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هرمنوتیک صوفیانه
در تفسیر کشف األسرار میبدی
اعظم حیدری عارف

هرمنوتیک صوفیانه در تفســیر کشفاالســرار میبدی
 »Commentary of Rashid al-Din Maybudiبوده اســت ،تألیف آنابل کیلر و ترجمه جواد قاســمی اســت که
با پیشگفتاری از نصراهلل پورجوادی ،در انتشــارات مرکز پژوهشــی میراث مکتوب در ســال  1394چاپشده
اســت .متن انگلیســی کتاب در بیســتوپنجمین دوره کتاب ســال جمهوری اســامی ایران در ســال 1386
شمسی موفق به دریافت جایزه بهترین کتاب خارجی سال شد.
که عنوان اصلی آن «Sufi Hermeneutics, the Quran

اشاره
هرمنوتیــک صوفیانــه در تفســیر کشفاالســرار یکــی از شــخصیتهای برجســته ،امــا کمتــر شناختهشــده
تاریــخ تصــوف ،یعنــی عالم و عارف قرن ششــم هجری قمری ،رشــیدالدین میبدی و تفســیر قرآن فارســی او
کشفاالســرار و عدةاالبرار را معرفیکردهاســت و شــامل ســه بخش اســت که نویســنده در بخش اول تحلیلی

هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف

با بررســی تفســیری که میبــدی از مجموعهای از داســتانهای پیامبران ارائهداده ،تأثیــر متقابل این اصول

جواد قاسمی؛ تهران :میراث مکتوب،

از هرمنوتیــک کشفاالســرار ارائهکــرده ،در بخــش دوم تعالیــم عرفانی این اثر را بررســیکرده و در بخش ســوم
هرمنوتیک و تعالیم عرفانی را نشان داده است.

األسرار میبدی؛ آنابل کیلر؛ ترجمۀ
1394

گزارش فصلها
محتوای کتاب از مقدمه تا پایان مباحث اصلی در ده گفتار دســتهبندی شــده اســت ،ســپس خاتمه بحث
کتابشناسی ،واژهنامه و در پایان نمایه کتاب آمدهاست.
 .1مقدمــه :اولیــن گفتــار از ده گفتار یادشــده مقدمه اســت که نخســت بــه فضای فکری قرن ششــم هجری
د کــه در این عصر
پرداختــه کــه دوران نگارش کشفاالســرار اســت .ســپس به هرمنوتیک قرآنی اشــارهمیکن 
ـان این مقدمه به
نســبت بــه گذشــته پختهتر شــدهبود و پــس از آن به میبدی و نیز آثــار او میپردازد و در پایـ ِ

منابع میبدی در تفسیر قرآن پرداختهاست.

ل میشود.
بخش اول پس از ذکر این مقدمه وارد بخش اول کتاب شده که این بخش گفتار دو و سه را شام 
.2هرمنوتیک کشفاألســرار .در گفتار دوم به هرمنوتیک کشفاالســرار پرداختهاســت .مترجم این کتاب
ً
دربــاره کاربــرد ایــن واژه میگویــد« :مقصــود نویســنده از هرمنوتیــک عمدتــا «روش تفســیر» اســت ،اما چون
این واژه بهتدریج مفاهیم گســتردهتری پیداکرد و نویســنده با این گســتردگی مفهومی آشناســت ،در خالل
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معریفامجایل
متــن ،معانــی گونا گونــش را در نظــر داشــته و از آنها اســتفادهکردهاســت» .در این گفتار کــه هرمنوتیک کلی
کشفاألسرار بررسیشده ،نویسنده میگوید :میبدی بر خالف دیگر مفسران صوفی آن روزگار ،تفسیر باطنی
خــود را بــهصــورت تفســیری کامل و مســتقل ارائــهنمیدهد ،بلکــه آن را بهعمد بــا ترجمه و تفســیر ظاهری
خود میبدی از اهداف ،اصول و روشهای
درمیآمیــزد .بــا توجه به تعریف هرمنوتیک ،در ایــن فصل تعریف ِ
تفســیری بررســی شــده کــه از آن جملــه ،نگرش او نســبت به تفســیر روایی (المأثــور) در برابر تفســیر به رأی و
دیدگاههای او درباره متشــابهات و آیات تشــبیهی قرآن اســت .این گفتار در انتها به دالیل ســاختار س ـهگانه
کشفاألســرار و تفســیر ظاهــری و باطنی میبدی از قــرآن پرداخته ،اما پیش از آن با مشــخصکردن اهداف و
اصول کلی کشفاألســرار ،بهاختصار نشــان داده که چگونه محتوا و سبک تفسیر ظاهری میبدی به اهداف
هرمنوتیک آن کمک میکند.
در پــی بحــث دربــارۀ هرمنوتیک کلی کشفاألســرار ،بــهطورخالصه میتــوانگفت که میبدی قصدداشــته
تفســیرش حــاوی پنــد و موعظــه باشــد تا خواننــدگان بتواننــد آ گاهیهایی را به دس ـت آورند کــه در عمل به

هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر
کشفاالسرار میبدی که
عنوان اصلی آ ن «�Sufi Herme

خاصی» را برای میبدی میگشــود تا دو نگرش متفاوت نســبت به قرآن داشــته باشــد :نخست نگرشی که به

neutics, the Quran Commentary

دانــش نقلــی اتــک ا میورزید و تنها اســتفاده محدود از قوهعقالنی را جایزمیدانســت و دیگری نگرشــی که از

 »of Rashid al-Din Maybudiبوده
است ،تألیف آنابل کیلر و
ترجمه جواد قاسمی است
که با پیشگفتاری از نصرهللا
پورجوادی ،در انتشارات مرکز
پژوهشی میراث مکتوب در
سال  1394چاپشده است.
متن انگلیسی کتاب در
بیستوپنجمین دوره کتاب
سال جمهوری اسالمی ایران
در سال  1386شمسی موفق
به دریافت جایزه بهترین
کتاب خارجی سال شد.

طریــق الهــام الهــی حاصل میآمد .ضمــن آنکه کنار هم نهادن نوبت دوم و ســوم این امــکان را به او میداد

دینشان بدان نیازدارند .تمسک بیچونوچرا به کالم وحی و احادیث پیامبر و سلف صالح برای این عمل
ضــرورت داشــت .ترکیــب ظاهر و باطن در کشفاألســرار امتیــازات هرمنوتیکی خاصی داشــت؛ زیــرا «فضای

ظ کند .نیز نکته مهم دیگــر این بود که جمع ظاهر
تــا ارتبــاط واقعــی بین این دو نگرش بههمپیوســته را حف 
و باطــن در کشفاألســرار از نظــر میبدی به لحاظ اعتقادی اعتبارداشــت و برای اهداف آموزشــی تفســیرش
اساسی بود .از یک طرف ،به روندگان طریقت عرفانی یادآوریمیکرد که نباید از ظاهر شریعت غافل بمانند
و از طرفــی دیگــر ،مؤمــن را ترغیــب میکرد کــه فراتر از صرف رعایت ظواهر شــر ع برود تا به واســطه طریقت به
حقیقت برسد« .راسخان در علم ایشاناند که علم شریعت بیاموختند و آنگه به اخالص آن را به کار بستند
تا علم حقیقت اندر سر بیافتند».
.3هرمنوتیک صوفیانه در کشفاألســرار .مؤلف در این گفتار با دقت بیشــتری به هرمنوتیک صوفیانه در
ً
کشفاألســرار میپردازد .او ابتدا به بعضی از نظریههای تفســیری توج ه میکند که احتماال با تفســیر عرفانی
ط دارند ،ســپس تفســیرهای نوبت دوم و ســوم میبدی درباره آیات خاصی از قرآن را با یکدیگر
میبدی ارتبا 
مقایســه کرده تا هدفها و معیارهای تفســیر عرفانی وی دقیقتر تعریف شــوند و در مرحله ســوم به شــیوه و
روش تفسیر عرفانی میپردازد .در این مرحله کشفاألسرار در کنار لطائفاألشارات قشیری مطالعهمیشود
ش شــده با اســتفاده از لطائف قشــیری ،به عنــوان «ابزار مهار»،
و نــه بهطورمجزا .ســرانجام در این فصل تال 
ایــن نکته آشــکارشــود که کشفاألســرار تا چه حــد ادامه مجموعههــای موجود و حا کی از آنهاســت یا اینکه
آیا خصوصیات جدیدی دارد و علت آن چیســت .در این نمونهها دیدهمیشــود که تفســیر میبدی چگونه
ً
قابلیتی پیدا کردهاســت که تقریبا آن را فراتر از نوع تفســیرهای قرآن ،اعم از عرفانی و جز آن میبرد .تفســیر
آیات به روایتی تبدیلشــده که نه فقط درصدد انتقال اندیش ـههایی اســت که در خود دارد ،بلکه به ســبب
نفــس زیبایــی آن نیــز هســت .این تحول را تــا حدودی میتوان بــه تمایل میبدی در جذابیتبخشــیدن به
تفســیر خود و بهدســتآوردن مخاطبانی عامتر نسبتداد .در این حال چنین ویژگیهای هنری را میتوان
نــه فقــط ســبکی ادبی ،بلکــه در هدف و روش تفســیرعرفانی میبــدی و البتــه هرمنوتیک آن مهم و اساســی
دانســت؛ ویژگیهایــی که از تلفیق هرمنوتیک با تحول زبان بیــانعرفانی حکایت دارد .در عین حال عناصر
هنری در نوبت سوم کشفاألسرار ،بهوضوح حرکت ادبی گستردهتری را در نظم و نثر فارسی نشانمیدهد
که در خراســان آن روزگار پدیدآمده و با تعالیم عشــق در تصوف پیوند مســتقیم داشــتهاســت .این تحول و
جایگاه عشق در تعالیم عرفانی کشفاألسرار ،موضوع بخش دوم این کتاب را تشکیلدادهاست.
ِ
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بخش دوم .در این بخش به تعالیم عرفانی در ذیل چهار گفتار پرداخته است:
.4پیدایش عرفان عاشــقانه در خراســان .محور بحث در گفتار چهارم پیدایش عرفان عاشقانه در منطقه
خراســان اســت که این منطقه مشهور به مهد اولیای بزرگ اســت و تأثیرپذیری میبدی از عارفان خراسانی،
مانند خواجه عبداهلل انصاری و فضای معنوی و پیدایش عرفان عاشقانه بحث و بررسیشدهاست .منطقه
خراســان تا این قرن ماوراءالنهر و بخش زیادی از افغانســتان را دربرمیگرفت و شــماری از عارفان و حکیمان
َ
در این منطقه پا به عرصه وجود نهادند .برخی از مشهورترین آنها عبارتند از :ابراهیم ادهم ،حکیم ترمذی،
ابویزید بســطامی ،ابوالقاســم قشیری ،ابوالحســن خرقانی ،ابوســعید ابیالخیر و فرقههایی مانند کرامیه که
ّ
مالمتیه که تأ کیدمیکرد احوال
زهد آشکار و تبلیغ فعاالنه مرام خویش شهرت داشت و فرقه درونگرای
به ِ
و مقامــات روحانــی را بایــد از دیگــران پنهان داشــت و اهــل ّ
فتوت که بــرای اهداف معنــوی راه جوانمردی را
برگزیدهبودند.
 .5خــدا و آفرینــش .در کشفاألســرار هیــچ بحث فلســفی یــا وجودیای دربــاره خداوند نمیشــود .میبدی
تأ کیدمیکند که هر گونه تأمل یا پرسش درباره ذات الهی یا صفات او بر اساس علم استداللی یا بهکارگرفتن
قوه عقالنی حرام است .بنابراین بحث درباره واجبالوجود در بخشهای عرفانی کشفاألسرار تنها در محور

در پی بحث دربارۀ هرمنوتیک
کلی کشفاألسرار ،به طور
خالصه میتوان گفت که
میبدی قصد داشته تفسیرش
حاوی پند و موعظه باشد
تا خوانندگان بتوانند
آگاهیهایی را به دست آورند
که در عمل به دینشان بدان
نیازدارند.

