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کتابه���اى فارس���ى؛ جل���د پنج���م: پزشک���ى، داروسازى،  □ فهرست���واره 
کیمیا.  گیاه شناسى، معدن شناس���ى(،  عل���وم طبیع���ى )جانورشناس���ى، 
ای���ن فهرس���ت از آثار استاد احم���د منزوى است و یک���ى از منابع استوار 
نسخه ه���اى خطى پزشکى به شمار مى آی���د و در آن صدها دستنویس 
پزشک���ى شناسان���ده شده اس���ت. این فهرس���ت را در س���ال 1382 مرکز 

دایرة المعارف بزرگ اسالمى به چاپ رسانده است.

کتابخانه مرکزى و مرکز اسن���اد آستان قدس  کتب خط���ى  □  فهرس���ت 
ک���ه در موض���وع ط���ب و ب���ه قلم جن���اب آق���اى غالمعلى  رض���وى )ج19( 

عرفانی���ان تألی���ف ش���ده است. 
ای���ن اث���ر در بردارن���دۀ معرفى و 
توصی���ف 498 نسخه خطى در 
موض���وع ط���ب اس���ت و همان 
در   1380 س���ال  در  کتابخان���ه 
677 صفح���ه در قط���ع وزی���رى 

آن را به چاپ رسانده است.

کتابشناس���ى نس���خ خط���ى   □
پژوهشگ���ران  اث���ر  پزشک���ى 
ک���رم ارجح،  ارجمن���د خانم ها ا
صدیق���ه  هادی���ان،  فری���ده 
سلطانیفر، زه���را چهره خند زیر 
نظ���ر رضا خانى جزن���ى. در این 

کتاب و رساله هاى پزشکى به ترتیب الفبا معرفى  اثر حدود 1400عنوان 
کتابشناسى نسخ خط���ى پزشکى ای���ران را در سال 1371  ش���ده اس���ت. 
کتاب آمده است:  کتابخانه ملى به چاپ رسانده است. در مقدمه این 

کنار  گسترۀ تاریخ دارد. »علم االبدان« در  دانش پزشکى پیشینه اى به 
»عل���م االدی���ان« از آغاز در خدمت بشر بوده و ام���روزه  دورۀ بازگشت به 
کز علمى و پزشکى  است. آثار  کانون توجه مرا گیاهى،  پزشک���ى سنتى و 
که  کشور ما، غناى علمى و فرهنگ���ى را مى رساند  مکت���وب این عل���م در 
هماره خاستگاه تمدن و دانش و بزرگوارى بوده و همیشه خواهد بود؛ 
گون علم پزشکى و در  گونا که در مکتب ه���اى  شناخ���ت آثار بى شمارى 
گام نخس���ت پژوهش است. فهرست���ى از این آثار،  عل���وم وابست���ه به آن 
گونه اى علمى و سامان یافته تاریخ علوم  بایستگى هایى الزم دارد تا به 

کند. پزشکى را معرفى 

ک���ه »فهرست���واره مشت���رک نسخه ه���اى خط���ى پزشک���ى و علوم  کتاب���ى 
گرفت���ه، پس از دو ب���ار چاپ، با  کتابخانه ه���اى ای���ران« نام  وابست���ه در 
کاستى ه���ا و نابسامانى های���ى روبروس���ت. براى شناخ���ت پیشینۀ این 
کتابى در این باره به معرفى چند اثر مرجع در  پژوهش و ضرورت تألیف 

فهرست آثار پزشکى مى پردازیم:

ال���ف( فهرس���ت نسخه ه���اى خط���ى فارسى )ج1( ب���ه قلم است���اد احمد 
ک���ه بخ���ش هفت���م آن درب���ارۀ عل���م پزشک���ى اس���ت و عن���وان  من���زوى 
نسخه ه���اى خط���ى فارسى در موض���وع پزشکى به ترتی���ب الفبا سامان 

یافته است. این اثر در سال 1348 به طبع رسیده است.

