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أثر المحتسب
فی الدراسات النحویة
روح ّ
الله شهیدی
احتجــاج بــر قرائــات قرآنی و توجیه آنها به لحاظ قواعد ادبی و زبانی از دغدغههای دانشــیان مســلمان بوده
اســت که بهویژه پس از نگارش کتاب «قراءة الســبعة» ّ
توســط ابوبکر احمد بن موســی بن مجاهد (م324هـ)
شــکلی منســجم و منضبــط بــه خویــش گرفــت« .المحتســب» خامــه ریختــۀ ابوالفتــح عثمان بــن ّ
جنی هم

نگاشتهای از این لون است .ابن ّ
جنی این کتاب را در پی کتاب « ّ
الحجة» ابوعلی فارسی (م377هـ)  -استاد
خویــش  -نگاشــته ،با ایــن تفاوت که ّ
الحجة ابوعلی فارســی احتجــاج بر قرائتهای هفتگانــۀ ابنمجاهد و
ّ
ّ
المحتســب احتجاج بر قرائتهای شــاذ است .مراد او از قرائتهای شاذ هم قرائتهای دیگر جز قرائتهای
ّ
هفتگانه اســت .دکتر حازم حلی در نگاشــتۀ خود با دســتمایه قراردادن المحتســب ،پژوهشهای نحوی
ابــن ّ
ضمــن توجیــه قرائــات را پیش دید نهاده اســت .کتاب در یــک مقدمه ،یک تمهیــد 12 ،باب و
جنــی در
ِ
خاتمه سامان یافته است.
مقدمه به زندگی ابن ّ
جنیّ ،
معرفی مختصر المحتســب و مروری بر فصلهای پژوهش حاضر گذشــته است.
(ص )14-9در تمهیــد از پیدایــش و ّ
تطور احتجاج بر قرائات(ص ،)22-15گونههای اختالف قرائت (ص-23

 ،)25اســباب اختــاف قرائــت (ص ،)32-26قرائتهــای هفتگانــۀ ابن مجاهــد و انتقادات بــر آن (ص-32
ّ
 ،)38مفهومشناسی قرائتهای شاذ (ص )41-38و موضع فقها(ص ،)44-41لغویان و نحات (ص)59-44
اســتاد ابن ّ
جنی اســت و
در برابر آنها ســخن گفته اســت .در پی آن از ابوعلی فارســی یاد کرده اســت؛ همو که
ِ

بر روش علمی ابن ّ
جنی اثری ژرف نهاده اســت .از همین روســت که بعد از این با مباحثی چون زندگینامۀ
جنــی(ص ،)63-59تأثیــر ابوعلی فارســی بر ابــن ّ
مختصــر ابوعلــی فارســی و ابــن ّ
جنــی ( )66-63و دالیل آن

الحجــة» و «المحتســب» (ص )75-72روبهرو می شــویم .نقدهای ابن ّ
(ص ،)71-68مقایســۀ روش « ّ
جنی
بر ابن مجاهدّ ،
اهمیت المحتسب در مباحث صرف و نحو و درهمتنیدگی و تداخل مباحث صرفی ،لغوی و

نحوی در کتاب از دیگر موضوعاتی است که در بخش تمهید بدان اشاره رفته است( .ص)78-76
ّ
جواز جمع أب به صورت أبون و أبین)،
باب نخست (ص )89-81با این مباحث در پیوند است :اسماء سته ( ِ
ّ
ّ
ّ
بســتن «أفعل فعالء» بر جمع ســالم) ،جمع
جمع مذکر ســالم (روایی جمع
ِ
مثنی (جواز ارادۀ جمع از مثنی)ِ ،
ُ
َ
ّ
بستن آن به صورت مؤنث سالم) و تنویندادن به
وزن مفرد از ف َعل به ف ُعل و جمع
جواز تغییر ِ
مؤنث سالم ( ِ
ِ
الف الحاق (الحاقی دانستن الف در قرائت علی ً
تقوی من اهلل)
ِ
مختلــف معرفههاســت و در آن به تفاوت معنایــی واژه در
محــور بــاب دوم ( )138-93موضــوع نکــره و انــواع
ِ
ِ

صــورت معرفــه یــا نکرهبــودن ،هممعنایی اســم جنس نکره با اســم جنــس معرفه،
آوردن معرفه،
جــواز نکــره ِ
ِ
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حــرکات ضمیــر ،حــذف ضمیــر ،جواز عطف مســتقیم و بدون تأ کید بــر ضمیر مرفوعی ،فصل دانســتن ضمیر
ِ
ََ
بدون قصـ ِـد مدح و
در آیــه و تغییــرات اعرابــی بــر پایــۀ آن ،ضمیــر شــأن ،دخــول الم تعریف بر اس ـمهای علــم ِ
کردن اســم منصرف ،اسم اشــاره (هذی به جای هذه) ،اسماء موصول
بزرگداشــت ،غیرمنصرف ،غیرمنصرف ِ
(روابــودن ّ
توجــه بــه معنا در جمع یا مفردآوردن اســم موصــول یا فعلی که در جملۀ صله آمده اســت/حذف
عائد صله) و آوردن الم تعریف بر جمله می پردازد.

احتجاج بر قرائات قرآنی و
توجیه آنها به لحاظ قواعد
ادبی و زبانی از دغدغههای
دانشیان مسلمان بوده است
که بهویژه پس از نگارش
توسط
کتاب «قراءة السبعة» ّ
ابوبکر احمد بن موسی بن
مجاهد (م324هـ) شکلی
منسجم و منضبط به خویش
گرفت« .المحتسب» خامه
ریختۀ ابوالفتح عثمان
بن ج ّنی هم نگاشتهای از
این لون است .ابن ج ّنی
این کتاب را در پی کتاب
« ّ
الحجة» ابوعلی فارسی
(م377هـ)  -استاد خویش
 نگاشته ،با این تفاوتکه ّ
الحجة ابوعلی فارسی
احتجاج بر قرائتهای
هفتگانۀ ابنمجاهد و
المحتسب احتجاج بر
قرائتهای ّ
شاذ است.

ســومین باب کتاب به «مبتدا و خبر و نواســخ آن» ویژه اســت(ص .)195-141حذف مبتدا ،جواز تقدیم خبر
ّ
ّ
بر مبتدا ،حذف خبر ،مذکرآوردن کان علیرغم مؤنتبودن اســم آن ،شــناختهتربودن اســم کان بر خبر آن،
امــکان آمــدن ضمیر شــأن یــا نکره به عنوان اســم کان ،تقدیم خبر کان بر آنّ ،
تامهشــدن کان ،زیادت باء در
«ان» ،حذف خبر ّ
خبر لیس ،إن شــبیه به لیس و عمل آن ،فتحهدادن به همزه در ّ
«ان» ،عدم عمل ما بعد

ّ
«إن» در مــا قبــل آن ،إن و أن مخففــه از ثقیلــهّ ،
لکن ،ال نفی جنس ،تعلیق و الغا ،تضمین و افعال دو مفعول
طلب از جمله مباحث نحوی است که ابن ّ
جنی به گاه توجیه پارهای از قرائات بدانها پرداخته است.
مســائل مربــوط بــه «فاعل و نائب فاعل» چهارمین باب کتاب را تشــکیل داده اســت( .ص )236-199فاعل
ّ
ّ
ّ
ظاهر و مضمر ،رفع فاعل به فعل ّ
مقدر ،مؤنثآوردن فعلهایی که فاعل آن مذکر است ،ولی به ضمیر مؤنث
ِ
ّ
ّ
مؤنث و فعل فاصله افتاده است یا فاعل جمع ّ
مکسر است ،مذکرآوردن فعلهایی
اضافه شده یا بین فاعل
ّ
که فاعل آن مؤنث است ،جمالت در جایگاه فاعل قرار نمیگیرند ،اسباب ذکر نائب فاعل ،افعالی که قابلیت

مجهولشدن را دارند و مجهولکردن فعل دو مفعولی از جمله موضوعات این بخش است.
باب پنجم دربارۀ «منصوبات» اســت و بیان میکند که قواعد مربوط به مفعول به ،نصب مفعول به به فعل
محــذوف ،منصوبشــدن بــه دلیــل مدح ،حذف فعل قــال ،حذف مفعول بــه ،حذف دو مفعــول ،نصب بنا
بــر نــز ع خافض ،باب تناز ع ،باب اشــتغال ،ظروف ،اســتثنا ،آمدن حال از ضمیرّ ،
تعدد حــال ،تقدیم حال بر
ذو الحــال ،آمــدن حــال به صورت مصدر ،جمله و شــبه جملــه ،حذف رابط حال و ذو الحــال و تمییز چگونه
ّ
توانسته است ،ابن ّ
جنی را در توجیه برخی از قرائتها شاذ یاری رساند.
ششــمین بــاب کتــاب بــه «مجــرورات» و نقــش قواعــد مربــوط بــه آن در احتجاجــات ابــن ّ
جنــی بــر قرائتها
جاره چون باءِ ،من ،الم ،إلی ،حاشــا؛ حذف ّ
اختصــاص دارد( .ص )348-305مســائل پیرامــون حــروف ّ
جار
ِ
و مجرور ،وجه شــباهت ّ
جار و مجرور به فعل ،مجرورشــدن به واســطۀ مجاورت ،راههای رهاشــدن از التقای
فصــل مضــاف از مضــاف إلیــه ،معنا و مفهومی کــه اضافه القــا می کند ،حذف نــون جمع به
ســا کنین ،عــدم
ِ
هنگام اضافه و حذف مضاف موضوع سخن در این بخش است.