اصول عقاید میچرخد .گاه صفات الهی در قالب اقوالی شــعرگونه بیانمیشــود و با نثری آهنگین و موزون
به کتابت درمیآید.
.6زوایایی از هدایت معنوی .در این فصل برخی تعالیم میبدی درباره نظر و عمل در سلوک معنوی بررسی
شدهاست .در آغاز به بحث درباره هدف اصلی طریق عرفانی پرداخته؛ یعنی وصول به آنچه «اتحاد با خدا»
خواندهانــد یــا حالــت فنا از خویشــتن و بقا در خداوند یا از طریق او خوانده شــدهاســت .این حالت مبارزه با
نفــس و چیرهشــدن بــر آن را میطلبــد و «جهاد ا کبر» نامیدهمیشــود .در این فصل به پــارهای از جنبههای
فنیتــر نظریــه طریق عرفانیپرداخته شــده ،مانند مراحل طریق و احوال و منــازل به گونهای که در جاهای
ی شده که هم
مختلف کشفاألســرار بیانشــدهاست .سرانجام برخی از سلســله مراتب عمده میبدی بررس 
انواع گونا گونی از دیدگاههای مربوط به زندگی معنوی را در برمیگیرد و به ارزیابی آن میپردازد و هم نشان
میدهد که در این میان تعالیم مالمتیه و اهلفتوت چگونه در دیدگاههای کشفاألسرار تنیدهشدهاست.
.7کالم عرفانــی و راه عشــق .پــس از بحــث مفصل دربــاره جنبههای گونا گون تعالیــم میبدی در خصوص
طریق معنوی ،در این گفتار به سه دیدگاه اصلی و مرتبط با یکدیگرپرداخته است :تقدیر ،علم و عشق.
ایــن اعتقــاد که ســعادت و شــقاوت در این جهــان و آن جهان با تقدیر ازلی خداوند تعیین شــده ،در سراســر
بخشهای عرفانی کتاب کشفاألســرار ســایه افکندهاست .میبدی میگوید عارفان مفهوم قضا را بهراستی
درک میکنند« .عابد همه نظاره ابد کند ،عارف همه نظاره ازل کند» .این احساس بیم و درماندگی شدید
در برابــر تقدیــر ازلــی ،با قوت تمام در فصل چهارم کشفاألســرار در مناجاتی از خواجــه عبداهلل انصاری بیان
شده است.
بخــش ســوم .این بخش به تفســیر عرفانــی میبدی از داســتانهای پیامبران اختصــاص دارد که با مقدمه:
پیامبران در قرآن و تفسیر عرفانی آغاز میشود و در ادامه به داستان سه تن از پیامبران پرداختهمیشود.
درواقــع ســه نــوع پیامبرشناســی در کشفاألســرار میبدی وجــوددارد .در مرتبهای آنان همــان نقش عموم
پیامبــران را دارنــد و در مرتبــهای دیگــر پیامبــران نمونــهای از ســالک روحانــی بــه شــمار میآیند و ســرانجام

این اعتقاد که سعادت و
شقاوت در این جهان و آن
جهان با تقدیر ازلی خداوند
تعیین شده ،در سراسر
بخشهای عرفانی کتاب
کشفاألسرار سایه افکنده
است .میبدی میگوید عارفان
مفهوم قضا را بهراستی درک
میکنند« .عابد همه نظاره
ابد کند ،عارف همه نظاره
ازل کند» .این احساس بیم
و درماندگی شدید در برابر
تقدیر ازلی ،با قوت تمام در
فصل چهارم کشفاألسرار در
مناجاتی از خواجه عبدهللا
انصاری بیان شده است.

مرتبه فراتاریخی اســت که جایگاه هر پیامبری در طرح عظیم آفرینش و رســتگاری الهی تعیینمیگردد .در
بخــش اخیــر بــه این مطلب پرداختهشــده کــه چگونه دو اصل تعلیــم و دریافت عرفانی در تفســیر میبدی از
داستانهای پیامبران با یکدیگر ارتباط مییابد .گفتارهای بعدی داستان این سه پیامبر است:

سالبیستوهفمت،مشارۀپنجم،آذرودیمـــــــاه1395

161

131

تازههایناگرشونشر

معریفامجایل
.8داستان ابراهیم (ع) .9 ،داستان موسی (ع) .10 ،داستان یوسف (ع)

ً
پیامبــران کتــاب مقــدس در قرآن از جایــگاه واالیی برخوردارند و ایــن تقریبا از جریانی مــداوم حکایت دارد،
ِ

البتــه نــه تــداوم قومــی برگزیده و دیــن آن ،همانند آنچــه در عهد عتیق اســت ،بلکه تداوم یــک پیام .تمامی
پیامبران ،چه آنان که کتاب داشــتند ُ(ر ُســل) و چه آنان که کتاب نداشــتند (انبیا) ،برای قوم خویش گواهی
بودند بر یگانگی خداوند و هشــداردهندهای بر اینکه جملگی به ســوی او باز خواهندگشــت .بررســی تعالیم

عرفانی کشفاألسرار سه اصل مهم و مرتبط با یکدیگر را آشکار ساخت .دو اصل از آن جنبه باطنی باورهای
حدیثگرایانه را تشــکیلمیدهد :اصل تقدیر ازلی خداوند و دخالت او در امور انســانها و اصلی که معرفت
عقلی را محدودمیکند .تنها اصل ســوم اصل عشــق ،در واقع میتواند راه یا وســیله بازگشــت روحانی تلقی
شــود .در این چینش آنابل کیلر نشــانمیدهد که چگونه میبدی از رهگذر این تفســیرها نه فقط توانســته

نویسنده در خاتمه کتابش
میگوید :کسانی که مایلاند
عرفان اسالمی را مطالعه
کنند ،باید اهمیت متون
نوشتهشده به زبان فارسی
در خصوص عرفان را بسیار
بیشتر درک کنند .همچنین
یادآورمیشود که هنوز
جای مطالعه بیشتری در
این زمینه وجود دارد؛ یعنی
روشی که رابطه متقابل میان
«هرمنوتیک صوفیانه» و
«زبان و آموزه» را بررسی کند
و پیشنهاد میکند که اگر
این شیوه در تفسیرهای دیگر
مانند عرایسالبیان روزبهان
یا روحالبیان اسماعیل حقی
بروسوی به کارگرفته شود،
نتایج جالبتوجهی درپی
خواهد داشت.

132

اســت دانــش «فنــی» در بــاب احــوال و مقامــات طریق روحانــی را بــه گونهای غیرفنی گســترشدهــد ،بلکه
ً
بســیاری از زوایای طریق عشــق عرفانی را نیز بیانداشــتهاســت .ظاهرا میبدی از ما میخواهد ســه چیز را
دربــاره خداونــد و ســه چیز را در مورد انســان درککنیم .خداوند قادر مطلق و دانای مطلق اســت و نســبت
به انســان رحمت و عشــقی بیمنتها دارد .انســان ضعیف اســت و نمیتواند به طور کامل خداوند را ادرا ک
ق ورزد .در مجموع این موضوع عشق است که به تفسیر
کند ،ولی میتواند و باید با همه وجودش به او عش 
عرفانی میبدی جان میبخشد ،محتوای آن را تعیینمیکند و سبک ادبی آن را متحول میسازد .میبدی
با تفسیرهای عرفانی خود از داستانهای پیامبران ،این سه اصل مهم و نیز بسیاری از اصطالحات صوفیان
را توضیــحمیدهــد تــا شــرایط ،احــوال و منــازل طریــق عرفانــی را بیانکند :بــه این ترتیــب که مرید یــا مراد،
ُ
َ
خلص یا ُمخلص به چه معناســت یا مقصود از هیبت و انس ،تفرقه و جمع ،فنا و بقا چیســت؟ اما میبدی
ُم ِ
تنها این جنبههای اصل عرفانی را به شکل رسالهای عرفانی بیان نمیدارد .او آنها را به صورتی پندآمیز ارائه
میدهد و نقل نمایشی داستان و نیز تصویرها و تمثیالت شاعرانه آن زمان را به حوزه نثر خود میکشاند.
خاتمه .نویسنده در خاتم ه کتابش میگوید :کسانی که مایلاند عرفان اسالمی را مطالعه کنند ،باید اهمیت
متون نوشتهشده به زبان فارسی در خصوص عرفان را بسیار بیشتر درک کنند .همچنین یادآورمیشود که
هنــوز جــای مطالعــه بیشــتری در این زمینه وجــوددارد؛ یعنی روشــی که رابطــه متقابل میــان «هرمنوتیک
ی کند و پیشــنهادمیکنــد که ا گر این شــیوه در تفســیرهای دیگر مانند
صوفیانــه» و «زبــان و آمــوزه» را بررســ 
عرایسالبیان روزبهان یا روحالبیان اســماعیل حقی بروســوی به کارگرفتهشــود ،نتایج جالبتوجهی درپی
خواهدداشت.
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شاهنامهنگاری مبتین بر ویژگیهای
شخصییت شاه عباس اول
الهام بادینلو
در نگارگــری ایــران همــواره تصویر انســان جایگاهی ویژه داشــته و انســاننگاری در هــر دوره از کار نگارگری با
تغییراتی همراه بوده است .توجه به پیکرۀ انسانی در متن فکری و فرهنگی هر دوره و با توجه به تأثیرپذیری
از اندیشــۀ اســامی تعریف شــده است .در زمان صفویان و بهویژه شــاه عباس اول صفوی بود که هنرمندان
پدیــدآور نســخ ،واقعگرایــی و توجــه بــه مســائل روز را ســرلوحۀ کار خویــش قــرار داده و در رونــد مصورســازی
داســتانها و بهخصــوص شــاهنامه ویژگیهــای فــردی و ایدئولــوژی شــاه را مدنظــر قــرار میدادنــد .در ایــن
نوشــتار بــا نگاهــی کوتــاه به نگارگــری و شــاهنامهنگاری در عصر شــاه عباس صفــوی ،کتاب تازهمنتشرشــدۀ
شاهنامهنگاری مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی شاه عباس اول را معرفی خواهیم کرد.

