس و نامه های ایشــان به 
كه جزء مدارک اصلی تاریخ این دوره اســت، می توان  بزرگان و شــاهزادگان و درباریان. با مطالعه این نامه ها 

گاه شد كوتاه و پربار صدارت امیر به وقوع پیوسته آ كه در دوره  بر حوادث مهم آن عصر 

جلداول:نامههایامیرکبیربهناصرالدینشاه
كه به دو بخش تقسیم می شود: كتاب شامل نامه های امیركبیر به ناصرالدین شاه است  این 

كه روزانه به شــاه نوشــته شده اســت. پنج نامه آخر، نامه های  الف( نامه های امیر به شــاه شــامل 31۷ نامه 
كــه از آخرین نامه های امیر به شــاه  امیــر بــه ناصرالدین شــاه دربــاره مدرســه دارالفنون اســت و دو نامه دیگر 
اســت و با عنوان تعهدنامه آمده اســت. امیركبیر در 11 بند تعهد خود را نســبت به شــاه ابراز می دارد. به نظر 
كرده است چنین  كه امیر را مجبور  كرده بود  ســعایت حاســدان دربار قاجار تأثیر خود را در شــاه جوان چنان 

تعهدنامه ای را به شاه در مورد اختیارات دولتی خویش بدهد.

كه شامل نامه هایی به  ب(گزیده ای از نامه های امیركبیر به دیگران شامل ۴5 نامه و مكتوب سیاسی است 

تازه های ناگرش و نشر معـریف امجــایل

امیـــرکبیـــــر و ناصرالدین شاه

حمیده محمدی

امیرکبیر و ناصرالدین شاه، سیدعلی 
آل داود، تهران: کتاب رایزن، 1395



155 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

كشور و تعدادی  سفیر عثمانی، وزرای مختار روس و انگلیس و فرانسه، نامه هایی به بزرگان و رجال سیاسی 
كه ایشــان در ارزنة الروم حضور داشــته اند. در انتها نیز توضیحاتی درباره  از نوشــته های امیردر  زمانی اســت 

گون داده شده است گونا شخصیت های سیاسی آن عصر و برخی اعالم و مآخذ و تعلیقات و عناوین 

جلددوم:اسنادونامههایامیرکبیر
كه شامل پنج بخش است: اسناد و نامه هایی از امیركبیر 

الف( میرزا تقی خان امیركبیر بر پایه اسناد

گــزارش و نامه هایی  كــه متعلق بــه میرزا تقی خان امیركبیر اســت یــا حاوی  مــدارک و نوشــته ها و ســندهایی 
كه سفرای دولت های  گزارش های سیاسی  كه دیگران درباره او یا به خود وی نوشته اند. همچنین  می شود 
كنون در  كشــور متبوع خــود فرســتاده اند و ا اروپایــی و عثمانــی مقیــم ایــران در آن عصــر بــرای وزارت خارجه 
كشورها موجود است و در ایران نیز در چندین سازمان و موسسه دولتی یا وابسته به دولت  بایگانی های آن 

اسناد متعددی در خصوص امیر در دست است.

ح زیر است: وزرات  كه مهم ترین آنها به شــر كنون در چند ســازمان نگهداری می شــود  اســناد متعلق به امیر ا
كتابخانــه مجلــس شــورا و  گلســتان،  كاخ  امــور خارجــه ایران،ســازمان اســناد ملــی ایــران، اداره بیوتــات در 
كتابخانه آســتان  كتابخانه مركزی و مركز اســناد دانشــگاه تهران. احیانًا پاره ای از نوشــته های متفرقه امیر در 

كز دیگر نیز موجوداست. كتابخانه ملی و مرا كتابخانه ملی ملک و  قدس رضوی، 

كه در دوران سه ساله صدارت نگاشته شده است. ب( نامه های امیركبیر به ناصرالدین شاه شامل 2۸ نامه 

ج(پانزده نامه از ناصرالدین شــاه به امیركبیر. ظاهرًا امیر هر روز نامه ای از دربار به شــاه می نوشــته و شــاه هم 
بعضــًا نامه ای در پاســخ وی می نوشــته اســت، امــا از نامه های ناصرالدین شــاه به جز تعدادی انگشت شــمار 
كه ســه نامه آن مربوط به  چیزی در دســت نیســت. این نامه ها غالبًا با خطاب جناب امیرنظام آغاز می گردد 
امور مملكت داری است. یک نامه از شاه به امیركبیر و درباره عزل اوست و دیگری نامه شاه به عضدالملک 
كه لحنــی صمیمی دارد.  اســت در بــاب بازمانــدگان امیركبیر و بقیه نامه ها بیشــتر نامه های شــخصی اســت 
كه این خود یک مزیت بر سایر نوشته های مشابه دوران  نامه های ناصرالدین شاه معمواًل دارای تاریخ بوده 

خویش است. در حاشیه برخی از این نامه ها ناصرالدین شاه مطالبی افزوده و یا دستوراتی داده است.

