تازههای نشرعریب

بستـــــان ()3
جواد علی و گزیدههای عربی آثار او
مریم حقی (کورانی)
ّ
ّ
جدی تاریخ اسالم حائز اهمیت است؛ زیرا تقدم و تأخر زمانی
پژوهشگر
مطالعۀ دوران پیش از اسالم برای هر
ِ
ِ

و ِســیر کرونولوژیــک رویدادهــا و جریانها چیزی اســت که در مطالعات تاریخی هرگــز نباید از نظر دور بماند.
شــاید بتوان گفت جواد علیّ ،
مورخ بلندآوازۀ عراقی و متخصص چندین زبان باســتانی خاورمیانه ،بیش از
هر شخص دیگری دربارۀ تاریخ عرب در دوران پیش از اسالم پژوهش کرده است.

او اثرگذارتریــن فرد در شــکلگیری مکتــب تاریخپژوهی عراق بود که بر مکتب مصر و ســایر مکتبهای عربی
ً
هم اثر گذاشت 1.ظاهرا او نخستین کسی است که یهودی نبود ،اما  - -عالوه بر انگلیسی و آلمانی و یونانی
و التین -زبانهای بابل باســتان و بســیاری از زبانهای موسوم به ســامی را آموخت (البته او منتقد اصطالح
«ســامی» بود) و بیش از نیم قرن دربارۀ تاریخ عراق و شــامات و جزیرة العرب در دوران پیش از اســام و صدر
ً
اســام به پژوهش دقیق و روشــمند پرداخت .همچنین احتماال او نخســتین کســی اســت که در دانشگاهی
غربی از پایاننامهای با موضوعی شیعی و اثنیعشری دفاع کرد.
اکنون جواد علی زنده نیست .او در سال  1978میالدی یعنی  1357هجری شمسی درگذشت ،اما بهتازگی
ســه گزیده از آثار او و مقاالت راجع به او به زبان عربی منتشــر شــده اســت .این موضوع را بهانه کردیم تا کمی
ً
پیرامون احوال و آثار او بنویسیم؛ بهویژه که ظاهرا جز چند مقالۀ انگشتشمار 2کاری از جواد علی به فارسی
ترجمه نشده است.