نگارگری در عصر شاه عباس اول
بــا دســتیابی شــاه عباس اول بــه حکومت در ســال 996ق1588 /م نگارگــری ایران که پیشــینۀ تابنا کی را از
عهد تیموری و اوایل صفوی پشــت ســر داشــت ،در اوج ترقی ســیر میکرد و نگارگران توانا در تنو عبخشــیدن
بــه کارهای خود و ابداع شــیوههای تــازه و تکاملبخش ،همچنان راهجویی و رهیابــی میکردند .با انتخاب
اصفهان به عنوان پایتخت ،این شهر به یکی از مرا کز مهم تجاری ـ فرهنگی و نمادی از نظام جدید اجتماعی
ایران تبدیل شد و با ورود پردههای نقاشی و نقاشان اروپایی به ایران و توجهی که دربار به این نوع نقاشی
نشان میداد ،توجه نقاشان ایرانی به سوی نقاشی اروپایی جلب شد و سبک تازهای به نام مکتب اصفهان

شاهنامهنگاری مبتنی بر ویژگیهای
شخصیتی شاه عباس اول؛ کیشور

رضوی؛ ترجمۀ مصطفی لعل

شاطری؛ مشهد :نی نگار۱۳۹۴ ،

را ایجاد کرد .یکی از تغییراتی که در نگارگری مکتب اصفهان رخ داد ،توجه به پیکرۀ انســانی اســت .انســان
در نقاشــی ایــن دوره نقــش محــوری مییابد و بهتقریب کل صفحــه را به خود اختصــاص میدهد و برخالف
گذشته که تصویر آنان بخشی از کل تصویر بود ،به صورت موضوع اصلی درمیآید .در حقیقت انساننگاری
در ابتدای دورۀ صفوی از همآمیزی سبک هرات و تبریز به وجود آمد.
از ویژگیهای این سبک در چهرهنگاری شاهنامه ،نزدیکشدن آن به شبیهسازی است که در مجلسآرایی
توجهبرانگیز و خوشایند است .در این مکتب نقاشی ایرانی از تأثیر سبک چینی تا ّ
حد قابلتوجهی فرا چید
و چهرهها و مناظر به واقعیت نزدیک شد و رنگها بهمالیمت و ماتی گرایید.
کریمیان و جایز 1در مقاله «تحوالت ایران عصر صفوی و نمود آن در هنر نگارگری» به رابطه با اروپا و نمود آن
در نگارگری و اثراتی که این ارتباط در نقاشی عصر صفوی گذاشته است اشاره کرده و با مقایسۀ ویژگیهای
 .1کریمیــان ،حســن و مــژگان جایــز؛ «تحوالت ایران عصر صفوی و نمــود آن در هنر نگارگری» ،دو فصلنامه مطالعات هنر اســامی ،ش ،۱۳۸۶ ،7ص
.88-65
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نقاشــی در دورۀ شــاه اســماعیل و شاه عباس اول ،به بررسی آثار نقاشی این دوره میپردازند .دالواله 2سیاح
فرانســوی که در زمان شــاه عباس به ایران ســفر کرد ،نقاشــی ایران را بســیار ناشــیانه و به دســت اشــخاص
بیاطــاع از هنــر تلقی میکند ،اما شــاردن 3که در زمان شــاه عباس دوم به ایران ســفر کــرد ،رنگهای زیبا و
درخشان در نقاشی ایران را تحسین کرده است.
شاهنامهنگاری در عصر شاه عباس صفوی
در دورۀ صفویــان بــا پیدایــش مکاتــب هنــری تبریــز ،قزویــن و اصفهــان ،توجــه ویــژهای به شــاهنامهنگاری
میشود .این مکاتب «آ کنده از نسخههای آراستۀ شاهنامه با نگارههای جذاب و دلنشین است .شیوههای
ســنتی ایرانی با نیازهای زمان انطباق مییابد و حتی شــاهنامهخوانی و قصهخوانی متون تغزلی و داستانی
ایران ارجمند میشــود .شــاهنامه وســیلۀ بیان عقاید و اندیشههای سیاسی و اجتماعی صفویان برای تودۀ
مردم میشــود .شــاهزادگان برای کتابآرایی شاهنامه به چشم و همچشمی و رقابت میپردازند و زیباترین
نسخهها را از این حماسۀ ایران فراهم میآورند و بدان فخر میورزند» 4.از مهمترین شاهنامههای این دوره

با دستیابی شاه عباس اول
به حکومت در سال 996ق/
1588م نگارگری ایران که
پیشینۀ تابناکی را از عهد
تیموری و اوایل صفوی پشت
سر داشت ،در اوج ترقی سیر
میکرد و نگارگران توانا در
تنوعبخشیدن به کارهای
خود و ابداع شیوههای تازه
و تکاملبخش ،همچنان
راهجویی و رهیابی میکردند.

میتوان به شــاهنامۀ شــاه تهماسبی یا شاهنامۀ هوتون ،شاهنامۀ رشیدا ،شــاهنامۀ شاهعباسی ،شاهنامۀ
شــاهعباسثانی ،شــاهنامۀ شاهســلیمان و شــاهنامۀ قرچقایخان اشــاره کرد .یکی از ویژگیهای برجســتۀ
مکتب اصفهان در تصویرپردازی شاهنامه و بهخصوص شاهنامه مورد بحث ،متأثربودن آن از قدرت وقت،
برای نشاندادن ویژگیهای شاه بوده است.
در طول ســلطنت شــاه عباس یک نســخه از شــاهنامه متناسب با مذهب شیعه منتشــر و نسخۀ دیگری که
بــا دقت بیشــتری بر اســام ســنی اســتوار بــود ،در ترکیه و هند منتشــر گردیــد .در واقع هنرهای تجســمی به
انتشــار دیدگاه آرمانی و مذهبی شــاه عباس و نشــاندادن شخصیت ســلطنتی او میپرداختند که در پی آن
تصویر پادشاه صفوی در چارچوب یک گفتمان رقابتی بر مقام سلطنت با پادشاهان عثمانی و مغوالن هند
مصور میشــد .شــاه عباس به وســیله تعریفهای متعدد از شــخصیت پیچیدهاش از همتایان خود در هند
و عثمانی متمایز شــد .در نقاشــیهای اوایل قرن یازدهم قمری /هفدهم میالدی ،پادشــاه در صحنههای
درباری و در محیطهای تفریحی در حالتی متین و آرام و گاه به عنوان یک حا کم قدرتمند توســط درباریان
احاطه و گاه به عنوان یک عاشــق با بهرهگیری از لذتهای نفســانی با همدم خود به تصویر کشــیده شــده
است.
بــرای نقاشــان صفــوی و پــس از آن دو ســبک متنــی مهــم وجود دارد :در ســبک نخســت ،عنــوان ،عبارت با
جملهای بزرگ و معین به رنگ قرمز و طالیی نوشته میشد و داستان را ذیل آن به صورت خالصه میآوردند
ً
خود نقاشی نیز قابل مشاهده بود .در سبک دیگر
که معموال عنوان قبل از تصویر واقع میشد ،اما گاهی در ِ
شــعر بــا ّ
خط شکســته و در قالــب و معنای «نکوهش» در حد یــک یا دو بیت قبل و گاهی بعــد از تصویر واقع
میشد و هنرمندان را هدایت و به آنان اجازه میداد که تصویر را با متن انطباق دهند.
دربارۀ کتاب شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژ گیهای شخصیتی شاه عباس اول
شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی شاه عباس اول (با تکیه بر نسخۀ 1014ق1605 /م) مقالهای
نگاشتۀ کیشور رضوی است که با ترجمۀ مصطفی لعل شاطری به بازار نشر عرضه شده است.
نویســندۀ مقالــه ،کیشــور رضــوی 5دانشــیار گــروه هنــر و معمــاری اســامی دانشــگاه یالــه امریــکا اســت که از
نگاشتههای او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .2دالواله ،پیترو؛ سفرنامه؛ ترجمه شجاعالدین شفا؛ چاپ دوم ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۷۰ ،
 .3شاردن ،ژان؛ سفرنامه؛ ترجمه اقبال یغمایی؛ ج  ،4تهران :توس.۱۳۶۲ ،
 .4آژند ،یعقوب؛ مکتب نگارگری اصفهان؛ تهران :فرهنگستان هنر ،۱۳۸۵ ،ص .354
5.Kishwar Rizvi, kishwar.rizvi@yale.edu
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• The Safavid Dynastic Shrine: History, religion and architecture in early modern Iran (London:
)British Institute for Persian Studies, I. B. Tauris, 2011
”• “Architecture and the Representations of Kingship during the reign of the Safavid Shah Abbas I,
in Every Inch a King: From Alexander to the King of Kings, eds. Charles Melville and Lynette
Mitchell (Leiden: Brill) 2013.
• “The Suggestive Portrait of Shah ‘Abbas: Prayer and likeness in a 1605 Safavid Shahnama (Book
of Kings),” The Art Bulletin 94/2, (June, 2012).
• “Persian Pictures: Art, Documentation, and Self-Reflection in Bernard and Picart’s Representations
of Islam,” in The First Global Vision of Religion: Bernard Picart’s «Religious Ceremonies and
Customs of All the Peoples of the World,» edited by Lynn Hunt, Margaret Jacob and Wijnand Mijnhardt, (Getty Research Institute), 2010.
• “Art,” Keywords for the Study of Islam, edited by Jamal Elias, (Oxford: One World Press), 2009.
• “Sites of Pilgrimage and Objects of Devotion,” in Shah ‘Abbas: The Remaking of Iran, edited by
Sheila Canby, (London: British Museum Press), publication accompanying exhibition at the British
Museum, 2009.
• “Modern Architecture and the Middle East: The burden of representation,” Modernism and the
Middle East: Architecture and politics in the twentieth century, co-editor, (University of Washington Press) 2008.
• “Art History and the Nation: Arthur Upham Pope and the discourse on ‘Persian Art’ in the early 20th
century,” Muqarnas: Journal of Islamic Art and Architecture, vol 24, (2007).
• “Religious Icon and National Symbol: The Tomb of Ayatollah Khomeini in Iran,” Muqarnas: Journal of Islamic Art and Architecture, vol 20, (2003).
• Modernism and the Middle East: Architecture and politics in the twentieth century (University of
)Washington Press, 2008

ایــن کتــاب ترجمــۀ مقالــۀ The Suggestive Portrait of Shah ‘Abbas: Prayer and Likeness in a Safavid
 Shahnamaرضوی اســت که در جلد  The Art Bulletin ،94منتشــر شــده اســت .در این مقاله نویســنده با
بهرهگیری از شاهنامۀ نسخۀ 1014ق1605 /م .موجود در کتابخانۀ دولتی برلین ،به بررسی تأثیر ویژگیهای
فــردی و ایدئولــوژی شــاه عبــاس اول بــر رونــد مصورســازی داســتانهای شــاهنامه ،بهویژه در ســه ماجرای
کیکاوس ،گرشاســب و تولد و مرگ رســتم پرداخته اســت و نشــان میدهد که هنرمندان پدیدآور این نسخه
تا ّ
حد زیادی در آثار خود عالوه بر توجه به بیان مسائل روز ،واقعگرایی را نیز سرلوحۀ کار خود قرار دادهاند.
نقاشــیهای موجود در شــاهنامۀ فوق مکمل تصاویری هستند که گاهی شاه عباس را پادشاهی قدرتمند و
متین و آرام ،و گاهی عاشقی در کنار همدم خود تصویر کردهاند؛ چرا که از آنها برای نشاندادن نگرشهای
موجود نسبت به سلطنت ،قدرت و باورهای مذهبی در ایران عصر صفوی استفاده شده است.

در طول سلطنت شاه عباس
یک نسخه از شاهنامه
متناسب با مذهب شیعه
منتشر و نسخۀ دیگری که
با دقت بیشتری بر اسالم
سنی استوار بود ،در ترکیه و
هند منتشر گردید .در واقع
هنرهای تجسمی به انتشار
دیدگاه آرمانی و مذهبی شاه
عباس و نشاندادن شخصیت
سلطنتی او میپرداختند
که در پی آن تصویر پادشاه
صفوی در چارچوب یک
گفتمان رقابتی بر مقام
سلطنت با پادشاهان عثمانی
و مغوالن هند مصور میشد.

دو مجموعــه از نقاشــیهای ایــن شــاهنامه بــا تناســب تاریخی خــود به دورۀ شــاه عباس اول و نقــش آنها به
عنوان تصویر مطرح و نشاندهندۀ پادشاه مرتبط میشود .اولین مجموعه از لحاظ محتوا به تصویر عبادت
و زهد ســلطنتی مربوط و موضوعاتی که به اشــعار شــاهنامه توجه دارد ،بهندرت در پیکربندی تصویری آن
یافت میشود .در مجموعۀ دوم دنبالۀ پنج تصویر از زندگی رستم است که این حکایت از طریق رابطه بین
متن و تصویر بررســی شــده و بر این امر تأ کید دارد که چگونه احساســات در مســیری دقیق و نوآورانه مبتنی
بر روزگار صفوی برانگیخته شده است .با این حال متن شاهنامه در تصاویر بسیار ناپایدار است و هیچ یک
از این نسخ یکسان نیست.
برخی از این تغییرات و اصالحات توسط کاتبان به عنوان خالقیت خودسرانه اعمال و برخی ناخواسته بوده
اســت .عالوه بر این اختصار و بســطهای متعددی رخ داده که ممکن اســت این امر واقعی بوده و در نتیجه
ارائۀ سؤاالت در مورد صحت و نیت بسیار پیچیدهتر میشود .با گذشت زمان ،پیکرنگاری رویدادهای مهم
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شاهنامه بسیار پیچیدهتر و اینگونه مصورسازی رواج یافت.
شــاهنامۀ مزبــور میتوانــد اطالعــات ســودمندی در مورد همپوشــانی بین پیکرنــگاری شــاهانه و توصیفی از
تصویر شاه عباس اول در دوران سلطنت و اوج قدرت او در اختیار قرار دهد .این نسخه یک سند مهم برای
بررسی جریانهای اجتماعی و زیباشناختی عصر صفوی است.
ســبک این نســخه به این صورت اســت که عنوانهای متن و تصویر بعدی را معرفی مینماید ،در حالی که
خطوط ،الیۀ دیگری از ادرا ک را برای افزایش خواندن و مشاهدۀ نقاشیها اضافه میکند.
این نسخه خطی در ابعاد  36در  24سانتیمتر و در  764صفحه کتابت شده است که  67صفحۀ آن مصور
اســت6 .کتابــت ایــن اثــر در روز ســوم صفــر ســال 1014ق برابر با  9ژوئن ســال 1605م به پایان رســیده اســت و

برای نقاشان صفوی و پس
از آن دو سبک متنی مهم
وجود دارد :در سبک نخست،
عنوان ،عبارت با جملهای
بزرگ و معین به رنگ قرمز
و طالیی نوشته میشد و
داستان را ذیل آن به صورت
خالصه میآوردند که معمو ًال
عنوان قبل از تصویر واقع
میشد ،اما گاهی در خو ِد
نقاشی نیز قابل مشاهده
بود .در سبک دیگر شعر با
ّ
خط شکسته و در قالب و
معنای «نکوهش» در حد
یک یا دو بیت قبل و گاهی
بعد از تصویر واقع میشد و
هنرمندان را هدایت و به آنان
اجازه میداد که تصویر را با
متن انطباق دهند.

نشــانهای از مکانی که نســخه به آن ارائه شده باشــد وجود ندارد ،اما نشانهای لکهدار در حاشیۀ صفحات
ً
اولیه نشــان میدهد که این نســخه سابقا بخشی از یک مجموعۀ مهم بوده .عالوه بر آن کیفیت باالی متن
و تصاویر نشانگر این است که نقاشیها در یک کارگاه منتسب به دربار خلق گردیده است.
ً
چند نسخۀ خطی مصور ظاهرا به صورت مستقیم و شاید بنا به دستور شخصی شاه برای او تدوین گردیده
اســت .بنابرایــن ممکن اســت فرض شــود کــه این اثر از ســوی یکی از اعضــای عالیرتبۀ دربار صفــوی و برای
ارائۀ به شــاه تخصیص یافته اســت؛ چرا که محتوای شــاهنامه بیشــتر مورد اســتقبال پادشــاهان بود؛ زیرا در
ا کثر نســخههای مصور شــاهنامه ،موضوع اصلی جنگ و دنبالکردن شاهکارهای قهرمانانه و نیز تاجگذاری
ســلطنتی اســت که گاهی در آن زندگی درون کاخ نشــان داده شــده اســت و میتوان نســخه 1014ق را نیز از
آن جمله دانســت .از ســویی نقاشــان اینگونه از شاهنامهها ،در تفســیر بصری ،مفاهیم اصلی خود را صرف
تطبیــق فضایــل قهرمانان با ویژگیهای روحی و جســمی پادشــاه کرده و در فضاســازیهای خود ،رابطهای
خاص بین شاه و خداوند ایجاد میکردند.
این شاهنامه بیشترین تمرکز خود را معطوف به نمایش افتخارات سلطنتی مربوط به دربار شاه عباس اول
بهویژه در زمینۀ نمایش پارسایی و فروتنی او میکند.
پایان سخن آنکه ،شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی شاه عباس اول نگاشتۀ کیشور رضوی با
ترجمۀ مصطفی لعل شــاطری در  104صفحه ،مصور و از ســوی نشــر نینگار در مشهد مقدس در سال 1394
منتشر شده است.

6. Ivan Stchoukine et al,eds, Illuminierte islamische Hadndschriften, Wiesbaden, F. Steiner, 1971, Pp 83-87.
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امپراتوری مغوالن:
از افسانه تا واقعیت
محمد تقوی
اشاره
ایــن نوشــتار ترجمۀ مقالهای اســت که جورج ِلین در ســال  2016دربــارۀ کتاب امپراتوری مغوالن :از افســانه
تــا واقعیــت نوشــته اســت .ایــن کتاب که شــامل چهار بخش و ســیزده مقاله اســت ،در ســال  2015از ســوی
انتشارات بریل منتشر شد و یکی از جدیدترین پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ حکومت مغوالن و ایلخانان
ً
بــه شــمار مــیرود .ویژگــی برجســتۀ کتــاب مذکور این اســت که دیدگاه ســنتی دربــارۀ مغوالن را کــه صرفا به
جنبههای منفی آن تأ کید میکند به چالش میکشد.
ایــن کتــاب اثــری جدیــد و شــگفتانگیز در رابطــه بــا مطالعــۀ تاریخــی امپراتــوری مغــول اســت کــه از ســوی
نویســندهای عا ِلــم که تحلیلهایش همیشــه قابلتوجه بوده نوشــته شــده اســت .پژوهش حاضــر ترکیبی از
مقــاالت جدیــد و پیشتر منتشرشــده اســت که ِا ِگل 1آنها را بعد از بازبینی ،بازنویســی و ادغــام ،در این کتاب
که پژوهشــی در مطالعات انسانشناســی به شمار میرود جمع کرده است .کتاب به چهار بخش غیرمرتبط
با هم تقســیم شــده و هرکدام شامل بررسیهای مستقلی است که مضمون مشترک دارد .چنین ساختاری
سبب میشود تا کتاب از یکسو طیف گستردهای از عالیق مختلف را در برگیرد و از سویی نیز گاه تحلیلهای
عمیقی از موضوع ارائه دهد.
با مطالعۀ مقدمه کتاب درمییابیم که ا گل مدافعی متعهد نســبت به جنبههای مثبت امپراتوری مغول در
قیــاس با محققین قبل از خود اســت که ســخنان منفی ابناثیر دربارۀ ظهور قبایــل مغول را پذیرفته بودند.
عالقــۀ ا گل بــه مغوالن در ابتدا برخاســته از ایلخانان ایران اســت؛ از این جهت کــه او کارآزمودگی ایلخانان را
متأثر از امپراتوری چنگیز میداند .با وجود آنکه نویسنده آسیبهای ناشی از حملۀ مغوالن به ایران را تأیید
میکنــد ،امــا بــر این نکته نیز تأ کیــد دارد که دورۀ ایلخانــی« ،آزادترین دوره برای گروههــای دینی ایران» بود
دگرگونــی ایلخانان و احیای
و مرحلــهای از «تبادالت فرهنگی برجســته» را گشــود .او معتقد اســت کلید این
ِ
اقتصــادی آنــان ،مســیر طوالنی تجاری آنها بود؛ چرا که ســبب میشــد تمام جوامع از مزایای سیاس ـتهای
مغوالن و نگرش سلطنتی آنها بهرهمند شوند.
ا گل دو ویژگی دیگر ماهیت ]حکومتی[ مغوالن را نیز برمیشمرد که اولی رشد پایدار آنها و دومی پذیرش وسیع
مردم جوامع مغلوب از جانب ایشــان اســت .طبقۀ حا کم مغوالن از همان ابتدا متوجه اهمیت دیپلماســی و
توجــه بــه جوامــع پربازده شــدند و دریافتند که تداوم این حمــات و خرابیها نمیتوانــد تضمینکنندۀ بقا یا
رشــد آنهــا باشــد .به عالوه مغــوالن توجه و عالقۀ زیادی بــه علمآموزی و دانش و همچنیــن احترام به عالمان
و دانشــمندان داشــتند .ترویج این خصوصیات ســبب افزایش شــمار زبانشناسان ،مؤسســاتی برای ترجمۀ
اِ گِل ،دنیس؛ امپراتوری مغوالن:

متون ،رشد چندزبانی ،تأسیس مرا کز آموزشی و فناوری و فرا گیری دانش علمی شد.

