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جای دیگر غنیمت که در واقع همین اموال و پول است حا کم میشود و

هفتــاد و پنــج ســالگی درگذشــت .او میراث فکــری پرباری از خــود به جا

جای دیگر هم البته عقیده وجود دارد که همان اخالص و ایمان است.

گذاشــت .اغراق نیســت ا گر گفته شود که پروژه فکری جابری در اندیشه

اینها گاهی بر حسب شرایط و اقتضائات عصر جایشان با یکدیگر عوض

معاصر عربی همتایی نداشــت .وی اندیشــمند و فیلسوفی نوگرا ،ممتاز،

میشــود .ایــن کتــاب همانطور کــه پیشتر هم اشــاره کردم ،براســاس

بینظیــر و نــوآور در تحلیلها و تشــخیصهایش درباره میراث و اندیشــه

امــر واقــع و متــن تاریخ اســام بهویــژه در مقطع صدر اســام ،بــه تحلیل

معاصــر عربــی بود و نــام او برای تمام کســانی که اندیشــه معاصر عربی را

یپــردازد .کتاب نقد عقل
و بررســی ایــن وقایع و زمینههــای خلط آنها م 
سیاســی در ایران شــاید بیش از هر اثر دیگری میتواند به خواننده برای
فهــم واقع بینانه تاریخ اســام کمــک کند .آنچنان که ایــن کتاب تا کید
میکند ،غنیمت ،قبیله و عقیده ســه ضلع تشــکیل دهنده مثلث تاریخ
اسالم هستند.

پیگیــری میکننــد آشناســت ،اما پــروژه وی با لغزشها و دشــواریهایی
روبهرو بود که مانع از تحول اندیشــهاش به یک پروژه اجتماعی شــد .از
نظر بســیاری از اندیشــمندان دیدگاه فلســفی وی به یک روش شناســی
معرفت شناختی بدل نشد.
در ایــن نوشــتار نگارنــده بــه معرفــی جابــری و دو اثــر گرانســنگش ،یعنی

ایــن کتــاب از آن جهــت در شــرایط فعلی میتوانــد برای خواننــده مفید

کتاب عقل سیاسی در اسالم سقراطهایی از گونه دیگر میپردازد.

باشــد که نشــان میدهد هر حکومتــی چه میزان به قلب اســام نزدیک

.1کتاب عقل سیاسی عربی -اسالمی

اســت .در واقــع فاصلــه هر حکومت در اســام بــا اضالع مثلثــی که به آن

کتــاب «نقــد عقــل سیاســی در اســام» کتابــی از محمــد عابــد الجابــری
فیلســوف و مورخ مغربی اســت .این کتاب در حقیقت تفســیری از تاریخ
اســام بر اســاس امر واقع است .این کتاب در واقع شرحی از تاریخ اسالم
بــر اســاس غنیمــت ،قبیلــه و عقیده اســت و مراحــل تطور تاریخ اســام را
نشــان میدهــد؛ یعنی یــک واقعیت ،وحی اســت که در ضمیــر و وجدان
انســانها قــرار دارد و واقعیــت دیگــر منافــع اســت کــه در وقایــع مختلف

اشــاره شــد ـ غنیمت ،قبیله و عقیده ـ میتواند نشــاندهندۀ ماهیت آن
حکومت باشد .بنابراین تحلیل عقالنی و واقعبینانهای که در این کتاب
از تاریخ صدر اســام ارائه شــده اســت ،بیتردید میتواند برای خواننده
امــروز تاریــخ اســام مفیــد باشــد و او را در فهم و تحلیل مســائل مختلف
یاری کند .در واقع این کتاب در عینحال که تحلیل تاریخ صدر اسالم
اســت ،به نوعی دارای ارتباط با جهان اســام معاصر اســت؛ یعنی کسی
که این کتاب را مطالعه میکند ،بهراحتی میتواند آن را با جهان اســام

تاریخی میچرخد و خودش را نشان میدهد .کتاب نقد عقل سیاسی در
اســام بهخوبی نشاندهنده این است که چگونه گاهی این دو واقعیت
(واقعیت وحی و واقعیت منافع اشخاص) با یکدیگر خلط میشوند.

کتــاب عقــل سیاســی عربــی ـ اســامی ،ســومین بخــش از بخشهــای

در جایــی قبیلــه کــه در واقــع همان حزب اســت ،به حکومت میرســد.

چهارگانــه پروژه نقد جابری از تفکر مســلمانان اســت .این کتاب شــامل
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در وضعیت فعلی انطباق تاریخی دهد و به نتایج مفیدی برسد.

یک مدخل اســت و به دو بخش کلی تقســیم میشــود و با یک نتیجه و
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این کتاب جابری در سه بخش تألیف شده است:

در مدخل که مقدمهای روشــی اســت و ابتدای کتاب آمده ،اصول کلی
کار جابــری اعــم از انتخــاب مفاهیــم ،روش و پژوهــش ،اتنخــاب واژ گان
کلیــدی و بحــث کلی درباره هر یک از بخشهای کتاب مطرح میشــود.

بخش اول :روشنفکران در تاریخ تمدن عربی ـ اسالمی
بخش دوم :محنت ابن حنبل
بخش سوم :مصیبت و گرفتاری ابنرشد

او در مقدمه توانســته بهخوبی روش کار پژوهشــی خود را توضیح دهد.

کتــاب مــورد بحــث از آثــار برجســته جابری اســت .نــام اصلی ایــن کتاب

وی اســتدال لهای خــود را مبنــی بــر اســتفاده از منابع توضیــح میدهد

«المثقفــون فــی الحضــاره العربیــه :محنــه ابن حنبــل و نکبه» ابن رشــد

و بــه چگونگــی روش کتــاب اشــاره دارد .وی به ســه واژه کلیــدی قبیله،

اســت کــه مترجم عنــوان را تغییــر داده و به «ســقراطهایی از گونه دیگر:

غنیمت و عقیده و چگونگی رســیدن به این واژگان میپردازد و حتی به

روشــنفکران در تمدن عربی» ترجمه کرده است تا بیانگر واقعیتی فرا گیر

بخشهای کتاب و نتیجهگیری آن اشاره میکند.

و یادآور همه اندیشــمندانی باشــد که به دلیل مخالفت با اندیش ـههای

بخش اول کتاب تعریفها نام دارد .این بخش دارای شــش فصل اســت
کــه جابــری هر ســه فصل را عنوانــی جدا گانــه داده و به هر یکــی از فصول
هم نامی اختصاص میدهد .سه فصل نخست اول از «دعوت تا دولت»
و ســه فصل بعد «از رده تا فتنه» نامیده شــده اســت .ســه فصل نخســت
بخــش اول کتــاب به ترتیب عقیده ،قبیله و غنیمت نــام دارد .جابری در
این فصول سهگانه ،تاریخ صدر اسالم و دوره پیامبر(صلی اهلل علیه و آله)
را بررســی میکند و تاریخ اســام را از این سه فصل مینگرد .وی بهخوبی

حا کمان زمانه خویش درد و رنج فراوان تحمل کردهاند .دردها و رنجها
و گرفتاریهایــی کــه در تاریخ نمونههای بســیاری از آن یافت میشــود.
برای نمونه ســقراط را وامیدارند تا جام شــوکران را بنوشــد ،ابن رشــد را
به الیسانه تبعید میکنند ،جوردانو برونو را میسوزانند و احمد ابن نصر
خزاعــی را ســر میبرنــد؛ چرا که محافظ ـهکاران و حا کمان مســتبد خود را
تافتــه جدا بافتــه میدانند و به هیچکس اجازه نمیدهند تا اندیش ـهای
نو مطرح کند یا با نظر آنان مخالفت نماید.

نشــان میدهــد که چگونه در دوره پیامبر(صلــی اهلل علیه و آله) هر یک از

جابــری در این کتاب اینگونه اندیشــمندان یا به قول او «روشــنفکران»

عوامل نقشآفرینی داشــتهاست .فصول ســهگانه بعدی کتاب «از رده تا

تمــدن عربــی را مــورد مداقــه قــرار داده اســت .او ابتــدا بــه وا کاوی واژه

فتنــه» نــام دارد و به ترتیب قبیله ،غنیمت و عقیده نام گذاری شــدهاند.

«روشــنفکر» در زبــان عربــی پرداختــه و چــون مرجــع ایــن واژه را در غیــر

جابری در این ســه فصل به حوادث جنگهای رده میپردازد که ابوبکر

زبان عربی دانســته ،تالش کرده اســت تا آن را بومیســازی کند و پس از

آغازگر آن بود و چگونگی نقش عوامل را در این دوره به تصویر میکشد.