نگاهی به زندگی جواد علی
زادگاه جــواد علــی ،کاظمیــه (کاظمیــن) محلــهای شیعهنشــین در شــمال بغــداد اســت .آن زمــان کاظمیــه
ِ
اصالحاتــی را در نظــام آموزشــی توســط فرهیختــگان و روشــنفکران بــه خود میدیــد که جواد علــی هم تحت
تأثیر آن بود .دربارۀ خانوادۀ او اطالعات زیادی در دســت نیســت .نه تنها از شــغل پدرش بیخبریم ،بلکه نام
 .1نصیر الکعبیّ ،
مورخ پیش از اســام مینویســد :مثلث مكتب تاريخنگاری عراق از ســه ضلع تشــکیل شده؛ جواد علي ،عبدالعزيز الدوري و صالح
أحمــد العلــي .جــواد علي بارزترين ضلع اين مثلث مکتب عراق اســت کــه مكتبهای عربی تاريخ بهويژه مكتب مصر تحت تاثير آن شــكل گرفته
است .ر.ک به :أبحاث ،ج  ،1ص.13،
 .2به سایت نورمگز رجوع کنید.
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چکیده:
جوادعلی اثرگذارترین فرد در شکل
گیری مکتب تاریخ پژوهی عراق
بود که بر مکتب مصر و سایر مکتب
های عربی هم اثر گذاشت .ظاهرا
او نخستین کسی است که یهودی
نبود اما عالوه بر انگلیسی و آلمانی
و یونانی و التین ،زبان های بابل
باستان و بسیاری از زبان های
موسوم به سامی را آموخت .و
بیش از نیم قرن درباره تاریخ عراق
و شامات و جزیره العرب در دوران
پیش از اسالم و صدر اسالم به
پژوهش دقیق و روشمند پرداخت.
نیز ،احتماال او نخستین کسی است
که در دانشگاهی غربی از پایان نامه
ای با موضوعی شیعی و اثنی عشری
دفاع کرد .به تازگی سه گزیده از
آثار او و مقاالت راجع به او به زبان
عربی منتشر شده است .نویسنده به
بهانه این موضوع در نوشتار حاضر
می کوشد پیرامون احواال و آثار او
قلم فرسایی کند .وی در راستای
این هدف ،نخست نگاهی به زندگی
علمی و شخصی جوادعلی و فعالیت
های اجتماعی و سیاسی وی دارد.
در ادامه ،محتوای سه اثری را که
راجع به جوادعلی و آثار او منتشر
شده ،مورد مداقه قرار می دهد .این
آثار عبارتند از .1 :ابحاث فی التاریخ
به کوشش نصیر الکعبی؛  .2اآلثار
العربیه ،چاپ اسکندریه ،با مقدمه
بشار عواد1914 ،؛  .3فی الحضاره و
التاریخ ،به کوشش حامد الظالمی،
.1916
کلیدواژه:
جوادعلی ،زندگی نامه ،آثار ،مکتب
تاریخ پژوهی عراق ،دوران پیش
از اسالم ،تاریخ عرب ،تاریخ عراق،
ابحاث فی التاریخ ،نصیر الکعبی،
اآلثار العربیه ،فی الحضاره و التاریخ،
حامد الظالمی.
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ّ
خانوادگی وی را نیز نمیدانیم .او همیشــه در ســجلت و مدارک دولتی به ذکر نام خود  -جواد  -و نام پدرش
علــی  -بســنده میکــرد .حتــی پــس از بازگشــت از هامبورگ یا تدر یــس در هــاروارد ،عنوان دکتر ،پروفســور یااســتاد را بر جلد کتاب و پای مقالهها نیاورد 3.جواد علی پس از تحصیالت مقدماتی وارد اعظمیه ،مدرســۀ
دینی معروف بغداد شد و عربی و دروس دینی را در آن فراگرفت .سپس به دبیرستان مرکزی بغداد و پس از آن
ّ
به دارالمعلمین العالیه رفت .ســرانجام در  26ســالگی رهسپار آلمان شد و از دانشگاه برلین لیسانس فلسفه
و از دانشــگاه هامبورگ دکتری تاریخ اســام گرفت .ســپس به بغداد برگشــت و پس از دورۀ ســربازی ،شرکت
در چند رویداد سیاســی و یک ســال حبس ،زندگی خود را به پژوهش در تاریخ عرب جاهلی و صدر اســام
اختصاص داد و شــاهکاری به نام « ّ
المفصل فی تأریخ العرب قبل اإلســام» را به رشــتۀ تحریر درآورد .وی به
ً
جز اقامتی یکساله در امریکا ،ظاهرا باقی عمر را تا  80سالگی در عراق زیست.
جواد علی در  35ســالگی با بانویی عراقی (و نه طبق برخی شــایعات آلمانی) به نام َزهرة طاهر 4ازدواج کرد و
صاحب یک پسر به نام علی و دو دختر به نام آمنه و سنا شد که هر سه در امریکا و بریتانیا و نه در رشتۀ پدر
کــه به ترتیب در رشــتههای بانکداری ،مدیریت و شــیمی تحصیل کردند .از اشــارههای جــواد علی در چند
مصاحبــه میدانیــم که دستنوشــتهها و کتابهای چاپنشــدهای از وی به جا مانده ،اما مشــخص نیســت
که همچنان در دســت ورثه اســت یا از میان رفته .مدتی شــایعه شــد که دختر کوچکترش در حال گردآوری
و انتشــار میراث پدر اســت ،ولی هنوز خبری از آثار دســتنویس او نیســت؛ نه موســوعۀ تاریخ اســام که گفته
میشد کتابی عظیم و همانند المفصل است ،نه فرهنگ بزرگ واژگان زبانهای خط ُم َ
5
سند.
سال
1907

زندگی علمی و شخصی جواد علی
تولد در کاظمیۀ بغداد

1

نوجوانی تحصیل عربی ،علوم اسالمی ،فقه و لغت در دانشکدۀ اعظمیه
تحصیل در دبیرستان مرکزی بغداد
1927

چاپ التاریخ العام ،اولین کتاب تاریخ مدرسههای عراق (برای کالس ششم ابتدایی)
ّ
ورود به دارالمعلمین العالیه و آشنایی با استادش احمد حسن ّزیات

1933

فارغ التحصیلی از دارالمعلمین و اعزام به آلمان توسط وزارت معارف عراق

-1933
1939

یادگیری آلمانی ،التین ،آشوری ،عربی جنوبی ،خط مسند (خط یمن باستان) و فقه زیدی.
چاپ مقاالتی اجتماعی و سیاســی به آلمانی و عربی .مصاحبه با هیتلر .لیســانس فلســفه و
مدرک زبان التین از دانشگاه برلین .دکتری تاریخ اسالم در دانشگاه هامبورگ

1929

1939
-1939
1941
-1941
1950

2

3

دفاع دکتری؛ موضوع پایاننامه کتبی :مهدی موعود و ســفیران چهارگانۀ وی 4،موضوع آزمون
َ
5
شفاهی :نوشتۀ ا َبرهه
ّ
بازگشــت بــه عراق .همکاری بــا مجلۀ فرهنگی اجتماعی الرســالة (متعلق بــه احمد ّزیات).
ّ
سرهنگ نظامی در مبارزه علیه نیروهای انگلیسی در دوران سربازی .یک سال زندان به اتهام
نازیگری .ترک سیاست
ازدواج با بانویی عراقی .تولد فرزندانش علی ،آمنه و سنا