از افسانه تا واقعیت؛ لیدن :بریل،
.2015

1. Aigle.
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ا گل بیش از آنکه دوره مغول را دورۀ تمدنهای قبیلهای معرفی کند ،از

و مشــروعیت .چنگیزخــان در پــی کســب مشــروعیت بــرای اقداماتــش و

آن به عنوان دورهای از تعامل فرهنگها و اندیشــههای سیاســی ،دینی

تمــام زندگ ـیاش بود .یاران و پیــروان او نیز به مانند او توجه داشــتند که

و زبانــی یــاد میکند .او این تعامل را «بازخوردهای دوجانبه میان شــرق

جایــگاه او مطابــق بــا کتاب مقدس باشــد .ا گل بخش دوم را به مقایســه

دور ،مســلمانان شــرق و غــرب التینــی» میدانــد( .ص  )11بــه طــور کلی

عناصر شــمنی اســامی اختصاص داده اســت و در بخش ســوم به نقش

تأ کید او بر برداشــت و فهم دوســویه است .او در پی توضیح آن است که

تنگریســم در جهانگشــاییهای چنگیز میپردازد .فقط نخبگان مغول

این جبهههای مخالف چه دیدی نسبت به یکدیگر دارند؟ همپیمانان

نبودند که قصد وفقدادن باورهای ســنتی خود با رســوم و عقاید رعایای

سیاســی چگونه با شــرکای خود به تفاهم میرسیدند؟ و هرکدام چگونه

جدید خود را داشتند .این افراد وفادار که در مشاغل مهمی به حا کمان

فهم خود را از جایگاهشــان در نظم جهان جدیدی که در قرن سیزدهم

کافر خود خدمت میکردند ،ناچار به توجیه پذیرش و اطاعت خود از این

میالدی ایجاد شده بود توضیح میدادند؟

حکومت جدید بودند .جوینی شــخصیت برجسته این عصر ،مدعی بود

آغــاز بخــش اول کتاب 2به ارزیابی تاریخنــگاری این دوره اختصاص دارد
تــا ببینیــم نــگاه عامــۀ مــردم بــه ایــن حا کمــان جدیــد چگونه بــود .این
مــردم کــه در شــمار بســیاری از تاریخها و سالشــماریهای سراســر این

5

که «بســیاری از رســوم ایشــان ]یعنی مغوالن[ (یاســا) منطبق با شــریعت
اســت» .ســخنان او حا کــی از تالشها بــرای یافتن راهی برای آشــتی و از
6

بین رفتن شکافی است که در ابتدا تهدیدکنندۀ ارتباط این دو گروه بود.

امپراتــوری بررســی شــدهاند ،حوادث مهمــی را در خاطر دارند که بســیار

بخــش پایانــی کتــاب دربــارۀ ممالیــک مصــر اســت کــه با وجــود حمالت

حائز اهمیت اســت .بســیاری از مورخان ســعی داشــتند تــا در چارچوب

نظامــی جزئیشــان ،بــه لحاظ نمادیــن حائز اهمیــت بودند و تــا آخرین

تاریخی به این تازهواردان بپردازند و حا کمان آنها را در پوشــش گذشــتۀ

ســالهای حکومت ایلخانی تهدیدی بزرگ بهشمار میرفتند .ممالیک

افسانهایشــان به تصویر بکشند .به همین دلیل جوینی در بیان تاریخ

در مخالفــت بــا زندگی فرومایــه تحت لوای ایلخانان کــه بعد از گروش به

خانهــای بزرگ ،مطالبی حماســی از شــاهنامه مــیآورد و چنگیزخان را

اســام به عنوان رهبر امت اســامی شناخته میشدند ،خود را به عنوان

افراسیاب دیگر میداند و بدین شکل او را وارد تاریخ ایران میکند( .ص

قاضیســلطان مطــرح کردنــد که در پی دفــاع از اســام در برابر حا کمان

 )23مستوفی تاریخ منظوم خود را مشتمل بر  75هزار بیت و در راستای

کافــر هســتند .در حقیقــت منازعــات کالمی میــان ابنتیمیــه و ایلخانان

شاهنامۀ فردوسی نوشت؛ همچون جامع التواریخ رشیدالدین فضلاهلل

بیــش از حمــات نظامی به ایرانیان آســیب زد .جالب آنکــه در مقالهای

کــه اغلب با به تصویرکشــیدن حماســه ایرانیان ،میــان تاریخ این دوره و

تأثیر اقدام غازان مبنی بر محاصره ســربازان مســیحیاش بررســی شــده

گذشــتۀ افســانهای ایــران مشــابهت برقرار کــرده اســت .همچنین کتاب

اســت؛ موضوعــی کــه بــه ممالیــک اجــازه داد خلــوص نیــت غــازان را در

شاهنشــاهنامه تبریزی نیز که دو ســال بعد از پایان حکومت ایلخانی به

اســامآوردنش مورد پرســش قرار دهند .متأســفانه ا گل مقاالت دوروتی

اتمام رسید ،در پی پیوند مغوالن ایران با تاریخ ملی ایرانیان است.

کراولســکی دربــارۀ ماهیــت جهــاد از دیــدگاه رشــیدالدین فض ـلاهلل و

فصــل دوم کــه دربــارۀ پرســترجان 3اســت اهمیــت زیــادی دارد؛ چــرا که
کمتــر کتابــی بــه ایــن موضــوع توجــه کافــی کــرده اســت .ا گل بــا تعصب

7

ابنتیمیه را که موجب گسترش اسالم و مسلمانشدن غازان شد از نظر
نگذرانده است.

خاصــی بــه این موضوع میپردازد .ابنعبری کــه با وجود مقاالت علمی

ایــن کتــاب بــا مطالبــی دربــارۀ حکومــت مغــوالن بعــد از دوران چنگیــز

انجامشده ،چهرۀ مبهمی از او باقی مانده است ،موضوع مهم دیگر این

خاتمــه مییابــد .تداوم حکومت برخــی از ترکان بعد از فروپاشــی خانات

فصل اســت .ابنعبری شــخصیت مهمی اســت که بــا نخبگان حکومت

چنگیزی و ادعای ایشــان که حتی بعد از اســامآوردن معتقد بودند که

ایلخانی و جوامع غیر از دوســتان مســیحی ســریانی خود ارتباط داشت.

مشروعیتشان را از میراث چنگیز گرفتهاند ،در اینجا مورد توجه نویسنده

ا گل در ایــن بحــث کوتاه به مقایســه کتــاب ابنعبری ،به عنــوان یکی از

قــرار نگرفتــه اســت .خاتمــه کتاب مبحــث جذابی دربــارۀ تــداوم میراث

عالمــان ســریانی بــا معاصرانــش ،یعنی جوینــی و همچنین نســخههای

مغــوالن در میــان حکومتهای بعــد خود نظیر تیموریــان ،قراقویونلوها

مختلــف کتابش پرداخته اســت .کتاب ابنعبری حــاوی مطالبی دربارۀ

و آققوینلوهاست که پایانی رضایتبخش بر این کتاب جذاب است.

دولتهای 4مختلف است که نویسنده به تنوع آنها توجه کرده است.
دیگــر بخشهــای کتــاب به موضوعاتــی پیرامــون تاریخ میپــردازد :دین
 .2عنوان بخش اول کتاب.The memoria of the Mongols in historical and literary sources :
 .Prester John .3پرسترجان (پادشاه مسيحي افسانهاى خاور دور يا حبشه) .م.
 .4مفهــوم «دولــت» که عنوان هر یک بخشهای این کتاب اســت ،اعم از مفهوم امروزی و سیاســی
این واژه است و بیشتر دال لت جغرافیایی دارد.
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 .5تنگریســم ) (Tenggeri-ismیک مذهب جادویی آسیای میانه است که ترکیبی از شمنباوری،
روحباوری ،توتمپرســتی ،چندخدایی ،یکتاپرســتی و مردهپرســتی اســت که به «شــمنباوری زرد»
)(Yellow Shamanismنیز معروف است( .مترجم).
 .6جوینی؛ تاریخ جهانگشا؛ ترجمه یان بول؛ منچستر :نشر  ،1997 ،MUPص .25
7. Dorothea Krawulsky.
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تازههایناگرشونشر معـریف امجــایل

سخن عشق:
جشننامۀ دکتر حسن انوری؛
زینب خدادادشهری

اشاره
خطۀ آذربایجان خدمات فراموشنشدنی به این مرز و بوم داشته است؛ بهویژه تبریز از ششصد سال پیش
به اینســو مرکز علم و ادب بوده اســت .ریاضیدانان ،موســیقیدانان ،مورخان ،شــعرا و ادبای بزرگی از آنجا
برخاسته و تألیفات گرانبهایی از خود به یادگار گذاشتهاند.

1

یکی از مردان برومند این خطه که شــصت ســال اســت در مســیر علم کوشــش میکند و آثار ارزندهای از خود
به جای گذاشــته اســت دکتر حســن انوری است .کسی که سالها برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم در
دبیرستانها و دانشگاهها کتاب درسی تهیه کرده است .سالها با مؤسسه دهخدا همکاری داشته است و
ســپس با تجربهای که اندوخته اســت گام در راه فرهنگنویســی نهاده و سرپرستی فرهنگهای سخن را به
عهده گرفته است و اینچنین منزلتی واال در گسترش و اعتالی زبان فارسی یافته است.
پشتکار ،مداومت ،تالش بیوقفه ،صبر و استقامت ،تواضع و فروتنی نسبت به تجربه و دانش خود و پذیرش
نقــد و نظــر دیگــران و عشــق بــه کاری که انجــام میدهی ،همه گوشــهای از درسهایی اســت که شــا گردان
استاد از هر روز کارکردن در کنار دکتر انوری در تألیف فرهنگهای سخن آموختهاند .فرهنگی که امروز برای

سخن عشق :جشننامۀ دکتر حسن

انوری؛ به خواستاری علیاشرف

صادقی و محمود عابدی؛ تهران :نشر
سخن 695 .صفحه.۱۳۹۵ ،

دانشجویان و عموم مردم کارگشاترین فرهنگ است.
اســتاد انوری متولد  1312/12/10در شــهر تکاب اســت .وی از نخستین قبولشــدگان در دورۀ فوقلیسانس
دانشــگاه تهــران اســت و در ســال  48دورۀ دکتــری زبان و ادبیات فارســی را بــه پایان رســاند ،در حالی که در
ســازمان کتابهای درســی به تألیف و در دانشگاه هنرســرای عالی (علم و صنعت فعلی) به تدریس مشغول
بود .البته استاد انوری به سبب رویکرد آموزشی که در تألیف آثار خود در تمامی این سالها داشتهاند ،منت
معلمی بر خیل عظیمی از فرزندان این آب و خا ک دارند.
دربــاره ســلوک تألیفــی ایشــان توفیق آثار مشــترک ایشــان نشــان میدهد کــه روش پژوهــش و تألیف گروهی
کــه شــیوهای جاافتــاده و رایــج در جوامــع علمــی مدرن اســت تا چه میــزان در آثار ایشــان نمود یافته اســت.
برای مثال در ســری «مجموعه ادب فارســی» ،آثار ارزشــمندی از قبیل گزیدۀ اشــعار رودکی ،غمنامۀ رســتم
و ســهراب ،رزمنامــۀ رســتم و اســفندیار و نمونههــای دیگــری را با همکاری مرحوم اســتاد جعفر شــعار تألیف
 1.سخن عشق ،ص .5
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معریفامجایل
کردنــد .مجموعــه آثــار دســتوری ایشــان از دهۀ پنجاه تا تألیف دســتور زبان فارســی  1و  2با همــکاری مرحوم
ً
دکتر حســن گیوی به ثمر نشســته اســت و نهایتا فرهنگ بزرگ ســخن و دیگر فرهنگهای ســخن که همگی
از همکاریهــای علمــی و گروهــی پدید آمدهاند ،همگی شــاهدی بر ســیرۀ مرضیه و حا کــی از روحیه و منش
مشارکتجویی و التزام به رویکردهای نوین علمی است.
نکتــۀ بســیار مهــم دیگــری که در باب آثــار و فعالیتهای دکتــر انوری باید بــه آن توجه کرد و مهم شــمرد و از
همــه مهمتــر بایــد آن را آموخــت ،روشــمندی این آثــار و توجه و تقیــد و التزام دکتــر انوری به مقولــۀ روش در
حوزۀ پژوهش و نگارش اســت .یکی از شــواهد روشــن این ادعا گزیدۀ معروف ایشان از غزلیات سعدی است
کــه در انتخــاب غزلیــات و درجهبنــدی آنها بر اســاس نوعی امتیازبندی با مشــارکت اهــل ذوق و علم و ادب،
شــیوهای بدیع به کار بردهاند .در باب روشــمندی فرهنگ ســخن نیز نیازی به تأ کید و یادآوری نیست؛ چرا
که صاحبنظرانی چون دکتر علیاشــرف صادقی و داریوش آشــوری و نیز دیگران بهاجمال یا بهتفصیل از آن
سخن گفتهاند.

2

معرفی اثر
خواســتاری دکتــر علیاشــرف صادقــی و دکتــر محمــود عابــدی بــه پــاس یــک عمــر
کتــاب ســخن عشــق بــه
ِ

کتاب سخن عشق به
خواستاری دکتر علیاشرف
ِ
صادقی و دکتر محمود
عابدی به پاس یک
عمر فرهنگپروری و
دانشگستری و به انگیزۀ
بزرگداشت شخصیت واالی
انسانی دکتر حسن انوری
توسط گروهی از دوستان
و دوستداران پیشکش وی
شده است.

فرهنگپــروری و دانشگســتری و بــه انگیزۀ بزرگداشــت شــخصیت واالی انســانی دکتر حســن انوری توســط
گروهی از دوستان و دوستداران پیشکش وی شده است.
اثــر بــا مقدمــهای از دکتــر علیاشــرف صادقی بــا تمجیدی از علمــا و ادبای خطــۀ آذربایجان و نقشــی که این
ســرزمین در دو ســدۀ اخیر در ورود عموم و فنون جدید به ایران داشــته اســت و یادی از دکتر حســن انوری و
پیشکش این اثر به وی آغاز میشود.
در ادامــۀ اثــر «زندگینامــۀ خودنوشــت حســن انــوری» در بیــش از هفتــاد صفحه آمده اســت کــه از خاطرات
دســتنویس دکتــر انــوری در ســالهای گونا گــون برگرفتــه شــده اســت .در ایــن زندگینامه از شــخصیترین
مســائل از قبیــل ورشکســتگی پــدر و هذیــان حین بیماری و ختنهشــدن به چشــم میخورد تا مســائل مهم
جامعه آن روز مثل فعالیت فرقه دموکرات در آذربایجان ،حوادث مربوط به انقالب اسالمی در دانشگاه و جز
آن تا فعالیتهای علمی و آموزشی دکتر انوری.
در ادامه ،بخش مقاالت اهدایی که به حضور اســتاد انوری پیشــکش شــدهاند ،شــامل  39مقاله میباشــد؛
 36مقالــه تألیفــی و  3مقالــه ترجمه با عنوانهای «آرامگاه بابا طاهر»« ،روابط اشــخاص» و «الفاظ دخیل از
پهلوی اشکانی در مندایی».
در صفحات پایانی کتاب نیز تصویرهایی از دکتر انوری در جوانی و میانسالی به چشم میخورد.
اینک معرفی مختصری از تعدادی مقاالت این اثر ارائه میشود:
* «پزشــک» و «سرشــک» در شــاهنامه (نکتــهای لغــوی و طبــی) عنــوان اولین مقاله کتاب اســت که سـ ّـجاد
آیدنلو در این مقاله به بررسی موارد کاربرد واژه سرشک در اشعار زبان فارسی در تعیین معنای لغوی و طبی
ِ
آن پرداخته و در پایان از متخصصان طب ســنتی درخواســت کرده اســت که ا گر دربارۀ موضوع توضیحات و
ً
شواهدی دارند حتما منتشر کنند.
* محمد ابراهیمپور در مقالهای با عنوان ّ
«منت خا ک درت بر بصری نیست که نیست» طرز و طریق حیات
علمی اســتاد انوری و ویژگیهای آثارشــان به لحاظ روششــناختی را بررســی و به برخی جنبههای مهم آن
اشاره کردهاند.
 .2برگرفته از مقالۀ «منت خاک درت بر بصری نیست که نیست» از کتاب سخن عشق.
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* مقاله نصراهلل امامی با عنوان «مطالعۀ میانمتنی دیوان حافظ و خســرو و شــیرین نظامی» به محورهای
تأثیرپذیــری دیــوان حافظ از منظومۀ خســرو و شــیرین نظامــی در حوزههای تضمین ،شــباهتهای لفظی ـ
معنایــی ،معنایــی ـ مضمونــی و واژ گان و ترکیبات میپردازد و در نتیجۀ پژوهش نیز آورده اســت که حافظ در
زبان ،بیان ،تصاویر و  ...متأثر از نظامی ،بهویژه منظومۀ خسرو و شیرین بوده است.
* در ادامه محمد پارسانســب (دانشــیار دانشگاه خوارزمی) در مقالهای با عنوان «توصیف ساخت دستوری
گویــش تاتــی اشــتهاردی» بــه توصیــف و تحلیل ســاختارهای دســتوری ایــن گویــش ،از رهگــذر پرداختن به
مقوالتی چون مصدر و ســاخت آن ،ســاخت فعل ،انواع و کاربرد آن ،نوع رابطۀ فعل با ســایر اجزای جمله ،و
باالخره نهاد و مفعول در جمله بپردازد.
* «خاقانــی و ســیبویه» عنــوان مقالــهای اســت کــه در آن محمدرضــا ترکــی ابیاتــی از خاقانی را کــه در دیوان
خویــش آورده و بــه ســخنی از ســیبویه اشــاره کــرده و آن را بررســی کــرده و کوشــیده بــا توجه بــه دیدگاههای
ســیبویه در مورد صواب و خطا در زبان و مبحث ضرورت شــعری ،نکته و اشــارۀ موجود در ســخن خاقانی را
توضیح دهد.
* آبراهــام ویلیامــز جکســن ایرانشــناس نامــدار آمریکایی در یکی از ســفرهای خود در ســالهای پایانی قرن
گذشــتۀ هجری شمســی ،پیش از به قدرترســیدن رضاشــاه ،چند روزی را در همدان به ســر برده است و به
زیارت آرامگاه باباطاهر رفته است ،گزارشی از این دیدار نوشته است که مسعود جعفری جزی با ترجمۀ این
نوشتۀ کوتاه با عنوان «آرامگاه باباطاهر» و تقدیم آن به جشننامۀ استاد دکتر حسن انوری ،خود را در صف
ارادتمندان آن استاد دانشمند جای داده است.
«مال» من؟» نوشــتۀ غالمعلی حــداد عادل نیز از دیگر مقاالت چاپشــده در کتاب
* مقالــۀ
ِ
««بــرای» مــن یا ِ

ســخن عشــق اســت که به موضوع تغییرات زبانی در دهههای گذشــته در رابطه با اضافۀ ملکی و اســتعمال
«مال »...میپردازد.
کلمۀ
ِ
«برای »...به جای ِ
* در مقالۀ «شر ححالنویسی در حوزۀ عرفان و تصوف :حقیقتگویی یا حکایتسازی؟» سیما رحمانیفر بر
آن اســت تا تصویری از ذهنیت پیشــینیان در خصوص شر ححالنویســی در حوزۀ عرفان و تصوف ارائه دهد
و به مقایسۀ آن با اصول معتبر شر ححالنویسی نیز پرداخته است.
* در یکــی دیگــر از مقالههــای کتــاب ســخن عشــق با عنــوان «فرهنگهــای مورد نیــاز که تألیف نشــدهاند»،
غالمحســین صدریافشــار بــه موضــوع فرهنگنویســی پرداختــه اســت .وی دوازده عنــوان فرهنــگ را کــه
جایشان را در زبان فارسی خالی میدانسته ،به دلیل پرهیز از دوبارهکاری و تقلید معرفی کرده است.
ً
* در زبان فارسی شمار بسیار زیادی واژۀ عربیتبار وجود دارد .دستورپژوهان عموما یا این واژهها را همچون

در ادامۀ اثر «زندگینامۀ
خودنوشت حسن انوری»
در بیش از هفتاد صفحه
آمده است که از خاطرات
دستنویس دکتر انوری در
سالهای گوناگون برگرفته
شده است .در این زندگینامه
از شخصیترین مسائل
از قبیل ورشکستگی پدر
و هذیان حین بیماری و
ختنهشدن به چشم میخورد
تا مسائل مهم جامعه آن روز
مثل فعالیت فرقه دموکرات
در آذربایجان ،حوادث مربوط
به انقالب اسالمی در دانشگاه
و جز آن تا فعالیتهای
علمی و آموزشی دکتر انوری.

واژههایی بسیط در نظر گرفتهاند و از بحث دربارۀ آنها پرهیز کردهاند یا با توسل به قواعد صرف زبان عربی به
تحلیل آنها پرداختهاند .عالءالدین طباطبایی در مقالۀ «وامواژههای عربی و دستور زبان فارسی» کوشیده
از منظری متفاوت با دو رویکرد ذکرشده به این واژهها بنگرد.
* در مقالۀ «بررسی مثلها در شعر نو» از یوسف عالی عباسآباد با پژوهش در آثار یازده تن از شاعران معاصر،
مثلهای شعر آنان استخراج و حوزۀ کاربرد آنها تجزیه و تحلیل شده است.
* محمــود فتوحــی رودمعجنی در مقالۀ «بالغت حذف در غزل ســعدی» انواع حذف و ارزش بالغی آنها را در
غزل سعدی بررسی کرده و حذفهای سعدی را نوعی نادستورمندی هنری و در عین حال شاخصۀ سبکی
وی برمیشمرد.
* بســیاری از زبانهــا مثــل زبانهــای ایرانــی باســتان ،انگلیســی باســتان ،التیــن ،عربــی ،آلمانــی و جــز آن
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ویژگــی جنــس داشــتهاند .جنــس واژگانــی معموال در همــۀ زبانها یافت میشــود ،ولی جنس دســتوری در
زبانهای کمتری یافت میشــود .ایران کلباســی در مقالۀ «جنس در زبانها و گویشهای ایرانی» به بعضی
از گویشهای امروز ایرانی که دارای ویژگی جنس دستوریاند میپردازد.
* همان طور که از عنوان مقاله «فرهنگ کودکان سخن ،خاطرات و تجربیات با دکتر حسن انوری» مشخص
اســت ،منیــژه گازرانی در این نوشــتار بــه ذکر خاطراتی از دکتر انــوری پرداخته و روند تألیــف فرهنگ کودکان
سخن را در تمام مراحل آن شرح داده است.
سخن پایانی
آنچــه در نبــود اســتادان برجســته و ّ
مبــرز و کالسهای پربــار و آموزنده ،بهویژه در ســالهای دورتر ،تســکین
یشــمار آنان بود ،آثار ارزشــمند عدهای از استادان زبان و
شــوق عالقهمندان و پاســخی برای پرســشهای ب 
ِ
ادب فارســی بود که با صبغهای آموزشــی تألیف و منتشــر میشــد و به دست طالبان میرســید .از میان این

گــروه از اســتادان و مشــایخ ،گروهــی بنا به دالیلــی خاصتر بودنــد و در میان خاصان ،عدهای انگشتشــمار
تشــماران اخص بود و هست و به جان میخواهیم که
ص و اســتاد دکتر حســن انوری از جملۀ این انگش 
اخ 
همچنان باشد.

3

«خاقانی و سیبویه» عنوان
مقالهای است که در آن
محمدرضا ترکی ابیاتی
از خاقانی را که در دیوان
خویش آورده و به سخنی
از سیبویه اشاره کرده و آن
را بررسی کرده و کوشیده با
توجه به دیدگاههای سیبویه
در مورد صواب و خطا در زبان
و مبحث ضرورت شعری،
نکته و اشارۀ موجود در سخن
خاقانی را توضیح دهد.

شــیوه تربیتی و شــا گردپروری اســتاد انوری شــگفت بود و این هیچ عجیب نیســت از اســتاد انوری چرا که به
گواه آنچه خود ایشان در زندگینامه خودنوشت قلم زدهاند ،وقتی در سالهایی که مأمور تألیف کتابهای
درســی بودهاند درســی با عنــوان «بخواه ،یاد بگیر ،امتحــان کن» در یکی از کتابهای درســی درج میکنند
و از بــزرگان ایرانــی که شــرح قدرت ارادۀ او و عشــقش را به آمــوزش در آن درس میآورند ،یکی میرزا تقیخان
امیرکبیــر بــود و از کســی چــون دکتر انوری بعید نیســت کــه اینچنین درســی را در کتابهای درســی فرزندان
ایرانزمیــن بگنجانــد ،وقتــی قــدرت اراده و عشــق بــه آمــوزش در وجــود خود ایشــان موج میزنــد ،همچون
امیرکبیر.
این کتاب مختصر ادای دینی است به مقام شامخ آن استاد بزرگوار.

 .3کتاب سخن عشق ،ص .93
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دایرههای مینایی :پژوهیش در تاریخ
کیهانشنایس در تمدن اسالمی
زینب خدادادشهری
اشاره
از زمانــی کــه درســت نمیدانیم ،بســیاری از اقوام ســتارگان را خدا میدانســتند و همین راه پرســش در باب
ماهیت آنها را بر ایشان میبست .این اعتقاد البته یک وجه مثبت هم داشت و آن این بود که به کنجکاوی
همیشــگی آدمیــان دربارۀ جهــان انگیزۀ دیگری میداد .چــون همین اعتقاد به خدایی موجودات آســمانی
ایجــاب میکــرد که آنها را در زندگی و سرنوشــت خود مؤثر بدانند ،بســیار عالقه داشــتند کــه رفتار موجودات
آســمانی را نه تنها توصیف ،بلکه پیشبینی کنند تا شــاید از نتایج نامطلوب آن در امان بمانند .از یک ســو
ً
مثال ماهگرفتگی و خورشــیدگرفتگی را نتیجۀ قهر خدایان میدانســتند و از ســوی دیگر میدیدند که برخالف
بســیاری از بالهای زمینی چون ســیل و طوفان و زلزله ،در وقوع این دو پدیده نظمی هســت که پیشبینی
آن را ممکن میکند.

مینایی :پژوهشی در تاریخ

کیهانشناسی در تمدن اسالمی؛

علــم نجــوم در دل ایــن دوگانگــی پدیــد آمــد و تــا مدتها همچنــان در بنــد آن مانــد .البته اعتقــاد صریح به
خدایی ستارگان ،بهتدریج با ظهور دینهای توحیدی از میان رفت ،اما اجزایی از آن باقی ماند ،بهویژه که
این اعتقاد ،ا گرچه در گذشــتههای دور به صورت یک اعتقاد دینی ظاهر میشــد ،در واقع بر چیزی اســتوار
ً
بود که ظاهرا همۀ مشــاهدات آدمی بر آن گواهی میداد و جای انکار نداشــت :برخالف جهان خا کی ما که
َ
همه چیز در آن دســتخوش تغییر اســت و کمتر چیزی بر یک حال و روال میماند ،جهان ســتارگان همیشــه
بر یک صورت است.

گمینی ،امیرمحمد؛ دایرههای

مقدمه از حسین معصومی

همدانی؛ تهران :نشر حکمت سینا و

پژوهشکدۀ تاریخ علم 364 .صفحه،
.1395

1

تاریخ علم هیئت در دوران اسالمی ،یکی از مهمترین مباحث نظری است که جایگاه و اهمیت آن در تاریخ
کیهانشناســی از یونــان باســتان تــا انقــاب علمی قــرن هفدهم مغفــول مانده اســت .علم هیئــت در اوایل
تمــدن اســامی نیــز زیاد مــورد توجه نبود و تأثیرگذارترین آثار هیئت دوران اســامی در قــرن هفتم هجری به
دســت ســه تن از اهل علم آن روزگار ،نصیرالدین طوســی ،مؤیدالدین ُعرضی و قطبالدین شــیرازی نوشــته
شــد کــه امــروز بعضــی از آنها مثــل التذکرة فــی علم الهیئه طوســی نه تنهــا تصحیــح انتقادی شــدهاند ،بلکه
ترجمه انگلیسی آنها عرضه شده است .کتاب الهیئه ُعرضی تصحیح شده و خالصهای از مطالب آن معرفی

و تحلیل شــده اســت ،اما هیچ یک از ســه اثر جامع قطبالدین شــیرازی در هیئت :نهایة اإلدرا ک فی درایة
األفال ک ،اختیارات مظفری و التحفة الشــاهیه تصحیح نشــده اســت و تا همین اواخر محتوای هیچ کدام از
 .1دایرههای مینایی ،مقدمه به قلم حسین معصومی همدانی ،صفحات ط-ی.
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این سه اثر به روش علمی معرفی و تحلیل نشده بود.

2

در ایــن نوشــتار کتــاب «دایرههای مینایی» معرفی میشــود که بــه قلم آقای امیرمحمــد گمینی در موضوع
کیهانشناسی به بررسی و تحلیل آثار قطبالدین شیرازی پرداخته است.
معرفی اثر
پژوهــش حاضــر نــه یک شــرح و نــه یک گــزارش صرف از محتــوای آثــار هیئت ،بلکه گزارشــی اســت تاریخی،
تحلیلی و مقایسهای از دستاوردها و تحوالت علم هیئت که به تفکیک روند تاریخی مباحث عرضه میشود.
مباحــث این اثر در ســه فصل ســامان یافته اســت که در ادامه بــه صورت مختصر بر محتــوای فصول مروری
داریم.
فصل اول با عنوان «کیهانشناسی علمی در یونان و تمدن اسالمی» مقدمهای است بر جایگاه و نقش آثار

تاریخ علم هیئت در دوران
اسالمی ،یکی از مهمترین
مباحث نظری است که
جایگاه و اهمیت آن در
تاریخ کیهانشناسی از یونان
باستان تا انقالب علمی
قرن هفدهم مغفول مانده
است .علم هیئت در اوایل
تمدن اسالمی نیز زیاد مورد
توجه نبود و تأثیرگذارترین
آثار هیئت دوران اسالمی
در قرن هفتم هجری به
دست سه تن از اهل علم
آن روزگار ،نصیرالدین
طوسی ،مؤیدالدین ُعرضی و
قطبالدین شیرازی نوشته
شد

هیئت در تمدن اسالمی و ریشههای یونانی آنها و مفاهیم و روش علمی بهکاررفته در این آثار .در این فصل
دربــاره رابطــه فلســفه طبیعــی و علم و روشهــای تجربی منجمان برای کشــف ترتیب و مدلهای هندســی
چرخش ســیارات دور زمین بحث میشــود که کلیت کیهانشناســی تمدن اســامی را میســازد .در ادبیات
تاریخ علم ،استفاده از لفظ کیهانشناسی برای اشاره به آثار هیئت در یونان و تمدن اسالمی مرسوم است،
اما برای اینکه با کیهانشناســی اســطورهای یا کیهانشناســی برآمده از متون دینی خلط نشــود ،در اینجا از
صفت «علمی» برای آن استفاده شده است.
ابتدایــی علــم نجــوم مهمترین هدف در بابل باســتان ،طراحی یک روش یــا فرمول عددی بود که
در دوران
ِ

بتواند موقعیت ســیارات و پدیدههای آســمانی را «پیشبینی» کند که برای شــناخت شکل عالم و چگونگی
بهوجودآمدن آن ،باید به اسطورهها و داستانهای مذهبی مراجعه میشد.
بابلیها نظم حرکات سیارات نسبت به گذر زمان را پیدا کرده بودند و میتوانستند با رسم جداولی از حرکات
مختلــف آنهــا ،زمــان کســوف و خســوف و نیز زمان طلوع و غروب و بازگشــت ســیارات و حتــی رؤیتپذیری و
موقعیــت ماه در آســمان را پیدا کنند ،اما نجوم بابلیها فاقد ماهیت هندســی بــود؛ یعنی دربارۀ مدار اجرام
سماوی و شکل عالم چیزی برای گفتن نداشت.
یونانیها با اســتفاده از دســتاوردهای نجوم بینالنهرین و هندســۀ اقلیدســی طرحی نو در ایجاد مدلهای
هندسی برای پیشبینی دقیقتر موقعیت سیارات یافتند که نسبت به روشهای بابلی برتریهای بسیاری

داشــت .ماهیت هندســی نجوم یونانی باعث شد که آهستهآهسته نقش دومی نیز برای این علم پیدا شود
و آن شــناخت شــکل عالم و اندازۀ آن بود .یونانیها متوجه شــدند که میتوان با اســتفاده از هندسه ،عالوه
بر تعیین موقعیت سیارات و پدیدههای نجومی ،فاصله و شکل سیارات و زمین را نیز با دقت ریاضی خوبی
به دست آورد و این آغاز کیهانشناسی علمی بود.
همزمان با تولد هندسه و نجوم هندسی در یونان ،نوعی دانش عقالنی که بدان فلسفه طبیعی (طبیعیات،
فیزیــک) 3گفتــه میشــد در یونــان و جهان یونانیمآب رشــد کرد .هدف فلســفۀ طبیعی کــه بخش مهمی از
اندیشــههای فلســفی آن روزگار را تشــکیل میداد ،شــناخت عقالنی علل طبیعی و قواعد کلی حا کم بر عالم
بود و به دلیل روش قیاســیاش ،بیشــتر به دنبال کشــف علل پدیدههای طبیعی بود تا پیشبینی ریاضی یا
توصیف چگونگی آنها.

4

ُ
عامل تفاوت میان فلســفۀ طبیعی و علومی چون نجوم و اپتیک قدیم (علم المناظر ،نورشناســی هندسی)،
 .2دایرههای مینایی ،ص .1
3. Knowledge of nature

 .4دایرههای مینایی ،ص .8-7
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بیشتر از آنکه در موضوع باشد در روش بود .روش طبیعیات روش لمی است که از مقدمات عقلی به کشف
مجهــوالت اقــدام میکنــد ،در حالــی کــه هیئــت با اســتفاده از هندســه و ریاضیات بــه روش انــی از مقدمات
پسینی یا مشاهدتی به کشف علت پدیدهها میپردازد.

5

در این فصل خواهیم دید که کیهانشناســی یونانی از کجا آغاز شــد ،چگونه ارتباط فلســفۀ طبیعی و نجوم
کشــمکشهایی در کیهانشناســی تمدن اســامی ایجاد کرد و نقش ابنهیثم و دیگر نویســندگان هیئت در
ایجاد این ارتباط پر تنش چه بود.
فصــل دوم بــا عنــوان «کیهانشناســی ســازگار با طبیعیــات نزد منجمــان مراغه» بخــش اصلی ایــن کتاب را
تشکیل میدهد که شامل مباحث مناقشهبرانگیزی است میان منجمان مراغه در قرن هفتم هجری بر سر
مرکزیت و ســکون زمین ،ترتیب ســیارات نسبت به آن و فرایندهای مدلسازی بطلمیوسی و غیربطلمیوسی
در علــم هیئــت اســامی .گفتنی اســت که هیــچ کدام از منجمــان مراغه به غیر از طوســی ،آثــار مهم نجومی
خود را در مراغه ننوشــتهاند و انتســاب ایشــان به مراغه تنها به دلیل آن اســت که دمی از زندگی علمی خود
را در رصدخانه مراغه به سر بردهاند .در این فصل پس از معرفی مدلهای بسیط بطلمیوسی و ویژگیهای
ریاضی هر یک ،نشان میدهیم فرایند مدلسازی از الگوهای رصدی تا هیئت نهایی افال ک نزد بطلمیوس
چــه مراحلــی را میگذرانــد .در نمایــش تصویــری ایــن مدلهــا افزون بــر روش دیگــر پژوهشــگران در طراحی
مدلها با دوایر مجرد ،تالش شــده اســت که شــکل مقطع مجســم این افال ک نیز با کیفیت مناســب عرضه
شود .همچنین برای معرفی بهتر مدلهای نجومی در این فصل ،شبیهسازی رایانهای تهیه شده است که
میتواند در معرفی و شناخت جزئیات مدلها مفید باشد.
در بخشهایــی از فصــل دوم میخوانیــم کــه« :طوســی بــرای ســاختن رصدخانــه ،جمعــی از ریاضیدانــان
و منجمــان را از شــهرهای مختلــف بــه مراغــه دعــوت کــرد .مؤیدالدین ُعرضی کــه در علم هندســه و طراحی
ابزارهــای رصــدی ماهر بود از دمشــق ،نجمالدین کاتبی از قزوین ،فخرالدیــن اخالطی از تفلیس ،فخرالدین
مراغــی از موصــل و نجمالدیــن بغدادی از جمله این دانشــمندان بودند .طوســی ســرانجام بــا محییالدین
مغربــی ،قطبالدیــن شــیرازی و جمعــی دیگــر از حکمــا و دانشــمندان جوان ،علمــای مراغــه را تکمیل کرد.
ســاختن رصدخانه در 656ق آغاز شــد .طوســی در کنار رصدخانه مراغه کتابخانهای بســیار بزرگ تأســیس
کرد و بنا به فرمان هال کو کتابهای بســیاری که از بغداد ،دمشــق ،موصل و خراســان غارت شــده بود به آن
کتابخانه آورد .در همان دوران قطبالدین شــیرازی دانشــمند جوانی بود که در ســن  24ســالگی طبابت در
بیمارســتان مظفری شــیراز را رها کرد و در جســتجوی دانش به مراغه ســفر کرد و در زمره شا گردان طوسی و
ُعرضی درآمد .طوســیُ ،عرضی و شــیرازی را میتوان بزرگترین هئیتدانان قرن هفتم دانســت که با عرضه
مدلهای غیربطلمیوسی سازگار با طبیعیات ارسطویی و بحث و بررسی براهین منجمان پیشین توانستند
ً
6
دوران نسبتا طالیی دیگری در نجوم دوره اسالمی ایجاد کنند».

همزمان با تولد هندسه و
نجوم هندسی در یونان،
نوعی دانش عقالنی که بدان
فلسفه طبیعی (طبیعیات،
فیزیک) گفته میشد در
یونان و جهان یونانیمآب
رشد کرد .هدف فلسفۀ
طبیعی که بخش مهمی از
اندیشههای فلسفی آن روزگار
را تشکیل میداد ،شناخت
عقالنی علل طبیعی و قواعد
کلی حاکم بر عالم بود و
به دلیل روش قیاسیاش،
بیشتر به دنبال کشف علل
پدیدههای طبیعی بود تا
پیشبینی ریاضی یا توصیف
چگونگی آنها.

فصــل ســوم بــا عنوان «میــراث علمی مراغــه» درباره ادامه ســنت مراغه در آثــار نجومی قرون هشــتم به بعد
اســت .نتیجهگیــری نهایــی دربــاره جایــگاه معرفتــی علم هیئت در شــرق تمدن اســامی در مقایســه با غرب
جهان اسالم و عاقبت کار آن نیز در انتهای این فصل قرار گرفته است.
پس از شــکوفایی علم هیئت در قرن هفتم ،موج جدیدی از تألیف آثار جامع و مختصر هیئت ایجاد شــد که
تأثیر کتابهای هیئت قرن هفتم بر آنها کموبیش دیده میشود .نسخههای این آثار به صورت کتابهای
مســتقل و شــر حهایی بر آنها در کتابخانههای ایران و جهان بهوفور وجود دارد .آشــنایی با این آثار از دو نظر
اهمیت دارد .اول اینکه نشان میدهد علم هیئت تا قرن چهاردهم هجری همچنان فعال بوده است .دوم
 .5دایرههای مینایی ،ص .28-26
 .6دایرههای مینایی ،ص .92-89
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اینکه موجب میشود تأثیر کتابهای جامع هیئت بهویژه تذکره طوسی و تحفه شیرازی بر این آثار بهخوبی
ً
7
هویدا شود؛ زیرا معموال نام این دو نفر و آثارشان در این متون بیش از هر نام دیگری تکرار میشود.
بایــد توجه داشــت که تاریــخ نجوم در تمدن اســامی بههیچوجه محدود به آثار هیئت معرفیشــده در این
کتــاب نمیشــود ،بلکــه بخش مهــم و بزرگتــر آن ،به زیجهــا و دیگر حوزههای نجــوم محاســباتی و ابزارهای
نجومی مربوط میشــود که در این کتاب بدانها نپرداختهایم .در این پژوهش عالوه بر بررســی علم هیئت
نــزد منجمــان متقدم چــون ابوریحــان بیرونی ،تمرکز بر آثــار هیئت منجمــان مراغه ،یعنی طوســیُ ،عرضی و
شیرازی است.
سخن پایانی
اصطــاح کیهانشناســی 8امــروزه بــه یــک رشــته علمــی دانشــگاهی اطــاق میشــود کــه در قرنهــای اخیــر
پیشرفتهای بسیاری در شناخت عالم بزرگمقیاس داشته است .این علم از سویی با فیزیک نظری پیوند

قطبالدین شیرازی دانشمند
جوانی بود که در سن 24
سالگی طبابت در بیمارستان
مظفری شیراز را رها کرد
و در جستجوی دانش به
مراغه سفر کرد و در زمره
شاگردان طوسی و ُعرضی
درآمد .طوسیُ ،عرضی و
شیرازی را میتوان بزرگترین
هئیتدانان قرن هفتم
دانست که با عرضه مدلهای
غیربطلمیوسی سازگار با
طبیعیات ارسطویی و بحث
و بررسی براهین منجمان
پیشین توانستند دوران
ً
نسبتا طالیی دیگری در نجوم
دوره اسالمی ایجاد کنند».

دارد و از ســوی دیگر پیوندی با مشــاهدات بهدستآمده از رادیوتلسکوپها و تلسکوپهای پرتوهای مرئی
یا گاما و  ...دارد .کیهانشناسی نوین همچنین در نیمقرن اخیر به طور گسترده به مبحثی که میتوان آن
را «کیهانزایی» 9نام نهاد توجه پیدا کرده اســت و دربارۀ ســاختار عالم در پرتو تاریخچۀ آن پژوهش میکند،
ولی بسیار پیش از آنکه کیهانشناسی نوین به کیهانزایی بپردازد ،اسطورهها دربارۀ چگونگی زایش کیهان
سخن میگفتند.

10

نجــوم یونانــی تمــام تــوان خــود را در کتاب غنی و ارزشــمند مجســطی بطلمیــوس به نمایش گذاشــت .این
کتاب پس از ترجمه به زبان عربی در قرون متقدم اســامی توانســت منشــأ ایجاد آثار گونا گون علمی در عالم
اســام شــود .علم «هیئت» که نمایندۀ وجه کیهانشناسانه این آثار در تمدن اسالمی است ،آهستهآهسته
از دیگر رشــتههای نجوم جدا شــد و به یک رشــتۀ خاص و مســتقل از دانش نجوم تبدیل شــد .رشــتههای
دیگر نجوم اسالمی در کنار علم هیئت و در ارتباط با آن بودند ،ولی هیچ کدام از لحاظ هدف با آن اشترا ک
نداشتند ،بلکه نمایندۀ وجه پیشبینیکننده و محاسباتی نجوم مثل علم زیجها و تقویمها بودند و هدف
آنها محاســبۀ جدولهای عددی برای پیشبینی موقعیت اجرام ســماوی و گا هشــماری بود .علم ابزارهای
نجومی مثل اسطرالب ،ساعت آفتابی و علم مواقیت که دربارۀ زمان سپریشده از روز و تعیین اوقات شرعی
بود ،دیگر رشــتههای نجوم دورۀ اســامی را تشــکیل میدادند .علم هیئت در دورۀ اسالمی شاخهای از علم
نجــوم بــا هــدف پژوهش ریاضی در ســاختار ّکمی و کیفی موجودات بســیط یا ســاختارهای بزرگمقیاس در
عالم ،یعنی زمین و افال ک آســمانی بر اســاس مشــاهده و براهین هندســی بود .همان طور که از این تعریف
معلوم میشود ،جنبۀ ریاضی و نیز تکیه بر مشاهده ،اساس این علم را تشکیل میداد ،ولی این علم هیچگاه
از ریشــههای یونانــی خــود جــدا نشــد و میتــوان تاریخچۀ آن را تــا قدیمیترین آثــار علمی در یونان باســتان
ردیابی کرد.
علم هیئت در تمدن اســامی به شــاخههای مختلفی تقسیم میشود :هیئت افال ک ،هیئت زمین ،فواصل
و اندازههای اجرام سماوی و جغرافیای ریاضی .علم هیئت یا هیئت عالم عنوانی است که میتوان آن را به
نظریهپردازیهای علمی برای شناخت ساختار افال ک و موقعیت زمین در عالم اطالق کرد.
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