که در سال  کتابنامه طب سنتى ایران اثر دکتر محمود نجم آبادى  ب( 
1374 دانشگ���اه عل���وم پزشکى و خدمات درمانى ای���ران آن را به چاپ 
کتاب دیگر مرحوم نجم  آبادى،»فهرست  رسانده است. این اثر تکمیل 
کتاب  هاى چاپى فارسى طبى و فنون وابسته بدان« )تهران: دانشگاه 
کتاب ها از روى اصل آنها و معرفى  ته���ران، 1342( اس���ت و در آن بیشتر 

مندرجات و فصول و ابواب آن معرفى شده است.

 ناگیه به
 »فهرستواره مشرتک نسخه های خطی پزشیک

و علوم وابسته در کتاخبانه های ایران«
 فهرستواره مشرتک نسخه های خطی پزشیک و علوم وابسته در کتاخبانه های ایران؛

حتقیق، گردآوری و تدوین:  حممدرضا مشس اردکاین، حممد رضا خمرب دزفویل، فرید قامسلو و حممد صدر؛
علی اکرب صفریتهران: راه مکال، دانشاگه علوم پزشیک و خدمات درماین تهران، 1387ش، 956 ص .
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تهران، 1344 خ، به جاى شماره اّول سال سیزدهم مجله(.

عجیب ت���ر اینکه در هی���چ سطرى، از ای���ن نام هاى اختص���ارى استفاده 
کاربردى نداشته است. نشده است، و جز اینکه به شمار برگ ها افزوده، 

آنچ���ه در بخ���ش معرفى ن���ام نویسندگان آم���ده، نام مشهورت���ر انتخاب 
نشده و به دیگر نام ها ارجاع داده نشده است. نام ها بدون هیچ نظم 
و ترتیب���ى از تاریخ هزاره پیش از میالد ت���ا پزشکان معاصر در یک ردیف 
معرف���ى شده است. همچنین ن���ام نویسندگان طب محکمه اى و طب 
گاهى  کوچک،  دارالفن���ون و یا طب ادعیه یا برخى سرشناسه ها، به نام 
لق���ب و مواردى به شغل مثل حکیم باشى )ص296( و قاضى )ص500( 
گشته اس���ت؛ مانند: صفحه299  آمده اس���ت و این موجب اشتباهاتى 
که در صفح���ه 536 با نام  »حکی���م حسن بن اب���وذر طبی���ب مازندرانى« 
»مازندران���ى، حس���ن ب���ن اب���ى ذر« تک���رار شده اس���ت، و ی���ا صفحه 500 
»قائنى ه���روى، صالح بن محمدبن محمدصال���ح« در صفحه503 با نام 
»قاین���ى هروى، صالح بن محمدبن محمدصال���ح« تکرار شده است، و یا 
که از استادان فرانسوى مدرسه  به نادرستى و نقص صفحه28، »آلبو« 
گردان،  دارالفن���ون بوده، یادداشت هاى درسى اش او به قلم یکى از شا
تألیف به شمار آمده و با عنوان »بیان مرض ناشى از خوردن گوشت...« 
کتاب ها نیز این مشکل وجود  گشته است. در فهرست عن���وان  معرف���ى 
کتاب ه���اى پزشکى بى آنکه به موضوع آن پرداخته  دارد: سیاهه اى از 

شود، فراهم آمده است.

کتاب هاى طب عمومى، گیاهى، چشم پزشکى و دام پزشکى در یک ردیف 
جاى گرفته است. عنوان اصلى کتاب ها و عنوان قراردادى را فهرست نگار 
نشناسان���ده  است. در صفح���ه 366 عنوان »رسال���ه اى در« حذف شده و 
کتاب از آن سالک الدین حموى معرفى شده است. در قسمت کتاب هایى 
که مؤلف آن شناخته نشده )ص 719( نیز همان رساله دوباره معرفى شده 

است. موضوع کتاب ها نیز چنین سرنوشتى دارند.

کت���اب طبى معرفى  ص45:کت���اب مشه���ور  علل الشرایع شی���خ صدوق 
شده است.

کتاب نحو مشه���ورى است  و در  که  ص112: مغن���ى اللبی���ب ابن هش���ام 
حوزه ها تدریس مى شود.

ص283: نکاح: حاج شیخ محمد. این اثر چنان که از نام آن پیداست، 
درب���اره خطب���ه نک���اح و صیغه ه���اى عق���د اس���ت و ن���ام مؤل���ف آن نی���ز 

کاشانى است. محمدبن محمدزمان 

ص417: برهان نام���ه اث���ر اسماعی���ل تائ���ب تبری���زى )1287 � 1374 ق(. 
ای���ن اثر درباره زندگى امام زمان )عجل اهلل تعالى( است در سال 1354 

سروده شده است.

ص417: خشخاش نام���ه تألی���ف هم���ان نویسن���ده درب���ارۀ توحید و رد 

که یکى از آثار پژوهشى در عرصه تاریخ پزشکى ایران  کتاب را �  »... این 
ح پژوهشى »عل���م در ایران« است � پدید  کوچ���ک در پیکره طر و جزئ���ى 

آوریم«.

کتاب است؟ چه  نخستی���ن پرسش دربارۀ تاریخ علم و ارتب���اط آن با این 
تاریخى در این فهرستواره رعایت شده است؟ آنچه خواننده از تاریخ یک 
علم مى طلبد، عوامل رکود و بالندگى و پیشرفت آن است و آثار ارزشمند و 
فاخر و آثار تأثیرگذار و نوآور و همچنین موارد پیرو و پیشرو در آن؛ به قول 

مرحوم دکتر نجم آبادى: »تاریخ طب، یعنى تاریخ تحول علوم طّبى«.

کتاب بر پایۀ نام نویسندگان به ترتیب الفبا پى ریزى شده  ساختار این 
کتاب در  دو  گشته اس���ت. مطالب  و آث���ار نی���ز ذیل نام نویسنده معرفى 

بخش سامان یافته است:

بخ���ش نخست: مجموعه مرتب ش���ده بر اساس نام مؤل���ف: این بخش از 
صفح���ه 26 - 648 با نام آق بابا محمدتق���ى شیرازى، مشهور به ملک االطبا 

آغاز شده و با نام یونانى، حکیم اسکندربن اسماعیل پایان مى پذیرد.

کت���اب است. پس از ن���ام مؤلف بدون  ای���ن بخ���ش عمده ترین قسمت 
کتاب ها فهرست شده است و در معرفى  اشاره به تاریخ زندگ���ى او، نام 
کتابخانه، شماره  کتاب ها، عنوان، زبان، آغاز و انج���ام، نشانى فهرست 

کتابت نسخه، شناسانده شده است. نسخه  و تاریخ 

کتاب ها  که ب���ر اساس ن���ام  بخ���ش دوم: مجموع���ه ب���ا مؤل���ف ناشناس 
کتاب است. فهرست شده و دربرگیرندۀ صفحه 649 - 915 

که  در این  نخستی���ن اشکال این فهرست، سیر منطق���ى موضوع است 
گم ش���ده است. مباحث تئوری و نظ���ری با مباحث عملى  فهرست���واره  
مانن���د تشری���ح در ه���م آمیخته اس���ت. طب انسان���ى و حیوان���ى )دام و 
پرندگان( قابل تفکیک نیست.  تقسیم بندی علم پزشکى بر پایۀ تاریخ 
کل���ى و جزئى  علم  گذشت���ه سامانده���ى نشده اس���ت. از موضوع ه���ای 
کردن موضوع و نام  پزشکى با علوم وابسته  به آن، خبری نیست.   پیدا
کتاب  برای مخاطب تخصصى این نوع آثار، چندان  نویسنده و عنوان 

آسانیاب و دست یافتنى نیست. 

کتاب »فهرست منابع دیده شده« آم���ده است. هر یک از این  در آغ���از 
گونه اى ناشیانه و بى دقت  منابع با عنوان اختص���ارى نظام یافته و به 

و سلیقه اى مرتب شده است؛ مانند:
کتابخانه امام صادق قزوین؛  قزوین طیار = فهرست نسخه هاى خطى 

کتابخانه مراغه؛ مراغه، طیار = فهرست نسخه هاى خطى 
معمارباش���ى = فهرس���ت نسخه ه���اى خطى مدرس���ه معمارباشى )شهر 

ناشناخته(؛
کتابخانه  ادبی���ات، اهدایى امام جمع���ه = فهرست نسخه ه���اى خطى 
دانشک���ده ادبی���ات، محمدتق���ى دانش پ���ژوه )مجموع���ه ام���ام جمعه، 



141 135 و 136سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391

معریفامجایلتازه های ناگرش و نشر

که حق حض���ور در این عرصه براى  غالمحسی���ن مصاحب پیش مى آید 
پدیدآورندگان احراز شده است یا خیر؟ آیا پیشه پژوهشى آنها در تاریخ 

علم طب به اثبات رسیده است؟

که سال هاست منسوخ شده و  کتاب را  گ���ر ساختار فعلى و نظم الفبایى  ا
گر این فهرست به راستى و درستى تألیف شده  کاربردی ندارد، بپذیریم و ا

باشد، رعایت موارد زیر در معرفى هر یک از سرشناسه ها بایسته است: 

کنیه و نسبت شهرى  1. عن���وان سرشناسه: نام مؤلف و شه���رت، لقب، 
و قبیل���ه اى در آن ثبت ش���ود و دیگر نام ها ارج���اع داده شود. در ادامه 
نی���ز تاریخ والدت و وفات او نوشته شود تا خواننده دریابد این پزشک 
در چ���ه سال���ى مى زیست���ه است. ب���ا این ه���دف مى باید ه���ر مدخل به 
مناب���ع زندگى نام���ه اى، مانن���د طبق���ات اعالم الشیع���ه، هدیة العارفین، 
معجم المؤلفی���ن، المآث���ر و اآلث���ار و... استن���اد ش���ود. و نام ه���ر طبیب، 

گردد. نخست در جایگاه  نویسنده طب اثبات 

2. کتابشناسى: افزون بر آنکه مدخل هر کتاب  نیز به منابع کتابشناسى 
کشف الظنون، ایضاح المکنون و ...  مانند فهرست ابن ندیم، الذریع���ه، 
مستن���د مى ش���ود، فهرستى از مندرج���ات، فصول، اب���واب و خالصه اى 
کت���اب به دس���ت داده شود و نق���اط ضعف و ق���وت آن با بررسى  از ه���ر 

ح داده شود. کارشناسانه شر

3. نسخه شناس���ى: اطالعات نسخه شناسى در علم پزشکى فراتر از آن 
کلى ب���ا دیگر آثا  ک���ه آغ���از و انجام یک اث���ر معرفى شود و ب���ه طور  اس���ت 
مخط���وط تفاوت دارد. معرفى جدول ها، عالیم و تصاویر نقاشى شده از 

گیاهى، علم تشریح و مانند آنها در این زمینه الزم است. داروهاى 

گر چاپ  کتاب چاپ شده است یا خیر؛ ا خوانن���ده حق دارد بداند این 
کدام است؟ خواننده حق دارد نسخه هاى  ش���ده، بهترین تصحیح آن 

قدیمى، تصحیح شده و بهترین خط را بشناسد.

کت���اب، قدیمى تری���ن آن- مث���اًل درب���ارۀ  خوانن���ده ح���ق دارد بهتری���ن 
بیمارى- را بشناسد و تفاوت هاى درمانى امروز را با آن بسنجد.

با امید به آنکه نمونه هایى از این دست فهرست ها،با اتقان و استوارى 
گاه  و  و سامان���ۀ علم���ى و نظام مند تدوین شود و در تدوی���ن آن افراد آ
کارآزم���وده  نق���ش مؤثرتری ایف���ا نماین���د و  صدها سال ت���الش و تجربه 

که هست، بنمایند. پرافتخار و شکوهمند  پزشکى را آنچنان 

طبیعیون در هشتصد بیت به سال 1347 سروده شده است.

آن  مؤل���ف  و  اس���ت  منط���ق  عل���م  موض���وع  در  ک���ه  وصفی���ه  ص115: 
که اثر ابوالحسن بن احمد ابیوردى  »ابوالحسن بن احمد« معرفى شده 
کتابخان���ه  قائن���ى )939 - 969/966ق( اس���ت و نسخه های���ى از آن در 
کتابخان���ه  مجل���س ب���ه شماره ه���اى 382/17 و 333/3 و 1229/4 و 

کتابخانه ملى 2596/4 موجود است. مرعشى 957/8 و 

که  ص 203: خالصةاالشع���ار از ابوطالب بن محم���د تبری���زى اصفهان���ى 
درب���ارۀ زندگینام���ه شاع���ران فارس���ى و نمون���ه اى از سروده ه���اى آن���ان 
اس���ت و ب���ه ترتی���ب الفبایى اسم و تخل���ص شاعران سام���ان یافته و در 
پای���ان زندگى نامه خ���ود و برخى معاصران را قلم زده اس���ت. این اثر در 
کتابخانه مجلس به  س���ال 1207ق تألیف شده و نسخه های���ى از آن در 
کتابخانه ملک 4303 و دانشگاه میشیگان 269  شماره ه���اى 1306/1، 

موجود است.

ص184: رسال���ه اى در نک���اح از محمدباقربن محم���د حسی���ن بفروئ���ى 
کتاب در شرایط و صیغه نکاح نوشته شده است. یزدى. این 

که  کرمانى از پیشوای���ان شیخیه  کریم خ���ان  ک���ى از محمد  ص515: دال
کیسه کشیدن،  دربارۀ حمام و طرز ساختن آن، ادعیه متعلق به حمام، 
کاربردن سنگ پا و... است )فهرست مشایخ عظام، ص 525 � 526(. به 

ج از موضوع اس���ت و در ردیف حرف  که خ���ار ص 497: الفی���ه و شلفی���ه 
»ف« آورده شده است.

ص439: »مختص���ر در طب« ب���ه شماره 2173 )فهرس���ت مجلس، ج6، 
کتاب »تحفة الحکما« است. ص139( همان 

ک���ول و مش���روب نجم الدین محمود شی���رازى را ذیل اثرى  ص642: مأ
ب���ا همین نام، متعلق به یوسفى ه���روى آورده است. شماره نسخه نیز 
2182 اس���ت و در فهرست مجلس با عنوان ناشناس )فهرست مجلس، 
کتابخانه  ج6، ص145(  معرف���ى شده است. نسخه دیگرى از این اثر در 
مجل���س )فهرست مجل���س، ج7، ص639( از قلم افتاده و همچنین دو 

کتابخانه دانشگاه تهران. نسخه دیگر متعلق به 

که براى خاقان���ى معرفى ش���ده و یک صفحه  ص 305: اصن���اف م���ردم 
گفتارى اس���ت در بیان صفات خاص���ه هر سرزمین  بی���ش نیس���ت و آن 
)فهرست مجل���س، ج19، ص244(. خاقانى در پ���ى مرگ دختر خود به 

نکوهش و هجو اطبا پرداخته است.