بــاب هفتــم میگویــد که ابــن ّ
مبحث «مصدر و مشــتقات (عمل ،ســاختار و ســاختار آنها)»
جنی چه ســان از
ِ
نحــوی قرائتهــا بهره جســته اســت .عملکــردن مصدر ،نشســتن مصــدر در جایگاه اســم فاعل،
در توجیــه
ِ

عملکردن اســم فاعل ،ابنیۀ مصدر ،جمع بســتن مصدر ،اضافهکردن مصدر ،آمدن مصدر به صورت ضمیر،
مقایســۀ بــار معنایــی مصــدر و اســم فاعل ،نصب بنــا بر مصدربــودن (مفعول مطلــق) ،آمدن فعل یا اســم در
ُ
جایگاه مصدر ،صفت بر وزن فعال و داللت آن ،صفت مشــبهه ،اســم مکان ،صیغه مبالغه و افعل تفضیل از
جمله موضوعات باب پیش گفته است.
هشتمین باب از فعل مدح « ِن َ
عم» و تلفظهای گونهگون آن پرده برمیدارد( .ص )400-399
ِ
قواعد
بازتاب موضوع «توابع» را در المحتســب پی میگیرد (ص )464-403و نمونههایی از کاربرد
باب نهم
ِ
ِ
صفــت ،اســم و مفردبــودن آن در اصــل ،روابــط بین موصوف و صفت ،جانشــینی صفت به جــای موصوف و
ّ
حــاالت مختلــف آن ،توصیــف به مصدر و افادۀ مبالغه از آن ،وصف صفت ،آمدن صفت از محل و نه از لفظ،
ّ
تأ کیــد ،عطــف ،حذف اســم و حرف عطف ،عطف بر محــل ،عطف جملهها ،عطف شــبه جمله ،فصل میان
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معطــوف و معطــوف علیــه ،زائدهبــودن واو از دیدگاه کوفیــان ،برخی حروف عاطفه چــون أو ،بل ،أم و معانی
ّ
ّ
خاص آنها ،بدل اســم از اســم ،فعل از فعل ،اســم ظاهر از ضمیر ،کل از کل ،اشــتمال ،منادا ،ندبه و ترخیم را
در ّ
موجه جلوه دادن قرائات نشان میدهد.
ّ
قواعد اســماء فعل (مثل علیــک ،دونک ،عندک ،هیت ،وی ،اف ،هیهات) ،اســماء صوت ،عدد،
بــاب دهم
ِ
ّ
اضافهشــدن عدد ،حکایت حال و جمله ،آمدن ضمیر به جای تاء تانیث ،جمع کثرة و قلة ،اســم نســبت و
ّ
قواعد مربوط به لفظ «کل» را در المحتسب پی می جوید( .ص)500-467
ّ
بــاب یازدهــم دربــارۀ عوامل نصب و جزم و رفــع فعل مضار ع ،نون تأ کید و فعل معتــل بحث میکند-503( .
 )561چنــد و چــون دربــارۀ الم تعلیــل ،نصــب بــه أن ّ
مقــدره ،مصدر ّ
مــؤول بر آمــده از ترکیب حــروف ناصبه و
ّ
مثل ّلمــا ،الم امر ،ال نهی ،عطف بــر مجزوم ،جزم
فعــل،
ِ
حــواب جــزا بــا «واو» ،ماهیت «لن» ،جــوازم مضار ع ِ
ّ
ـواب طلب ،رفع
مضــار ع معتــل األخر ،جــزم مضار ع مضاعف ،ادوات شــرط ،فاء جواب شــرط ،مضار ع در جـ ِ
هدف
فعل مضار ع ،نون تأ کید ثقیله و خفیفه ،حرکت فعل مضار ع معتل اآلخر ،خذف الم از معتل اآلخر با ِ
ّ
األول از جمله قواعدی اســت که ابن ّ
معتل ّ
راســتای احتجاج به برخی
جنی آنها را در
تخفیف ،فعل مضار ع
ِ
قرائتها به کار بسته است.

مباحث باب دوازدهم دربارۀ قســم ،اســتفهام ،حذف همزۀ استفهام ،ما اســتفهامیه ،تنبیه به «أال» ،اضمار
معنای «أی» و حذف یکی از دو حرف زائد است( .ص)581-565
«قد» ،ال نفی ،ال زائده ،إن نافیه ،أن به
ِ
نتایج پژوهش خود اشاره
کتاب با
ِ
بخش «خاتمه» به فرجام میرسد(ص )587-585و نویسنده به برخی از ِ

میکند .برخی از این نتایج عبارتند از:

 .1ابن ّ
جنی در المحتســب نتوانســته همۀ قرائات را ّ
غفلت قاری اشــاره
موجه ســازد و به ضعف آن و خطا و ِ
کرده است.
تقلید ابوعلی فارسی نمانده و نقدهایی بر او وارد ساخته است.
بند
ِ
 .2او در کتابش در ِ
کن بغداد) میتازد
 .3او در نحو پیرو مدرسۀ نحوی بصره است؛ چرا که بر بغدادیان (نحات کوفی
ِ
مسلک سا ِ
و بزرگان مدرسۀ بصره چون سیبویه ،اخفش ،مازنی و ّ
مبرد را یاران و هم دیدنان خویش میداند.
کتــاب «أثر المحتســب فی الدراســات النحویة» با پژوهشــی دقیــق ،درونمایۀ کتاب ابن ّ
جنی را واشــکافته و
فهرست موضوعی ّ
مفصلی از مسائل نحوی آن را به همراه نمونه ارائه کرده است ،مسائلی که پیش از این در
ّ
تو در توی اســتدال لهای او بر درســتی قرائات پنهان گشــته بود و ا کنون به ّ
همت دکتر حازم حلی رخ نموده
ِ
ّ
است .باشد که ّ
سرشت در هم تنیده و چند سویۀ دیگر آثار ادبی متقدمان را دریابد.
همتی این چنین،
ِ
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کتاب «أثر المحتسب
فی الدراسات النحویة» با
پژوهشی دقیق ،درونمایۀ
کتاب ابن ج ّنی را واشکافته
و فهرست موضوعی ّ
مفصلی
از مسائل نحوی آن را به
همراه نمونه ارائه کرده است،
مسائلی که پیش از این در
تو در توی استداللهای او بر
درستی قرائات پنهان گشته
ِ
بود و اکنون به همّت دکتر
حازم ّ
حلی رخ نموده است.
باشد که همّتی این چنین،
ِ
سرشت در هم تنیده و چند
سویۀ دیگر آثار ادبی ّ
متقدمان
را دریابد.
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پنج سفرنامه؛ ژاپینهای دیدار
کننده از ایران در
دهه  1920میالدی
الهام بادینلو
سفرنامهنویسی قالبی است که نویسنده در آن مشاهدات خود را در طول سفر از اوضاع شهر و سرزمینهایی
کــه بــه آنجــا مســافرت کــرده مینویســد و گــزارش میکنــد .در ایــن آثــار نویســنده اطالعاتــی ماننــد موقعیت
جغرافیایــی ،اوضاع اجتماعی ،دینی ،فرهنگی ،سیاســی و تاریخی یــک منطقه و همچنین اطالعات فراوانی
در مــورد زبــان ،معماری ،بناها ،بازارها و آداب و رســوم اهالی مناطق مورد بازدیــد خود را در اختیار خواننده
قرار میدهد.
يکی از کشــورهايی که ســنت ايرانشناســی و اسالمشناســی قابل توجهی دارد کشــور ژاپن است .ژاپنیها بر
اســاس فرمان ســال  1635امپراتورشــان از ســفر به خارج از کشور منع شــده بودند ،اما از سال  1854ارتباط
بــا خارجیهــا از ســر گرفته شــد .دولت میجی ،هیأتــی ژاپنی را در ســال  1880به ایران و عثمانی فرســتاد 1که
در واقــع اولیــن گــروه ژاپنیها در ایران بودنــد .در حقیقت ژاپن که در پی نهضت تجدد (1868م) به تالشــی
همهســویه و پردامنــه بــرای ســاختن خــود از درون برآمــد ،نا گزیر دید کــه در صحنۀ جهانی نیــز حاضر و پویا
باشد .این همه با هدف اعتالی مملکت و همسری یافتن با قدرتهای غربی و سرانجام برتری یافتن بر آنها
بود؛ هدفی که بزرگمردان با عزم آن روزگار ،پیش پای ملت نهاده و همه توش و توان کشور را برای رسیدن
به آن بســیج کرده بودند .چنین بود که کمی بیش از یک دهه نگذشــت که نخســتین هیئت ســفارت را به
دربار قاجار فرستادند و پس از آن نیز کسانی به عنوان مأمور رسمی ،سیاح و محقق به ایران آمدند .اما ژاپن
نخســتین ســفارت خود در غرب آســیا را در اســتانبول پایتخت عثمانی گشود و تا بعد از جنگ جهانی اول در
ایران نمایندگی دیپلماتیک نداشت.
رجــب زاده در مقالــهای دربــارۀ نخســتین ایرانیپژوهان ژاپنی نوشــته اســت :شــاید بتوان گفت کــه اولینبار
دو عضــو مقــامدار هیأتــی که در ســال 1880م1327/.ه.-ق .از ســوی دولت ژاپن به ایــران آمدند به این کار
پرداختند و شــرحی هرچند کوتاه در سفرنامههایشــان آوردند .این دو یکی یوشــیدو ماســاهارو عضو وزارت
خارجه و رئیس این هیأت و دیگری فوروکاوا نوبویوشــی عضو لشــکری این سفارت هرکدام سفرنامۀ مفصلی
پنج سفرنامه؛ ژاپنیهای دیدار کننده
از ایران در دهه  1920میالدی؛ نوئی

دا ئی شیرو؛ ترجمۀ هاشم رجبزاده

نوشــتهاند کــه در آن بــه ادبیــات فارســی اشــاره دارند .بعدهــا مســافران دیگری کــه از ژاپن به ایــران آمدند،
بهخصــوص در اواخــر قــرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم ،تجربههای تــازهای پیدا کردند و جزئیات بیشــتری
نوشــتند .با نزدیکشــدن جنگ با روس ( )1904-1905ژاپن عالقه و توجه بیشــتری به ایران نشــان میداد و

و کینجی ئه اورا؛ تهران:طهوری،
.1394
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مســافران بیشــتری از سرزمین آفتاب به اینجا میآمدند که شماری از آنها در جامۀ جهانگرد و راهب بودایی
و خبرنگار روزنامه به ایران میآمدند ،اما پیداست که همه میخواستند شناخت بیشتر و بهتری برای ژاپن
از ایران ،همسایۀ جنوبی روسیه در دیگر سوی آسیا پیدا کنند؛ زیرا که زمامداران و دستاندرکاران سیاست
میدانستند که دیر یا زود با همسایۀ شمالی درگیر خواهند شد.

2

در مقایسه با مسافران دیگر کشورها که از چند صد سال پیش به ایران آمده و سفرنامه نوشتهاند ،ژاپنیها
خاص مالحظهاندیش و محافظهکار خود کمتر اظهار نظر صریح و روشــن ،بهویژه در انتقاد
با شــیوه و منش
ِ

از احوال و رویدادها یا کار و کردار مردم کردهاند ،اما چون از ســویی بیشــتر ژاپنیهای نســلهای پیش برای
کار و مأموریت به ایران آمده و به هر روی میبایســت گزارشــی به دســتگاه متبوع خود میدادهاند و از ســوی
ی رفته اســت که ایرانیان ،دس ـتکم در
دیگر هم ســفرنامه یا خاطرهنویســی آنها به ژاپنی بوده (و احتمال نم 
آیندۀ نزدیک ،از محتوای آن آ گاه شوند) فکر و احساس واقعی خود را به قلم آوردهاند.

3

کتاب پنج سفرنامه :ژاپنیهای دیدارکننده از ایران در دهۀ  1920میالدی
ایــن کتــاب کــه گــزارش پارســی پنــج ســفرنامه و خاطرات ایــران را در بــردارد ،شــرح زندگــی و کار چهــار تن از
فرستادگان ژاپنی در ایران و نیز یادنامۀ یکی از این فرستادگان است .در اینجا این پنج سفرنامه را به اختصار
معرفی میکنیم:

سفرنامۀ اول :دیدار ایران و بینالنهرین /نوئیدا ئیشیرو ( 1924 - 1923م)
نوئیدا ئیشــیرو ،مأمور وزارت خارجه ژاپن ،در ســال  1923همراه گروهی برای بررســی مصلحت ایجاد دفتر
نمایندگی و نیز انعقاد عهدنامۀ بازرگانی که گفتوگوی آن از ســالها پیش میان نمایندگان سیاســی ایران و
ُ
ژاپــن در بعضــی پایتختهــای اروپایی در میان بود بــه ایران آمد .این رفت و برگشــت او و همراهانش نه ماه
و نیم طول کشــید و وی پس از برگشــتن به ژاپن جریان ســفر و دیدهها و یافتههایش را در بیســت بخش ،زیر
عنــوان اوضــاع ایــران و عراق در پنج شــماره از مجلۀ چیری کیوءایکو منتشــر کرد .منابع معاصر ایرانی شــمار
اعضای هیأت نوئیدا را به تفاوت شش تا دوازده تن نوشتهاند .سفر این گروه همزمان بود با ریاست وزرائی
رضاخــان و نوئــیدا چنــد بــار به دیدن این نخســتوزیر مقتــدر ایران رفــت .وی و همراهانش حــدود یکصد
روز در تهــران ماندنــد و بررســیهای گونا گونــی کردنــد .او شــناختن فکر و احســاس ایرانیها نســبت به ژاپن
و ژاپنیــان را مهمتریــن هــدف مأموریــت خــود یاد کــرده و گفته اســت که بــرای یافتن حقیقت حال ،ســوای
مقامها و مأموران کشوری و لشکری ،با قشرهای گونا گون مردم از روزنامهنویس و نمایندۀ مجلس و دیگران
پرسوجو کرده .نوئیدا هچنین شــرحی دربارۀ شــرکت نفت انگلیس و ایران ،اقلیم و جغرافیا و اقوام ایران،
جمعیــت تهــران ،ضعــف حکومت قاجار و احمد شــاه ،قدرتیافتن ســردار ســپه ،گزارش آمــار بازرگانی میان
ایران و ژاپن و نیز فعالیت تجار آلمانی در ایران را نوشته است.

ُ
سفرنامۀ دوم :یاد تهران /اوچییاما ایواتاروء ( 1927-1926م)
ایواتاروء اوچییاما ( )1890-1967در دومین سال سلطنت رضاشاه برای افتتاح نمایندگی دیپلماتیک ژاپن
به ایران آمد و یک سال (مهر  1305تا مهر  )1306در تهران مقیم بود .وی در این مدت به عنوان دبیر سفارت

در مقایسه با مسافران دیگر
کشورها که از چند صد
سال پیش به ایران آمده و
سفرنامه نوشتهاند ،ژاپنیها
با شیوه و منش ِ
خاص
مالحظهاندیش و محافظهکار
خود کمتر اظهار نظر صریح
و روشن ،بهویژه در انتقاد از
احوال و رویدادها یا کار و
کردار مردم کردهاند ،اما چون
از سویی بیشتر ژاپنیهای
نسلهای پیش برای کار و
مأموریت به ایران آمده و به
هر روی میبایست گزارشی
به دستگاه متبوع خود
میدادهاند و از سوی دیگر
هم سفرنامه یا خاطرهنویسی
آنها به ژاپنی بوده (و احتمال
نمی رفته است که ایرانیان،
دستکم در آیندۀ نزدیک ،از
محتوای آن آگاه شوند) فکر
و احساس واقعی خود را به
قلم آوردهاند.

ژاپن در اســتانبول و مأمور آن نمایندگی در تهران معرفی شــده بود و در واقع ســمت رســمی نداشــت .پس از
مرگ وی در  77ســالگی ،انجمن بررســی تاریخی ایالت کانا گاوا یادنامهای به افتخار او منتشــر کرد ،با عنوان
«یادگار  77سال زندگی ایواتارو اوچییاما».
ســفرنامه و خاطــرات وی کــه شــرح داســتانی اقامت یــک ســالۀ او در تهــران و مقدمات این مأموریت اســت
یاد تهران در ماهنامۀ کلک منتشــر شــد .این ســفرنامه با آنکه
با ترجمۀ فارســی هاشــم رجبزاده زیر عنوان ِ
 .2رجبزاده ،هاشم؛ «ایرانپژوهی ژاپنیها»؛ اطالعات حکمت و معرفت ،سال یازدهم ،ش.5
 .3رجبزاده ،هاشم؛ «سفرنامههای ژاپنی ایران»؛ نامه انسانشناسی ،ش  ،4پاییز و زمستان  ،1382ص.217
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از نظــر تحقیــق تاریخــی و شــناختن احــوال سیاســی آن روزگار ارزش

ناروسه که مقام دبیری در ردۀ دیپلماتیک داشت ،در دنبالۀ ماموریتش

چنــدان نــدارد ،تصویــری از حــال و هــوای آن ســالها و وضع تــازۀ ایران

در مســکو بــه تهران آمد و جانشــین آقای «ن» شــد ،اما از بخــت بد بر اثر

پــس از تغییــر ســلطنت به دســت میدهــد .اوچییاما بــه تمایل و تالش

کمبود مواد غذایی تازه (و ویتامیندار) تحمل ناخوشی را نداشت .او در

مقامهای ایرانی برای بهرهمندشدن از اصل برابری در مناسبات خود با

تهران درگذشــت ،و جســدش را (به رسم ژاپن) در کوهی در حومۀ تهران

دولتهــای قوی اشــاره دارد ،اما دربارۀ مردم ایــران و زندگی ایرانیان جز

در کورۀ موقتی که برای این کار ساخته بودند ،سوزاندند.

دو سه نکتۀ پیرامون رفتار خدمۀ ایرانی خود که برآمده از معتقدات آنها

ســفرنامۀ پنجــم :دیــدارم بــا رضاشــاه :شــرح باریابی نخســتین
وزیرمختار ژاپن نزد رضا شاه /کاساما آ کیئو ( 1929م)

سفرنامۀ سوم :سفرنامۀ ایران /کوروئیتا کاتسومی ( 1928م)

کاســاما آ کیئو نخســتین وزیر مختار ژاپن در ایران بود که با اســتوارنامۀ

کوروئیتــا کاتســومی ( )1874-1946دانشــمند تاریــخ ژاپــن و اســتاد

رســمی در تاریــخ  10دســامبر  1929برابــر بــا  19آذر  1308بــه تهران رســید

دانشــگاه امپراتــوری توکیو و تخصص او در اســناد کهــن تاریخی بود .وی

و تــا  23ا کتبــر  1932برابــر بــا  1آبــان  1311در ایــران مأمــور و مقیــم بود .او

رســالۀ دکتری خود را در موضوع «گونههای اسناد تاریخی ژاپن» گذراند

مــردی اهل فضــل ،محقق ،تاریخدان ،هنرشــناس ،و صاحب قلم بود و

و از ســال  1936بــه بررســی آثار تاریخــی پرداخت و به ظاهر ســفر ایران او

پس از پایان مأموریتش در ایران خاطرهها و یافتههای خود را در کتابی

هــم در پیجویــی همین رشــتۀ تحقیق بود .کوروئیتا شــرح ســفر ایران

بــا عنــوان ســرزمینهای بیابان :ایــران؛ عربســتان؛ ترکیه منتشــر کرد که

خــود را در ســخنرانیای کــه به دعــوت انجمــن ِکی ِمی ترتیــب یافته بود

مجموعــهای پر محتــوا در معرفی تاریخ ،تمــدن ،فرهنگ و جامعۀ ایران

گفته و متن آمادهشــدۀ این ســخنرانی تحت عنوان گفتار دربارۀ ســفر به
ایران منتشر شده است.

است.
وی در ســفرنامۀ خود نوشته است :از فراموش ناشدنیترین تجربههایم

وی گفتــه کــه در ســفرش بــه ایران مأموریت رســمی نداشــته و از ســوی

در ســالهای زندگی در خارج از ژاپن ،دیدار و گفتگو با رضا شــاه در کاخ

دستگاهی حمایت نمیشده است و فقط به توصیۀ معاون وزیر خارجۀ

گلســتان اســت .او همچون اژدهایی که ]در افسانههای چین و ژاپن[ بر

عنوان مقامهای حکومت
ژاپن سفر انگلیس در توکیو ،سفارشنامهای به
ِ

بال ابر و باد در آســمانها اوج میگیرد ،بر شــهباز اقبال نشســته و بخت

بوده ،سخنی نگفته است.

انگلیســی هند به او داد که با نشــاندادن آن و سفارشــی که سرکنســول

یــار و قهرمان شــده بــود .تهران ،پایتخــت ایران ،در جلگ ـهای به بلندی

ژاپنــی در بمبئــی کرد توانســت در اینجا رویداد ورود به عــراق را بگیرد .او

چهــار هــزار پــا افتــاده و هوایش همیشــه خشــک و آفتابی اســت .تقدیم

گفته است که در سفر ایران گروهی سه نفره بودند که هیچ کدام فارسی

استوارنامهام در یک روز ابری در ماه دسامبر سال ( 1929دی ماه )1308

بخت نیک ،کنســول ایران
نمیدانســته و مترجمی هم نگرفته بودند .از ِ
ّ
در بمبئی که به مرخصی به ایران میرفت در کشــتی از کراچی تا بوشــهر

انجــام گرفــت .کوه دماوند که ما ژاپنیها آن را «فوجی ایران» مینامیم،
با بر و دوش برف پوشــیده بروشــنی پیدا بود  ...رضا شــاه در میانۀ تاالر

همسفرشان بوده و راهنمایی و یاری فراوان کرده است.

در ورودی ایســتاده بــود .او مــردی بلنــد قامــت ،بــه باالی
و نزدیــک بــه ِ

وی وصفــی از دیدنیهــا و فراوردههــای ایــران و جلوههایــی ماننــد کاریز
در بیابان و باغهای شــیراز و پارچه و مخملبافی در کاشــان آورده ،اما از
دیــدار بــا مقامها و مردم ایران یاد نکرده اســت .وی در تحســین زیبایی
و گیرایی کوه دماوند گفته اســت :ا گر همۀ حاصل سفرم به ایران دیدن
دماوند بوده باشد ،این سفر به رنج و دشواریهایش میارزد.

ســفرنامۀ چهــارم :آرمیــده در خــا ک ایــران (یادنامــۀ ناروســه
شونسوکه) /تایرا تیزوء (1929م)
ّ
نویسندۀ ژاپنی مقالهای را به یاد
تایرا تیزؤ ( )1894-1978اندیشــمند و

دوســت جوانمرگش ناروســه شونســوکه نگاشــته و گزارش فارســی آن در
این کتاب آمده است.

حــدود شــش پا ،و خــوش انــدام مینمود ،و وقار شــاهانه داشــت .او آن
روز لبــاس رســمی با نوار آبی پوشــیده ،و باالترین نشــانهای ایران را به
ســینه زده بــود .کنار رضا شــاه ،تیمورتاش ،وزیر دربــار و گردانندۀ واقعی
دستگاه حکومت در آن روزها ،و (محمدعلی) فرزین وزیر خارجه که پس
از چندی وزیرمختار ایران در آلمان شد ،ایستاده و به من چشم دوخته
بودند.

پایان کالم اینکه کتاب «پنج سفرنامه :ژاپنیهای دیدارکننده از ایران در
دهه  1920میالدی» با ترجمۀ هاشــم رجبزاده و کینجی ئهاورا از ســوی
نشــر طهوری در ســال  1394در پانصد نســخه و  170صفحه منتشر شده
است.

در بخش  21خاطرات اوچییاما از مأموریتش در ایران که گزارش فارسی
آن در ایــن کتــاب آمده ،از ناروســه چنین یاد شــده :شــنیدم که چندی
پــس از رفتــن مــا از تهــران دیپلمــات جوانی با آینــدۀ امیدبخــش ،به نام
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عشق و تالش
خاطرات حجتاالسالم و المسلمین
محمدجواد حجیت کرمانی
فاطمه یاقوتی
ا گر یک شخصیت سیاسی در دوران فعال زندگی خود به دالیل گونا گون نتواند رویدادهای جاری در اطراف
خــود را آشــکارا شــرح دهــد؛ صبر میکند تــا در دوران فراغــت و در محیط امن و آرام فرصت برای نوشــتن آنها
اختیار کند تا آن را همان زمان یا سالها بعد به دست انتشار بسپارد .به همین دلیل خاطره یکی از عوامل
ثبت تاریخ برشمرده می شود و این دست کتابها در صدر منابع تاریخی معاصر قرار میگیرند .خواندن این
روایتهای دســت اول دو امکان به دســت میدهد :رســیدن به تحلیلهای شــخصی و سپس موشکافی در
خاطرهها به قصد روشنگری.
تاریــخ شــفاهی نوعــی شــیوه جمــعآوری و آمادهســازی اطالعــات تاریخــی از طریــق ضبــط مصاحبــه بــا
شــرکتکنندگان در رویدادهــای تاریخی اســت .تاریخی شــفاهی از دهــه  1940با ضبط مطالــب روی نوار آغاز
شــد .تاریخ شــفاهی مبتنی است بر مصاحبۀ رودررو با تاریخسازان و مصاحبه پژوهشگر تاریخ با نقشآفرین
تاریــخ در مورد تجربیات خاصی که دارد .بهرهجســتن از روایات شــفاهی به عنــوان یک منبع تاریخی ،امری
همیشگی در تاریخنگاری هر ملیتی است.
پایگاهها و گروههای مختلفی وجود دارد که به جمعآوری خاطرات اشخاص و گروههای سیاسی میپردازد
که نمونه هایی از آن را در ذیل خواهیم آورد:
 .1دفتر ادبیات انقالب اســامی حوزه هنری که از ســال  72توســط هدایت اهلل بهبودی و مرتضی ســرهنگی
با گردآوری تاریخ شــفاهی ســالهای انقالب ( )57-39شــروع به کار کرد .خاطرات ســیدعلیا کبر محتشمی
پــور ،مرتضــی الویــری ،جواد منصوری جهانگیر تفضلــی ،هادی غفاری ،رجبعلی طاهری ،عزت شــاهی ،ا کبر
براتــی ،جاللالدیــن فارســی ،مرضیه حدیــده چی دباغی و احمد احمد از جمله برخی آثار منتشــر شــده این
دفتر است.
 .2مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران متعلــق بــه بنیاد مســتضعفان که بــا تکیه بــر اســناد بجامانده از
چهرههــای فــراری در خانههــای مصــادرهای کار خــود را اغــاز کــرد .تمرکز این مؤسســه تاریــخ دوران قاجار و
پهلوی و دریافت جوانب ضعف و فروپاشــی قاجار و شــکلگیری پهلوی اســت .پروندۀ ناتمام ،عملیات ظفار
و تاریخ نهضت حاج آقا نوراهلل اصفهانی از جمله آثار این مؤسسه است.

حجتاالسالم و المسلمین

محمدجواد حجتی کرمانی )؛ به

کوشش معاونت پژوهشی مؤسسه

 .3مرکز اســناد انقالب اســامی توســط ســیدروحاهلل در ســال  1337تأســیس شــد و امروز روحاهّلل حســینیان
ریاســت آن را بر عهده دارد .خاطرات فضلاهلل محالتی ،محدتقی فلســفی ،ســیدعلی اصغر دســتغیب ،علی
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دوانــی ،عمیــد زنجانــی ،محمــد یــزدی ،محمــد محمــدی ری شــهری ،محمدمهــدی عبــد خدایــی ،طاهر
احمدزاده از جمله مجموعه خاطرات منتشر شده این مرکز است.
 .4بنیاد تاریخ معاصر ایران که با توصیه آیتاهلل خامنهای و در زمان ریاســت جمهوری ایشــان تأســیس شد
و در ابتــدا آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی و عبدالحمید معادیخــواه از اعضای اصلی هیئت مدیــره آن بودند و
بیشــتر بر خاطرات علمایی مانند آیتاهلل بهاءالدینی تمرکز داشــت .کتاب هفت هزار روز غالمرضا کرباســچی
از دیگر آثار این بنیاد است.
 .5مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که توسط عبداهلل شهبازی بنا شد و کتابهای کودتای نوژه،

مؤسسه عروج در سال
 1395کتابی چاپ کرد با
نام عشق و تالش (خاطرات
حجتاالسالم و المسلمین
محمدجواد حجتی کرمانی )
که شماره  36از مجموعه
ارزشمند «یادها» است .واژه
«یادها» عنوانی عمومی
است که برای خاطرات و
کتابهای تاریخ شفاهی
منتشره از سوی معاونت
پژوهشی مؤسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی انتخاب
شده است .کتاب عشق و
تالش حاصل بیش از 20
جلسه بیان خاطرات یکی از
یاران حضرت امام خمینی و
از قدیمیهای دوران مبارزه
با رژیم ستمشاهی است که
به طریقی گوشهای از تاریخ
شفاهی کرمان را هم در
برمیگیرد.

خاطرات ارتشــبد حســین فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،نورالدین کیانوری و ایرج اسکندری از
جمله آثار آن است.
 .6مرکز اســناد تاریخی وزارت اطالعات بیشــترین کار خود را متوجه ترجمه اســناد و اســم رمزها کرده اســت،
اما با دســتهبندی اســناد مرتبط با شــخصیتهای انقالبی وارد حوزه تاریخ شــفاهی نیز شــده اســت .شهید
بهشتی ،شهید مطهری ،امام موسی صدر ،جالل آل احمد ،مالاحمد کروبی ،محمدعلی رجایی ،محمدتقی
جعفری ،محمدتقی فلســفی و برخی شــخصیتهای پهلوی مانند اشــرف پهلوی ،اردشیر زاهدی ،منوچهر
اقبال ،تیمور بختیار ،عبدالعظیم ولیان از جمله شــخصیتهایی هســتند که این مؤسســه دربارۀ سرگذشت
آنها کنکاش انجام داده است.
 .7دو مؤسســه اطالعــات و کیهــان در میــان مؤسســات مطبوعاتــی با توجه به اســناد و آرشــیوهای غنی ،به
جمــعآوری برخــی کتابهــای تاریخــی شــفاهی دســت زدنــد کــه از آن جملــه خاطــرات پرویــز راجــی ،مینــو
صمیمی ،استانفیلد ترنر -رئیس سازمان سیا در زمان کارتر ،سقوط شاه نوشته فریدون هویدا ،ماموریت در
تهران نوشته ژنرال رابرت هایزر ،روتارینها و فراماسونری مهمترین آنهاست.
.8دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران که توسط عباس سلیمی نمین از سال  80کار خود را آغاز کرده است
و نقد کتاب در کنار گردآوری خاطرات گروهی برخی افراد درباره وقایع مهم مانند  15خرداد را سرلوحه کاری
خود قرار داده است.
 .9مؤسســه نشــر و تنظیم آثار امام خمینی :مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی مؤسس ـهای است که به
نشــر آثــار ســیدروحاهلل خمینی می پردازد و از هنگام بنیانگذاری در ســال  ۱۳۶۷تا کنــون با نظارت فرزندان
و نوادگان او اداره شــده اســت .این مؤسســه در قالبهایی چون نگهداری اســناد روحاهلل خمینی ،تنظیم و
ٔ
درباره
چاپ کتابهای او و مقاالت مربوطه فعالیت میکند و بر چاپ تمام مطالب و کتابهای ناشران دیگر
وی نظارت دارد.
 .10موسســه عروج :موسســه چاپ و نشــر عروج در راستای رســالت کاری خود هر ساله دهها جلد کتاب و آثار
قلمــی حضــرت امام و مرتبط با اندیشــههای ایشــان را در زمینههــای مختلف و گونا گون ،چــاپ و در اختیار
عالقهمندان ،و پژوهشگران قرار میدهد.
مؤسســه عروج در ســال  1395کتابی چاپ کرد با نام عشــق و تالش (خاطرات حجتاالســام و المســلمین
محمدجواد حجتی کرمانی )که شماره  36از مجموعه ارزشمند «یادها» است .واژه «یادها» عنوانی عمومی
است که برای خاطرات و کتابهای تاریخ شفاهی منتشره از سوی معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی انتخاب شــده اســت .کتاب عشــق و تالش حاصل بیش از  20جلســه بیان خاطرات یکی از
یاران حضرت امام خمینی و از قدیمیهای دوران مبارزه با رژیم ستمشــاهی اســت که به طریقی گوشهای از
تاریخ شفاهی کرمان را هم در برمیگیرد.
راوی این خاطرات گفتههای خود را از کرمان و درباره پدرش و دوران تحصیالت اولیه در کرمان آغاز میکند
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و از ورود بــه حــوزه علمیــه قــم و وقایــع پیش آمــده و ورود در مبــارزات و

بــردن نــام امــام خمینــی توجهی نکنند و اســم امــام را در مراســم چهلم

پیشــامدهای متعدد و ســرانجام روزهای اوج و پیروزی انقالب اســامی

مطــرح کنند .در چهلم مصطفی خمینی ،محمدجواد حجتی کرمانی و

سخن میگوید که در قالب این کتاب تنظیم شده است.

صادق خلخالی و ربانی املشی سخنرانی کردند.

کتــاب عشــق و تالش کــه از جملــه جدیدترین منشــورات فراهمشــده در

او قطعنامــهای در چهــارده مــاده تنظیــم و در مراســم چهلــم مصطفــی

معاونــت پژوهشــی مؤسســه تنظیم و نشــر آثــار امام خمینی(س) اســت،

خمینی در مسجد اعظم قم قرائت کرد .در این قطعنامه درخواستهایی

دارای  12بخش به همراه پیوســتها و فهارس قالببندی شــده اســت.

مطرح و تأیید حضار با فریادهای «صحیح اســت ،صحیح اســت» گرفته

بخشهای دوازده گانه شامل این مباحث است:

شــد ایــن خواس ـتها شــامل بازگشــت ســریع مرجــع عالیقــدر خمینــی،

بخش اول :زندگی شخصی

قطع رابطه با اســرائیل ،انحالل ســازمان امنیــت و بندهای دیگری بود.

بخش دوم :دانستنیهایی از کرمان

صحنه گردانی در این مجلس و خواندن قطعنامه پایانی منجر به تبعید

بخش سوم :خاطرات قم( 1331 _1337ش).

محمدجواد حجتی کرمانی شد .در تبعید به ایرانشهر مدتی با سیدعلی

بخش چهارم :نگاهی از منظر سیاســی به حوزه علمیه قم بعد از شــهریور

خامنهای بوده اســت و ســپس به ســنندج تبعید میشــود( .ص -377

1320تا فوت آیتاهلل بروجردی()13340

)379

بخش پنجم :تجزیه و تحلیل پارهای از وقایع سیاسی ایران

در روز  ۲۴آذر  ۱۳۵۷در مســجد امــام (مســجد ملــک ســابق) کرمــان

بخش ششم :رحلت آیتاهلل بروجردی و حوادث دهه 40

اجتمــاع عظیمــی با حضور محمدجواد حجتی کرمانی بر پا شــد و پس از

بخش هفتم :کرمان و نهضت اسالمی

آن راهپیمایی مردم با مخالفت و خشــونت مأمورین روبرو شــد .در این

بخش هشتم :حزب ملل اسالمی

درگیری شماری هم زخمی شدند.

بخش نهم :دوران زندان

وی بــا دریافــت نامهای از عالمه طباطبایی توســط برادرش علی حجتی

بخش دهم :پس از آزادی

کرمانــی ،بــه توصیــه وی اقــدام به ترجمه ســه جلــد از تفســیر المیزان در

بخش یازدهم :دوران تبعید()1356_1357

زندان میکند( .ص )252

بخش دوازدهم :پس از آزادی
محمدجــواد حجتــی کرمانی دربارۀ ماجرای کودتــای  28مرداد  1332از
وقایــع مشــهد چنین میگوید :مــن روز  28مرداد  1332در مشــهد بودم
که جلوی مدرسه نواب ،تظاهرات طرفداران شاه را با فحشهای رکیکی
که به مرحوم مصدق داده میشــد دیدیم .سربازهای سوار بر کامیونها
و مردم عادی و الت و لوت مشهد و عربدهکشیهای آنها را من به چشم
خود از نزدیک دیدم .ســوءادبها و فحاشــیهای ناموســی زشــتی را که
به مرحوم دکتر مصدق میشــد ،هرگز فراموش نمیکنم ،اما با وجود این

وی در جریان مبارزات انقالبیون و بهویژه کرمانیها در سالهای ۱۳۵۶
و  ۱۳۵۷از فعــاالن و لیدرهــای مبــارزات و حــرکات مردمــی بــود و پــس از
پیــروزی انقــاب ایــران ( (۱۳۵۷نیز بــه عنــوان اولین امام جمعــه کرمان
منصــوب شــد .وی در ســال  ۱۳۵۸بــه عنــوان نماینــده مــردم کرمان به
مجلس خبرگان قانون اساســی و در همان ســال از طرف مردم تهران به
مجلــس شــورای اســامی راه یافــت .او در ســال  ۱۳۶۹نیز از ســوی مردم
کرمان به عنوان نماینده در مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد.

بــه خاطر ذهنیتی که بســیاری از فعاالن سیاســی و بــه خصوص محافل
مذهبی از گســترش فعالیت حزب توده و المذهبیگری داشــتند ،زمینه
ســقوط دولــت دکتر مصدق فراهم شــده بــود؛ چرا که تبلیغات گســترده
و وســیع تودهایهــا و ّ
جو مســمومی که بــه وجود آورده بودند ،بســیاری
ً
را ســخت مضطــرب کــرده بــود .واقعــا هم خطر جــدی وجود داشــت که
حــزب توده که از طرف شــوروی حمایت میشــد بر ایران مســلط شــود.
تودهایها فضای ایران را آلوده کرده بودند و شــعارهای ضددینی و ضد
روحانیت به اندازهای شدید بود که حد نداشت( .ص )96
حجتــی کرمانــی در حــوادث منجــر بــه پیــروزی انقــاب  ۱۳۵۷نقشــی
تأثیرگــذار داشــت .او در چهلــم مصطفی خمینی در ســال  ۱۳۵۶با ربانی
شــیرازی ،خلخالــی و عــدهای دیگــر در منــزل عبدالرحیم ربانی شــیرازی
جلســهای تشــکیل میدهــد و تصمیم بر این میشــود که بــه ممنوعیت
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فرهنگ آثار عرفان اسالمی:
راهنمای موضوعات
و مضامین ،قم
نیره خداداد شهری

دانشجوی دکتری بازیابی اطالعات دانشگاه تهران

اشاره
دیــن مبیــن اســام ،ابعــاد معنایــی و معنــوی بســیاری دارد که شــامل عقایــد ،احــکام ،اخالق ،عرفــان و ...
میشــود .بــه جــرأت میتــوان گفــت پرونــده علمــی و کارنامه ادبــی عرفان اســامی ،یکی از شــاخههای بس
پربرگوبار این درخت کهن و پرثمر است.
ّ
ً
کســانی در وادی عرفــان قلــم زدهانــد کــه معمــوال در طــول تاریــخ از آنهــا با عنــوان اســوه و الگــو و مرجع حل
مشــکالت روحی و فکری و پناهگاه امن در در هیاهوی زندگی یاد میشــده و میشود .میراث عرفان اسالمی
از دیربــاز تا کنــون مــورد توجه عام و خاص بوده و هر کس به فراخور حوصله و درک خود ،از این زالل معنوی
بهره میگرفته و میگیرد.
حاصــل ســخن اینکــه مــا هم ا کنــون میــراثدار گنجینه گرانســنگی بــا عنوان کتابهــای عرفــان در فرهنگ
اسالمی هستیم که ذخیره ارزشمندی از معارف و عقاید محسوب میشوند.
متأسفانه این متون ارزشمند  -چنان که باید و شاید  -از مهجوریت و عزلت بیرون نیامده و جایگاه خود را
در چارچوب نظام تحقیقاتی ما به دست نیاورده و حق آنها آنگونه که شایسته این موضوع مهم و محتوای
مؤلفان آنهاســت ادا نشــده اســت .مهمترین دلیل گمناممانــدن این متون ،ناشناختهبودنشــان از
غنــی و
ِ
دید و نظر محققان و پژوهشــگران اســت .شــمار محدودی از این کتابها را محققان میشناسند و بسیاری
از آنها به دلیل عدم شناســایی و متأســفانه کمهمتی محققان مورد بیمهری واقع شــده و از دیدهها پنهان
مانده است.
بدیهــی اســت گام اول و پیــش نیــاز اساســی بــرای بهرهبــردن از این منبــع غنی ،شــناخت مهمتریــن آثار آن
اســت تا زمینه بهرهگیری بیشــتر ،نقد و بررســی ،تجزیه و تحلیل گزارهها ،ارائه راهحل و راهکارهای مناســب
بــرای جامعــه فراهــم شــود 1.یکــی از فعالیتهای پژوهشــگران برای شناســاندن ایــن منابع ارزشــمند ،تهیه
باقریان موحد ،سیدرضا؛ شاکرنژاد،

احمد و حسین مرادی؛ فرهنگ آثار
عرفان اسالمی :راهنمای موضوعات
و مضامین ،قم :پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی 591 .صفحه،
.1395

116

کتابشناسی است.
کتابشناســی تنهــا پژوهش نیســت ،بلکه خدمتی اســت به پژوهشــگران تا با بهدســتآوردن نگاهــی اجمالی و
آ گاهی بیشتر ،وقت خویش را به مطالعه تفصیلی آثار علمی اختصاص دهند .کتابشناسی عالوه بر آنکه باید به
قلم کتابشناس کارکشته و خبره صورت گیرد ،باید از روشی اصولی و مطمئن پیروی کند تا مفید واقع شود.
 .1فرهنگ آثار عرفان اسالمی ،ص .22-21
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معریفامجایل

در این نوشــتار ،قصد معرفی فرهنگ آثار عرفان اســامی را داریم .کتاب

اصول ،قواعد و روشها) و ویژگیهای تکرارشــونده در ســاخت و اسلوب
آن یــا بازیهــای ویــژه زبانــی در آن نیســت ،بلکــه ســعی شــده از دو ُبعد

حیطــه عرفــان اســامی از دیربــاز تا کنــون در قلمرو کشــورهای اســامی

صــورت (نحــوه بیــان مطالــب) و محتــوا (درونمایــه و کلیدواژههــا) آثــار

نوشته شدهاند.

موجــود در گســتره ادبیــات عرفانــی بررســی شــود .ایــن ابعاد بــه صورت

معرفی اثر

مفصل در بخش «سبکشناســی موضوعی آثار عرفانی» مطرح شده که

حاضــر کوششــی اســت بــرای شناســاندن مهمتریــن کتابهایــی که در

فرهنــگ آثــار عرفــان اســامی توســط آقایــان باقریــان موحــد ،شــا کرنژاد

در ادامه تنها به ذکر عناوین آن ا کتفا میکنیم.

و مــرادی تألیف شــده اســت .در شناســنامه کتــاب مرکز اخــاق و تربیت

نوشــتههای عرفانــی را میتــوان براســاس مشترکاتشــان در شــکل و

پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی (وابســته بــه دفتر تبلیغات اســامی

صورت ،به گونههای ذیل تقسیم کرد:

حوزه علمیه قم) به عنوان تهیهکننده و ناشر اثر معرفی شده است.

کتــاب؛ مقاالت ،رســایل (جســتارنامه)؛ مجالــس (گفتارنامــه)؛ مکاتیب؛

این کتاب در  591صفحه و قطع رحلی منتشــر شــده که از نظر ظاهری،

پرســش و پاســخ یــا اســتجوابیه (اجوبــه و اســتفتائیه)؛ اصطالحنامــه؛

جلد و صفحهآرایی قابل قبول و منظمی دارد.

یادیارنویسی؛ شرح ،تعلیقه ،تحشیه ،تفسیر و مقدمه و منتخبات.

ابتدا مدیر مرکز اخالق و تربیت پیشگفتار موجز و مختصری بر اثر نگاشته

تقسیمبندی سبکهای محتوایی در آثار عرفانی عبارتند از:

و در ایــن پیشــگفتار ضمــن صحبــت در خصــوص فوایــد کتابشناســی از

کتــاب جامــع؛ انــدرز و نصیحــت؛ حکایــت؛ تبیین مســائل نظــری عرفان

زحمات مؤلفین نیز تشکر کرده است.

(حکمت و کالم عرفانی)؛ تبیین مسائل عملی (مقدمات ،مراحل ،آداب

ســپس باقریــان موحــد در مقدمــه بــه معرفــی اثــر پرداختــه اســت .ایــن
مقدمــه در چنــد بخش و بــه صورت تفصیلــی نگارش یافته اســت .ابتدا
از ضــرورت تدویــن کتابشناســی عرفان اســامی ســخن به میــان آمده و

و دقایق ســلوک ،شــرح کرامــت و اعمال قلــوب)؛ درمان و کمالبخشــی
معنوی؛ دفاعیه و ردیه؛ داســتان رمزی و تمثیلی؛ تغزل و عاشــقانهها؛ و
تذکره ،تراجم ،سیر و . ...

همچنیــن اشــارهای بــه پیشــینه کتابشناســی در حــوزه عرفــان اســامی

کتاب حاضر حاصل تالشــی است ششســاله برای معرفی آثار عرفانی که

شده است .در ادامه قلمروی فکری و مذهبی مؤلفان کتابهایی که به

با اشــراف متخصصان این فن ،با نیمنگاهی به کتابشناس ـیهای موفق

عنوان مدخل در این اثر اجازه ورود گرفتهاند بررسی شده است .سپس

و ناموفق ،ســعی بر آن داشــته اثری متفاوت باشــد از آنچه متداول است

گستره جغرافیایی کتابشناسی تشریح شده است.

و برای آنکه آثار عرفانی را در نهایت بیطرفی معرفی کند ،به چند شیوه

روش کتابشناسی ،محدوده کتابشناسی و شیوه تنظیم کتابشناسی در
بخشــی با عنوان ســاختار فنی کتابشناسی ،به طور کامل برای خواننده
تشــریح شــده اســت .تدوین این بخش یکی از نکات مثبت و مفید این

به حذف کتابشناس پرداخته است:
 نخســت بــه جــای ارائــه برداشــت ســلیقهای از محتــوای آثار ،بــه زبانفهرست و نمایه همان آثار از آنها سخن گفته است.

کتابشناسی است؛ زیرا خواننده با مطالعه مقدمه مؤلف به طور کامل با

 -دوم با ســبکهای متنوع و طرح واژگان کلیدی هر ســبک ،محتوایی

روش و عملکرد وی در تألیف این اثر آشنا میشود.

را که از البهالی فهرستها نشان داده نمیشد ،در معرض دید محققان

در نهایــت نیــز موانــع و محدودیتها عنوان شــده ،میــزان و نحوه دخل
و تصــرف در فهرســتها توضیــح داده شــده و از کاســتیهای پیشآمده

یافتن آثار را با محتوای مورد نظر آسان نموده است.
فرهنــگ آثــار عرفان اســامی در راســتای تکمیل کتابشناس ـیهای دیگر

پوزش طلبیده شده است.
پیش از ورود به معرفی آثار عرفان اسالمی ،مبحثی در بیش از  50صفحه
با عنوان «سبکشناســی موضوعی آثار عرفانی» به قلم احمد شــا کرنژاد
پیش روی خواننده قرار میگیرد.
شــا کرنژاد بــرای افزونشــدن فواید جنبی ایــن مجموعــه ،در این مجال
نگاهــی از فــراز بــه ســبکها و گونههــای نــگارش در حــوزه عرفــان تــا
سبکشناســی آن خواهد داشــت تا بســتری بــرای شــناخت بهتر محتوا
فراهــم گــردد .البتــه در اینجــا مــراد از ســبک و سبکشناســی ،معنــای
تخصصــی آن ،یعنــی اســتخراج کلیــت ویــژه و متمایــز یــک اثــر (از حیــث

سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

قــرار داده اســت .همچنیــن بــا ارائــه نمایههــا و فهرس ـتهای تکمیلــی،
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این حوزه نوشــته شــده اســت؛ بدین معنا که در اینجا توصیف و تحلیل
کتــاب مدنظــر نیســت ،بلکــه گــزارش مفصلــی از موضوعات و فهرســت و
نمایههای کتاب آمده تا دورنمایی از موضوعات کتاب را ارائه دهد.
محیــط جغرافیایــی ایــن کتابشناســی از نظر چاپ و نشــر سراســر دنیای
اســام از هند و پا کســتان تا یمن و مغرب را شــامل میشــود ،اما توجه و
عنایت عمده به آثاری است که در ایران نوشته یا ترجمه یا منتشر شده
و هم ا کنون در کتابخانههای مهم ایران وجود دارد.
این کتابشناســی تحلیلی نیســت ،بلکه توصیفی اســت؛ یعنی بیشــتر به
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توصیــف محتــوای کتابهــا پرداختــه و از تحلیــل انتقــادی پرهیــز کرده

مطالب کتابها نیستند و تنها گزارشگر کلیات کتاباند.

اســت .در توصیــف کتابهــا نیــز توصیــف دامنــه موضوعــی اثر براســاس

 -در مورد کتابهای مهم و مرجع اینگونه عمل شــده اســت که بعد از

فهرست و نمایه کتاب مدنظر بوده است.

ذکر فهرســت ،بخش کوچکی از نمایه اصطالحات و تعابیر فنی آن کتاب

این کتابشناســی جامع و فرا گیر نیســت .گزینشــی و برگزیده است؛ یعنی
ً
ً
اوال صرفــا بــه کتابهــای عرفانی (خواه تکنــگاری یا مجموع رســایل یا

آمده است تا سیمای مطالب کتاب را بهتر نشان بدهد.
 -هیــچ کتابــی بــا واســطه (از طریــق کتابشناس ـیها و نشــریات) معرفــی

موضــوع) پرداختــه و به ســایر انواع مآخــذ ،مانند مقــاالت ،پایاننامهها
ً
و  ...نپرداختــه .ثانیا در ایــن مجموعه در حدود پانصد کتاب با موضوع

فهرست و نمایهشان استخراج شده است.

عرفان اسالمی ،گزینش و معرفی شده است.

 -در پایــان کتــاب ،نمایه الفبایی پدیدآورنــدگان ،کتابها ،موضوعات و

در خصــوص شــیوه تنظیــم ایــن کتابشناســی در ادامــه نکاتــی مطــرح

 ...آمده است که در حکم راهنمای استفاده از این مجموعه است.

میشود.

در ایــن اثــر  440چهــل کتــاب در حــوزه عرفــان اســامی از بیــش از 200

 ایــن کتابشناســی از یــک مقدمــه و معرفــی توصیفــی فهرســت حــدودپانصد کتاب عرفان اسالمی تشکیل شده است.
 ایــن مجموعــه براســاس شــیوه تنظیم الفبایــی نام پدیدآورنده شــکلگرفته اســت ،نه شــیوه الفبایی نام کتابها .اجرای این شیوه نسبت به
شــیوههای دیگــر امتیــازات فراوانی دارد؛ از جمله اینکــه میتوان پرونده
و کارنامــه علمــی نویســندگان را یک جا مشــاهده و مطالعه کــرد و میزان
تحقیقات را شناســایی و با دیگران مقایســه نمود .البته در پایان کتاب،

نشده است و تکتک آنها مورد مطالعه مستقیم قرار گرفته و در پی آن،

نویســنده معرفــی شــده اســت .در ادامــه به نــام برخــی از ایــن مؤلفان و
کتابها برای آشنایی بیشتر خوانندگان اشاره میگردد.
حیدربــن علــی آملــی؛ عمربــن علــی ابنالفــارض؛ ابــن بــزار اردبیلــی؛
عبدالرحمنبــن علــی ابنجــوزی؛ عبدالرحمانبــن محمد ابــن خلدون؛
محمدبــن علی ابــن عربــی؛ محمودبــن عبدالکریم شبســتری؛ احمدبن
محمــد غزالــی؛ محمدبــن حمزه فناری؛ لعل بیگ لعلی بدخشــی و  ...از
جمله مؤلفان این آثار هستند.

نمایــه کتابها براســاس الفبای نــام کتابها آمده که اشــکاالت و نقص

فیه ما فیه؛ منظومه انوار والیت؛ اصول العشــره؛ ســلک الســلوک؛ رســاله
ذکریه؛ بحر المعارف؛ رند و زاهد؛ عقبات الدنیا؛ مراحل الســالکین؛ آداب
النفــوس؛ ربابنامه؛ روزبهاننامه؛ کتاب الفتوه؛ آداب المریدین؛ عوارف
المعــارف؛ مونــس العشــاق؛ گلشــن راز؛ فرائد الســلوک؛ مجمــع البحرین؛
حدائق الحقائق و  ...از جمله برخی از عناوین این کتب هستند.

نیــز بــا قلم متفــاوت بدون هیــچ تصرفی در امــای آن در ابتــدای معرفی

سخن پایانی

کتابشناختی آمده و در ادامه آن نام کمکپدیدآورنده (مصحح ،مترجم

عارفــان شــهرهاند بــه گریــز از کتابــت و ریشــخندزدن بــر کاتبــان؛ چرا کــه

و  ،)...محل نشــر ،نام ناشر ،ســال چاپ ،تعداد چاپ ،تعداد صفحات و

معلوم خود را بر لوح دل نگاشــتنی میدیدند ،نه بر لوحه و لوحه را الیق

قطع کتاب آمده است.

نگارش ســواد میدانســتند و نه بیاض عرفان ،اما چه جالب آنکه بدانیم

شیوه الفبای پدیدآورنده را جبران میکند.
 نــام پدیدآورنــده کتاب بــدون هیچ تصرفی در امــای آن و در مطابقتکامــل بــا ضبط آن در اثر انتشــاریافته آمده اســت .این سرشناســه با قلم
سیاه یک سطر باالتر از دیگر مشخصات کتاب آمده است .عنوان کتاب

حجم عظیمی از آثار مکتوب میراث اســامی از ایشــان اســت؛ از عارفانی

 بخش اول هر کتاب ،اطالعات شناسنامهای آن کتاب است. بعــد از معرفــی شناســنامهای کتــاب ،در قالــب یــک یا دو جملــه کوتاهردهبندی موضوعی کتاب البته به شکلی کلی و عام آمده است.
 بعــد از آن فهرســت کتــاب بــا ذکر شــماره صفحــات آن آمده اســت .درآوردن فهرستها به سه شکل عمل شده است:

که اهل کتابت شدهاند یا کاتبانی که مایل به عرفان.
امــا اینکــه چــرا نوشــتهاند و چگونــه نوشــتهاند محــل بحــث ایــن کتــاب
نیســت .کتــاب حاضر آینهای اســت در برابــر آثار آنان تا نشــان دهد آنان
چــه نوشــتهاند .هدف از تهیــه این مجموعــه ،فراهمآوری ابــزار پژوهش
کارآمــد بــرای دســتیابی بــه موضوعــات عرفانــی اســت تــا در خــال آن

· در بیشتر آورده فهرست کامل کتابها آمده است.
· در برخی موارد که فهرست کامل کتابها بسیار گسترده بوده ،خالصه
مفیدی از آنها آمده است.
· در مــوارد اندکی که کتاب فاقد فهرســت مندرجات بــوده ،نگارنده این
کتابشناسی فهرستی را استخراج کرده است.

موضوعــات پرتوجــه و کمتوجه خود را بهتر نشــان دهند .شــاید بتوان از
این میان ،مراد آنان از نگارش ،دورهها و موضوعات پرنگارش ،رویکردها
و سبکشناسی نگارشی را نیز بهتر شناخت .در کتاب حاضر سعی شده
اســت زمینهای فراهم شــود تا آثار خود پیش چشم خوانندگان بایستند
و با زبان فهرست ،نمایه و شناسه از محتوای خود بگویند.

 -نکته قابل ذکر این اســت که فهرســتها به هیــچ وجه آینه تمامنمای
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