بومیسازی به دنبال مصداق عینی آن در فرهنگ عربی ـ اسالمی گشته

بخــش دوم کــه «نمودهــا» نــام دارد .دارای چهــار فصــل مجزاســت.
جابــری بــه موضوعاتی اشــاره میکند که در تاریخ اســام از نظر سیاســی
مهــم بوده اســت .فصل هفتم« ،دولت پادشــاهی سیاســی» ،به انقالب
خالفــت و پادشــاهی توســط معاویــه اختصــاص مییابــد .فصــل هشــتم

اســت .ســپس دالیــل مصیبتهــا و گرفتاریهایی را مطرح کرده اســت
کــه ایــن اندیشــمندان در روزگار خویش با آن روبهرو بودهاند و ســرانجام
نتیجــه گرفته اســت کــه حا کمان مســتبد چون «شــرک» در سیاســت را
برنمیتابند ،به نام شرک در الوهیت با آن مبارزه میکنند.

«افســانه امامــت» نــام دارد که بــه مباحث امامــت نزد شــیعه میپردازد

کتاب پیشرو نســبت به دیگر آثار جابری کتابی ســاده است ،اما مترجم

و بــه چگونگی شــکلگیری تفکر امامت نزد شــیعه خــرده میگیرد .فصل

الزم دانســته بــرای رفــع برخــی ابهامات به دو نکته اشــاره کند :نخســت

نهــم «جنبشهــای بیدارگــر» نــام دارد کــه بــه جنبشهــای مســلمانان

اشــتباهی اســت که درباره معنــی واژه «قدریه» در برخــی از فرهنگهای

بیدارگر میپردازد .فصل دهم به «ایدئولوژی پادشــاهی و فقه سیاست»

عربــی به فارســی صورت گرفته اســت کــه با معنی واقعــی «قدریه» که در
ً
این کتاب آمده کامال متفاوت و عکس آن اســت .اشــتباه این فرهنگها
برگرفته از نگاه تکُ بعدی نویســندگان آنها به این واژه اســت .آنان تنها از

میپردازد و دیدگاههای دانشمندانی مانند ماوردی و مودودی را درباره
پادشاهی و خالفت بیان میکند.
خاتمه یک جمعبندی کلی و نتیجهگیری اســت .جابری آنچه را نتیجه
گرفتــه بــه عصــر حاضــر پیوند میدهد و نســخه شفابخشــی بــرای اوضاع
کنونی مسلمانان تهیه میکند.
 .2کتاب سقراطهایی از گونهای دیگر :روشنفکران در تمدن عربی
محمد عابد جابری پژوهشــگر نواندیش جهان عرب و اندیشمند مغربی
امروز در ایران نیز در میان فلســفهورزان چهرهای شــناخته شــدهاســت.
آثار او بارها به زبان عربی چاپ و به چندین زبان ترجمه شده است.
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ُبعد صوفیانه به این واژه نگاه کردهاند و در نتیجه آن را سرنوش ـتگرایی

معنــی کردهانــد؛ در حالــیکه ایــن واژه از «قدر» به معنای قدرت انســان
در انجام اعمال خویش گرفته شــده است .بنابراین در برابر مجبوربودن
و ســپردن عنان اختیار به دســت سرنوشــت قرار دارد .به بیانی ســادهتر،
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه امویــان بــرای توجیه ظلــم و ســتم و اعمال
نــاروای خویش مــروج سرنوش ـتگرایی بودند و چنین وانمــود میکردند
کــه خــدا پیشــاپیش از رفتــار و کــردار آنــان آ گاه و اعمــال آنان بنــا به قضا
و قــدر الهــی اســت و بدیــن وســیله کارهــای نــاروای خویــش را توجیــه و
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خــود را تبرئــه میکردند .معتزلیان بــر عکس آنان انســان را دارای اختیار

کلــی کالم خداونــد ،امری مخلوق و زمانمند اســت و جزء ذات خداوند

و مسئول اعمال خویش میدانستند و «قدر» را سالحی علیه امویان که

بهشــمار نمیآید .آنها میگفتند کالم خدا چون خطاب به انسان است،

سرنوشتگرایی را دستآویز خویش قرار داده بودند میدانستند.

پــس ممکــن نیســت خداوند پیــش از آفریدن انســان قــرآن را خلق کرده

موضــوع دیگــر اصطــاح «مخلوقبــودن قــرآن» اســت .اندیشــه

باشد و از اینرو قرآن ،حادث ،غیرازلی و مخلوق است.

«مخلوقبودن قرآن» از آن معتزلیان است .عقیده آنها در برابر اندیشهای

این کتاب با ترجمه محمد آلمهدی و از سوی انتشارات فرهنگ جاوید

قــرار دارد کــه قرآن را جزئــی از ذات خداوند و در نتیجــه همچون ذات او

چاپ شده است.

قدیــم و ازلــی قلمداد میکرد .معتزلیــان معتقد بودند که قــرآن و ب ه طور
فرشته دارابی
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شاهنامه در شبه قاره :به مناسبت همایش بینالمللی هزاره شاهنامه فردوسی،
به اهتمام مینا حفیظی؛ زیر نظر محمدرضا نصیری ،تهران :فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ،سال .1392

دنیای فردوســی دنیای ایمان به خدا ،بزم رزم ،حکمت و فلســفه ،پند و

زمان بر جاده ســخن ســرایی او

اندرز ،کرامت انسانی و سازگار با روحیه مردم شبه قاره بود.

قــدم نهادنــد  ...فامــا کســی را
مرتبه او دســت نداد و به درجه

میتوان گفت که:
شــاهنامه ،حماســه بزرگ اســتاد طوس ،تنها متعلق به ســرزمین
ایران و زبان فارسی نیست بلکه در حکم یک اثر جاودان جهانی

خوش کالمی و شیرین مقالی او
نرسیده است.

بــه شــمار مــیرود که از آغــاز پدیدآمــدن تا کنــون همــواره در بین

هنگامی که پنجاب مرکز و محل

اهل فن و تحقیق و حتی مردم عادی و عامی رواج بســیار داشته

تجمع شاعران و سخنوران فارسی زبان شد ،شعر فارسی در انواع قالبها

اســت .از آنجــا که ملل جهــان به مناســبتهای گوناگون همواره

با مضامین مختلف از جمله حماسی رایج گردید .حماسهسرایی سبب

در تماس و رفت و آمد بوده و هستند ،خواه ناخواه زبان و ادبیات

رواج واژههایــی از شــاهنامه چــون نیــزه ،زره ،ســپر ،گــرز و  ...شــد .در

و مســائل مختلــف فرهنگــی و آداب و رســوم آنان بــر یکدیگر تأثیر

مدارس علمی و دینی پنجاب ،شاهنامه از جمله کتابهای درسی بود.

میگذارد و این امری طبیعی اســت .البته گاهی بسته به شرایط،

شــاهنامه در ترویج و پیشــرفت زبان فارســی در شــبه قاره نقش اساســی

ایــن اثرگذاری بیشــتر و زمانی کمتر اســت .به ویژه در کشــورهایی

داشــت .روانی اشــعار ،روشــنی معانی و پیچیدهنبودن الفاظ چنان بود

ماننــد ایــران و هنــد که وجــوه مشــترک تاریخی ،زبانــی و فرهنگی
ً
1
بسیار داشته اند ،این تأثیر کامال مشهود است.

یکــرد و از آن لــذت میبرد .بیشــتر
کــه هــر خواننــده را بــه خــود جــذب م 

نا گفتــه نماند که اغلب تذکره نویســان هندی از فردوســی شــاهنامه نام
بردهاند .صاحب عرفات العاشــقین از فردوســی به عنوان مقتدای ارباب
صناعت معانی و پیشوای اصحاب براعت سخندانی ،یاد نموده است.
صاحــب نشــتر عشــق از نایابــی شــاهنامه در هندوســتان ســخن گفته و
نوشته است« :خواجه (فردوسی) در سالحت و فصاحت امام سخنوران
اســت و خداونــد بالغت پروران از زمان ظهــور او تا االن هر چند فصحای
 .1رادفر ،ابوالقاســم« ،درآمدی بر تأثیر و نفوذ زبان و ادبیات فارســی در شــبه قاره» ،پژوهشــگران ،ش6
و ،7تیر و خرداد .1385
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زبانهــای مهــم هنــد از شــاهنامه متأثــر شــدند .کمتــر زبانــی را میتوان
یافــت کــه بهــرهای از واژههــای شــاهنامه نبــرده باشــد .زمانــی کــه ادب
فارسی در حوزه شمالی هند نفوذ میکرد ،شاهنامه فردوسی پیشرو بود
تا جایی که در ادبیات بنگالی طرز بیان داســتانها به ســیاق شــاهنامه
بود .تأثیر کالم فردوســی در ادب بنگاله چنان بود که تمام شــاهنامه به
زبان بنگالی ترجمه شــد و بخشهایی از ترجمه شاهنامه به کتابهای
درسی راه یافت.
تأثیر شــاهنامه در زبان و ادبیات کشــمیر هم چشــمگیر بود .بســیاری از
شاعران این منطقه به شاهنامه دل بسته بودند و بر وزن شاهنامه شعر
میسرودند و شاهنامهخوانی در این سرزمین رواج داشت .عالقه حا کم
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وقت کشــمیر به شــاهنامه چنان بود که دســتور داد در دربار انجمنی به

شمشیرخانی ،فتحنامه ،معرفی نسبنامۀ شهریاری با تکیه بر شاهنامۀ

نام «انجمن شــعرای کشمیر» تشکیل شود و از شاعران کشمیر خواست

فردوســی ،فتــوح الســاطین ،مثنــوی مؤمــن ،حملــۀ حیــدری ،وقایــع
ّالزمان :فتحنامۀ نورجهانبیگم ،شاهنامۀ نادری ،پژوهشی در استقبال

تا تاریخ کشمیر را بر وزن شاهنامه به نظم درآوردند.
در ایالت سند نیز شاهنامه جایگاه ویژهای داشت .برای تحریک و تهیج
ســپاهیان در میدانهای نبرد شــیوهای بهتر از خواندن شاهنامه نبود.
در دورههای پس از تســلط انگلســتان بر ســند نیز شــاهنامه خوانی رواج
داشــت .افزون بر اینها وجود دو ترجمه شــاهنامه به زبان اردو و توســط
همت نذرعلی در ســال 1065ق و ترجمه گجراتی به قلم مودی در ســال
1850م در بمبئی ،سبب آشنایی بیشتر اهالی شبه قاره با این اثر شد.