كه حاوی ۶۷ نامه و مكتوب سیاســی به حكام و والیان  د( نامه هــای امیركبیــر بــه دیگــران در دوران صدارت 
والیــات و روســای دوایــر دولتی و دیوانی و وزرای مختار دول انگلیس، فرانســه و عثمانی اســت. این نامه ها 
كه اصل یا سواد آنها در وزارت امور خارجه موجود است. كه در مجلد اول آمده است  غیر از نامه هایی است 

گون درباره امیركبیر مشتمل بر ۶1 نامه است. در این بخش نوشته های مختلف  گونا ه( اسناد و نوشته های 
كــه همه بــه نحوی بــه امیركبیر ارتبــاط می یابد. برای مثــال یكی از  كنــار هــم قرارگرفته انــد  گاه نامرتبــط در  و 
كنیز به ایران در عهد امیركبیر اســت یا فرمان محمدشــاه خطاب به میرزا  نوشــته ها قرارنامه ممنوعیت ورود 
كنفرانس ارزنة الروم. عالوه بر این در این بخش برخی از نامه های  تقی خان امیركبیر در خصوص شــركت در 

كه در پاسخ به نامه های امیر نوشته شده اند. وزرای مختار انگلیس و روس آمده است 

جلدسوم:رسالهنوادراالمیر
كــه در زمــان حیــات میــرزا تقی خــان امیركبیــر و  رســاله نــوادر االمیــر حــاوی داســتان ها و قصه هایــی اســت 
خ داده در عصر  به خصــوص بعــد از قتــل ناجوانمردانه او زبانزد عامه مردم شــده و بیشــتر آنها واقعیت هــای ر

كه بعد از او یا در عصر او زیسته اند. كه از سر عالقه مردمی است  اوست، اما داستان هایی نیز وجود دارد 

كتاب را دانشــمندی به نام شیخ اسماعیل شیخ المشایخ امیر   این جلد شــامل دو بخش اســت: بخش اول 
كه داستان هایی در مورد  كتابخانه سلطنتی بوده است در اواخر دوره قاجار نگاشته است  كه رییس  معزی 

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل
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كتب و متون تاریخی و ادبی دوره قاجار  گونه از سایر  كتاب روایت های داستان  زندگی امیر است. بخش دوم 
كه نویســنده با جســتجو در آثار دوران قاجار به دست آورده و به صورت یكجا و پس از متن نوادر االمیر  اســت 
كه نویســنده  كتاب وجود دارد  به این مجلد افزوده اســت. روایاتی مشــترک از زندگی امیر در هر دو قســمت 
كافی برای  علــت آن را بیــان روایات مختلف از یک داســتان مشــترک در زندگی امیر دانســته اســت تا ابــزاری 

پژوهشگران و اهل تحقیق فراهم آورد.

كرد: در مجموع می توان این نامه ها را از نظر محتوا به چند بخش تقسیم 
كشورداری از جانب امیركبیر به ناصرالدین شاه 1.گزارشاتی مربوط به امور 

كرات خود با ســفرای روس و انگلیس به شــاه و ارائه رهنمودهای الزم به ناصرالدین شــاه برای  2.گزارش مذا
كره مستقیم با سفرا مذا

كه در آنجا حوادث مهمی روی داده چون مشهد و اصفهان 3.گزارش اوضاع داخلی والیات به ویژه مناطقی 

گزارش مسائل اندرون به شاه ح مسائل خانوادگی خود نزد شاه یا  ۴.طر

كشور 5.گزارش اوضاع اقتصادی و مالی 

۶.روابط شخصی با شاه

نثر امیر در این نامه ها همانند نثر قائم مقام ساده و بی تكلف است، اما نوشته های او برخالف آثار قائم مقام 
كتاب  ارزش ادبی چندانی ندارد و نفوذ زبان تركی از نظر نگارش نیز در آن مشــهود اســت، ولی نویســنده در 
كه نفوذ زبان تركی و تأثیر آن بر نامه ها به دلیل تأثیر زبان تركی در دربار  اشاره ای به این موضوع نكرده است 

قاجار بوده یا تأثیرات زبان مادری امیر بر این نامه ها بوده است.

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر


