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نیره خداداد شهری

اشکی به یاد سواران رفته
مرتضوی ،منوچهر؛ اشکی به یاد سواران رفته (مجموعه مقاالت دکتر منوچهر
مرتضوی)؛ به اهتمام محمدتقی سبکدل؛ تبریز :نشر اختر 512 ،1393 ،صفحه.

دربارۀ استاد

مقدمه
آذرآبــادگان ،نام قدیم آذربایجان ،از دیرباز یکی از اصلیترین قطبهای

زندهیــاد

شــعر و ادب ایران زمین به شــمار میآیــد و بیتردید شــهر تبریز به دلیل

ســیدمنوچهر مرتضــوی طبــق

جــای دادن عارفــان و شــاعران صاحبنام در دل خود ،جایــگاه ویژهای

شــجرهنامهای کــه بــه تصدیــق

را در بین شــهرهای دیگر کشــورمان داراســت .مجموعۀ مقبرةالشــعرای

علمــای وقــت رســیده اســت،

تبریــز بزرگترین آرامگاه ادیبان و شــاعران پارســیگوی ایــران ،در محله

نســبت خانــوادهاش بــه امــام

ســرخاب واقع شــد ه است .در میان این شاعران اشخاصی هستند که از

چهــارم ،حضــرت زینالعابدیــن (ع) میرســد و حــاج ســیدمرتضی ،جــد

شهر و استان و کشور فراتر رفته و شخصیت جهانی پیدا کردهاند.

اعــای ایشــان در عهــد نایب الســلطنه ،عباس میــرزا بــه تبریــز آمــده و

دکتــر مرتضــوی از نظــر اجتماعــی شــخصیت جهانــی بــود .توصیــف یک
روح حســاس و ضمیــر پــا ک و قلبــی پر از مهــر و عاطفه و عشــق و ایمان،
در کمــال تواضع و فروتنی و بیادعایی را چگونه میتوان ّ
مجســم نمود.
آن انســان کامل ،عارف عامل ،معلم پارســا ،مســافر رهشــناس و رهنما،
طالب حقیقت ،عاشــق گستره معرفت ،شیدای ّ
حریت ،صاحب سخنی
در کمال لطافت و رأفت.
استاد مرتضوی انسان واالیی بود ،باب بحث و تفحص در هر رشته پیش
او باز بود و مکتب کمال و مأمن همه نوع ذوق و ســلیقه بود .همگان از
هر صنف و دســته میتوانستند متاع خود را عرضه نمایند ،دانستههای
خود را بیان کنند و از نادانســتهها جویا شــوند .همیشــه بحث آزاد بود،
هر کس به اندازه وســعت نظر خود بهره میداد و بهره میگرفت .با زبان
همگان صحبت میکرد ،تحمل همه را داشت و متواضع و بردبار بود.

اســتاد

دکتــر

خانــواده بــزرگ مرتضــوی را تشــکیل داده اســت .دکتــر مرتضــوی در اول
تیرمــاه  1308در محلــه ششــگالن تبریز چشــم بــه جهان گشــود .پدرش
حاج سیدابراهیم آقا از معتمدین شهر تبریز به شمار میرفت .مقدمات
علوم را در تبریز کسب کرد و مقطع متوسطه را در دبیرستان فیروز بهرام
تهران گذرانید .پس از اتمام تحصیالت متوســطه برای ادامه تحصیالت
عالیــه وارد دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهران شــد و از محضر اســتادان
بزرگواری چون ملکالشعرای بهار ،بدیعالزمان فروزانفر ،سعید نفیسی،
محمدتقی مدرس رضوی و  ...کســب علم کرد .در ســال  1329شمســی
از دانشــگاه تهــران مدرک لیســانس رشــته زبــان و ادبیات فارســی را اخذ
نمود .در سوم اردیبهشت سال  1337در دانشگاه تهران از رساله دکتری
خود با عنوان «اوضاع ادبی آذربایجان در عصر ایلخانیان» دفاع کرد و در
رشته زبان و ادبیات فارسی دکتری گرفت .در اول مردادماه سال 1343
به موجب ابالغ وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به درجه استادی نائل آمد

عارفــی بــود بیادعا و به اصطالح قصیر المبانــی و کثیر المعانی .در پیش

و در اواسط دهه چهل شمسی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران وابسته به

او عرفان به معنی ایثار بود ،ولی او همیشــه در عرفان خودش گمنامی و

دانشگاه آذرآبادگان را بنیانگذاری کرد که کتابهای کمنظیری توسط

خاموشی را ترجیح میداد.

این مؤسســه به جامعه علمی تقدیم شــده اســت .در سال  ۱۳۴۴کتاب
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«مکتــب حافــظ یــا مقدمه بر حافظشناســی» را منتشــر کــرد .این کتاب

فراهم آورده و منتشر سازم و گردآوری این مقاالت در زمان حیات استاد

پــس از گذشــت چندیــن دهه هنــوز از کتابهــای مرجع و مورد اســتناد

انجام گرفته بود ،اما با رحلت ایشان ،چند سال وقفه ایجاد شد .»...

در زمینۀ شــناخت حافظ و شــعر اوســت .از دیگر آثار ایشــان میتوان به:

اما هر کس که این مجموعه را بخواند نه تنها این خصیصهٔ ایران دوستی

چراغ نیمه مرده :مجموعه شــعر ( ،)1333تحقیق دربارۀ دورۀ ایلخانیان
( ،)1341زبان دیرین آذربایجان ( ،)1360فردوســی و شــاهنامه (،)1369
مسائل عصر ایلخانیان ( )1370و  ...اشاره کرد.

را در زندهیــاد مرتضــوی خواهــد یافت ،بلکه عشــق نویســنده مقاالت به
فرهنــگ ،زبــان ،شــعر ،ادبیات و مردم ایــن مرز و بــوم در دل و روح او نیز
تأثیر خواهد کرد و عشق واالیی که در همهٔ صفات این کتاب موج میزند

در دوازدهم شــهریور  1356مســئولیت ریاســت دانشــگاه آذرآبــادگان آن

و آنچه نثر دکتر مرتضوی را دلنشــین کرده و بین او و خواننده نزدیکی و

زمــان را بــه عهــده میگیرد و بیشــتر دانشــجویانی کــه در آن برهــه زمانی

تفاهم پدید میآورد ،از یک طرف صراحت لهجهٔ اوست و از جانبی دیگر

در آن دانشــگاه تحصیــل میکردنــد ،اذعــان مینماینــد کــه آن روزهــا از

لحن دوســتانه و پرانصاف و تواضعآمیز ایشان ،فروتنی عالمانه و انصاف

برجســتهترین و درخشــانترین روزهــای دانشــگاه از حیــث تحقیــق و

و حقپذیــری او در مقاال تــش ،خواننــدگان را بــا دوســتی صمیمــی روبرو

تفحص پویایی علمی بود .در سیام اردیبهشت  1357به دلیل اعتراض

میگردانــد کــه هر چــه دارد در طبق اخالص نهاده و بــدو عرضه میکند.

به هجوم گارد به ساحت دانشگاه از سمت ریاست دانشگاه استعفا کرد

گویی از پس قرنها خاقانی بار دیگر برخاسته و با استادی خاص سخن

و پــس از پیــروزی انقــاب بــه دلیل انکســار مزاج کرســی تدریــس خود را

میگوید که شهر طغان عقل را او نایب است و نوعروس فضل را صاحب،

در دانشــگاه تعطیــل کــرد ،ولــی در  32ســال از تحقیق و پژوهش دســت

چراغ دانایی اوست و دیگران روز کوران هوا.

نکشــیده بود .ایشــان در صبح روز چهارشــنبه نهم تیرماه سال  1389در
تبریز دعوت حق را لبیک گفت و در مقبرة الشعرای تبریز و در کنار بزرگان
ادب پارسی آرام گرفت.

برخــی از ایــن مقاالت ســخنرانیهای اســتاد به مناســبتهایی اســت و
بعضی به صورت مقاله در نشــریه دانشــکده ادبیات تبریز در سالیان دور
به چاپ رســیده است .کتاب حاضر به صورت موضوعی در هفت بخش

دایرة المعــارف بــزرگ اســامی بــه پاسداشــت ایشــان کتــاب «ارمغــان
منوچهر مرتضوی» را منتشــر ســاخته است .همچنین کتاب «سایۀ سرو
ســهی :یادنامه دکتر منوچهر مرتضوی» در ســال  1391توســط دانشــگاه
تبریــز و انتشــارات ســتوده در پنــج بخــش دربــارۀ اســتاد ،شــعر ،مقاالت
اهدایی ،ســخنرانی ،اســناد و تصاویر تنظیم شــده است .این یادنامه به
خواســتاری و اشــراف ســیدمحمدتقی علــوی و اهتمــام محمــد طاهری
خسروشاهی در بیش از هشتصد صفحه تدوین و منتشر شده است.

معرفی اثر
محمدتقی ســبکدل در مقدمه کتاب دربارهٔ مقاالت و آثار اســتاد چنین
مینویسد ...« :اما در مورد چاپ این کتاب که شامل مجموعه مقاالت
اســتاد دکتــر مرتضــوی میباشــد ،یــادآوری این نــکات ضروری اســت که
متأســفانه هنوز مجمومهٔ کاملی از مقاالت و نوشتههای گونا گون استاد
مرتضوی در دســت نیســت تا او چنان که هســت شناســاند و جنبههای
مختلف کارش را معرفی کند ،تا جایی که بنده اطالع دارم زندهیاد دکتر
منوچهــر مرتضوی یکبار به فکر افتــاد که آثار و مجموعه مقاالت خود را
بــه چاپ برســاند ،ولی انکســار مزاج اســتاد به او مجال نــداد تا مجموعه
مقاالت را به زیور طبع برســاند و بدین روی الزم بود که حاصل زحمات
قلمــی ایــن مرد کــه از فرزنــدان الیق ایــن آب و خا ک اســت از پرا کندگی
رهایی یابد و به صورت آبرومندی در ّ
حد شأن و منزلت استاد مرتضوی
در اختیار دوستداران ادب و فرهنگ ایران زمین قرار گیرد ،بدین منظور
راقــم ایــن ســطور در راه گــردآوری مقــاالت اســتاد کوشــیدهام و تا کنــون
ّ
توانســتهام تــا حــدودی مجموعه مقــاالت ادبــی ،تحقیقی ،ملــی و  ...را
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تنظیم شده است.
بخــش اول (مطالعــات تاریخــی و تحقیقــات ایرانی) :اولیــن مقاله این
بخــش بــا عنوان «کیفیت اســتفاده از منابع ادبی برای مســائل تاریخی»
مشــتمل بــر متــن ســخنرانی آقــای دکتــر در نخســتین کنگــره جهانــی
ایرانشناسان در سال  1345است .در مقاله بعدی مبانی ملیت ایرانی
و سهم آذربایجان در آن تحلیل شده است« .خالصه تاریخ آذربایجان از
دورهٔ ماد تا عصر مشــروطیت» مقاله بعدی اســت و در آخرین مقاله این

بخش نیز آثار و شیوهٔ شیخ اشراق بررسی شده است.

بخش دوم (حافظشناسی)« :تأثر حافظ از سعدی» عنوان اولین مقاله
ایــن بخش اســت کــه دکتر مرتضوی بســیار دقیــق ،علمــی و مفصل این
موضوع را وا کاوی کرده است .در مقاله «نقش بر آب» شرح چندین بیت
از اشــعار حافظ ارائه شــده اســت .در مالقات مورخ اول آبان  1338دکتر
مرتضوی با دانشــمند ایرانشناس ،آقای بازیل نیکیتین اظهار داشتند
کــه نزدیــک به ســی جلــد از کتابهــای مرحــوم عالمه میــرزا محمدخان
قزوینــی در اختیار ایشــان اســت و این کتابهــا را خانم ســوزاتن قزوینی
دختــر مرحــوم قزوینی که همســایه آقای نیکیتین بوده به ایشــان اهداء
کــرده اســت .در ایــن مجال دکتر مرتضــوی یادداش ـتهایی را که مرحوم
قزوینی بر کتب مختلف (از جمله :تاریخ بیهق ،دیوان خاقانی شــروانی،
زین االخبار گردیزی ،ســی فصل شــیخ عطــار و  )...نوشــتهاند ،به دلیل
اینکه حاوی نکات مفید و دقیقی بوده منتشر کردهاند.
بخش ســوم (مولویپژوهی) :در این بخش دو مقاله ارائه شــده اســت
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کــه در اولیــن مقاله با عنوان «تحلیل یکی از تمثیالت مثنوی» به تحلیل

جفــا کاری ندارنــد و از نامهربانیها و بیاعتناییها در هم میریزند و زود

تمثیــل شــیر و نخجــوان در مثنــوی پرداختــه شــده اســت .البتــه قبل از

میشکنند .»...
ُ
انــس معنوی اســتاد بــا دیوان ســترگ خواجۀ شــیراز ،غزلیات شــورانگیز

ورود به این بحث ،طرز خاص اســتنباط و اســتنتاج از قصص و تمثیالت
مثنوی توضیح داده شده است .در مقاله بعدی نیز «عشق از نظر موالنا
جاللالدین» بحث شده است.

موالنــا و حماســۀ مانــدگار فردوســی به ایشــان بصیرتی عمیق بخشــیده
بــود ،چنان کــه بایــد ایشــان را از حافظشناســان بــزرگ ،مولویپژوهــان

بخش چهارم (بزرگداشت مفاخر) :دکتر مرتضوی به پاس مفاخر معاصر

برجســته و فردوسیشناســان کمنظیــر دورۀ معاصــر قلمــداد کــرد .ایــن

خــود قلــم زده اســت .در ایــن بخش چهــار مقاله بــا موضوع بزرگداشــت

جامعیــت ادبی و علمــی ،در روزگار ما دکتر مرتضوی را از نادرهکاران کرده

مفاخر ارائه شده است .اولین مقاله «مرگ انیشتین» نام دارد .انیشتین

است.

در نوزده آوریل  1334( 1995شمســی) چشــم از جهان پوشــید که دکتر
مرتضــوی در بزرگداشــت مقــام ایــن نابغــه قــرن بیســتم ،مقالــه کوتاهی
دربــارهٔ زندگــی و دیدگاههای وی نگاشــته اســت .دومین مقالــه به «یان
ریپکا» ،ایرانشناس بزرگ و نامدار چک اختصاص دارد .یان ریپکا بیش
از پنجاه سال از عمر خود را صرف تحقیق و تتبع و مطالعه دربارهٔ ادبیات

1

نغز «ا گر انسان
امرســون شــاعر رمانتیک و عارفمسلک آمریکایی که کالم ِ

از صمیم قلب عادل باشــد ،آنگاه به خدا نزدیک اســت» را از او به یاد دارم
گفتــه« :ا گــر خواهی که نامت پس از مرگ از خاطرهــا نرود ،یا کاری کن که

شایندهی نوشتن باشد ،یا نوشتهای از خود بگذار که به خواندن بیارزد».

شــرق بــه خصوص ایــران کــرد .مشــهورترین و مهمترین اثر ریپــکا کتاب
«تاریــخ ادبیــات ایران» اســت .مقاله بعــدی «مقام اســتاد بدیعالزمان»
نام دارد که در ســال  1349در ســوگ استاد فروزانفر نگاشته شده است و
آخرین مقاله این بخش به استاد خیامپور اختصاص دارد.
بخــش پنجــم (تحقیقات ادبی) :در این بخش ابتدا لهجهشناســی زبان
فارســی از روی متون ســدۀ دهم و یازدهم میالدی بررســی شــده است.
ســپس در مقالــهای بــا عنــوان «آرزوی پیــران» ،نکات بســیار مفیدی در
خصوص تاریخ بیهقی و بخش گمشــدۀ آن ،یعنی تاریخ محمودی ارائه
شده است.
بخــش ششــم (دانشــگاه) :در ایــن بخــش تاریخچــه دانش و دانشــگاه
در آذربایجان بررســی شــده اســت و سرمقاله ایشــان به مناسبت بیست
سالگی نشریه دانشکده ادبیات تبریز نیز آورده شده است.
بخــش هفتــم (دســتور زبان فارســی) :در ایــن بخش «چند پســوند» در
زبان فارسی بررسی شدهاند .از جمله پسوند -ور- ،وار- ،نا ک و . ...
در نهایت نیز چند تصویر از استاد مرتضوی در انتهای کتاب آورده شده
است.

سخن پایانی
دکتر محمدعلی موحد دربارۀ استاد مرتضوی چنین میگوید« :مرتضوی
گذشــته از مقام علمی و اســتادی که داشــتند به لحاظ فضایل اخالقی،
تقــوا و وارســتگی در میان اماثل و اقران ممتاز بــود و آدمهایی از قبیل او
در برابر جفایی که بر آنان میرود بســیار حســاس هســتند .آری ســعدی
گفتــه اســت« :خرقــه درویشــان جامــه رضاســت .هر کــه در این کســوت
تحمــل بیمــرادی نکند ،مدعی اســت و خرقــه بر او حرام» .امــا موالنا در
این بــاره واقع بینتــر از ســعدی ســخن گفته و بر حساســیت و زودرنجی
ایــن بــزرگان تأ کیــد مینهــد و فــاش میگوید که آنــان انتظــار بیمهری و
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حمیده سلطانی مقدم

برداشت مسلمانان از عدالت

برداشت مسلمانان از عدالت؛ مجید خدوری؛ ترجمه مصطفی یونسی و صمد ظهیری؛
قم :دانشگاه مفید1394 ،
فصــل اول :فصــل اول مقدمــهای اســت کوتــاه کــه ابتدا منابــع عدالت،

کــه بــرای تعــادل و تــوازن تفکــر

معنای لغوی عدالت و ایده عدالت در قرآن و ســنت را توضیح میدهد و

معتزلــه و حنبلیهــا میشــود

بعد در مورد دامنه و روش کتاب میگوید .قصد نویســنده این اســت که

بررسی شده است .شروع کننده

روشهای آرمانگرایانه را همراه با واقعگرایی همزمان ترسیم کند و فقط

ایــن جریــان ،اشــعری ،شــا گرد

به هنجارها و ارزشها به صورت انتزاعی نپردازد.

باهــوش و کنجــکاو درس کالم

فصــل دوم :نویســنده به بحث آموزههای جبــر و اختیار که قدیمیترین
و پرچالشترین بحث مســلمانان از صدر اســام تا کنون است میپردازد
که از بحث میان امویان و مخالفانشــان که طرفدار نظریه جبر بودند و از
قدر در مقابل مخالفانشــان دفاع میکردند گفته میشــود .در واقع آنان
عدالــت سیاســی اموی با آموزه تقدیر را یکســان و خــود را مجری عدالت
الهی میدانستند و نیز مستحق عدالت .در ادامه دیدگاههای جبرگرایان
و قدرگرایان مثل «حســن البصری» بررســی میشود که میخواست بین
عدالت سیاسی و اخالقی خط تمایز ترسیم کند.
فصــل ســوم در مــورد عدالــت کالمــی و عــدل الهــی و اختالفنظــر علمــا
دربــارهٔ اینکــه عدالــت جلوه اراده و قدرت خداوند اســت یــا ذات و کمال
اوســت بحث میشود .انشــقاق مسلمین به دو مکتب عقلی و نقلی آغاز
میشود که البته دغدغه آنها سیاسی است ،نه کالمی .نمو آنها همزمان
با پا گرفتن عباســیان بود که برای مشروعیت بخشیدن به حکومتشان،
آمد و شــد متکلمــان و فقها به دربار را شــایع کردند .ایــن مکتب به طور
قــوی در زمــان مأمــون بــه نــام «معتزلــه» ظهــور کــرد و در زمــان متــوکل
فروکش کرد .این بخش نیز به برداشت این دو گروه از عدالت میپردازد.
در بخش اول این فصل به بررسی عدالت از نظر معتزله پرداخته میشود
کــه به دیدگاههای «حســن بصری» نزدیک بود ک میگفت انســان بانی
اعمال خویش اســت و مســئولیت نسبی انســان را میپذیرد و بر این نظر
اســت که عدالت الهی جلوه ذات خداوند اســت ،برخالف جبرگرایان که

در مکتــب معتزلــه بــود کــه بعد
از کنار گذاشــتن باورهای اعتزالی خود توانســت تسنن را بر پایه درستتر
و قابــل دفا عتــری بگــذارد و اثبات کنــد وحی با عقل همخوانــی دارد .در
بخــش ســوم دربارهٔ عدالت بــه مثابه جلوه تالش انســان بــه مثابه آموزه
کســب میپــردازد .آمــوزه کســب با وجــود مبهم بــودن توانســت رویکــرد
اتکای اهل تســنن بر وحی را محکمتر کند که بر اســاس این آموزه انسان
در برابر اعمالی که خدا برای او خلق کرده مســئول شناخته میشود .در
بخش چهارم مؤلف به نظرات متفکران شیعی در باب عدالت میپردازد
و ســه متفکــر از قــرن  4تــا 12ق ابن بابویــه ،حلی و مجلســی را بــه عنوان
ســازمان دهندگان آموزههای شیعی معرفی میکند .در بخش بعدی به
عدالت از نظرگاه صوفیان پرداخته میشــود .صوفیان شــکل و محتوای
عدالت را رد کرده و با تماس مستقیم با خداوند سعی نمودند تا عدالت
الهی را از طریق مراقبه و انجام اعمال معنوی بدون واسطه معنا کنند.
فصــل چهــارم عدالــت فلســفی را بررســی میکنــد کــه در بخــش اول از
« ِکنــدی» و نظریــات او کــه بیشــتر از آنکــه معتزلی باشــد ،با آنهــا اختالف
عقیــده دارد صحبت میشــود .کندی فیلســوف قرن دوم هجری اســت
کــه بــا خــط تفکــری مســتقل ،بر ایــن نظر اســت که انســان در پرتــو درک
خــود از حقیقــت میتوانــد عدالــت را بپــرورد .در ادامه به معرفی فلســفه
فارابی میپردازد و میگوید فارابی سعی دارد فلسفه را با دین هماهنگ
کند .وی فیلســوفی اســت متأثر از افکار دینی افالطونی و نوافالطونی که
متمایل به تفکر صوفیانه اســت .فارابی به مباحث اجتماعی ،سیاســت

معتقد بودند عدالت جلوه اراده خداوند است.

یپــردازد و قــوای اجرایــی تقنینــی و قضایــی را در ارتباط با
و حکومــت م 

در بخش دوم مخالفت احمد بن حنبل با نظریات معتزله و تالشهایی

اجرای عدالت وا کاوی میکند.
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در بخش بعدی به بررســی نظریه «ابن ســینا» در باب عدالت میپردازد

مذهــب دارد و هر دو مظاهر اراده و عدالت خداوند محســوب میشــود.

کــه به مســئله چگونگی ایجاد مدینــه فاضله و به قــرارداد اجتماعی بین

ایــن فصل شــامل بخشهــای زیر اســت :در بخش اول نویســنده در پی

شــهروندان معتقد اســت و به نقش پیامبرگونه حا کم که هم شــخصیت

وا کاوی نســبت میان شــریعت (که همان مصلحت معرفی شده است) و

اخالقی و هم اقتدار الهی را توأمان داراست.

عدالت است و نظریات «مالک» و «غزالی» را در این مورد تبیین میکند

بخــش بعدی عدالت عقالنی به مثابه عدالت طبیعی اســت .این بخش

و از رهگذار این بحث به مفهوم آزادی میرسد.

بــه معرفی تالشهای ســه فیلســوف ســرزمینهای غربی جهان اســام،

در بخش دوم عدالت رویهای است که مؤلف آن را وجه بیرونی و خارجی

«ابن باجه» «ابن طفیل» و «ابن رشــد» اختصاص دارد که برای پیشبرد

شــریعت تعریــف میکند که در ایــن بخش ارکان بیرونی اجــرای عدالت و

و رونــق فلســفه بــه هماهنگــی میان و عقــل وحــی پرداختند .ابن رشــد

ابزار آن ،یعنی قاضی ،شاهد و طرفین دعوا بررسی میشود.

تحــت تأثیــر افالطــون و ارســطو بــر ایــن نظــر اســت دوام و بقــای عدالــت
وابسته به حا کمی است که بر سرنوشت کشور ریاست میکند.

در بخــش ســوم بــه تــاش حکومتهــا از جملــه حکومــت عباســی برای
رفــع ناهمخوانیهای موجود در اجرای عدالت در دادگاههای مختلف و

فصل پنجم دربارهٔ عدالت اخالقی است که مطابق با معیار رفتار و عمل

هماهنگ کــردن آنها با فرامین صــادره از جانب حکومت میپردازد و نیز

انســان تعییــن میشــود .در بخــش اول مؤلــف بــه اختالف و دعــوای دو

به بررسی آرا مخالف و موافق.

تن از خوارج بر ســر اراده خداوند و نســبت دادن و نســبت ندادن شــر به
خداونــد میپــردازد که باعث ایجاد دو مکتــب فکری «اهل قدر» و «اهل
جبر» میشود.

در بخش چهارم نگارنده در صدد اســت نســبت ترکیب و کارکرد مجالس
مظالــم را با عدالت شــرعی بررســی کند و اینکه ســابقه تشــکیل قاعده یا
نهــادی را که برای راهنمایی قضات ایجاد شــده از قرن ســوم بازگو کند.

«حســن بصــری» طرفــدار نظریــه قــدر بــر این بــاور اســت کــه خداوند به

اشــکاالت ،کاســتیها و نا کافی بودن برخی قوانین موجب این تالشها

همه انســانها فرمان میدهد که از معیــار اخالقی عدالت پیروی کنند،

شــده است و نیز تالش علما برای حفظ شریعت در مقابل احکام رسمی

امــا اعمــال اخالقــی فــردی را مقــدر نمیکنــد ،پــس هــر انســانی مســئول

حکومت بوده است.

خطــا و اشــتباه خویــش اســت .در ادامــه بــه نظریــه اخالقــی و متفکــران
آن در قــرون  5و « ،6مســکویه» «غزالــی» «طوســی» و «رازی» پرداختــه
میشــود .عدالــت اخالقی ،نه فقط وظیفه انســانی اســت ،بلکــه تعهد و
گرایــش بــه خوبیهــا نیز معرفی شــده اســت .مســکویه در تــاش بود که
دستهبندیهای فلسفه یونانی را در بستر اسالمی بازسازی کند و غزالی
که با سود جســتن از فلســفه اخالق یونان و تجربه زندگی زاهدانه در پی
آمیختــن روشهــای عقــل و وحــی و تصوف برمیآیــد .نیــز در این فصل
دیدگاههای رازی که تنها عقل را چارهگشــا میداند بررسی میشود .وی
وجهی برای وحی نمیپذیرد و بر این نظر است که وحی معیار تمایز بین
اعمــال عادالنــه و ناعادالنه را ارائه نمیکند .نظریه طوســی هم در زمینه
عدالت اخالقی بر مفهوم اساسی توازن و یگانگی تأ کید دارد.

فصــل هفتــم :در ایــن فصل بــه عدالت میــان ملل و نظــم عمومی حا کم
بر جهان که مطابق با عدالت در دنیا اســتوار میشــود پرداخته میشــود
و اســام کــه تــرازوی عدالتــش بــر اســاس عدالــت و اراده خداونــد تعیین
میشــود و جماعــت اســامی عامــل و مســئول عدالت خداوندی اســت.
مؤلــف در بخشهــای پنجگانــه ،نــوع روابــط جامعــه اســامی یــا بــه قول
مؤلف ،دار االسالم در خود جامعه و با جوامعی که دار الحرب نامیده شد
میپــردازد .جامعه اســامی قوانین رابطه با کشــورهای دیگر را بر اســاس
شــاخهای از شــریعت تنظیــم میکنــد و هدفــش کــه همــان نشــر عدالــت
اســامی اســت را به منصه ظهور میرســاند .در بخش بعدی به جهاد به
عنوان تالش مســلمین بــه هر نحو و هر نوعی گفته میشــود که مورخین
بــه هر وســیله تــاش و ســعی نمایند تــا کالم خداونــد را گســترش دهند؛

در بخــش بعــدی از نویســندگان کــه رســائل را بــرای راهنمایــی مــردم و

این جهاد میتواند با شمشــیر باشــد یا بدون آن .در ادامه دســتورالعمل

حا کمان مینوشــتند صحبت میشــود ،مؤلفان نصیحــت الملوکها که

شریعت در روابط میان مسلمانان با غیرمسلمانان توضیح داده میشود.

یــا تجــارب خــود را مایه کار قرار دادهاند یا ســخنان علمــای پیش از خود

در بخش چهارم دربارهٔ به چالش کشــیدن آموزه اولیه و کالســیک جهاد

را .در ایــن بخــش از «ابن حزم» گفته میشــود .وی امید داشــت الگوی
رفتــاری کــه همــان شــأن و منزلــت انســانی بــر پایه خــرد و دانــش و دین
اســت را اصــاح و بازگویی نماید .در بخش بعــدی از «مغربی» فرزند وزیر
و «ابوالحســن ماوردی» گفته میشــود که با نوشــتن نصیحت الملوک از
تجارب شخصی خود برای حا کمان زمان خود سخن میگفتند.

قصــد تجــاوز به دار االســام را ندارنــد ،هدف اســام نبوده و بــا زور نباید
شــریعت و مذهــب را بر آنهــا تحمیل نمود .در بخش آخــر در مورد جنگ
مذهبــی و غیرمذهبــی بحــث میشــود .مؤلــف بــر دوره خلفــای عباســی
تمرکز میکند و مشروع بودن یا مشروع نبودن امر خلفا و سالطین در امر

فصــل ششــم :عدالــت شــرعی یــا قانــون در اســام ،ارتبــاط تنگاتنگی با
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فصل هشتم :در این فصل نویسنده از عدالت اجتماعی سخن میگوید

میشود .رویارویی جهان اسالم و جامعه غربی باعث شد که مسلمانان

و تــاش متفکران از «ابن خلدون» گرفته تا «طرطوشــی» و «ابن تیمیه»

بــا مســئله اقتبــاس معیارهــای غربی دربــاره عدالت بــه دو مکتب فکری

کــه وحی را کافی نمیدانســتند و میخواســتند با روشهایی اســتقرایی

تقســیم شــوند« :مکتب احیا گران» یا «بنیادگرایان» که معیارهای غربی

نظریههــای اجتماعــی و سیاســی را عمیقتــر و وســیعتر بــه کار ببرند .در

را برنمیتابنــد و دســته دوم کســانی هســتند کــه از پذیــرش معیارهــای

بخــش بعــدی ارتبــاط شــریعت و عدالــت اجتماعــی بررســی میشــود.

غیرمذهبــی غرب دفاع میکنند؛ گرچه برخی از اندیشــمندان از پذیرش

تالشهــای اندیشــمندان برای نظریهســازی دربــارهٔ عدالــت اجتماعی و

همــه عناصــر خارجــی به طور یکجــا ا کراه داشــتند و هیچکــدام از آنها نیز

اصــاح حقــوق خانواده و نیــز وظیفه حــکام در برقراری عدالت سیاســی

نتوانســتند رضایــت خاطــر جامعــه را فراهــم آورنــد .در ادامه بــه نظریات

بررسی میشود .در بخش بعدی به مفهوم عدالت اجتماعی در آراء ابن

اندیشــمندان معاصــر مثل عبده اشــاره و دربارهٔ اتفاقاتی کــه در عثمانی

خلــدون پرداخته میشــود که بعدهــا در نیمه دوم زندگــی خود اهمیت

رخ داد گفتگــو میشــود .ســپس بــه قوانیــن مربــوط بــه عدالــت حقوقی

شریعت در اصالح اوضاع اجتماعی و جلوگیری از انحطاط و زوال جامعه

قانــون مدنــی ،قانــون احــوال شــخصیه و قانــون مجــازات بــرای توضیح

از طریــق مشــارکت اجــرای عدالت را دریافته باشــد .در ادامه بــه آراء ابن

روشهایــی کــه درصددنــد معیارهایــی بــرای بــرآوردن نیازهــای جامعه

رزاق پرداختــه میشــود .وی ترجیح مــیداده حا کمــان را ترغیب کند تا

ی شــدهاند توضیــح داده میشــود .در بخــش بعدی نویســنده به
طراحــ 

جلــوی بیعدالتــی را بگیرنــد و عدالــت را بیــش از رویــه قضایــی از طریق

رویارویــی و کشــمکش میــان طرفــداران اقتباس از قوانیــن جامعه غربی

فرآیندهای اجرایی و اداری ارتقا بخشند.

و مخالفانشــان میپردازد و جامعه اروپایی را با جامعه اســامی مقایســه

فصــل نهــم :تحــول مفهــوم عدالت در شــرایط مــدرن .در ایــن فصل به

میکند که آیا میتوان یکسره از این قوانین تبعیت کرد یا خیر.

راه پیدا کــردن عناصــر خارجــی عدالــت بــه سیاســت اســامی پرداختــه

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

شیرین احمدی

تاریخ ترجمه در ایران از دوران
باستان تا پایان عصر قاجار

تاریخ ترجمه در ایران از دوران باستان تا پایان عصر قاجار؛ عبدالحسین آذرنگ؛ تهران:
ققنوس1394 ،
کتاب حاضر به ســه بخش تقســیم میشــود که نویسنده در هر بخش به
تاریخ آن دوره و ترجمههای متعدد آن دوره پرداخته است.

بودهاند که از بین رفته است.
ترجمه در عصر هخامنشیان:

بخش نخســت ترجمه در ایران باســتان :شواهد تاریخی فرهنگهای

زبــان فارسـ ِـی باســتان در آن
عصــر زبــان گفتــاری بخشــی

از زمانی که با هم داد و ستد کاال داشتهاند و به تبع آن مبادله فرهنگی

از ایــران ،زبــان دربــار شــاهی،

هم میکردند و این مبادالت بدون ترجمه امکانپذیر نبوده است.

زبــان نخبــگان و خاندانهــای

جهان گواه بر آن اســت که همه طوایفی که زبانشــان یکی نبوده اســت،

ترجمــه در عصــر مادهــا :از زمــان مادها ســندی کتبی به جــای نمانده
و تنهــا شــماری واژه مــادی شــامل نــام کســان و مکانهــا و طایفههــا در
نوشتههای آشــوری ،بابلی ،یونانی ،کتیبههای هخامنشی ،الواح بابلی
و اســناد آرامی بر جای مانده اســت .با اینکه ســند نوشــتاری از مادها به
دست نیامده است ،اما در این عهد پیمانهای سیاسی متعددی میان
مادهــا و دیگر ســران کشــورهای مجــاور از جمله شــاه بابل منعقد شــده
اســت و همین امر بیانگر این نکته اســت که آنها دارای منابع نوشــتاری
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حکومت کننــده بود کــه در زمان داریوش اول به زبان نوشــتاری تبدیل
و بــه کمــک الفبــای میخــی نوشــته شــد .پدیــده چندزبانی در دســتگاه
هخامنشــی راه یافــت .گزینــش ســه زبــان از میــان زبانهای پرشــمار در
امپراتوری هخامنشــی ،یعنی زبان آرامی ،ایالمی و فارســی باســتان برای
ثبت کردن رســمی رویدادهای تاریخی ،نشــانگر جایگاه تمایز آن زبانها
در آن عصر است.
در عصــر ســلوکیان پدیــده چندزبانــی در جامعــه آن روز پدیــدار شــد و
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فرهنــگ تــازهای شــکل گرفت .زبــان یونانی به عنــوان زبــان میانجی در

جز ابوریحان بیرونی که با چند زبان آشــنا بود و از سانســکریت به عربی و

مبــادالت بــه کار گرفته شــد .تأثیــر رونــد یونانیمآبی بر ترجمــه نکتهای

فارســی ترجمه میکرد ،دیگر مترجمان فقط از یک زبان به زبانی دیگر و

اســت کــه اطالعــات دربــاره آن بــه قــدری ناچیــز اســت کــه نمیتــوان به

برای مثال از عربی به فارسی ترجمه کردهاند.

نتیجهای قطعی دســت یافت .در عصر اشکانی از حدود سده دوم پ.م
اســناد دولتــی را بــه زبان پارتــی ،اما به خط آرامی مینوشــتند .اســناد از
زبــان پارتــی و خط آرامی گامی آشــکار در دور شــدن از نفــوذ یونانی بود.
شــاهان اشــکانی افزون بر زبان یونانی ،زبان التینی نیز میآموختند یا با
این زبان آشنایی داشتند .زبان رایج در عصر اشکانی ،پهلوی اشکانی یا
پارتی بود ،اما از این زبان نوشــته ادبی یا نوشــتهای دینی به ما نرســیده
است .آثار به جا مانده از آن زمان بیش از چند کتیبه ،چند چرم نوشته،
شــماری ســفالینه و تعدادی مهر و ســکه نیست .شــفاهی بودن ادبیات
اشــکانی به معنای فقدان ادبیات در آن روزگار نیست .پدیده چندزبانی
در عصر ساسانی هم رایج بود و چندین کتیبه از این عصر بر جای مانده
ً
که معموال دو یا سه زبانهاند .زبان رسمی این عصر ،پهلوی ساسانی بود
کــه بــا نام «فارســی میانه» از آن یاد میشــود .شــاپور یکم ساســانی برای
اســتفاده از دانش اســیران رومی ،دســتور داد برای جای دادن آنها شهر
تازهای را به نام گندی شــاپور در خوزســتان بنا کنند .این شــهر به مرور
زمــان به یکی از مرا کز اصلی فعالیتهای علمی و آموزشــی در ایران عصر
ساسانی تبدیل شد .جنبش ترجمه و انتقال دانشهای مختلف از عصر
شــاپور یکم آغاز شــد .در عصر شــاپور دوم ساســانی کوشــش گستردهای
برای ترجمه و تفســیر اوســتا به زبان فارســی به کار بســته شــد .اوستا به
خط تازهای به نام خط اوســتایی نوشــته شــد؛ خطی که دشــواریهای
خوانشی خط پهلوی در آن برطرف شده بود.
بخش دوم ترجمه در ایران پس از اسالم :پس از تثبیت حا کمیت اعراب
در ســرزمینهای فتح شــده ،زبــان عربــی بــه عنــوان زبــان دین تــازه ،زبان
سیاســت ،حکومت و زبان میانجی برای داد و ســتد ،سفر و نیز زبان علم و
فرهنگ آغاز شد .اطالعات درباره ترجمه قرآن در سدههای یکم تا آخر قرن
ســوم بسیار اندک اســت .کهنترین قرآن ترجمه شــده از عربی به فارسی،
ترجمه تفســیر طبری اســت که به نظر بســیاری نخســتین ترجمه قرآن به
فارسی است که در قرن چهار به دستور منصور بن نوح سامانی انجام شد.
ترجمــه در ســدههای ســوم و چهارم :در ایــن عصر زبان فارســی میانه
از عمدهتریــن زبانهــای ترجمه آثار به زبان عربــی و زبان انتقال فرهنگ
و تمــدن بــوده اســت .بر پایه آثــار به جا مانــده ترجمه را از زبــان عربی به
فارســی از عصر ســامانی دنبال کرد .منظور از ترجمه در این عصر بیشــتر
به معنای شرح ،بیان و تفسیر بود.
ترجمه در ســدههای پنجم و ششــم :این ســدهها دیگر عصر شکوفایی
فعالیتهــای علمــی و ادبــی نبود و به دلیــل حمله مغول بــه ایران افول
تدریجــی را در همــه عرصههــا میتــوان دید .آثاری که در این ســدهها به
فارســی ترجمه شــده اســت ،نه تنها زیاد نیســت که بســیار اندک است.
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ترجمــه در عصــر مغوالن ،ایلخانان ،تیموریان :پس از اســتقرار مغوالن
در ایــران ،اســناد دیوانی آنها به زبان مغولی بــود ،اما نامههایی که برای
کشــورهای دیگر میفرســتادند بــا ترجمه همراه بــود .در دبیرخانهای که
در دســتگاه دیوانی تشــکیل داده بودند ،شــماری از پناهندگان از ایران
و جاهای دیگر به خدمت گرفته شــده بودند و وظیفه ترجمه پیامهای
حکومتــی را بــر عهده داشــتند .ایلخانان افزون بر مغولی ،زبان فارســی و
ترکی را میفهمیدند .مشــهورترین مترجم این عصر خواجه رشیدالدین
فضــلاهّٰلل همدانی اســت که کتابهای متعددی را به فارســی برگرداند.
یکــی از مهمتریــن ترجمههــای وی جامــع التواریــخ یــا تاریــخ رشــیدی
اســت .با فتوحات بیشــمار امیرتیمور و گسترش امپراتوری وی ،ارتباط
با کشــورهای همجــوار مذا کرات و مبــادالت اجتنابناپذیر بــود .در این
دوران بــا توجــه به مبادالت بازرگانی ترجمه به زبان چینی ،اســپانیایی،
عربی ،ایتالیایی و پرتغالی گسترش یافت.
ترجمه در عصر صفوی :ترجمه در این دوران نه تنها از رونقی متناسب
بــا شــرایط روزگار خــود برخــوردار نشــد ،بلکــه در مقایســه بــا دورههــای
پیشــین بــه گونهای محســوس تنزل یافــت .ترجمه شــفاهی و حضوری
و ترجمــه مکاتبــات سیاســی ،بــه ســبب روابــط گســترده سیاســی ،رواج
بســیار یافــت .ایرانیــان ســفر کرده بــه اروپــا ســنت یادداش ـتبرداری و
انتشــار آن را نداشــتند ،اما ســیاحان اروپایی که به ایران سفر میکردند،
یادداشــتهایی دقیــق برمیداشــتند و نوشــتههای خــود را انتشــار
میدادنــد .نوشــتههایی کــه ا کنــون شــماری از آنهــا از مهمتریــن منابــع
مطالعه این عصر اســت .پدیده چندزبانی و دانســتن زبانهای دیگر جز
زبــان مــادری در دربار صفوی رایج بــود و دربار و دیوان به طور روزمره به
ترجمه شفاهی از چند زبان نیاز داشت.
ترجمــه فارســی در شــبهقاره :بــا مهاجــرت ایرانیــان بــه شــبهقاره در
اوایــل قــرن هفتــم به بعد زبان فارســی در آنجــا رایج شــد و در نتیجه آثار
بســیاری به زبان فارســی تألیف یا ترجمه شــدند .با پشــتیبانی تنی چند
از فرمانروایــان شــبهقاره از ایــن فعالیتهــای ادبی ،بــازار ترجمه و تألیف
رونــق یافــت و ایــن فعالیتهــا بــه جنبشــی انجامیــد کــه یکــی از آثــار آن
ترجمه شماری از آثار از هندی به فارسی بود.
ترجمه در عصر افشاری و زندیه :جامعه ایران در این دوره مهم به سبب
گرفتاریهــای اقتصــادی و اجتماعــی و برقرار نبــودن مناســبات سیاســی
پایــدار ،بــا جوامــع در حــال تحــول غــرب تماســی نداشــت .کوش ـشهای
کریمخان زند تنها در عرصه معماری ،ادب و هنر و فرهنگ بود .از جزئیات
ترجمه در ارتش و در فعالیتهای بازرگانی در عصر افشار اطالع دقیقی در
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ً
دست نیست و احتماال از شیوههای شناخته شده و به کار  رفته در عصر

ی از تأثیرگذارترین نهادها در تاریخ ترجمه در ایران و در
شــمار می آمد .یک 

صفــوی پیروی میشــد .نادرشــاه به ترجمــه متون مقدس بــه زبانهای

رونــد ترجمــه در دوران معاصــر دار الترجمه ناصری اســت .تشــکیالتی که

فارسی توجه خاص نشان داد.

تحت نظارت محمدحسن اعتمادالدوله قرار گرفت و وزارت انطباعات نام

بخــش ســوم :ترجمــه در عصــر قاجــار :ترجمــه ســازمان یافته در عصــر

گرفت .یکی از مهمترین کارهای این وزارت در زمینه ترجمه بود.

فتحعلــی شــاه قاجــار آغــاز شــد .عبــاس میــرزا ولیعهــد وی بــا کمــک

ترجمه در عصر مظفری :دار الترجمه ناصری و مدرسه دار الفنون در این

مشــاورانش ،بــه اهمیــت منابع فرنگــی و ترجمه آنها به فارســی پی برده

دوره رو به افول نهاد و به سبب نیاز به تربیت شدن متخصص و کارشناس،

بودند .منابعی که در دوره وی به فارســی ترجمه شــده اســت دو دســته

دو مدرســه عالــی تأســیس شــد کــه در آنهــا چنــد اســتاد خارجــی تدریس

اســت .1:منابعی که به دســتور مســتقیم وی به فارســی ترجمه شــد.2 .

میکردنــد و دانشــجویان در ایــن مدارس زبــان فرانســوی را میآموختند؛

منابعی که شــماری از ایرانیان درس خوانده در خارج به فارســی ترجمه

یکی مدرسه علوم سیاسی و دیگری مدرسه فالحت مظفری.

کردنــد .سیاســت ترجمــه دولتی در زمان محمدشــاه در ادامه سیاســت
ترجمه در دوره عباس میرزا بود.

ترجمه در پایان عصر قاجار :کشــمکشهای سیاســی در دوره حکومت
محمدعلی میــرزا که با تنشهای اجتماعی و بســیاری از نابســامانیهای

ترجمه در عصر ناصرالدین شاه :عصر ناصری با جنبش ترجمه در عصر

دیگــر در بیشــتر والیات همراه بــود ،امکان حمایت دولتــی از فعالیتهای

ساســانی یا ســامانی وجوه اشــترا کی دارد ،اما ویژگیهایــی که در جنبش

فرهنگی را به حداقل رســاند .در این دوره بیشــتر از چند کتاب به فارســی

ترجمــه در عصــر عباس میــرزا و در عصــر ناصــری دیــده میشــود ،بــه ویژه

ترجمه نشــده اســت .در دوره حکومت احمدشــاه آثار اندکی چاپ شــده

اهــداف آن کــه اقتبــاس و استحکام بخشــیدن به بنیه فرهنگــی و تقویت

اســت و بررســی آنهــا نشــان میدهــد کــه در گزینــش آنهــا بــرای ترجمــه،

کــردن آن نبــود ،بلکــه تبدیل کردن جامعه بــه جامعهای دیگر بــود که در

کم و بیــش همــان گزینشهــای پیــش از مشــروطه حا کم بوده اســت ،نه

دورههــای دیگــر به چشــم نمیخورد .مدرســه دار الفنون نخســتین نهاد

گرایشی که در دوره جنبش و مشروطه بروز کرد و در حال شکلگیری بود.

آموزشــی در ایــران عصــر جدید بود کــه ترجمه از جمله وظایــف الزم آن به

حدیث خداوندی و بندگی

معـریف امجــایل

زهرا بختیاری

دهقانی ،محمد؛ حدیث خداوندی و بندگی؛ تهران :نشر نی ،چاپ اول504 ،1394 ،
صفحه.
تاریــخ بیهقــی یکــی از آثار گرانبهای نثر فارســی اســت که نمــودار کمال

دارد و از دیگــر ســو بــا رجــوع بــه

دانــش و هنــر نویســندگی تاریخنــگار برجســتۀ دربــار غزنــوی ،ابوالفضــل

متدهــا و روشهای پژوهش در

بیهقــی میباشــد .تاریــخ بیهقــی از ماهیت ،ادبــی ،تاریخــی ،اجتماعی،

تاریخ سعی شــده زوایای تاریخ

جغرافیایی و روانشــناختی برخوردار است .کتاب «حدیث خداوندی و

بیهقی کاوش شود.

بندگی» کتابی است که به شرح و تحلیل ،دربارهٔ این مباحث میپردازد.