شاهنامۀ فردوسی در کشمیر.
در ادامه خالصه و گزیدهای از برخی مقاالت را میآوریم.
خانــم زهــره زرشــناس در مقالــه کاوس در ایــران و هند به ایــن میپردازد
که کاوس در اوســتا پادشــاه هفت کشــور اســت و بنا بر متنهای گونا گون
فارســی میانه ،جاودان خلق شــده و بر اثر خطاهای خود فناناپذیر گشته

بیگمــان اســباب پایــداری شــاهنامه در ســرزمین شــبهقاره ،اندیشــه واال

است .در نخستین نگاه به نظر میرسد که کاوس در منابع ایرانی و هندی
ً
ً
ک هستند.
شخصیتهایی کامال متمایزند که احتماال دارای نامی مشتر 

و ذوق ســلیم و نــکات ارزنــده اخالقــی آن اســت؛ چــه فردوســی ضمــن

ا گر این شخصیت افسانهای هند و ایرانی که نام سرشتش با واژه و مفهوم

حماسهســرایی و شــرح دلیریهــا ،همــواره در خــال ابیــات از ارســال

کوی ارتباطی تنگاتنگ دارد وجود داشته است ،باید دستخوش تحوالت

پیامهــای اخالقی و پرمعنا غافل نبوده اســت ،اما در عصر کنونی ضرورت

بسیاری شده باشد تا در میان هندیان به صورت جادوگری و پیشگو و در

پژوهــش در باب شــاهنامه بیش از پیش احســاس میشــود .شــیوههای

میان ایرانیان به صورت شهریار پدیدار شود .آ گاهی درباره او در متنهای

جدید زندگی ما را از کماالت ومعنویات دور کرده است و از جایگاهی که در

کهنتــر ماننــد ریــگ ودا و اوســتا انــدک اســت ،امــا در متنهــای جدیدتــر

عرصه فرهنگ جهانی داریم غافل شــدهایم .خوشــبختانه هزاره فردوسی

هندی و ایرانی اطالعات بیشتری با شرح و تفصیل آمده که همانندیها

فرصتی بود که خود را دریابیم و به جوانان عالقمند نشان دهیم که کهن

و ویژگیهای مشترک این دو را نمایان میکند.

سرزمین ایران خیزشگاه حماسهآفرینی بوده است که چتر ادب و اخالق و
حکمت و فلسفه در پهنه ادب فارسی ایران و جهان گستردهاند.

اولریــش مارزلــف در مقاله چاپهای ســنگی شــاهنامه به حماســه ملی
ایرانیان اشــاره میکند .از هنگام نگارش شــاهنامه قرنها این اثر به طور

در این کتاب مجموعه مقاالتی در دو بخش آمده است:

خاص استنســاخ شــده و بســیاری از نســخههای آن مزین بــه تصاویری

بخش اول :شاهنامه در شبه قاره

باشــکوه اســت .تنها در آغاز قرن نوزدهم بود که امکان تهیه نسخههای

بخش دوم :شاهنامهنویسی در شبه قاره

چاپی از شــاهنامه فراهم شــد .در هنگام ارزیابی چاپهای ســنگی باید

مجموعــۀ حاضــر که به مناســبت همایش مذکور تدوین شــده اســت ،بر
اســاس طرح «شــاهنامه در شــبهقاره» کــه از طرف خانــم مینا حفیظی،
معــاون گــروه دانشــنامۀ زبان و ادب فارســی در شــبهقاره ارائه شــده بود
انجام پذیرفته و حاصل آن در بیســتو ســه مقاله در باب شاهنامه گرد
آمده است .کتاب شامل دو بخش کلی با عنوان «شاهنامه در شبهقاره»
و «شاهنامهنویسی در شبهقاره» است.
فهرســت مقــاالت بخــش نخســت از ایــنقــرار اســت :هنــد در شــاهنامۀ
فردوســی ،داســتان جم در شاهنامه و ســابقۀ آن در اساطیر هند ،رستم و
همتای هندی او ،ایندرا ،کاوس در ایران و هند ،فریدون و همتای ودایی
او در تریتــه آپتیــه ،چاپهــای ســنگی شــاهنامه :حماســۀ ملــی ایرانیان،
فرهنگهای شــاهنامه در شــبهقاره ،نگاهی به برخی نســخههای خطی
ّ
مصــور شــاهنامه در مــوزۀ ملی دهلی نو ،نســخههای خطی شــاهنامه در
کتابخانــۀ خدابخــش ،نســخ خطــی شــاهنامۀ فردوســی در هنــد ،روابــط
سیاسی و فرهنگی ایران و هند در شاهنامه ،شاهنامه در هند.
عناویــن مقــاالت منــدرج در بخــش دوم ایــن مجموعــه عبــارت اســت
از :شاهنامهنویســی در شــبهقاره ،کیگوهرنامــه ،تاریــخ دلگشــای
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در نظــر داشــت کــه اصالحــات مصححــان شــرقی و غربــی بســیار بــا هــم
تفاوت داشــته اســت .دانشــمندان غربی که به چاپ انتقادی شاهنامه
میپرداختند بســیار دقت داشتند که ضمن تفکیک تغییراتی که بعدها
در متــن اعمال شــده اســت ،متنی فراهم آورند که تا حــد امکان به متن
اولیــه نزدیک باشــد .مصححان شــرقی اما چشــم به مخاطبــان محلی،
یعنی خوانندگان ایرانی و هندی داشــتند که شــاهنامه را از آثار باشــکوه
ادبیات کالســیک میدانســتند .از منظر آنان شــاهنامه بخشی از میراث
ســنتی و هویت فرهنگی ایشــان به شــمار میرفت .بنابراین خوانندگان
شــرقی چندان به مســائل انتقــادی متن اهمیت نمیدادنــد .برای آنان
داشتن یک نسخه شخصی از شاهنامه مایه غرور و مباهات بود.
حســنعلی عباسپور اســفندن در مقاله روابط سیاســی و فرهنگی ایران
و هنــد در شــاهنامه اذعــان میکند که ارتبــاط سیاســی و فرهنگی ایران
یگــردد که اقــوام آریایی از وطــن اصلی خود
و هندوســتان بــه زمانــی برم 
مهاجــرت کــرده و در ایــران و هنــد ســکنی گزیدنــد .بر اســاس تحقیقات
موجود ،اشــترا ک فرهنگی قابل توجهی میان آنها وجود داشــته اســت.
از عوامــل مشــترک فرهنگی میان این دو کشــور میتوان بــه همخانواده
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محمدصدیق نیازمند در مقاله اســتقبال شاهنامه فردوسی در کشمیر به

توفیــق ســبحانی در مقالــه شاهنامهنویســی در شــبه قاره اشــاره میکند
که ایرانیان و مردم شــبه قاره ریشــهای بســیار کهن دارند و در طول ســه
هــزار ســال تاریــخ این دو ملــت با هــم زیســتهاند و در کنار هــم بودهاند.
شــاهنامه تاریــخ ایــران اســت از پیدایــش بشــر تا انقــراض ساســانیان به
دســت عرب ،اما توجه فردوســی به مســائل و سنن گذشــته سبب شده
اســت که شــاهنامه از دیرباز نوعی تاریخ بشــر تلقی شــود .فردوسی خود
در شــاهکارش باب عظیم دوســتی میان ایران و هند را گشــوده اســت.
شاهنامه از نظر تشویق گویندگان و شاعران و واداشتن آنان به پیروی و
تقلید مقام اول را در ادبیات فارســی دارد .در این کار افزون بر اشــتهار و
مقبولیت فردوسی دو عمل دیگر هم نقش داشته است :نخست وسعت
زمینــه نوع حماســه و کثرت مواد حماســه اســاطیری و ملــی و تاریخی و
دینی که مورد اســتفاده ســخنور بزرگ طوس در نظم وتدوین شــاهنامه
قرار گرفته بود و دوم عنایت خاص شاهان به این اثر
احمــد تمیــمداری در مقالــه معرفــی نســبنامه شــهریاری بــا تکیــه بــر
شــاهنامه فردوســی اشــاره میکنــد کــه نســبنامه شــهریاری کــه در
1019/1016ق به نظم درآمده به ســبکی ســاده ،روان و شیوا رویدادهای
دوره قطــب شــاهیان (1098 – 918ق) را از آغاز تــا فرمانروایی محمدقلی
قطب شــاه شــرح داده اســت .از اینرو ایــن منظومه گذشــته از اهمیت
ادبی ،یکی از منابع با ارزش تاریخ قطب شاهیان است.
همچنیــن نویســنده در مقالــه شــاهنامه نــادری افــزون بر معرفــی کتاب
شــاهنامه نــادری اثــر مالمحمدعلــی طوســی کــه در شــرح جنگهــای
نادرشاه به نظم درآمده است ،کوشیده است تا چگونگی تأثیرپذیری آن
را از شاهنامه فردوسی بررسی و نقاط اشترا ک و افتراق آنها را بازگو کند.

تأثیــر شــاهنامه در زبان و ادبیات و فرهنگ کشــمیر از چنــد رهگذر صورت
گرفتــه اســت اشــاره میکنــد .مهمتر از همــه و نخســتین آنها از نظــر انتقال
فرهنگ و ادب ایران به کشمیر است .میدانیم که کاروانهای مردم ایران
بــرای تجارت و بازرگانی از دیرباز به کشــمیر آمدوشــد داشــتهاند .وقتی که
مبلغان اسالمی برای تبلیغات دینی وارد سرزمین کشمیر شدند ،سرخیل
این مبلغان اسالمی شرفالدین عبدالرحمن معروف به بلبل شاه بود که
در دهه ســوم ســده هشتم قمری به کشمیر رسید .ســپس تعداد زیادی از
شــعرا ،فضال ،علما ،دانشــوران و هنرمندان ایرانی از مناطق گونا گون ایران
به کشمیر آمدند و بسیاری از آنها در همان جا سکنی گزیدند .بدین ترتیب
زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ غنی و گسترده ایران زمین به کشمیر آورده
شــد .نویســنده در ایــن مقاله نتیجهگیــری میکند که میان داســتانهای
حماســی شــاهنامه فردوســی و داســتانهای حماســی ســنتی کشــمیر
شباهت و ارتباط بسیار نزدیک وجود دارد .شاعران فارسیگوی کشمیر در
شــاهنامههای کشمیر ،شجاعتهای قهرمانان و داستانهای حماسی و
ســنتی را به سبک و روش شــاهنامه فردوسی سرودهاند و حتی بسیاری از
ترکیبات و تشبیهات فردوسی را در شاهنامههای خود به کار بردهاند.
کتــاب حاضر نتیجه تالشهای گروه شــبه قاره فرهنگســتان زبان و ادب
فارســی اســت و مجموعــه مقاالتــی را از شــاهنامهپژوهان داخل و خارج
از کشــور دربــر دارد .این مقاالت به مناســبت همایــش بینالمللی هزاره
شــاهنامه فردوســی گــردآوری شــده اســت .همچنیــن فرهنــگ غنــی و
دیرپای دو ســرزمین کهنســال ایــران و هند با خویشــاوندیهای زبانی،
آئینــی ،اســاطیری و تاریخــی نشــان از پیونــد دیرینــه ایــن دو تمــدن
درخشــان دارد که سرچشــمه واحدی داشــتهاند .نتیجه این همســانی
مجموعه مقاالتی است که در این اثر چاپ شده است.

تازههایناگرشونشر

محمّ درضا پیرچراغ

قرآن و کتاب مقدس

معـریف امجــایل

قرآن و کتاب مقدس (درونمایههای مشترک) ،خانم دنیز ماسون ،ترجمه
فاطمه سادات تهامی ،تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردی.1385 ،

حیــات فکــری و معنــوی جامعــه در گــرو پویایــی و بالندگــی فرهنــگ آن

ّ
مهمــی در تعمیــق و توســعه

اســت و ایــن نیــز زاییدۀ عمق و وســعت دانــش و بینــش دانشپژوهان و

بینــش و دانــش ســازندگان

اندیشمندان و به طور کلی سازندگان فرهنگی است.

فرهنــگ و گســترش اخــاق و

آشــنایی بــا دیگــر فرهنگهــا و شــناخت افــکار متفکرانــی که در خــارج از
کشور ما زندگی میکنند ،به ویژه آنان که از نظر دینی مسلمانان هستند
ِ
و فقــط در پرتــو آمــوزش و پرورشــی رشــد یافتهاند ،میتواند نقش بســیار

149و150

معنویت جامعه ایفا کند.
ترجمــه و نقــد آثــار برجســته
اندیشمندان ،اسالمشناسان و

157

معریفامجایل
پژوهــان جهــان عرب و دنیای غــرب در چند دهۀ اخیــر به زبانهای
قرآن
ِ
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 .2قرآن و مقایسۀ آن با متون مقدس یهودی و مسیحی (کتاب مورد

عربی ،انگلیسی ،آلمانی و فرانسه در زمینههای تاریخ و علوم قرآن ،تاریخ

بحث این مقاله).

اســام و ســیره پیامبر ،عرفان اســامی ،اخالق و معنویت ،فلســفه و کالم

3. Les Trois Voies de L’nuique

اســامی و ...گامی است در نزدیکترشدن به واقعیت و شناخت صحیح

 .3سه طریقه توحیدی
’4. Porte ouverte sur nu Jardin ferme

اسالم .مستشرقان در طول دهههای اخیر سعی و تالش وافر در شناخت
اسالم داشتهاند که البته این اسالمشناسی گاهی مغرضانه است و گاهی
هــم بیطرفانــه و بــه منظور افزایــش علم و گاهی هــم در خصوص تطبیق
ادیان و بررسی تطبیقی مضامین مشترک یا افتراقی موجود در ادیان.
از تاریخ تولد خانم ماســون گمنامی اطالعات دقیقی نداریم .خانم ُدنیز

 .4دروازه ای باز به روی باغی دربسته

ً
ظاهــرا ایــن کتاب را در باب فضای فرهنگی مرا کش و زندگی خود وی در
آن کشور نوشته است.
5. Monotheism Coranique ET monotheism biblique

 .5توحید و یگانه پرستی از نگاه قرآن و کتاب مقدس

ماسون ـ نویسنده کتاب حاضر و قرآنپژوه معاصر ـ در سال  1929میالدی

6. L’eau, Le Feu La Lumiere

برای فرا گیری زبان عربی و آشــنایی با فضای فرهنگی و اجتماعی کشــور

 .6آب ،آتش و نور

مرا کــش عــازم رباط پایتخت این کشــور شــد .در آن زمــان او تنها الفبای

بیان انگیزه مؤلف در تألیف این اثر

زبان عربی را میدانست و فقط دیپلم ساده از صلیب سرخ داشت.

مؤلــف در بیــان انگیــزه خــود بیــان م ـیدارد کــه بررســی تطبیق ـیای کــه

او بــرای آشــنایی بــا گویــش مــردم مرا کــش در زبــان عربــی ،ابتــدا در یک

مــن انجــام دادم ،حاصل بیســت ســال کار انفــرادی من اســت که حتی

کلینیک پزشــکی مبارزه با ِســل مشــغول به کار شــد و در نهایت تصمیم
گرفت که از سال  1930به بعد در آن کشور اقامت دائمیبگیرد.
خانــم ماســون به مدت شــصت ســال و تــا پایان عمــر وقت خــود را برای
مطالعــه زبــان و ادبیــات عــرب و پژوهــش و تحقیــق در بــاب قــرآن و نیــز
جســتجوی مــوارد اشــترا ک و افتــراق آن بــا کتــاب مقدس و دیگــر متون
یهــودی و مســیحی گــذارد .او حتــی وصیــت کــرد بعــد از فــوت او ،بــاغ و
خانه مســکونیاش در مرا کش مرکزی برای تبادل و گفتگوی بین ادیان
و فرهنگها باشــد و در اختیار کشــورش ،یعنی دولت فرانســه قرار گیرد.
او در این شــش دهه پربار و پربرکت آثار متعدد و ارزشــمندی را ازخود به
جای گذاشت.

در ایــن مــدت فرصــت حضــور از یــک اســتاد و یا یــک کتــاب را نیافتهام.
چشــم اندازی که ماسینیون برای تفاهم برادرانه میان فرزندان ابراهیم
(ادیان گونا گون) گشــود ،ســبب شــد که من بــه تنظیم این اثــر بپردازم.
من همچنین مدیون لویی گارده و یکی از دستیاران او هستم که متن و
دســت نوشتههای مرا خوانده و نقدی آموزنده با بیانی روشن و دقیق و
رسا کردند .البته دوستانی دیگر از صاحبنظران در زمینههای مختلف
نظرات محققانهای در وجوه متعدد ابراز کردند که از آنها تشکر میکنم.
(مقدمه کتاب قرآن و کتب مقدس ،ص 27و )28
بیان ویژ گیهای ظاهری این اثر و معرفی مختصر آن
ً
همانطور که قبال ذکر شد ،خانم ماسون تمام عمر خود را در راه مطالعه
و پژوهش برای تحقیق در باب قرآن و نیز جســتجوی اشــترا ک و افتراق

معرفی آثار مؤلف
همانطــور کــه ذکر شــد مؤلف محترم شــش دهه از ســالهای پربار عمر
خود را در کشور مرا کش سپری کرد و در حوزۀ مورد عالقهاش آثار متعدد
و ارزشمندی به جای گذاشت .از مهمترین این آثار عبارتند از:

آن با کتاب مقدس و دیگر متون یهودی و مســیحی گذارده اســت .وی
ایــن کتــاب را در قالب دفترهای پنج گانــه و در حدود  1000صفحه تألیف
کــرد و در آن بــه مقایســه بین آموزههای یهودی ،مســیحی و اســامی در
بــاب توحیــد ونبوت و معــاد پرداخت و موارد اشــترا ک و اختالفــی آنها را

.1ترجمه قرآن به زبان فرانسه

نشان داد .اسامی فصول و دفترهای اصلی کتاب عبارتند از:

1. Le Qorn

بــه اعتقــاد اهل فــن این ترجمه قرآن مهمترین اثری اســت کــه از وی به
جــای مانده اســت و یکی از دقیقتریــن و بهترین ترجمههای قرآن کریم
بــه زبان فرانســه .قبــل از این اثر قرآن کریم ترجمه بالشــر مورد اســتفاده
بســیاری قــرار میگرفــت که البته خــود از ترجمههــای ارزشــمند قرآن به
زبان فرانسه است .مؤلف این اثر کوشید که ترجمه ای از قرآن کریم ارائه
کند تا حد امکان خالی از نقاط ضعف موجود در ترجمه بالشر باشد.
2. Chretienne Etudes Compares 2 Voe -Le coran ET la Revelation Judeo

دفتر اول :خدا
این دفتر اولین دفتر از دفاتر پنجگانه کتاب است و به خداوند اختصاص
دارد .این دفتر از فصولی تشکیل شده است که عبارتند از:
 .1صفــات خــداّ :اعم از حی و حاضربودن خداوند ،نزدیکی او به انســان،
ّ
وحدانیت ،تغییر ناپذیری ،قدرت و رحمت و ...خداوند
اسماء الهی،
 .2تثلیث :اعم از نصوص قرآنی در نفی اصل جزی مسیح (علیه السالم)،
خاستگاه اصل تثلیث ،بدعتها و نقد آن از نظر نویسندگان مسلمان
 .2دفتر دوم :آفرینش
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کــه در خصوص آفرینش خداوند بحث میکند .این دفتر شــامل فصولی

ترجمــه متــون دینــی کار بســیار مشــکلی اســت .قضــاوت دربــاره ترجمه

است که عبارتند از

زمانی درست است که متن اصلی را در دست داشته باشیم و به مقایسه

 .1نظریــه تکوین عالم که شــامل مباحثی اســت اعــم از کیفیت آفرینش،

بپردازیم و به همین دلیل نقد کامل ترجمه این اثر ،بدون داشــتن متن

محتوای آفرینش در شش روز ،آفرینش مستمر و استراحت خداوند و...

اصلی آن امکان پذیر نیســت .بیشتر صفحات و جمالت این کتاب قابل

 .2فرشــتگان که مباحثی در خصوص وجود فرشــتگان و کار فرشتگان را

فهم و معقول اســت ،اما تنها کســانی موفق به درک کتاب میشــوند که

در دل خود دارد.
ّ .3
اجنه و شیاطین که در خصوص این موجودات به بحث میپردازد.
ّ .4
ماهیت انسانی

تخصص در مفاهیم داشــته باشــند .البته ممکن است استفاده از برخی
عبــارات قابــل نقــد در ترجمــه این اثر بــه ســلیقه مترجم در بــه کارگیری
واژهها مرتبط باشد.

1

 .5عیسی(علیه السالم) انسان کامل

ً
نــکات گفتنــی دیگــر اینکــه اوال نویســنده اثــر هنــگام آوردن آیات قــرآن از

 .3دفتر سوم :وحی
این دفتر نیز شــامل مباحثی اســت که به وحی و نبوت مربوط میشود.

ترجمــه بالشــر اســتفاده کردند و مترجم در ترجمه کتــاب از ترجمه آقای
ً
فوالدوند استفاده نمودند .ثانیا برای عرضۀ هرچه بهتر و سریعتر از این

فصول این دفتر عبارتند از:

کتاب و تســریع و تســهیل در دســتیابی به مطالب کتاب ،عناوین اصلی

 .1وحی توحیدی :مباحثی اعم از کلمه سرمدی و وحی ،روح ،حکمت،

و فرعی و زیرمجموعههای آنها در فهرســت شــماره گذاری شــده اســت.

حقیقت ،نور ،کتاب مقدس و ...را در خود دارد.

ترجمه این اثر شش سال طول کشیده است.

 .2پیامبــران :در این بخش ابتدا از حضرت محمد (صلی اهلل علیه و آله)
شروع نموده است و بعد از آن پیامبران پیشین را که در قرآن از آنها نامی
ذکر شــده اســت نقل میکند و به بیان داستانهای آنها از منظر تورات و
انجیل و قرآن میپردازد.

این کتاب در  1024صفحه و با ترجمه خانم فاطمه سادات تهامی در سال
 1386از سوی دفتر پژوهش و نشر سهروردی منتشر و روانه بازار شد.
بیان ویژ گیهای محتوایی این اثر
همانطــور که ذکر شــد مؤلف اثر در قالــب دفترهای پنجگانه و در حدود

 .4دفتر چهارم :قرآن
ایــن دفتــر بــه طــور خــاص در مــورد کتــاب آســمانی مســلمانان صحبت
میکند و فصول زیر را در خود دارد:

 1000صفحــه بــه مقایســه بین آموزههای یهود و مســیح و اســام در باب
توحیــد ،نبوت ،معاد میپردازد و موارد اشــترا ک و اختالف آنها را نشــان
میدهــد .این اثر بهترین و جامعترین کتابی که تا کنون به زبان فارســی

 .1قرآن به مثابه نخستین اساس قوانین عبادی

چاپ شده است.

 .2وظایف امت در قبال خداوند

ّ
مؤلف بر قواعد زبان عربی و فلســفه و عرفان اســامی تســلط کامل دارد،

 .3واجبات فردی مؤمن

او از معــدود نویســندگان در میــان پژوهشــگران غربــی اســت کــه نگاهی
ً
معقوالنه دارد و در تحقیقات و نگاشــتههای خود تقریبا به طور کامل با

 .4قرآن به مثابه اساس و پایه نخستین سلوک انسانی
 .5دفتر پنجم :معاد
ایــن دفتر نیز همچون دفاتر قبلی شــامل فصول و بخشهایی اســت که
عبارتند از:
 .1آخرتشناســی :شــامل مباحث وحی و دورنمای زندگی واپســین ،روز
رستاخیز ،ساعت و داوری خداوند.

مسلمانان همدلی نشان داده است( .صفحه  20و )21
مروری کوتاه بر ترجمه قرآن وی از یک سو و مطالب فراوان و داوریهای
متعدد او در خالل کتاب مورد بحث ،خود گویای این ّ
ادعاست که وی با
مسلمانان همدلی نشان داده است و مانند برخی مستشرقان که یکسو
نگریستهاند و در پی ضعف اسالم هستند نیست.

 .2جهنم
 .3بهشت و بیان واژگان قرآنی در وصف بهشت

تأثیر و تأثر این کتاب

 .4سعادت اخروی از دیدگاه مسیحیان

او در تألیــف ایــن کتــاب از ترجمــه کتــاب مقــدس معــروف بــه ترجمــه
اورشــلیم که به زبان عربی اســت اســتفاده کرده است .وی همچنین در

نکاتی دربارۀ ترجمه کتاب به زبان فرانسه
آیتاهلل محقق داماد در نشست نقد این اثر که در 27تیرماه سال 1389
انجام شــده بود دربارۀ ترجمه این اثر فرانســوی بیان نمودند که ترجمه
این اثر بســیار دشــوار اســت .تألیف از ترجمه راحتتر است و ترجمه این
اثــر بــه مراتــب از تألیف آن ســختتر .ترجمه متون انســانی و از میان آنها

تألیف اثر از ترجمه قرآن بالشــر که ترجمهای روشــن و با ســبک مقطع در
قالــب جملههــای کوتاه و بســیار نزدیک بــه متن اصلی اســت بهره برده
ّ
اســت .دربــاره تأثــر این کتاب باید گفــت از آنجا که این اثــر کاملترین اثر
تطبیقی بین کتب مقدس یهود و مســیح و اســام است ،محققان از آن
 .1به نقل از  Ibna.irخبرگزاری رسمی کتاب ایران.