 .3شماری دیگر از فرهیختگان عراقی هم این رویه را در پیش گرفته اند؛ مانند طه باقر و مصطفی جواد .کعبی ،ج  ،1ص .18
 .4تلفظ این نام نباید ُزهره باشدُ .زهره نامی ایرانی است و نشنیده ام که نام بانوی عربی باشد ،اما َز َ
هره به معنی شکوفه یا زهرا به معنی تابان نام هایی
عربــی هســتند .ایــن امــکان را هــم در نظر بگیریم که شــاید دکتر کعبی نام همســر جواد علی را از مدارکی بــا حروف التین یافته و به رســم الخط عربی
«زهرة» درآورده باشد.
 .5کعبی ،ج  ،1ص  20و .21
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1957

استاد مهمان در دانشگاه هاروارد .بازگشت به عراق به درخواست وزارت معارف

1960

اتمام چاپ تاریخ العرب قبل اإلسالم ( 8جلدی)

1963

چاپ تاریخ العرب فی اإلسالم

1967

چاپ أصنام العرب (دربارۀ بتها ،معابد و دین عرب جاهلی)

1968

چاپ تاریخ الصالة فی اإلسالم (دربارۀ اقسام نماز و مناسک وابسته در اسالم و ادیان دیگر)

1972
1974

بازنشستگی از دانشکدۀ التربیة در دانشگاه بغداد
ّ
چاپ
المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم ( 10جلدی)

1987

درگذشت

2005

اولیــن چــاپ ترجمــۀ پایاننامهاش از آلمانــی به عربی با عنــوان المهدی المنتظر عند الشــیعة
اإلثنی عشریة

2011

6

2014

چاپ أبحاث ،گزیدۀ پنجاه مقاله و یادداشت با مقدمۀ نصیر الکعبی
ّ
بشار ّ
العواد
چاپ اآلثار العربیة ،گزیدۀ بیست مقاله با مقدمۀ

2016

چاپ کتاب ّ
المؤرخ دکتر جواد علی فی الحضارة و التاریخ توسط حامد ناصر الظالمی
اصلی مجمع العلمی العراقی گردید.

فعالیتهای اجتماعی و سیاسی

8

جــواد علــی تا پیــش از ســال  1942اهل سیاســت بــود .او در روزنامههای
آلمانــی فعــال بــود .مصاحبهای چالشــی با آدولــف هیتلر کــرد و هیتلر او
را بــه عضویــت افتخاری حزب نازی درآورد .ســپس به عراق بازگشــت و
حدود ســه ســال دورۀ ســربازی خود را به عنوان ســرهنگ در ارتش عراق
در بصــره گذرانــد .دورۀ ســربازی وی مصــادف بــا جریانهــای سیاســی

بســیاری بــود که در آنها شــرکت کــرد .در  1941در جنبش موســوم به وثبة
نیســان و همچنیــن در ثورة مایــس که علیه نیروهای انگلیســی در جبهۀ
َ ُ
ارونــد رود (شـ ّـط العــرب) و مــورد حمایــت آلمان بــود داوطلب شــد 6،اما
ّ
هنــگام بازگشــت بــه بغداد بــه اتهام ناز یگری بازداشــت شــد و به مدت
7
یک سال به زندان افتاد.
جــواد علــی از ســال  1939تــا  1942مقاالتــی در مجلۀ الرســالة با موضوع
سیاســت ،جامعــه و اقتصاد منتشــر میکرد .این مقاالت نشــان میدهد
که او چگونه از زاویه دیدی عربی به غرب نگریســته و تحت تأثیر کســانی
چــون احمــد حســن ّزیــات ،ســاطع الخضــری ،طــه الهاشــمی ،ناجــی
االصیــل ،طالــب مشــتاق و همبندانــش در زندان بوده اســت .همچنین
نشــاندهندۀ دیدهها و شــنیدههای وی در ارتش و انقالب  1941اســت.
الظالمی مینویسد این یک سال حبس در حیات فکری جواد علی تأثیر
مهمــی داشــت و پــس از آن بود که بــه کلی فعالیتهای سیاســی را کنار
گــذارد ،به طــور منظم و اکادمیک به مطالعه و پژوهش دربارۀ عرب پیش
از اســام پرداخت و به عضو هیئتی درآمد که در آیندهای نزدیک هســتۀ
 .6اینکــه ایــن رویدادهــا مورد حمایت آلمــان بوده را از پدرم ،علــی الکورانی العاملی شــیندهام که در
دهۀ شصت میالدی در عراق فعال سیاسی بوده است.
ّ .7
المؤرخ ،ص 9
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پی نوشت جدول
 .1کاظمیه یا کاظمین ،در شــمال بغداد ،مشــهد پدر
پســر امــام رضا(ع) مشــهور بــه امامیــن کاظمین،
و ِ
امام موسی کاظم و امام ّ
محمد جواد(ع) است.
ّ
المــؤرخ دکتــر جواد علــی فی الحضــارة و التاریخ،
.2
حامــد ناصــر الظالمــی ،ناشــر :دارالفیحــاء ،دار
الرافدیــن و  ،OPVC publishersلبنــان ،کانــادا،
2016م ،ص .85
 .3نصیر ،ج  ،1ص .23
 .4عنوان آلمانی (مذکور در کتاب أصنام الکتابات،
ص :)7
Der Mahdi der Zwofer- shia und seine vier
sabire, Theiss PhD, Universitat Hamburg
.1938 ,Flamburg
ّ .5
المؤرخ ،ص .8
 .6کعبی ،ص .26
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چند نقل قول از آثار جواد علی
 او در مقدمۀ پایاننامۀ دکتریاش مینویســد« :به رغم آنکه [در اســام]غیرســنیان ،شــیعیان دوازدهامامــی هســتند ،امــا تا امــروز مطالعۀ
بیشــتر ِ
ِ

علمی نوین و جامعی پیرامون اثنی عشــریه انجام نشــده اســت» .سپس
معرفی مســتندی از
نقــل قولــی از ادوارد بــراون م ـیآورد که میگو یــد هیچ
ِ

چیــک از زبانهــای اروپایــی وجــود نــدارد 9.درســت
مبانــی شــیعه در هی 
اســت که جواد علی این ســخن را حدود هشــتاد ســال پیش بازگو کرده،
اما همان وقت هم بیش از دو قرن از چاپ ســربی و ســنگی منابع تاریخ
اسالم در هلند و اتریش و آلمان میگذشته است.
ـ در کتــاب تار یــخ العــرب فــی اإلســام مینویســد« :بیشــتر مستشــرقان

مســیحی ،روحانیــان دینی یــا دانشآموختــگان دانشــکدههای الهوت
بودهاند  ...و تالش کردهاند که اســام را به ریش ـههایی مســیحی نســبت
دهنــد .گروهــی از مستشــرقان نیــز یهودیانــد و بهو یــژه پــس از تأســیس
اســرائیل و غلبــۀ صهیونیگری بر بیشترشــان ،خود را بــه تکاپو میاندازند
که هر چه را اســامی و عربی اســت به ریشهای یهودی نسبت دهند و در
11
این زمینه هر دو گروه پیرو احساسات و اغراضاند».

10

 .8همان ،ص  9و .10
 .9المهــدی المنتظــر عنــد الشــیعة اإلثنــی عشــریة؛ جــواد علــی؛ ترجمــه از آلمانــی :د .ابوالعید دودو
(الجزایری)؛ منشورات الجمل ،چاپ کلن آلمان ،2007 ،ص .8
 .10متوجه نشدم جواد علی این واژۀ را معادل کدام واژۀ فرنگی آورده است ،اما شاید معادل Divinity
باشد.
 .11تاریخ العرب فی االســام؛ جواد علی؛ بغداد :مکتبة النهضة العربیة ،چاپ دارالحداثة ،بیروت،
 ،1983ص .8
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ّ
المفصــل در فصــل پیوندهــای عربهــا بــا ســامیان مینویســد« :پژوهشــگران میدیدنــد کــه
 در کتــابشهــای عربی جنوبی،
شــباهتهایی میــان زبانهای بابلــی ،کنعانی ،عبــری ،فینیقی ،آرامــی ،عربی ،گوی 
ً
حبشــی ،نبطی و مانند آنها دیده میشــود [ ]...مثال در ریشــۀ فعل ،صرف فعل ،افعال تام و ناقص ،ماضی و
مســتقبل ،در بســیاری از اســمها ،اعداد و [ .]...در ســال 1781م پژوهشگری اتریشــی به نام اوگست شلوتسر
 Shloetzerنــام «ســامی» را بــر تمــام آن مردمــان نهــاد ]...[ .گذشــته از مطالعــات تاریخــی و زبانــی و دینــی،
مستشرقان با آزمایشهای مردمشناختی و زیستشناختی و آزمایشهای علمی دیگر نیز به بررسی و مقایسۀ
«ســامیات» پرداختند» .ســپس جواد علی میافزاید که عنوان سامی از تورات گرفته شده و این تقسیمبندی
و ســامینامیدن ایــن اقوام و زبانها بنیانی سیاســی و عاطفی دارد و علمی نیســت؛ بهو یــژه که در تورات گاه
ً
اقوامی سامی نامیده شدهاند که بر اساس شواهد علمی نمیتوان آنها را در جملۀ سامیان دیگر دانست (مثال
ً
عیالمیان) و گاه برخی از اقوامی که قطعا در شمار سامیاناند (مانند فینیقیان و کنعانیان) سامی محسوب
نشــدهاند .بروکلمان  -مستشــرق آلمانی  -نیز بر این باور اســت که عبرانیها به دالیل سیاســی و دینی اســت
که کنعانیان را از جدول انساب سامی دور میشمارند.

12

ً
ـ جــواد علــی در مصاحبــهاش بــا هنا العمری میگو یــد« :تا نزدیکیهای اســام ،اصطالح عــرب و عربی تقریبا
َ
معنی أعراب و ُعرب پیدا کرد ،پس عربی یعنی شــهری و أعرابی یعنی َبدوی .وانگهی در جزیرة العرب به جز
َ
عرب نبود .یمنَ ،ح َ
اصطالحات
ضرموتَ ،مسقطُ ،عمان ،حجاز ،اردن ،عراق اینها همه جزیرة العرباند .این
ِ
عاربه و مســتعربه هم تقســیمبندیهایی اســت که ما میخواهیم لغوش کنیم .من این اســلوب را نمیپذیرم.
وقتی هم اینها را میگویم ،میگویم چون چیزی است که جا افتاده و جدید نیست ،اما خرافات است».

13

 .1ابحاث فی التاریخ ،به کوشش نصیر الکعبی2011 ،
گویــا بهتریــن کاری کــه پس از مرگ جواد علی دربارۀ زندگی و آثار او انجام شــده ،کتــاب أبحاث فی التاریخ
اســت .نصير الكعبی 14بيش از چهار ســال وقت گذاشــت تا حدود  50مقاله و یادداشــت کوتاه و بلند از جواد
علــی را از مجلههــا و مجموعههای گونا گون گــردآوری ،مقابله و بخشبندی كند 15.او حاصل زحمت خود را
یشــود .جلد نخســت أبحاث فی تاریخ اإلســامی و جلد
در دو جلد منتشــر کرده که هر دو با واژۀ أبحاث آغاز م 
دیگــر أبحــاث فی تاریخ العرب قبل اإلســام نام دارد .همچنین اســناد بســیاری را گــردآورده و دربارۀ زندگی،
تحصیــات ،آثــار و فعالیتهــای او بهویژه در مجمــع علمی عراق تحقیق کرده اســت و نتیجه را در مقدمهای
شصت صفحهای و پرمطلب آورده است.
نصیــر الکعبــی قــدر جواد علی را بهخوبــی میداند؛ زیرا خود مـ ّ
ـورخ و متخصص تاریخ عــراق و ایران در دورۀ
ساســانی اســت 16.وقتی فهرســتوارۀ مجلۀ مجمع علمی عراق را  -که بیشــتر مقاالت جواد علی در آن منتشر
ً
میشــد  -بررســی کــردم 17،دیــدم که به جز چنــد مقاله که ظاهرا موضو عشــان بــا عنوان کتاب ارتبــاط ندارد،
هرچه در فهرستواره یادشده متنش در کتاب ابحاث آمده است.
ّ
المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم؛ جواد علی؛ مکتبة النهضة بغداد و دارالعلم للمالیین ،بیروت ،1968 ،ص .224-222
.12
ّ .13
المؤرخ ،ص .92
 .14دربــارۀ دکتــر الکعبــی پــرس و جــو میکــردم که آقای ابــاذری ،مدیر داخلــی فاضل کتابخانــۀ تخصصی تاریخ قــم گفتند الکعبی در تاریخ ساســانی
بهترین پژوهشگر عربیزبان و یکی از پژوهشگران مطرح دنیاست .سپس راه تماس با ایشان را نشان دادند (شبکۀ فیسبوک) .تماس گرفتم و از دکتر
الکعبی ســراغ مقاله و کتاب های فرنگی راجع به جواد علی را گرفتم .پاســخ داد کار جدیدی چاپ نشــده ،اما ســرگرم پروژهای بزرگ دربارۀ گروهی از
پژوهشگران است که یکی از آنان جواد علی است ،اما زمان میبرد تا این کار آماده شود.
 .15کعبی ،ص  14و  ،15مقدمه.
 .16وقتــی دربــارۀ نصیــر الکعبــی پــرس و جو میکردم و کتاب هــای دیگرش (مثال دولت ساســانیان و مجموعه مقاالت همایش روابــط فرهنگی ایران و
عراق  -مشخصات در منابع) را میگشتم ،جناب آقای اباذری کتابدار فرهیختۀ کتابخانۀ تخصصی تاریخ در قم گفتند که الکعبی بهترین محقق
عــرب در تاریــخ ساســانی اســت و توصیه کردند که بــا خود او تماس بگیرم .تماس گرفتم و پرســیدم آیا مقاله یا کتابی دربارۀ جــواد علی به زبان های
فرنگی موجود اســت؟ و او که اکنون ســاکن کاناداســت پاســخ داد که آنها هماکنون مشــغول پروژهای بزرگ دربارۀ چند پژوهشــگرند که یکی از آنان
جواد علی است.
ّ
 .17کشاف مجلة المجمع العلمی العراقی2000-1950 ،؛ الدکتور عبداهلل الجبوری؛ مطبعة المجمع العلمی ،2000 ،ص .37-33
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مبحث

 .1التکوین العلمی ومساره (رشد
مقدمۀ نصیر الکعبی

و ِسیر علمی)

 .1جواد علی انسان
 .2سنوات الجد و التحصیل
 .3المهام و المساهمات العلمیة

 .2قراءة فی منجز جواد
علی التاریخی (گزارشی از
دستاوردهای تاریخی)
 .3فکرة التاریخ عند جواد علی
(اندیشۀ تاریخی)

 .1المهدی المنتظر و السفراء االربعة  -بحث الموارد و غایاته  -السیرة النبویة و آلیة دراستها
 .2محور العرب قبل اإلسالم :من التاریخ إلی المفصل
 .1جواد علی و مدرسة التاریخ العراقیة
 .2مالمح المؤرخ األنموذجی
 .3جدلیة الغرب و الشرق (اإلستشراق)

جلد اول :عرب پیش از اسالم

محور

مقاالت جواد علی

 .1الفکر الدینی (اندیشۀ دینی)

أدیان العرب قبل اإلسالم  -أصنام الکتابات  -أصنام العرب

 .2التدوین والفکر التاریخی

ّ
المدونات العربیة لما قبل اإلسالم  -تدوین الشعر الجاهلی  -کتابة
التاریخ عند عرب ما قبل اإلسالم -

(تدوین و اندیشۀ تاریخی)

أبرهة  -مصطلحات الزراعة و الری فی کتابات المسند

 .3الحکم والفکر السیاسی

أصول الحکم عند العرب الجنوبیین  -الفکر السیاسی العربی قبل اإلسالم  -مقومات الدولة العربیة

(حکومت و اندیشۀ سیاسی)

قبل اإلسالم  -الخلیج عند الیونان و الالتین

 .4اللهجات و األدب (گویشها
و ادبیات)
 .1موارد تاریخ اإلسالمی (منابع

جلد دوم:

تاریخ اسالم)

7

لهجات العرب قبل اإلسالم  -القصیدة النشوانیة
موارد تاریخ الطبری :تاریخ ما قبل اإلسالم  -موارد تاریخ الفرس والروم  -موارد تاریخ العرب قبل اإلسالم
 السیرة النبویة  -موارد تأریخ الخالفةموارد تاریخ المسعودی

 .2الفکر اإلسالمی (اندیشۀ

البحث العلمی عند العرب المسلمین  -علم ابن الندیم بالیهودیة و النصرانیة  -لهجة القرآن الکریم -

اسالمی)

عبداهلل بن سبأ  -توینبی (نظریهپرداز فلسفه تاریخ)
جمهرة النسب البن الکلبی  -االختیار والجبر فی صدر اإلسالم  -بریطانیة و الدول العربیة  -سناد

 .3دراسة الکتب ونقدها (نقد و
عرب پس از اسالم

بررسی کتاب دیگران)

اإلسالم  - The Background of Islam -رسائل فی الموسیقی  -العالم العربی The Arab world -
ّ
المصورة -
 دراسات فی تاریخ قفقاسیة  - Arabica -تذکارات جان سوفاجیه  -فهرس المخطوطاتُ
 - The Sufi path of Loveأمثال قرآن [فارسی ،تألیف علیاصغر حکمت]  -کتاب التریاق  -المحیط
فی تشکیالت الشرطة العراقیة و ادارتها و []...ـ حرکة إحیاء التراث القدیم إعادة طبع تفسیر الطبری
 دراسات فی قراطیس عربیة  - Studies in Arabic Literary Papyri -تأریخ األدب العربی  -حضرتعمرکی سرکاری خطوط [اردو]  -فی عالم الکتب واإلستشراق  -نقد کتاب المعجم السبئی

 .4تاریخ المجمع العلمی
العراقی (تاریخ و گزارش کارهای
مجمع)

العلمی
المجمع
أعمال
عن
العراقیدر
هایی اســت که
العــرب ،بت
اصنــام
منظــور از
معجم المصطلحات العلمیة :المجمع و المصطلحات  -خالصة .7
ً
ّگزارشهــای پس از اســام آمده و منظــور از اصنام
أنباء و آراء :خالصة ألعمال المجمع العلمی العراقی (أوال :تأسیس اتحاد للمجامع اللغویة العلمیة -
الکتابــات بتهایــی اســت کــه در متــون جاهلــی
ً
ً
ً
ً
المصطلحات العلمیة  -خامسا:
ثانیا :وسائل ترقیة اللغة العربیة  -ثالثا :التألیف و الترجمة  -رابعا :آمده است.
تحقیق المخطوطات و نشرها)  -خالصة ألعمال المجمع العلمی العراقی
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ّ
ّ
بشار ّ
عواد1914 ،
 .2اآلثار العربیة ،چاپ اسکندریه ،با مقدمۀ
این مجموعه که سه سال پس از مجموعۀ گردآوردۀ نصیر الکعبی منتشر شده ،چهار مقدمه از چهار تن دارد.
نخســت از مدیر کتابخانۀ اســکندریه ،ســپس از مدیر مرکز نســخ خطی ،پس از آن از دکتر احمد عبدالرحیم
ّ
و ســرانجام از اســتاد دکتر ّبشــار ّ
عواد که اهمیت این گزیده را متذکر شــدهاند .بر روی جلد زیبای این کتاب
هم افزون بر نام و نشان این اشخاص و مراکز ،نام فردی به عنوان ایده پرداز و گردآورندۀ مقاالت آمده است.
بــا این همه با کمی بررســی درمییابیم که این مجموعه بــا حدود  20مقاله حتی یک مقاله افزون بر مقالههای
مجموعــۀ نصیــر الکعبــی ندارد .شــاید تنهــا امتیاز آن این باشــد که مقدمۀ بیستوســه صفحهای آن را بشــار
عواد نوشته و چون در اسکندریه چاپ شده آسانتر به دست مصریان میرسد .با این حال دکتر عبدالرحیم
در مقدمۀ ّ
محرر هدف از چاپ این گزیده را چنین توضیح میدهد :میخواســتیم موســوعۀ بزرگ جواد علی
«المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم» را با پاورقی و توضیحاتی چاپ کنیم ،اما متوجه شدیم که آثار دیگر
او که در مجالت گونا گون منتشر شده کمیاب و دشواریاب استّ 18.بشار ّ
عواد نیز میگوید :ما این مجموعه
را منتشر کردیم؛ زیرا اوراق جدیدی از مطالعات جواد علی را به خواننده نشان میدهد.
همچنین در مقدمهای که دکتر ّبشار ّ
عواد معروفّ ،
مورخ و مصحح آثار اسالمی و همشهری جواد علی دربارۀ او
ّ
بشار ّ
عواد مینویسد که جواد علی پیرو مکتب رانکه
نوشته است ،اظهارنظری مذهبی توجه را جلب میکند.
ّ
(مــورخ و نظری هپــرداز آلمــان) بود که وظیفۀ مورخ را بازســازی دقیــق تاریخ ،آنگونه که رخ داده اســت ،میداند

و از همیــن رو بــود کــه جــواد علی پایاننامۀ دکترایــش را با عنوان «المهدی المنتظر و ســفراؤه» نه چاپ کرد؛ نه
ترجمه کرد ،زیرا انتظار داشــت که باعث اعتراض شــیعیان شود؛ چون او تاریخ را پیراسته از گرایش مذهبی و
افکار پیشینی میدانست ،چنانکه در مقالهای هم که دربارۀ عبداهلل بن سبا نوشت ،وجود او را اثبات کرد.

19

ایــن ســخن دکتــر ّ
عواد باعث شــد به ســراغ پایاننامۀ جواد علــی بروم .ترجمــۀ آلمانی به عر بــی پایاننامۀ او 9
ســال پیش از انتشــار این سخن ّبشار ّ
عواد چاپ شده است .درست است که این پایاننامه در زمان حیات
نویســنده ترجمــه منتشــر نشــده ،اما فرهنگ واژگان مســند او هم کــه در زمان حیات وعدۀ چاپــش را داده بود
ً
هنوز منتشــر نشــده ،پس چاپ نشــدنش لزوما دلیل مخالفت مؤلف با انتشــارش نیست .با این حال نگاهی
بــه ترجمــۀ عربــی انداختــم و هرچه ّ
تــور ق کــردم (زندگی امام حســن عســکری ،ازدواجش ،تولد امــام مهدی،
غیبت صغری و کبری) چیزی نیافتم که آن را بتوان باعث جریحهدارشــدن احساســات شــیعیان پنداشت.
گفتنــی اســت کــه جواد علــی در مقدمۀ پایاننامهاش ابتــدا از چند تن از علمای عــراق  -از جمله هبةالدین
شهرستانی ،وزیر فرهنگ و شیخ محمدحسین کاشف الغطا  -تشکر کرده که همواره به پرسشهایش پاسخ
میدادند ،سپس از استادانش در آلمان  -از جمله راهنمای پایاننامهاش ،شتروتمان ،متخصص فرق شیعه
 قدردانی کرده است.مقدمهها

د .اسماعیل سراج الدین ،د .مدحت عیسی،
ّ
د .أحمد عبدالرحیم ،د .بشار عواد معروف

بخشبندی کتاب

مقالههای جواد علی
أصول ُ
الحکم عند العرب الجنوببین

جلد اول

 .1الدراسات العربیة الجنوبیة

کتابة أبرهة
القصیدة النشوانیة
نقد کتاب المعجم السبئی

ّ
االمحرر ،د .احمد عبدالرحیم ،ص .11
 .18اآلثارالعربیة ،مقدمۀ
ّ
 .19اآلثارالعربیة ،المقدمة ،ص .30
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التأریخ عند عرب ما قبل اإلسالم
ّ
المدونات العربیة لما قبل اإلسالم
جلد اول

 .2العرب قبل اإلسالم

ّ
مقومات الدولة العربیة قبل اإلسالم
أصنام العرب
أصنام الکتابات
لهجة قرآن الکریم

 .3دراسات فی اللغة و األدب

تدوین الشعر الجاهلی
موارد تاریخ الطبری (المقدمة)
موارد تاریخ الطبری (تأریخ ما قبل االسالم)
موارد تاریخ الطبری (تأریخ الفرس و الروم)

 .4الموارد و المصادر

موارد تاریخ الطبری (العرب قبل االسالم)

جلد دوم

موارد تاریخ الطبری (السیرة النبویة)
موارد تاریخ الطبری (الخالفة)
موارد تاریخ المسعودی
عبداهلل بن سبأ
علم ابن الندیم بالیهودیة و النصرانیة

 .5أعالم

ما عرفه ابن الندیم عن الیهودیة و النصرانیة

 .3فی الحضارة و التاریخ ،به کوشش حامد الظالمی 1916

آخرین گزیدۀ مورد بحث کتابی به نام ّ
المؤرخ دکتر جواد علی فی الحضارة و التاریخ است که شامل  9مقاله
دربارۀ جواد علی و مصاحبۀ هنا العمری با جواد علی اســت .به نظر میرســد این کتاب کوچک و کمحجم
بــرای آشــنایی فــوری و اولیــه با نظرات اجتماعی و تاریخی جواد علی مناســب باشــد .گردآورنده و نویســندۀ
آن ،حامــد الظالمــی اســتاد دانشــگاه بصــره و صاحــب چنــد نوشــته و ترجمه دربــارۀ ادبیات عر بــی ،بالغت
و شرقشناســان اســت و بــه نظر میرســد به مســئلۀ برخــورد عرب با غــرب و هویت تاریخی عر بــی عالقهمند
اســت 20.از ایــنرو در ایــن کتــاب بیشــتر به این جنبــه از نظرات جواد علــی توجه کرده و این دســته از نظرات
تاریخی و اجتماعی او را گزارش کرده است.
الظالمــی میگویــد :در غــرب این تصور رایج بود که تاریخ از یونان و روم شــروع میشــود و بــا تمدنهای آریایی
طفیل تمدنهای آریایی بودهاند و سامیان
شرق نزدیک،
[هندی ،ایرانی و اروپایی] ادامه مییابد و تمدنهای ِ
ِ

فقط مقلد و پیرو بوده و ابداعی نداشتهاند .این نظریۀ ارنست رنان ،گوبینو و دیگران بود که در غرب بسیار رواج
یافت،اما جواد علی با مقاالت و کتابهای خود این تصور را نقادانه به چالش کشید .الظالمی میافزاید جواد
علی نه تنها این اندیشه را نقد کرد ،بلکه بنیان مطالعاتی را گذاشت که میتوان از آن به عنوان غربشناسی
(استغراب) یاد کرد.

21

 .20او نوشته های چند مستشرق از کشورها و دوره های مختلف را دربارۀ تحقیقات شرقشناسی گردآورده است :کتابات مستشرقین عن نتائجهم؛
حامــد ناصــر الظالمــی؛ بیــروت :البصائــر .2014 ،همچنیــن کتابــی دربــارۀ ماســینیون دارد :المستشــرق الفرنســی لویس ماســینیون و اللغــة العربیة،
الظالمی؛ بصائر.2012 :
 .21المؤرخ ،ص .12-10
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برهه ،حاکم یمن که در عام
کتیبۀ َا َ
الفیل به کعبه حمله کرد .روخوانی
و شرح این متن امتحان شفاهی
دکتری جواد علی در دانشگاه
هامبورگ بوده است.
عکس  :1متن اصلی به خط مُ سنَد
و به زبان عربی جنوبی
عکس :2آوانگاری با حروف عربی
عکس :3ترجمه و شرح از جواد علی
جواد علی با خواندن و شرح متون
مُ سنَد اطالعات تازۀ بسیاری دربارۀ
تاریخ سیاسی و اجتماعی ،شیوۀ
حکومت ،زبان و ادبیات ،فرهنگ
عامه ،آیینها و بتهای عرب جاهلی
یافت.
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 نفسیة الطبقات  -ماکس إشترنر ّ -التطور البشری  -الحروفیة

ً
لقاء مع شیخ المؤرخین العراقیین الدکتور جواد علی :التأریخ لیس علما
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