کتــاب از «مقدمــه» و «متــن

معرفی کتاب

اصلی» تشــکیل شــده است .در

محمــد دهقانــی ،عضو ســابق هیــأت علمی گــروه زبان و ادبیات فارســی

مقدمــه کــه در  128صفحه گــرد آمده ،اطالعــات مفصلی دربارۀ مســائلی

دانشگاه تهران است .پیشتر از ایشان آثاری در زمینۀ نقد و ترجمه وارد

همچــون :جهان در عصر بیهقی (هند ،چین ،اروپا) ،تشــکیالت کشــوری

بــازار نشــر شــده اســت .کتاب حاضــر یک پژوهــش امروزی بــا روشهای

و لشــکری ،تشــریفات ،روش بیهقی در تاریخنگاری ،زن در تاریخ بیهقی،

نویــن اســت .بخــش زیــادی از روش کار بــر اســاس نظریــۀ اثبات گرایانــۀ

بالغــت بیهقــی و خــرد و خردمنــدی آمــده اســت .نیــز مطالبــی راجــع بــه

تاریخی اســت که به تاریخ بر اســاس شواهد و اسناد و قرائن مکتوب نظر

شــخصیتهایی چون :بونصرمشــکان ،مســعود و بوســهل زوزنــی از دیگر
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مطالب مقدمه کتاب است.

که درک تقویمی روشنتری از رویدادها داشته باشد.

در بخشــی از مقدمــه بــا عنوان «تاریــخ بیهقی در یک نــگاه» ،پدیدآور به

پدیدآورنــده بــرای تبدیل تاریخ قمری به خورشــیدی از جداول و قواعد

شــرح و تفصیــل حوادث و رویدادها به ترتیــب تاریخ وقوع میپردازد .در

بهره برده اســت که اســتاد احمد بیرشــک در «گاهنامۀ تطبیقی سه هزار

پایــان مقدمــه نیز سالشــمار مهمتریــن رویدادهای تاریــخ بیهقی با ذکر

ساله» پیشنهاد کرده است.

تاریخ قمری و شمســی آمده اســت تا خواننده با آ گاهی از زمینه و بافت
تاریخی روایت بیهقی ،داستان و حکایتهای آن را بهتر درک کند.

1

 .2روشن نمودن جغرافیای حوادث و مکانها :نقشههای جغرافیایی
در ابتــدای هــر متن و توضیحاتی که ذیل نامهــای تاریخی و جغرافیایی

متــن اصلی کتــاب در دو بخش تهیه شــده اســت«:روزگار غزنویان» و «از

آمــده بــه خواننــده کمک میکنــد کــه از فضا و مــکان رویدادهــا تصویر و

روزگاران گذشته».

تصور روشنتری به دست آورد.

از جمله عناوین موجود در بخش اول که به ترتیب تاریخ وقوع به دنبال

پدیدآور در قسمت پیشگفتار در اینباره میگوید:

هــم آمده میتوان به عدالت ســبکتگین ،سپاه ســاالری محمــود ،پایان
کار ســامانیان ،کورکــی و جوانی مســعود ،مرگ محمود ،ذکــر بر دار کردن
حسنک ،تاجگذاری مسعود و  ...اشاره کرد.

بــرای اینکــه خواننــده از مــکان رویدادهــا درکی روشــن و امروزی داشــته
باشد ،عالوه بر نقشهای که ضمیمۀ کتاب است ،نقشههای کوچکتری

بخــش دوم تاریــخ حوادثــی را در برمیگیــرد کــه از دورههــای گذشــته در

نیز در حاشیۀ برخی صفحات آمده و مکانهایی که در متن از آنها سخن
ً
رفته ،در آن نقشه مشخص شده است .ضمنا در شرح اعالم جغرافیایی

تاریــخ بیهقی گنجانده شــده و بیهقی با مهــارت و تبحری خاص آن را با

فواصل شــهرها و نواحی را بر حسب کیلومتر تعیین کردهام تا خواننده از

حــوادث و تاریخ زمان خود پیوند میدهــد .از جمله عناوین این بخش

جغرافیای تاریخ بیهقی تصور روشنتری داشته باشد.

عبارتند از :هخامنشــیان (اسکندر و دارا) ،ساسانیان (حکایت محبوسی
بزرجمهر) ،امویان (نبرد عبداهّٰلل زبیر با حجاج) ،عباسیان (هارون الرشید
و دو زاهــد ،مأمــون و امــام رضا ،افشــین و بودلف) ،صفاریان (شــکیبایی
عمرولیث در مرگ پسرش) و سامانیان (نصر احمد و عالج خشم او).

2

 .3تحلیل اجتماعی ـ روانشــناختی شــخصیتها :پیشینۀ روانی فار غ
از روانشناســی اجتماعــی نیســت .تحلیل روانشــناختی شــخصیتها به
نوبــۀ خــود کلیــدی در فهم هــر چه بهتر متن اســت .پدیدآور بــا توجه به
متــن و وقایــع و حــوادث ،شــخصیتها را به خوبی وا کاوی کرده اســت.

در پایان کتاب نمایۀ نامها و نمایۀ شــرح واژهها و عبارات پیوســت شده
است.

برای نمونه در وا کاوی شخصیت «عراقی دبیر» آورده است:
ابوالحســن عراقی در آغاز ســلطنت مسعود در زمرۀ دبیران او بود تا اینکه

ویژ گیهای کتاب حاضر

بــه تدریــج ارتقای مقام یافت و به صاحب بریدی و حتی ســاالری لشــکر

دربــارهٔ تاریــخ بیهقــی تا کنــون کارهــای تحقیقــی بســیاری انجــام شــده

مخــرد و عیاش
هــم رســید .در تاریخ بیهقی شــخصیتی جاهطلب ،اما ک 

اســت ،امــا آنچه کــه این اثــر را از مابقی آثــار متمایز میکنــد ،ویژگیهای

اســت .او بود که مسعود را به لشکرکشی پرهزینه و نابخردانهاش به آمل

منحصر به فرد این کتاب است .این ویژگیها عبارتاند از:

واداشت که حاصلی جز رسوایی و شرمساری برای سلطان غزنوی به بار

 .1معادلســازی تاریــخ هجری قمــری به هجری شمســی :این ویژگی
را میتــوان یکــی از پایههــای اصلــی تألیــف این کتــاب دانســت .پدیدآور

نیاورد .در شــعبان 429ق /خرداد 417خ به دســت زنانش مســموم شد
و مرد( .ص )190

در ســخن ابتدائــی خــود بــا خواننــده ،انگیــزۀ خــود از این معادلســازی

و یا در مورد عبدوس چنین مینویسد:

اینگونه بیان میکند:

ً
از شــخصیتهای مرمــوز تاریــخ بیهقــی اســت .در عیــن اینکــه عمدتــا

تاریــخ بیهقــی همهجــا بــه زبــان عربی و بــر اســاس تقویم هجــری قمری

صاحب ســمتی مهم و رســمی نیســت ،بســیار مورد اعتماد مســعود و در

آورده اســت کــه خود موجب سرگشــتگی خوانندۀ امروزی میشــود؛ زیرا

همــۀ کارها و تصمیمگیریهای مهم او دخیل اســت .در بســیاری موارد
به ویژه در موارد ّ
سری ،مسعود از او در مقام مشرف و پیغامگزار هم بهره

تقویم هجری خورشــیدی یــا میالدی را مبنای محاســبه قرار میدهند.

میگیرد( .ص )191

امروزیان برای اندازهگیری دوری یا نزدیکی وقایع تاریخی به زمان خود،
به همین دلیل هرجا که الزم است در برابر تاریخ هجری قمری که آن را
با حروف «ق» مشخص کردهام ،تاریخ هجری خورشیدی را هم با نشانۀ
«خ» بر حســب روز و ماه و ســال آوردهام .این کار از احســاس بیگانگی و
گسستگی خواننده با زمان تاریخی بیهقی میکاهد و به او کمک میکند
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این یک تصویر کلی از شخصیت عبدوس است ،از ابتدای تاریخ بیهقی
تــا انتهــای آن .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،بــا ایــن روانشناســی

ْ
فرزندان خویش را
بندگان
و بر خداوندان و پدران بیش از آن نباشــد که
ِ

نامهــای نیکــو و بســزا ارزانی دارنــد بدان وقت که ایشــان در جهان پدید

خواننده در هر کجای دیگر متن که با این شــخصیت مواجه شود ،درک

آیند( .ص )167

روشــنتری از او خواهــد داشــت .این امر حتی ســبب میشــود خواننده
فهم بهتری از متن نیز داشته باشد.
 .3تحلیــل از دیدگاه ادبــی :در مورد این مهم در مقدمه به طور مفصل
بحــث شــده اســت .در توضیــح لغات و عبــارات دشــوار نیز گاه بــه نکات
ادبی و دستوری اشاره شده است.

در حاشیه آمده:
ْ
بندگان؛ یعنی بندگانی که فرزند پادشاهاند.
 .1فرزندان بدل است برای
 .2مرجع ضمیر ایشان ،همان فرزندان است.
پدیدآور با گذاشتن سا کن روی کلمۀ «بندگان» و بیان نکات دستوری،

از دیگر ویژگیهای بارز و ارزشمند کتاب حاضر میتوان به خالصههایی
اشــاره کرد که پدیدآور در ابتدای هر متن اصلی آورده اســت .با توجه به

بــه خواننــده کمک میکند تا خواندن به طور صحیح و به دور از اشــتباه
انجام پذیرد.

فلشبکهایــی که در تاریخ بیهقی مشــاهده میشــود و نیــز وفور ضمائر

معنای واژهها و عبارتها با قید شماره در حاشیه و توضیح اعالم تاریخی

و ســردرگمی در یافتــن مرجعهــا ،ایــن امر ســبب میشــود تــا خواننده با

و جغرافیایــی در ذیــل صفحات آمده تا مراجعه بــه آنها برای خوانندگان

اشــراف بیشــتری بــه متــن اصلــی وارد شــود .نیز پدیــدآور هر جــا که الزم

آسانتر شود.

دانسته ـ در توضیح و شرح ـ به مرجع ضمائر اشاره کرده است.

گ فتنــی اســت که پدیدآور در این اثر هیچ دســتی در اصــل متن نبرده و

از دیگر محســنات این کتاب حرکتگذاری برخی واژ گان اســت که سبب

تنها دشــواریهای متن را در حاشــیۀ کتاب شــرح داده اســت .نیز سعی

میشود تا میزان اشتباه در فهم و خوانش به صفر برسد .برای نمونه:

کــرده در قســمتهایی از متــن کــه نســخههای قبلــی دربــارۀ آن جوابگو
نبودهاند ،روایت خود را داشته باشد.

معـریف امجــایل

دستــــور

نیره خداداد شهری

دستور :گنجینۀ گرانمایه از خطوط علمای دوره اول صفویه؛ اصفهانی ،تاجالدین
حسین بن صاعد؛ با مقدمه محمدکاظم رحمتی؛ تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی 736 ،1393 ،صفحه.

اشاره

گذشــتهٔ شــکوهمند و شکوفای

نســخ خطی مهمترین میراث تمدن اســامی اســت .ا گــر بخواهیم برای

خود گره بزنیم و بلندای بینش

جهانیــان نمونــهای از تمــدن اســامی ارائــه دهیــم ،نســخ خطــی نمونه

و اندیشــهمان را در منظــر دیــد

عینــی این تمدن اســت .معرفی دین اســام و مذهب شــیعه به وســیله

جهانیان قرار دهیم.

نسخههای خطی یکی از بهترین راههای تبلیغ محسوب میشود.

در میــان اشــکال مختلــف

هــر متنــی کــه از ذخایر تراثی اســام و ایران به زنجیــرۀ تحقیق و تصحیح

تدویــن کتــاب ،گــردآوری مجموعههایــی بــه خطــوط عالمان برجســتهٔ

میپیوندد و انتشــار مییابد ،گویای منزلت متمایز ایرانیان و مسلمانان
در گســترۀ دانش و اندیشهٔ بشری نمودار و پیوند سلسلهٔ حیات معنوی
و فرهنگــی آنهــا در درازای تاریــخ اســت .هــر چــه بیشــتر میــراث مکتوب

1

روزگار ،یکــی از شــیوههای متــداول در ســدههای  12 – 11ق بــوده و آثــار

متعــددی از ایــن دســت شــناخته شــده اســت .با ایــن حــال ،مجموعهٔ
حاضــر کــه توســط مرحــوم محمدتقــی دانشپــژوه ،عنــوان «دســتور» بر

خــود را عرضــه کنیــم ،بهتر میتوانیــم امروز خــود را برای فــردای بهتر ،با
 .1دستور ،ص .5
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آن نهــاده شــده و بــه تعبیــر شــیخ الباحثین قرن گذشــته ،مرحوم شــیخ
آقابــزرگ طهرانی ،گنجینهای گرانمایه و یکی از آثار بســیار ارزنده اســت
کــه از جهــات مختلفــی حائز اهمیت اســت؛ زیــرا مجموعهٔ حاضر ســوای
کثرت خطوط مختلف عالمان برجستهٔ عصر نخست صفویه ،مشتمل بر
ً
چندین رســالهٔ مهم اســت که برخی از آنها منحصرا به واســطهٔ مجموعهٔ
حاضر در دســترس قرار گرفتهاند .اثــر حاضر همچنین برای عالقهمندان
به تاریخ هنر و خطاطی نیز بســیار ارزشمند خواهد بود و میتواند از این
2
جهت نیز مورد امعان نظر قرار گیرد.

چرا دستور؟

در مجموعهٔ حاضر کم نیســت .به واقع مجموعهٔ حاضر مشــتمل بر بیش

معرفی مؤلف اثر

از چهل و پنــج رســاله اســت و کاتبان آنها در بیشــتر موارد خــود تاجالدین

متأســفانه دربــارهٔ مالــک و گردآورنــدهٔ مجموعــهٔ دســتور بــا وجــود آنکــه
شــخصیت برجســتهای بوده و همانگونه که در عبارتهایی ممدوحان
و کســانی کــه بــه خواهــش وی مطلبــی در مجموعــهٔ حاضــر نوشــتهاند،
عالــم و شــخصیت مشــهوری بــوده ،مطالــب چندانــی دانســته نیســت.
میرتقیالدین کاشانی (زنده در  )1016تنها تراجمنگاری است که مطالبی
دربارهٔ شرح حال تاجالدین حسین بن صاعد آورده است .وی در بخش

مجمومهٔ حاضر همانگونه که پیشتر اشاره شد ،از چندین جهت اهمیت
دارد .نخست از حیث اشتمال بر دست خط بسیاری از عالمان و حکیمان
برجســتهٔ عصر صفویــه و اینکه مطالبی را به خط خــود کتابت کردهاند .بر
اســاس آن میتوانیم تا حدی از دوره زندگی تاجالدین حســین بن صاعد
اطالعاتــی بــه دســت آوریم .مطالــب کتابت شــده در مواردی رســالههای
منحصــر بــهفردی هســتند که در جایــی دیگر نســخه ندارند و ایــن موارد

حســین بن صاعد و در موارد دیگر عالمان برجســتهٔ عصر صفوی هســتند
و از حیث ضبط و اتقان متن ،با مجموعهای رســالههای بســیار ارزشــمند
مواجــه هســتیم .متن از حیــث ادبی نیز تا حدی حائز اهمیت اســت و به
دلیــل اشــتمال بــر مجموعههایی فراوان از اشــعار شــاعران بــه گونهای به
نوعــی تذکــره ادبی هم به حســاب میآید .مرحوم دانشپژوه در اشــاره به
نسخهٔ حاضر و نامی که خود بر آن برگزیده نوشته است:

شاعران اصفهان از میرزا تاجالدین حسین صاعد نام برده و نوشته:

نسخهایســت گرانبهــا و در آن نزدیک بصد دانشــمند و شــاعر بخط خود

نســبش بــه خواجــه رکنالدیــن مســعود صاعــد میرســد کــه ممــدوح

عباراتــی نوشــتهاند و  45رســاله در آن آمــده اســت و بچنــد نــام خوانــده

کمالالدین اســماعیل بوده و به این مناســبت صاعد تخلص میکند ...
ا گرچــه صفاهانی مولد اســت ،لیکن در دار الموحدین شــیراز نشــو و نما
یافتــه و بــه خوی و ســیرت اهــل آنجا برآمــده ،مردی اســت نیک نفس،
شــریف نهاد ،طاهر نســب ،درویش مشــرب کــه بــه وفــور فضــل مهتدی
شــده و بــه جواهــر حلمــی متحلــی گشــته و در انــواع علوم نصــاب کامل
حاصل کرده ،چنانچه در اقســام علوم ،مؤلفات عربی و فارســی تصنیف

شــده اســت و مــن از میــان آنها نام «دســتور» را که پیشــینیان بر نســخهٔ
اصــل مؤلفــان اطــاع میکردهاند برگزیــدهام .این دفتــر در ص  46و 691
مجموعــه خوانــده شــده و در ص ،330 ،325 ،312 ،261 ،110 ،103 ،92
703 ،658 ،631 ،625 ،586 ،568 ،546 ،518 ،475 ،374 ،335
کتــاب نامیــده شــده و در ص  438و  456بیــاض نامیــده شــده و در ص
 441سفینه خوانده شده و در ص  524دستور خوانده شده است.

نموده از آن جمله رســالهای اســت فارســی که مرقوم کلک ســحر بیانش

معرفی اثر

گشته و آن رساله شریف مشتمل است بر چندین دلیل که منتج و مفید

نســخههای خطــی از جنبههــای مختلفــی اهمیــت دارنــد و نســخههای

ثبات و دوام دولت و سلطنت خاقان غفران پناه است . ...

خطــی منحصربهفرد ،به دلیل همان بیبدیلی که دارند ،ارزش و اهمیت

میرتقیالدیــن در ادامــه گزیــدهای از غزلیــات وی را نقل کرده اســت .در

روزافزونتری مییابند .نســخه برگردان حاضر در حقیقت از همین دسته

حاشیه کتاب گفته شده که تاجالدین در سال  1000در صفاهان به اجل
موعود درگذشته.
تاجالدیــن حســین بــن شــمسالدین صاعــد ،شــا گرد منصــور بــن
عبــداهّٰلل راســتگوی شــیرازی از معاصریــن غیاثالدین منصور دشــتکی
(متوفــای  )948بــوده اســت .صاعــد تعلقاتــی فلســفی نیــز دارد و در
حقیقــت خــود یکــی از اعضــای کمتر شناخته شــدهٔ مکتــب فلســفی
شــیراز در عصــر صفویــه پیــش از مالصــدرا اســت و ســوای اشــارات
پرا کنــده کــه در متــن دســتور در ایــن خصــوص میتــوان یافــت ،وی
در حلقــهٔ شــا گردان نصر البیــان بــن نور البیــان حضــور داشــته اســت.

نسخههای خطی است که سوای منحصر به فرد بودن ،از جهات مختلفی
از جملــه بــرای عالقهمنــدان بــه تاریــخ خــط و خطــوط اهمیــت خاصــی
دارد .نســخهٔ خطــی حاضــر که با نام دســتور نخســتین بار توســط مرحوم

دانشپژوه معرفی و فهرســت شــده و ا کنون به شــمارهٔ  2144در دانشــگاه
تهران نگاهداری میشود ،همانند نسخهٔ خطی دیگر همان کتابخانه که

از قضا پیش از این نســخه شــمارهگذاری شــده ،یعنی نسخهٔ خطی 2143
که عنوان المشیخه دارد ،جزء معدود نسخههای خطی هستند که سوای

ارزشهای مختلف علمی که دارند ،به دلیل در بر داشتن خطوط عالمان
و ادبیان سدهٔ دهم هجری اهمیت خاصی دارند.

3

ابتــدا مقدمــۀ مفصلــی از محمدکاظــم رحمتــی ،اســتادیار بنیــاد
دایرة المعــارف اســامی در خصــوص معرفــی این اثر آورده شــده اســت.

 .2دستور ،ص .5
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شــرحی از زندگــی تاجالدیــن حســین بن صاعــد ،گردآورنده دســتور ارائه

و منصــور عباســی (ص  )15-13کــه ســاماهّٰلل بــن شــاه میرزای حســینی

شــده و ســپس فهرســت تفصیلی مندرجات دســتور ذکر شــده است .در

سالمی آن را کتابت کرده است.

نهایــت نســخه برگردان کتــاب مذکــور بــا کیفیــت چــاپ عالــی در حــدود
ششصد صفحه آورده شده است.
دربارۀ کامل بودن نســخهٔ دســتور به شــکلی که ا کنون در اختیار ما قرار
دارد ،ا گر قرار باشــد بر اســاس خود نسخه قضاوت کنیم ،به نظر میرسد
که نسخه از انجام کامل باشد ،اما در خصوص آغاز نسخه میتوان گفت
که رســالۀ اولی که مجموعه با آن آغاز شــده ،کامل اســت ،اما آیا پیش از
آن مطلبی بوده یا خیر؟ نمیتوان اظهارنظری کرد.

 .5رســالۀ بعدی نیز اثری از محقق اردبیلی اســت که عنوانش در نســخۀ

حاضــر نیامده ،اما همان رســالۀ فــی أن األمر بالشــیء یقتضی النهی عن
ضده الخاص (ص  )72-68است.
 .6عبارتی از قسم منطق التهذیب تألیف ابوالقاسم ابن ابوحامد انصاری
(ص  .)78-77پــارهای اســت از شــرحی که او بر منطــق تهذیب المنطق
تفتازانی به عربی نوشــته و به خط خود اوســت و مربوط است به عبارت
«یقتسمان بالضروره».

دانشپژوه در اشاره به نسخه نوشته:

 .7بندی از تفســیر امام حســن عســکری (ع) که ابوالبرکات شریف واعظ

نســخ و نســتعلیق ،1265 ،996-978 ،عنوان شنگرف ،جدول الجورد و

در  990کتابت کرده است (ص .)88-87

زر ،مهر محمدباقر بن محمدتقی در چند جای نســخه آمده 363 ،برگ

 .8مطلبــی از مهج الدعوات از قول یاســر الخادم بــا عنوان رقعه الحبیب
مــن مهــج الدعوات آمده و در آخر آن کتابت بهاءالدین عاملی ذکر شــده
است (ص .)190

شــمار و  724صفحهشــمار دارد ،به جز ســه برگ در آغاز و چهار برگ در
پایان.
آقابــزرگ در الذریعــه الــی تصانیــف الشــیعه ،ج  ،18ص  247از دســتور بــا

 .9فضــلاهّٰلل بن حبیباهّٰلل حســینی تفرشــی حدیثی را در اواســط رجب

عنوان گنجینهٔ گرانمایه یاد کرده و در خصوص آن نوشته:

سال  980نوشته است (ص .)191

مجموعه نفیسه من خطوط حدود مائه و ثالثه من العلماء کتبوا رساله
ً
ً
أو اجــازه أو حدیثــا تذکــرا لجامعهــا و بانیهــا و هــو تاجالدیــن حســین بــن

 .10قاضــی قــوام شــیرازی مطلبی در رجب  998و در ســن هفتاد ســالگی

شــمسالدین الطوســی الصاعدی الواعظ الفقیه ،اســتاد الســید حسین
بن حیدر الکرکی ...

دربارۀ غالب و مغلوب به فارسی نوشته است (ص .)194-192
 .11رســالهای اســت تاریخــی کــه نویســندۀ آن ضمــن ارائــۀ مختصــری از
کتاب نظام التواریخ قاضی بیضاوی ،از قصد و تمایل خود برای نوشــتن

معرفی تفضیلی نسخه
در ادامه چند رساله و مطالبی که در این مجموعه بینظیر گردآوری شده
معرفی میشود.
 .1اولین رســالۀ مجموعه اثری تفســیری اســت در شــرح آیۀ تبلیغ والیت
(مائده ،آیۀ ( )67ص  )8-1از ابومحمد محمدعلی بن عنایتاهّٰلل بسطامی
مشهور به بایزید ثانی که بر اساس اجازهای که در  1004به سیدحسین بن
حیدر کرکی (متوفی  )1041داده و متن آن در ج  ،106بحاراالنوار ،ص -167
 168آمده ،میدانیم تا این سال در قید حیات بوده است.
 .2رســالۀ دوم أســئله اآلملیــه یــا المســائل الحیدریه (ص  )9-7اســت که
پاســخهای فخــر المحققین محمد بن حســن بن حلی (متوفــی  )771به
پرســشهای شــا گردش ،ســیدحیدر بــن علــی بــن حیــدر حســینی آملی
است.
 .3بندهایی از أجوبه المســائل المهنائیه (ص  )10-9اســت که سیدمهنا
بــن ســنان مدنی آنهــا را از عالمه حلی (متوفی  )782پرســیده و عالمه نیز
پاسخهایی به آنها داده است.
ً
 .4رســالۀ پنجــم مطلــب نســبتا مفصلــی اســت دربــاره امــام صــادق (ع)

136

ذیلی بر آن و ذکر حوادث به صورت بســیار مجمل تا زمان ســلطنت شاه
طهماسب در  939پرداخته است (ص .)206-195
 .12مطالــب مختلفــی اســت کــه میردامــاد بــرای تاجالدیــن بن حســین

صاعــد نوشــته اســت .آغــاز مطالب با بحــث دربارۀ مســئلۀ نهــم انموذج
العلــوم محقــق دوانی اســت (ص  )215-213که میرداماد بــه رد مطالب
دوانی پرداخته اســت و پس از آن مطلبی دربارۀ «اســتدالل علی الوجود
الذهنــی» (ص  )216-215و برهان اســد و اخضر فارابــی (ص )218-215
و کیفیــت علــم بــاری (ص  )220-218و دال لــت وضعــی از شــرح مختصــر
عضدی (ص  )221-220آمده است.
 .13محــباهّٰلل مطلبــی دربــارۀ اجمــاع نوشــته و گفتــه کــه اجمــاع بدون
حضور امامیه منعقد نمیشود (ص .)241-239
 .14ابــن محمــد بــن محمــود دهــدار مطالبــی در بــاب حقیقــت انســان
نوشــته و در آخــر متن اشــعاری از خود با تخلص عیانــی نقل کرده که دو
بیت آن خوانا است (.)276-273
 .15محمد رســتمداری حاشــیهای بر مبحث وجود ذهنی شــرح تجرید
قوشچی نوشته است (ص .)338-335
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 .16ســعدالدین محمــد غفاری کاشــانی بنــدی به عربی دربــارۀ حکمت

.)471-469

تکــرار در ســورۀ الکافــرون و الرحمن در کربال در رجب  993نوشــته اســت
(ص .)376-375

 .20محمدباقــر بــن محمدتقــی قمــی حدیثــی نوشــته اســت (ص -511
.)512

 .17المختصر الکافی فی الکالم که در توحید و امامت و به فارســی اســت
و فریدالدیــن محمــد بــن محســن بیهقــی در  777آن را تألیــف کــرده و
تاجالدین صاعد متن حاضر را که مشــتمل بر هشــت مســئله اســت و بر
اساس عقاید امامیه تألیف شده را کتابت کرده است (ص .)390-388
 .18عبدالعلــی خــادم بــن محمــود خادم جاپلقــی حدیثــی در  27رجب
 985دربارۀ تعلق روزهای هفته به ائمه نوشته است (ص .)431
 .19عبدالکریم بن ابراهیم میســی عاملی پدر شــیخ لطفاهّٰلل که مســجد
مشــهور اصفهــان بــه نــام اوســت بنــدی از طب االئمــه آورده اســت (ص

 .21ســلمان بن حســن حســنی عاملی حدیثی به عربی در روز یکشــنبه
سوم ربیعالثانی  981نوشته است (ص .)518
 .22محمــود ســاوجی حدیثــی بــه عربــی نوشــته و در ذیــل صفحــه نیــز
ً
حدیثی به فارســی ظاهرا توســط تاجالدین حســین صاعد کتابت شــده
است (ص .)519
 .23حیدرعلــی اصفهانــی از بــاب نــوادر کتاب معیشــت کافــی حدیثی را
نقل کرده است (ص .)540-539

معـریف امجــایل

پیمان جلیل پور

در جستجوی شاخصهای سواد
اطالعاتی

در جستجوی شاخصهای سواد اطالعاتی همراه با فهرستی از شاخصهای بالقوه
بینالمللی برای مهارتهای تأمین ،دستیابی و پشتیبانی از اطالعات؛ کتس ،رالف و
الو ،عیسی؛ ترجمه عیسی زارعی و امیر یزدیان؛ تهران :چاپار 99 ،1393 ،صفحه.

اشاره

اســت .ســواد اطالعاتــی شــامل

امروزه دسترســی به اطالعات و اســتفاده مؤثر از آن برای تمام قشــرهای

شــناخت نیازهــای اطالعاتــی

جامعــه بــه منزلــه یک اصــل اساســی در زندگــی اجتماعی و حرفــهای به

خــود ،مهــارت تشــخیص،

شــمار مــیرود .انفجــار اطالعــات و در پــی آن آلودگــی اطالعات ،توســعه

مکانیابــی،

ســازماندهی،

فناوری اطالعات و پیوند مســتمر آن با زندگی روزمره انســانها ،تغییر در
شیوههای آموزشی و ّ
توجه به جایگاه پژوهش در آموزش و افزایش ّ
تنو ع

ارزیابــی و اســتفاده مؤثــر از اطالعــات اســت کــه فــرد بــرای حل مســائل و

در قالبهای منابع اطالعاتی از عواملی است که جایگاه سواد اطالعاتی

1

را بیش از پیش ارتقا داده است.

مشــکالتش از آن اســتفاده میکنــد .ایــن مهارتهــا پیشنیــاز مشــارکت
مؤثــر در جامعــه اطالعاتــی و از جملــه حقــوق پایــه افــراد بــرای «یادگیری
مادامالعمــر» اســت .عــاوه بر این ســواد اطالعاتــی را میتــوان مجموعه
5

2

نخســتین بــار در ســال  ،1974پــی .جــی .زورکوفســکی 3عبــارت «ســواد
اطالعاتــی» را بــه کار بــرد 4.تعریفهــای گونا گونــی از ســواد اطالعاتی ارائه
شــده است ،اما فصل مشــترک تمام آنها توانایی شناسایی درست منابع
اطالعاتــی ،توانایــی دسترســی به آنها و توانایی اســتفاده هدفمنــد از آنها
1. Information Literacy

 .2در جســتجوی شــاخصهای سواد اطالعاتی همراه با فهرســتی از شاخصهای بالقوه بینالمللی
برای مهارتهای تأمین ،دستیابی و پشتیبانی از اطالعات ،ص .8

مهارتهــای الزم بــرای جس ـتوجو ،بازیابــی و اســتفاده مؤثــر از منابــع
افراد برخوردار از این مهارتها میتوانند نیاز
اطالعاتی مختلف دانســتِ .
اطالعاتــی خود را به درســتی تشــخیص دهنــد ،منابع الزم بــرای رفع این
نیــاز را شناســایی کننــد و با تدویــن راهبردهای مناســب در این منابع به
جســتوجو ،شناســایی و گزینــش اطالعــات بپردازند؛ یعنی آنــان قادرند
ّ
نتایــج ایــن جس ـتوجو را نقادانه ارزیابی کنند و مناس ـبترین گزینهها را
انتخــاب نمــوده و ارزش اطالعاتــی منابع را بــرای رفع نیــاز اطالعاتی خود

3. Zurkowski

 .4نرگس خالقی و مرضیه سیامک؛ آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی؛  ،1392ص .11

سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394

 .5مهری پریرخ؛ آموزش سواد اطالعاتی :مفاهیم ،روشها و برنامهها؛  ،1386ص .15-14
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تشــخیص دهنــد .در ضمن آنان میتواننــد اطالعات به دســت آمده را با

ســواد اطالعاتــی و برابــری ،راههــای توســعه شــاخصهای ســواد

دانــش قبلــی خود به نحــوی پیوند دهند کــه این پیوند بــه تولید دانش

اطالعاتی ،منابع موجود شــاخصهای ســواد اطالعاتی ،اعتبار محتوای
ّ
شــاخصهای سواد اطالعاتی ،معیارهای سواد اطالعاتی برای معلمان،

قانونی و اجتماعی و اخالقی مربوط به استفاده و تولید اطالعات را رعایت

دغدغههــای معیارگــذاری ،ســطوح سرنوشتســاز مقیاسهــای ســواد

میکننــد و در نهایــت میتواننــد دانــش خود را به شایســتگی و در ســطح

اطالعاتی و نتیجهگیری تشکیل شده است.

جدیــد منجــر شــود .البتــه آنــان در تمــام مراحل ایــن فرآینــد ،مالحظات

گستردهای در اختیار دیگران قرار دهند.

6

در پیوســت  1شــاخصهای ســواد اطالعاتی ارائه شــده توســط پژوهش

معرفی کتاب

لمپ 8شــامل .1 :تشــخیص نیازهــای اطالعاتی .2 .مکانیابــی و ارزیابی

کتــاب «در جســتجوی شــاخصهای ســواد اطالعاتی همراه با فهرســتی

کیفیــت اطالعــات .3 .ذخیــره و بازیابی اطالعات .4 .اســتفاده اخالقی و

از شــاخصهای بالقــوه بینالمللی بــرای مهارتهای تأمین ،دســتیابی

مؤثــر از اطالعــات .5 .ب ه کارگیری اطالعات برای خلق و اشــاعه دانش در

و پشــتیبانی از اطالعــات» گزارشــی اســت کــه از ســوی یونســکو منتشــر

قالب جداولی آورده شده است.

شــده اســت .ایــن گزارش به خصــوص از ایــن نظر که مال کهــای تبیین
ســواد اطالعاتــی را در مناطــق مختلــف جهان بررســی کــرده و الگوهایی
بــرای بهبــود وضعیــت دسترســی بــه اطالعــات ،ارزیابی نقــش اطالعات
در اقتصــاد و توســعه ،بهبــود مهارتهــای اطالعیابــی و اطالعجویــی،
بررســی نقــش تعاملــی و محــوری اطالعــات در امــور آمــوزش و پــرورش و
ســایر جنبههــای مرتبــط را فراهــم کــرده ،میتوانــد مرجــع مهمــی برای
عالقهمنــدان و پژوهشگــران محســوب شــود .عالوه بر ایــن مفاهیمــی
همچون استانداردهای سواد اطالعاتی ،اخالق و سواد اطالعاتی ،سواد

در پیوســت  2نمونههایــی از شــاخصهای ســواد اطالعاتــی در ارزیابــی
مدرسه  PISAو مطالعه  DHSدر قالب جدول آورده شده است.
در پیوســت  3شــاخصهای بینالمللــی بــرای تأمیــن ،دســتیابی و فهم
اطالعــات و مهارتهــای  ICTکــه توســط مؤسســه آماری یونســکو تهیه
شده آورده شده است.
بخش کتاب ،منابع مورد اســتفاده شــده در کتــاب با عنوان منابع
پایان ِ
است.