149و150

159

معریفامجایل

تازههایناگرشونشر
 .1نویســنده در بحــث نمــاز مینویســد :مســلمانان نیز هر روز دســت کم

بسیار بهرهها گرفتهاند.

هفده بار سوره فاتحه را قرائت میکنند .وی در پاورقی اضافه میکند که

نکات مثبت کتاب
 .1تســلط کامــل نویســنده بــه زبان عربــی :ماســون بهخوبی با ریشــه
کلمــات عربــی آشناســت ،بــه گونــهای کــه واژه توحیــد را تنها بــه معنای
یگانگی خداوند نگرفته و بر اساس قواعد ظریف و پیچیده عربی معادل
اقرار به وحدانیت خداوند گرفته است.
 .2نــگاه معتدالنــه و بیطرفانــه و حتــی نزدیــک بــه مســلمانان در
بیــان مطالــب :در اثــر همیــن نــگاه بیطرفانه اســت که اثر وی از ســوی
دانشمندان و محققان اسالمی مورد توجه قرار گرفته است.
 .3جامعیت و کاملبودن (البته جامعیت در خصوص آثار مسلمانان
اهل ســنت) :این اثر کاملترین اثری اســت که تا کنون به زبان فارســی
چــاپ شــده اســت و در ســال  1386بــه عنــوان کتــاب ســال جمهــوری
اسالمی ایران برگزیده شده است.
نقدهای محتوایی
ً
همانطور که قبال گفته شد ،نویسنده کتاب از معدود نویسندگان غربی

نمازهای واجب مســلمانان در پنج نوبت گزارده میشــود و در هر رکعت
سوره فاتحه خوانده میشود( .صفحه )654

 .2در ادامه همان بحث مؤلف مینویســد :برحســب یک ّ
سنت در پایان
قرائت ســوره فاتحه واژه عبری «آمین» را بر زبان میآورند (صفحه )655
ً
ً
که در عقاید شیعه اوال جایز است که در سه نوبت نمازگزارده شود و ثانیا
ذکر واژه آمین جایز نیست.
ُ
 .3مؤلــف در بحــث از ا ّمت مینویســد :این اتفاق نظر و اجماع اســت که
یکی از چهار اصل و منبع اســتنباط ،احکام اســت که فقه اسالمیبه آن
ّ
متکی اســت و در ادامه در پاورقی مینویســد :ســه اصل دیگر عبارتند از:
قــرآن ،ســنت و قیــاس .در حالی که شــیعیان قیاس را قبــول ندارند و به
جای آن از عقل سخن گفتهاند( .ص  593کتاب)
 . 4دربحث از قبله مینویسد :مسلمانان مردگان خود را به ترتیبی در قبر
جــای میدهند که پاهای آنها در جهت قبله باشــد .منبع این اظهار نظر

اســت کــه تحقیقات خود را بیطرفانه نوشــته اســت ،ولــی در عین حال

مشخص نیست و حتی سیره مسلمانان با آن مغایر است .در فقه اسالمی
ّاعم از شیعه و اهل سنت ،واجب است که میت را به پهلو در قبر بخوابانند

ّ
مســیحیت رشــد و نمــو
 .1او یــک پژوهشــگر غربــی اســت کــه در دامــان

بــه گونــهای که جلوی بدن او به طرف قبله باشــد .شــاید مولــف این نوع

نکاتی در این اثر قابل توجه است که عبارتند از:

کرده اســت ،بنابراین اعتقادات مســیحی موجود در ایــن اثر از اعتقادات
نویســنده گرفته شده است .برای مثال نویسنده برای مفهوم توحید در
قــرآن و کتــاب مقدس فرق چندانی قائل نمیشــود و تثلیت را که یکی از
ضروریــات کــه در اعتقاد مســیحیان اســت و ّرد آن موجب ارتداد اســت،

دفن را در کشور مرا کش و در آیینهای دیگر دیده و به اسالم تعمیم داده
باشد یا خوب متوجه دفن مسلمانان نشده باشد (ص 659کتاب)
نتایج پژوهش
 .1آ گاهی از آثار اندیشمندان ،اسالمشناسان و حتی قرآنپژوهان جهان

به معنی توحید گرفته اســت .در صورتی که تثلیث با در بر داشــتن ســه

غرب در نزدیکترشدن به واقعیت و شناخت صحیح اسالم نقش دارد.
 .2خانــم ُدنیــز ماســون قرآنپژوه فرانســوی بــرای فرا گیری زبــان عربی و

هرگــز بــا توحیــد یکســان نیســت .البتــه عــدم توجــه بــه ایــن موضــوع از

آشــنایی با فضای فرهنگی مرا کش عازم رباط پایتخت این کشــور شــد و

ارزشهای کتاب کم نمیکند.

مدت شصت سال در این کشور اقامت نمود.

مفهوم پدر ،پســر و روح القدس که هریک به عنوان خدا مطرح هستند،

 .2نویســنده کتــاب مقدس را بر اســاس قرائت مســلمانان مرا کش از آن
بررســی و به مقایســه آن با قرآن پرداخته اســت ،در حالی که کتابهای
مقــدس متعــددی وجــود دارنــد که هریک بــا دیگری متفاوت اســت و از
منظر نویسنده گذر نکرده است.
 .3نویســنده تمــام مطالــب و اطالعــات خــود را در بــاب ابعــاد گونا گــون
اســام و بهویــژه حــوزه موضوعاتــی کــه مربــوط بــه کتــاب حاضــر اســت،
ً
ً
هماننــد بســیاری دیگــر از محققــان غربی ،عمدتــا و بلکه تمامــا از منابع
ً
اهل سنت گرفته شده است که معموال و به راحتی در دسترس آنها قرار
میگیرد .مؤلف ا گر نیمنگاهی به آثار شیعی هم داشت ،جامعیت کتاب
افزوده میشد.
در ایــن بــاره الزم اســت بــ ه اجمــال بــه برخــی از اظهارنظرهای نویســنده که
متناسب با آرای فقهای اهل سنت است و با نظرات شیعه در تضاد ذکر کنیم:

160

 .3ایــن مؤلف تا کنون شــش کتاب تألیف نموده اســت کــه مهمترین اثر
وی ترجمــه قــرآن به زبان فرانســه اســت کــه از نظر دقــت از ترجمه قرآن
بالشر مفیدتر و پرکاربردتر است.
 .4نــکات مثبــت و قــوت ایــن اثــر عبارتند از عربــی قوی نویســنده و فهم
ّ
جامعیت آن.
دقیق متون اسالمی و برجستگی و
 .5نقدهایــی کــه بــه ایــن اثــر وارد اســت عبارتنــد از :اعتقادات مســیحی
موجــود در برخــی جاهــای کتاب ،قرائت کتــاب مقدس موجــود در بین
مردم مســلمان مرا کش ،دریافت اطالعات اســامی از منابع اهل ســنت
و عدم توجه به شیعه.
منابع

ُدنیز ماســون؛ قرآن و کتاب مقدس درونمایههای مشــترک؛ ترجمه فاطمه ســادات
تهامی؛ چ  ،1ج  1و  ،2دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،سال .1385
مصاحبههــای انجامشــده با دکتر آی ـتاهلل محقق داماد در نقد کتــاب قرآن و کتاب
مقدس به نقل از سایت ( ibnaخبرگزاری کتاب ایران).
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وب  2و کتابخانه 2

معـریف امجــایل

نگهبان ،محمدباقر ،وب  2و کتابخانه  .2تهران :همارا 163 ،1391 .صفحه.

در گذشــتهای نــه چنــدان دور کتابخانههــا خانه دوم پژوهشــگران بود.

مفهــوم «وب  »2از ایــن جهــت بــا «وب  »1متمایــز اســت کــه بــه کاربران

کتابــداران انــواع منابــع اطالعاتــی را در کتابخانــه گــردآوری میکردنــد و

اجــازه میدهــد کاری بیــش از بازیابــی اطالعــات انجام دهنــد« .وب »2

محققــان بــرای انجام فعالیتهای پژوهشــی خود ،بیشــتر وقــت خود را

شــامل محیطهــای اجتماع ـیای اســت کــه کاربــران در آن میتواننــد

در کتابخانههــا میگذراندنــد .با ظهــور اینترنت و پایگاههــای اطالعاتی،

محتــوا را تولیــد کننــد و تعمیــم دهنــد و ایــن کار اغلب بــا آزادی برای به

دسترســی به اطالعات بســیار تســهیل شد و بســیاری نظریه بستهشدن

اشترا کگذاشــتن و اســتفادهی مجــدد همــراه اســت .وبســایتهای

و به تاریخ پیوســتن کتابخانه ،کاغذ و  ...را مطرح میکردند ،اما با ورود

اجتماعــی (ماننــد  ،)facebook, MySpace, YouTubeدانشنامههــای

بــه عصــر اطالعات ،انفجــار اطالعــات بحــث چالشبرانگیز این قرن شــد

آزاد (ماننــد  )Wikipediaکه بهســادگی به کاربران اجــازه ایجاد ،ویرایش

و نقــش کتابــداران در ســازماندهی اطالعــات و لــزوم طبقهبندی دانش

و پیونــددادن صفحــات وب را میدهنــد و فوکســونومیها 6یــا ردهبندی

بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت .پــس پژوهشــگران در ایــن عصر

مردمــی (ماننــد  )del.icio.us , Flickrکــه بــه کاربــران اجــازه میدهنــد

بســیار بیشــتر بــه خدمــات کتابخانههــا نیازمندنــد ،اما کتابخانــهای که

برچسبهایی برای مطالب ایجاد و آنها را مدیریت و دستهبندی کنند،

همــگام با تغییرات قرن  21باشــد و خدماتی کاربرپســند ارائه دهد ،یکی

مثالهایی از این دست هستند.
ً
البته عمال وب  ،2دنباله شبکه جهانی وب که همه ما آن را میشناسیم

«وب  »2.0اســت .در ادامــه ضمــن معرفــی ایــن فنــاوری و کاربــرد آن در

و دوستش داریم نیست ،بلکه راهی برای استفاده سیستمهای موجود
ُ
به شیوه جدید است :گردهمآمدن مردم به صورت خالقانه .تیم ا .ریلی

وب 2

که عبارت وب  2را در ســال  2004ابداع کرد آن را «کنترل هوش جمعی»

وب راهــی بــرای مدیریــت محتــوا در اینترنــت اســت کــه براســاس

توصیف کرد.

پروتکلهای مشــترک و استانداردها عمل میکند .همانطور که دیوید

کتابخانه و وب 2

گانتلت بهســادگی جمعبندی میکند ،شبکه جهانی وب« ،یک واسطه

امــروزه در کتابخانههــا وب  2بــه عنــوان موضوعــی اصلــی مــورد بحــث

کاربرپســند بــرای ارتبــاط بــا اینترنــت» اســت .در مــارس  1989ایــن تیــم

اســت .برخــی از جالبتریــن پیشــرفتهای جدید در زمینه اتوماســیون

از فناوریهای مهمی که با استقبال کاربران نیز روبرو شده فناوریهای
کتابخانهها ،به معرفی کتاب وب  2و کتابخانه  2میپردازیم.

برنرزلی 1بود که خالق محیط موسوم به وب شد.

7

8

کتابخانه ،جنبهای از تفکر جدید در شبکهســازی اســت و این اشــاره به

2

در سال  2004تیم اوریلی 3و دال دا گرتی 4به طور رسمی وب  2.0را معرفی

محیطــی دارد کــه کاربر را مــورد توجه قرار میدهــد .کاربری که محتوای

کردنــد .وب  2مفهومی اســت که بر اســاس آن تعامل بــا محتوای وب به

پویا را به صفحات بیتحرک ترجیح میدهد .محیطی که نه تنها محتوا

مثابــه تعامل بــا محتوای موجود در رایانههای شــخصی اســت؛ دنیایی

را بــه کاربــر ارائه میدهد ،بلکه به او اجــازه میدهد که محتوایی را بدان

که در آن هر کنشــی ،چون کلیک بر هر دکمه و پیوندی ،وا کنشــی آنی و

بیفزاید و به او امکان مشارکت و همکاری دهد.

بالدرنگ خواهد داشــت .به عبارتی این نســل از وب کاربرســاالر و شامل

نرمافزارهــای اجتماعــی طیفــی از سیســتمهای نرمافــزاری هســتند کــه

جنبههــای بیشــتری بــرای تعامــل انســانها (ماننــد مکالمــه و گفتگــو،

بــه کاربــران اجــازه میدهنــد به تعامــل و همکاری بــا یکدیگر و اشــترا ک

شبکهسازی بین شخصی ،شخصی کردن و فردگرایی) است.

5

1. Tim Berners-Lee.

 .2کریبر و مارتین،؛ فرهنگهای دیجیتال :درک رسانههای جدید ،ص .68

دادههــا بپردازنــد .از واژه «وب  »2بــه طــور کلــی بــرای توصیــف این نوع
نرمافزارها استفاده میشود .مفهوم «کتابخانه  »2نیز مبتنی بر استفاده
کتابخانهها از این طیف نرمافزارهاســت .اســتفاده از فناوریهای وب 2

3. Tim O'Reilly.
4. Dale Dougherty.

 .5اسفندیاری مقدم و حسینی شعار« ،میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
همدان از امکانات و قابلیتهای وب  ،»2ص .156
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بــرای بهبــود و تســهیل خدمات کتابداری و اطالعرســانی در چند ســال

اجتماعــی ســاختاری اجتماعی اســت کــه از گرههایی (کــه عموما فردی

اخیر توجه روزافزونی را به خود جلب کرده اســت .این فناوریها مبنای

یــا ســازمانی هســتند) تشــکیل شــده اســت و توســط یــک یــا چنــد نــوع

طیــف جدیــدی از خدمات یــا ارزشهای افزوده به خدمات هســتند که

خــاص از وابســتگی بــه هــم متصلاند .شــبکه نوع  2بــه همــراه ابزارها و

به کاربران ارائه میشوند .یکی از دالیل اهمیت روزافزون این فناوریها

فناوریهایــش در پــی ایجــاد تحولــی در روشهــای تعامــل ،جم ـعآوری

و کاربــرد آنهــا در کتابخانههــا ،رونــد فزاینــده واســطهزدایی 9در خدمات

و اشــترا کگذاری اطالعات اســت .پرواضح اســت که ســایتهای شبکه

اســت؛ بــدان معنــا که امــروزه کتابداران نقش یک واســطه میــان کاربر و

اجتماعــی از اجــزای مهــم شــبکه نوع  2اســت کــه صدهــا روش مختلف

اطالعات را ایفا نمیکنند ،بلکه بیشتر برای افزایش سواد اطالعاتی کاربر

تعامــل بــا افراد را ارائه میدهــد .با وجود اینکه کاربرد اصلی شــبکههای
اجتماعی تســهیل رابطه افراد با یکدیگر است ،اما به صورت سودمندی

و تسهیل دسترسی وی به اطالعات گام برمیدارند.

10

«کتابخانه  »2رویکردی نوین برای استفاده از ابزارها ،فنون ،فناوریهای

برای یادگیری و به اشترا کگذاری دانش افراد نیز به کار میرود.

اطالعاتــی و ارتباطــی و نرمافزارهای اجتماعــی در امور کتابخانه و حرکت

فنــاوری «پادکســت» در فصــل ســوم مورد بحث قــرار میگیرد .پادکســت

بــه ســوی کتابخانههای بدون دیوار اســت .بــه دیگر ســخن« ،کتابخانه

 podcastیا پادپخش انتشــار مجموعهای از پروندههای رســانه دیجیتال

 »2اســتفاده از وب و فناوریهای «وب  »2برای ایجاد بســتری مناســب

است که توزیع آن در اینترنت با استفاده از فید صورت میگیرد و توسط
ً
کاربران معموال بر روی یک پخشکننده موسیقی دیجیتال قابل دریافت

بهتــر خدمــات اطالعاتی اســت .افــزون بر اصطــاح «کتابخانــه  »2امروزه

و پخش است .این روش ارائه محتوا در سال  2004محبوبیت و گسترش

اصطالحــات دیگــری مانند کتابــدار  2و کاربر  2نیــز کموبیش در مقاالت

یافت .از جمله کاربرد پادکســت در کتابخانه به عنوان ایســتگاه رادیوی

انگلیســی مطرح میشــوند که هر یک بر تغییر و تحــول خاصی در عرصه

اینترنتــی کتابخانه ،انــواع آموزشهای الکترونیکی و غیرحضوری که نیاز

کتابخانههــا و کتابداری داللت دارد .فناوریهای نســل «وب  »2ابزاری

بــه توضیــح شــفاهی دارند ،تهیه انــواع منابع صوتی در ارائــه خدمات به

بیش نیستند و تغییر واقعی در نظام همکاری و اشترا ک اطالعات میان
ً
کاربــران اســت« .کتابخانــه  »2یــک نظــام کامــا دموکراتیــک و مبتنــی بر

نابینایان ،کم بینایان ،کم سوادان و  ، ...تبلیغ خدمات و سرویسهای
کتابخانه و سازمان از طریق معرفی این خدمات با استفاده از روشهای

مشــارکت و همــکای دوســویه میان کتابــداران و کاربران اســت .در واقع

بازاریابی به کمک متخصصان بازاریابی و فروش سازمانها است.