اطالعاتی و بزرگساالن و نیز شاخصهای بینالمللی سواد اطالعاتی در
این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کتــاب «در جســتجوی شــاخصهای ســواد اطالعاتی همراه با فهرســتی
از شــاخصهای بالقــوه بینالمللی بــرای مهارتهای تأمین ،دســتیابی
و پشــتیبانی از اطالعــات» از یــک مقدمــه ،پیشگفتــار ،متن کتاب ،ســه
پیوست و منابع تشکیل شده است.
در مقدمه عیسی زارعی ،یکی از مترجمان کتاب ،به سواد ،سواد ّ
سنتی،
انواع سواد و سواد اطالعاتی پرداخته است.
در پیشگفتــار عبدالوحیــد خان ،معــاون مدیرکل اطالعــات و ارتباطات
ســازمان یونسکو ،درباره پروژه یونسکو با عنوان «اطالعات برای همه»

7

شرح داده است .وی اشاره میکند که سعی شده طراحی مطالب کتاب
به نحوی باشد تا به عنوان یک منبع شرح و تفصیل شاخصهای سواد
اطالعاتی را تسهیل کند.
متــن کتــاب از چکیده ،تعریف ســواد اطالعاتی ،عناصر ســواد اطالعاتی،
تحقیــق در عرصــه ســواد اطالعاتــی ،اقتصــاد و ســواد اطالعاتــی ،زنجیره
اطالعات ـ دانــش ،معیارهــای ســواد اطالعاتــی ،ســواد اطالعاتــی و
توانمندیهــای بزرگســاالن ،شــاخصهای ســواد اطالعاتــی در آموزش
عالی ،ســواد اطالعاتی و ّ
ســنتهای شــفاهی ،اخالق و ســواد اطالعاتی،
 .6در جســتجوی شــاخصهای ســواد اطالعاتی همراه با فهرستی از شاخصهای بالقوه بینالمللی
برای مهارتهای تأمین ،دستیابی و پشتیبانی از اطالعات ،ص .10-9
)7. Information for All Programs (IFAP
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)8. Literacy Assessment and Monitoring Programme (LAMP
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تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

علی احمدی

االوقاف االسالمیة فی القدس
الشریف :دراسة تاریخیة موثقة
االوقاف االسالمیة فی القدس الشریف :دراسة تاریخیة موثقة؛ خالد ارن؛
استانبول :االبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة االسالمیة باستانبول2009 ،
در طول تاریخ اســام وقف از جایگاه ویژهای بین مســلمانان و حا کمان

و نــوع وقف) اســت که محقــق به راحتی میتواند با اطالعات وقف آشــنا

مســلمان برخــوردار بوده اســت .بیت المقدس به عنــوان اولین قبلهگاه

شــود .همچنیــن یــک دیگــر از ویژگیهای ایــن کتاب ،ارائــه اصل تصویر

منزلت ویژهای بین مســلمانان جهان داشــته و دارد .این مکان مقدس

وقفنامههاست که برای استناد محققان جایگاه ویژهای دارد.

کــه به دلیل اهمیت آن ،یهودیان و مســیحیان نیز بــه آن ارادت ویژهای
دارنــد ،در طــول تاریــخ مورد توجه همه ادیــان آســمانی و فرقههای آنها
بــوده اســت .به همیــن دلیــل مســلمانان و دولتهای اســامی اهتمام
ویــژهای بــه آبادانــی و عمــران ایــن بنــای باشــکوه تاریخی ـ مذهبــی
داشــتهاند .یکــی از راههــای توجــه مســتمر بــه این مــکان ،وقــف اموال،
داراییها ،روســتاها و قناتها از طرف حا کمان و مســلمانان بوده است
تــا متولیــان قدس شــریف بتوانند از محــل درآمد موقوفــات ،به عمران و
آبادانی آن مکان مقدس بپردازند.
ا کنون این پرســش مطرح میشــود که مســلمانان و حا کمان چه مقدار
بــه وقــف این مــکان اهمیت میدادنــد؟ چــه چیزهایی را وقــف کردند؟
چه کســانی وقــف کردند؟ سرنوشــت این وقفها چه شــد؟ برای جواب
بــه این پرســشها ،کتاب االوقاف االســامیة فی القدس الشــریف در دو
جلد در مرکز «االبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة االسالمیة باستانبول»

ایــن اثــر وزین توســط گروهی از محققــان و زیر نظر دکتر خالــد ارن ،مدیر
ارســیکا  IRCICA1در مدت ســه ســال گردآوری ،تحقیق و نوشــته شــده
اســت .ارســیکا مرکزی تحقیقاتی است که در ســال 1982م در استانبول
ترکیــه تأســیس شــد .هدف از تشــکیل ایــن مرکز حفــظ میــراث فرهنگی
اســت .بنابرایــن یکــی از اهــداف ایــن موسســه ،جمــعآوری و نگهــداری
اسناد مربوط به میراث علمی و فرهنگی است.
جلــد اول ایــن کتــاب از یک مقدمه ،یک تمهید و ســه قســمت تشــکیل
شــده اســت .مقدمه کتاب از دکتر خالد ارن سرپرســت و مدیر ارســیکا و
تمهید آن به قلم دکتر محمد هاشــم غوشه است .این کتاب با تحقیقی
دربــاره تاریخ وقف در اســام و سرگذشــت وقف در شــهر قــدس و مناطق
پیرامون آن آغاز میشود.
مهمترین موضوعات قسمت اول عبارت است از:

(ارسیکا) تحقیق و تألیف شده است .کتاب در دو جلد ( 1157صفحه) و

قــدس در عصــر ایوبیــان :قــدس و صالحالدیــن ایوبــی ،قــدس و ملــک

بــه تاریــخ  1388 = 2009در قطع رحلی شــکیل و زیبا و به همراه تصاویر،

افضــل ،قــدس و ملــک عزیز عثمان ،قدس و ملک عــادل ،قدس و ملک

نقشــه و نمودار به چاپ رســیده اســت .تصاویر و نقشــههایی که در این
کتاب به چاپ رســیده اســت ،در نوع خود کمنظیر اســت و سعی شده از

ـغال فرانســویان؛ والیان قدس در عصر
معظم عیســی؛ قدس در زمان اشـ ِ
ایوبیــان .مؤلــف در اینجــا از یازده والی نام میبرد کــه در زمان ایوبیان بر

بین کمتر دیده شــدهها انتخاب شــود .نقشههایی از شهر قدس مربوط

قدس حکمرانی میکردهاند.

به زمان حکمرانی ایوبیان ،تصویر کتیبهها و ســنگ قبر نوشــتهایی با

اوقاف قدس در عصر ایوبیان

همیــن قدمــت از ویژگیهای ایــن کتاب وزین اســت .ویژگی بعدی این
کتــاب ،ارائــه اطالعــات وقــف به صــورت جــدول هفتخانهای (شــماره،
تاریــخ وقــف ،واقــف ،موقــوف ،مصارف وقــف ،مصدر و مــدرک وقفنامه
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مؤلــف در ایــن قســمت  100صفح ـهای بــه بیــان مهمتریــن موقوفاتــی
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دیگــرناگشتهها
میپــردازد کــه در عصــر ایوبیــان اتفــاق افتــاده اســت و بیشــتر از ســوی

مدارک ضمیمه شــده اســت ،اما قســم اول اوقاف قدس و اطراف آن در

حکمرانــان و فرمانروایــان ایوبی بوده اســت .اولیــن وقفنامهای که ذکر

قرن  .11در این قسمت همچون قسمتهای قبلی ابتدا اوقاف حا کمان

میشــود ،وقف ســلطان صالحالدین یوســف بن ایوب در تاریخ 584ق

عثمانی ذکر شــده است :سلطان مراد خان ســوم ،فرزند سلطان سلیم،

است که وی کوه زیتون معروف به کوه طور و روستای ابودیس را بر ذریه

سلطان محمد سوم فرزند مراد خان سوم ،سلطان احمد فرزند سلطان

شــیخ احمد هکاری مشــهور به شــیخ عنبر و شــیخ علی کهاری و ســپس

محمود ســوم ،ســلطان عثمان دوم فرزند ســلطان احمد اول ،ســلطان

بینوایان شهر قدس وقف میکند.

مراد چهارم فرزند ســلطان احمد اول ،سلطان محمدخان چهارم فرزند

بــا بررســی وقفنامههــای ایــن قســمت آمار جالبی به دســت آمــد :وقف
برای مدارس  8مورد 1 ،مورد مسجد 1 ،مورد بیمارستان 1 ،مورد خانقاه

سلطان ابراهیم و سپس اطالعات دیگر اوقاف در قالب جدول ارائه شده
است.

و  1مــورد دارالقــرآن الکریم که نشــان از اهمیت دادن ایوبیان به مســئله

قسم دوم :قدس در قرن دوازدهم هجری :در این قسمت میخوانیم:

وقف برای دانشاندوزی و ارتقای فرهنگی دینی است.

انقالب نقیب اشــراف و ظهور برخی از خاندانها ،مشــایخ مدینه ،شــیخ

مؤلــف قســمت دوم را به اوقــاف قدس در عصر مملوکــی اختصاص داده
اســت .وی ابتــدا اوقــاف خلفــا و حا کمــان دوران مملوکی را نــام میبرد.
حا کمانــی همچــون :ظاهــر بیبــرس (676 – 658ق) ،منصــور قــاوون

محمــد خلیلــی ،حســینیون و نقابــت اشــراف و اوقــاف قــدس در قــرن
دوازدهم هجری
قســم ســوم :قــدس در قــرن ســیزدهم هجری تا عصــر حاضــر :در این

(689 – 678ق) و  . ...در بیــن واقفــان عصــر مملوکــی تعــدادی زن هم

قســمت اطالعــات اوقــاف بــه ترتیــب ســال ایجــاد در قالــب جــدول ارائه

وجــود دارنــد که نشــانگر مشــارکت زنــان در وقــف اما کن مذهبی اســت؛

میشود.

بــرای نمونــه میتــوان بــه وقفنامه فاطمه بنــت محمد بن علــی مغربی
اشاره کرد .از آنجایی که وی از اهالی مغرب بود ،منزلی در محله مغاربه
را بــرای فقیــران و بینوایان مغرب که در قدس شــریف زندگی میکردند،
بــه تاریــخ /25ربیع االول 747/وقف کرد 2.نیز زنــی به نام ام هانی بنت
حــاج جمالالدین یوســف بــن عزالدین خانــهای در محله مســتراح ،در
سال 916ق بر ذریه خود وقف کرد.
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مؤلــف در ایــن قســمت ،بــه اوقاف قــدس تا قــرن دهم هجــری پرداخته
است و کپی وقفنامهها را نیز درج کرده است .با بررسی این وقفنامهها
در عصر مملوکی این آمار به دست آمد :مدرسه ،6 :حمام ،1 :خانقاه.1 :
مؤلــف در قســمت ســوم بــه بررســی اوقــاف قــدس در عصــر عثمانیهــا
میپردازد و تا پایان جلد اول ،به دلیل کثرت موقوفات در این زمان ،به
معرفی وقفنامههای این دوران میپردازد .در این قســمت ابتدا درباره
مهمتریــن اقدامات عثمانیها در قدس توضیح داده میشــود و ســپس

نمونهای از وقفنامهها
وقف صالحالدین یوسف بن ایوب
تاریخ وقف588 :ق1192/
واقف :سلطان صالحالدین یوسف بن ایوب
موقــوف (مــورد وقف شــده) :بیمارســتان صالحــی (ایــن بیمارســتان در
نزدیکی کلیســای قدیس مخلص بوده است .بقایای این بیمارستان در
ا کتشافات اخیر پیدا شده است).
موارد وقف :بیماران
وقــف حا کــم شــرفالدین عیســی (یکــی از حا کــم قــدس در زمــان
ایوبیان)
تاریخ وقف :بعد از سال 1207 / 604م
واقف :ملک معظم شرفالدین عیسی بن ملک عادل

بــه ســراغ وقفنامهها میرود .مطالبی همچون ورود ســلطان ســلیم به

موقوف (مورد وقف شده) :مدرسه نحویه (این مدرسه در صحن مسجد

شــهر قــدس ،ترتیبــات اداری جدیــد در اداره قــدس ،حمایــت نیروهای

اقصی و در رکن جنوب غربی صحن صخره واقع شده است .این مدرسه

ویژه عثمانی از قدس ،تشکیالت سپاه عثمانی در قدس ،وفات سلطان

توسط شرفالدین عیسی در سال 604ق تأسیس شد).

ســلیم و انقــاب غزالی ،قدس و ســلطان ســلیمان قانونی ،ســیر تاریخی
ترتیبات اداری در زمان سلیمان قانونی ،عمران و آبادانی قدس در قرن
دهــم هجــری و در پایان این قســمت ،اوقاف اســامی در قــدس در قرن
دهم هجری.

مــوارد مصــرف وقــف :طــاب علــم از پیــروان مذهــب حنفی مشــغول به
تحصیــل در مدرســه نحویــه که تعداد آن  25نفر اســت کــه در علم نحو و
قرائتهای هفتگانه (قرآن) مشغول به تحصیل هستند.

مطالب جلد دوم نیز در ســه قســمت عرضه شــده اســت و در پایان جلد
 .2ج  ،1ص .213
 .3ج  ،1ص .328
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