کتابخانــه  2با ویژگیهــای دلپذیرش ،کتابخانه دلخــواه کاربران قرن 21

فصــل چهارم به معرفی «شــبکههای نظیر به نظیر» میپردازد .شــبکه

اســت .بــا راهانــدازی وبگاههــای مبتنی بــر «وب  »2بــرای کتابخانهها،

نظیــر بــه نظیــر نــام گون ـهای از معمــاری شــبکههای کامپیوتری اســت.

کاربــران نیــز بــه جرگــه دســتاندرکاران فرآینــد گــردآوری ،ســازماندهی،

ایــن نــوع شــبکه ســادهترین و ســریعترین روش شبکهســازی بــه ویــژه

ردهبنــدی ،اشــاعه و بازیابــی اطالعــات و منابــع اطالعاتــی در نظــام

در محیطهــای وینــدوز اســت کــه ابــزار خاصــی الزم نــدارد .ایــن شــبکه

سازماندهی کتابخانه میپیوندند .کتابخانه  2در واقع تعامل ،همکاری

تکنیکی اســت که به طور مؤثری برای اشترا کگذاری فایلهای صوتی،

بــرای برقــراری ارتباط و تعامــل میان کاربران و کتابــداران به منظور ارائه

12

تصویــری ،یافتــن در اینترنت یــا بین مجموعه بســتهای از کاربران به کار

و اشترا ک اطالعات و تجربه میان کتابداران و کاربران است.

11

معرفی اثر

گرفته میشود.

محمــد باقــر نگهبــان ،عضــو هئیــت علمــی گــروه علــم اطالعــات و

«ویکیها» در فصل پنجم مورد بررســی قــرار میگیرند .ویکی به انواعی

دانششناســی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان ،مــدرک دکترای خــود را از

از وبگاههــا اطــاق میشــود که بــه تمــام بازدیدکنندگانش بــدون نیاز به

دانشــگاه میســور هند دریافت کرده اســت .وی انگیزه خــود را از نگارش

ثبتنــام در وبگاه ،اجــازه ویرایش ،افزودن یا حــذف مطالب را میدهد.

کتاب حاضر عدم وجود منبعی به زبان فارسی در این زمینه ذکر میکند.

همچنیــن بــه برنامههــای کامپیوتــری کــه برپایــی چنیــن وبگاههایی را

اثر حاضر در  13فصل به نگارش در آمده است.

ممکن میســازند ویکی گفته میشــود .ویکی را سرنام کلمات جملهای

فصــل اول بــا عنــوان «کلیات» مباحث کلی بــرای ورود به بحث را مطرح

بــه معنی «آنچه میدانم این اســت» دانســتهاند .ویکیهــا اغلب برای

میکنــد .تعریــف ،ویژگیهــا ،خدمــات ،کاربردهــا و مفاهیــم وب  2و

ایجــاد پایگاههــای وب گروهــی و ارتقــای پایگاههــای اجتماعــی و تحقق

بهکارگیــری یــک ســرویس وب نوع  2بــرای تهیه خدمــات کتابخانهای از

مدیریــت دانــش به کار برده میشــوند .برای مثال دانشــنامه ویکی پدیا

جمله مباحث مطر حشده در این فصل است.

بهترین نمونه شناختهشده از ویکیها است.

فصــل دوم بــه معرفــی فنــاوری «شــبکه اجتماعــی» میپــردازد .شــبکه

فصل ششــم به فنــاوری «وبال گ» اختصاص دارد .وبنوشــت یا وبال گ

9. Disintermediation.

12. Peer-o-peer.

13

14

 .10جمالی مهمویی ،حمیدرضا« ،معرفی کتاب نرمافزار اجتماعی در کتابخانهها ،ص .56
 .11نوروزی ،علیرضا« ،کتابخانه  :2خدمات کتابخانهای مبتنی بر وب  ،»2ص .33

13. Wiki.
14. What I Know Is.
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کــه بــه آن تارنوشــت یــا تارنگار یــا بال گ هــم میگویند ،نوعــی از صفحات

و تصویــر مجموعــه ســرویسهای شــبکهای و جوامــع آنالین که توســط

اینترنتــی اســت با محتوای شــخصی که مطالــب آن بر مبنــای زمانی که

لودیکرپ در ســال  2004به وجود آمده و توســط یاهو در سال  2005مورد

ثبــت شــده گروهبنــدی و بــه ترتیــب از تازهتریــن رخــداد بــه قدیــم ارائــه

اســتفاده قــرار گرفت .فلیکــر تمام مفاهیــم ســرویسهای وب  2را به کار

میشــود .واژه وبال گ اولین بار توســط یورن بارگر اســتفاده شــد که یک

میگیــرد :فلیکــر به کاربران این امکان را میدهد که تصاویر را تغییر داده

همآمیزی از دو واژه وب و ال گ اســت .اولین وبنوشــت در ســال 1999

و ســازماندهی کننــد ،آنها را به اشــترا ک بگذارند و در مــورد آنها به بحث

در جهان ایجاد شد.

و گفتگو بپردازند.

موضــوع فصــل هفتــم« ،آر اس اس» اســت .آر اس اس 15روشــی ســاده

«فولکســونومی» در فصــل دوازدهــم بررســی میشــود .اصطــاح فولــک

برای انتقال و بهروزرســانی خودکار مطالب وبســایتها در مکانی دیگر

ســونومی مفهوم جدیدی اســت .این اصطالح از ترکیب دو کلمه فولک

در بســتر اینترنــت اســت .کاربــرد آر اس اس در کتابخانهها عبارت اســت

( )folkو تا کســانومی ( )taxonomyبــه معنــی ردهبنــدی بــه وجــود آمــده

از :خدمــات آ گاهیرســانی جــاری ،بازاریابــی و روابــط عمومی ،فهرســت

است و اشاره دارد به برچسبهای مفهومی که مردم انتخاب میکنند.

کتابها ،آموزش مرجع و . ...

در نظامهایــی کــه امکانات فولک ســونومی را دارد کاربران این امکان را

فناوری «مشــاپ» در فصل هشــتم مورد بحث قرار میگیرد .مشاپ در

دارنــد کــه خود موضوعات مختلف را برچس ـبگذاری کنند تا دسترســی

عبارتهــای جدیــد شــبکهای مشــاپ به عملکــرد یا صفحــه وبی اطالق

دوباره به آن در زمان دیگری برایشان آسانتر باشد.

میشــود کــه از عرضــه اطالعاتیــا عاملیــت دو یــا چندین منبع اســتفاده

فصل پایانی «آینده وب» را بررسی میکند .آینده وب  2و وب  3مباحث

کــرده و آنهــا را بــا هــم ترکیــب کــرده و ســرویس جدیــدی ایجــاد نمایــد.

مطر حشده در این فصل هستند.

16

ویژگیهای اصلی مشاپ عبارتند از انبوهی ،تجسم و ترکیب .باید توجه
داشــت کــه مفیدســاختن اطالعات موجود بــه ویژه برای اســتفادههای
حرفــهای و شــخصی امــری مهــم اســت .مشــاپها نقــش فعاالنــهای را
در شــکوفایی برنامــه اجتماعی و شــبکه نــوع دو ایفا میکننــد .ابزارهای
ســاختار مشــاپ به اندازهای ســاده اســت که میتواند بهآســانی توســط
کاربران نهایی مورد اســتفاده قرار گیرد .مشــاپها تصویر نوینی از شبکه
را ارائه میدهند که کاربران میتوانند خود در آن نقش داشــته باشــند.
اصطالح مشــاپ همچنین بــه ترکیب دوباره اطالعــات دیجیتالی اطالق
میشــود .کاربرد مشــاپ عبارت اســت از مبدل اطالعات ،ارتباط ،ایجاد
اطالعــات تصویــری و امــور امنیتــی .از اینروســت که در ســالهای اخیر
در وبســایتهای معتبر جهان شــاهد انواعی از مشــاپ هســتیم .از آن
نمونــه میتوان به اســتفاده از مشــاپ در ســرویس الکترونیکــی آمازون،
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بال گر ،فلیکر ،و ...اشاره کرد.
فصــل نهــم راجــع بــه «هــوش جمعــی» اســت .هــوش جمعــی هوشــی
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بهاشترا کگذاشته یا هوش گروهی است که از همکاری و رقابت بسیاری
از افــراد بــه وجود میآید .بهاشــترا کگذاری منابع ،ایــده و  ...مهمترین
کاربردهای این ایده است.
«جســتجوی اجتماعــی» در فصــل دهــم مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
جســتجوی اجتماعــی نوعی جســتجو در وب اســت که گــراف اجتماعی
فرد جستجوگر را در نظر میگیرد.
عنــوان فصــل یازدهــم «فلیکــر» اســت .ســایتهای بــه اشــترا کگذاری
تصویر و ویدئو ،مانند فلیکر عبارت اســت از ســایت اشترا کگذاری ویدئو
15. RSS (Really Simple Syndication).
16. Mashups.
17. Collective Intelligence.

149و150

163