که دربارۀ حکمت و فلسفه است  که با عنوان معرفة النفس  کتاب هایى 
که دربارۀ فق���ه است، و برخى موضوع���ات دیگر، بر  کتاب ه���اى نک���اح  و 
ک���ه در آغاز، نخست باید عل���م پزشکى و علوم  همی���ن قیاس است؛ چرا
گردد؛  گسترۀ پژوهش���ى آن تعیین  وابست���ه ب���ه آن تعریف شود و سپس 
پس از آن به فهرس���ت آثار دربارۀ آن اقدام شود؛ ازاین رو سؤال مرحوم 
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نسخ���ه، 237 برگ و هر برگ شامل 23 سط���ر است. نسخۀ حاضر از آیۀ 
275 بق���ره آغاز مى ش���ود و تا آیۀ 15 سورۀ زمر ادام���ه دارد. در این میان 
افتادگى هایى نیز به چش���م مى خورد. باوجود محذوفات موجود، این 
نسخ���ه به لح���اظ تاریخ���ى ارزش بسی���اری دارد؛ چه آنک���ه سیاهۀ آن، 
اط���الع قابل توجهى از نحوۀ نگ���ارش، قرائت و فواصل آیات آن روزگار را 
در اختیار پژوهشگران علوم قرآنى قرار مى دهد. در ادامه بر پایۀ سیاهۀ 
نسخ���ه س���ه موض���وع رسم الخ���ط، قرائ���ت و فواص���ل آیات ای���ن نسخه 

به اختصار معرفى مى شود:

1.رسم الخط
کى  که حا سیاه���ۀ این نسخه نکات جالب���ى در زمینۀ رسم الخ���ط دارد 
کاتب این نسخه مطابق با  کتاب���ت خاص مصاحف آن روزگار اس���ت.  از 
شی���وۀ معمول در آن روزگار، در قید اع���راب و نقطه گذاری نبوده و همۀ 
کلم���ات را ع���اری از این عالمت گذاری ها آورده اس���ت. وی حرف »الف«  
را در بسی���اری از واژه ه���ای این نسخه )الکتاب: الکت���ب« )3 آل عمران، 
ب���رگ2 الف، سط���ر2(. بایات: بایی���ت)4 آل عمران، ب���رگ2 الف، سطر5(، 
ک���ار نبرده  ابراهی���م: ابره���م )33 آل عم���ران، ب���رگ3 ال���ف، سط���ر23( به 
که مصاحف مکتوب زمان های بعدی این الف ها را در  است، در حالى 
کاتب بخشى از  کلمات مذکور مى آوردند. نیز در بسیاری موارد  نگ���ارش 
کلم���ۀ پایانى سطر را در آغاز سطر بع���دی نوشته است. برای نمونه واژۀ 
فانکح���و  _ ا )3نساء، سطر 1و2، برگ10ال���ف، سطر1و2(، امو _لکم )5نساء، 
سط���ر 1و2، برگ10ال���ف، سط���ر1و2(. از م���وارد دیگر نگارش���ى مى توان به 
کشیده تر از  ک���ه از دیگر حروف الفبا بلندتر و  کرد  ح���رف الم و الف اشاره 

خط معمول و غالبًا مایل به راست نگاشته شده است. 

2.قرائت 
از موضوعات مهم قابل بررسى در این دستنویس، قرائت به کاررفته در 
آن اس���ت. داتون در بررسى قرائت این مصحف، سیزده حرف را بررسى 
که شش حرف آن ب���ه قرائت ابن عامر و بقی���ه با قرائت وی  ک���رده است 
هماهن���گ است. وی بر این اساس، نتیج���ه مى گیرد قرائت خاص این 
مصح���ف قرائت ابن عامر]منطقۀ شام[ اس���ت. 4 ابن عامر از قاریان بنام 
کتاب السبعه فى  منطق���ۀ شام و از هفت ق���اری برگزیدۀ ابن مجاه���د در 

4. . Dutton, An Early Mushaf According To The Reading of  Ibn ‘Āmir, p. 72

کهن ترین نسخه های  که بنای معرف���ى آن را داریم، یک���ى از  نسخ���ه ای 
برجای مان���ده از سده های نخست هجری است. این نسخه به شمارۀ 
کتابخان���ۀ ملى پاریس« نگه���داری مى شود. تقریبًا یک  Arab 328 »در 
ده���ۀ قب���ل دو نسخه شن���اس اروپایى ب���ه نام ه���ای فرانس���وا دروش و 
سرجی���و نویا نوسدا این نسخه را بر پایۀ رسم الخط اصلى آن، بازخوانى 
و تصحی���ح  کردن���د. اینان افزون ب���ر تصحیح نسخه، مقدم���ه ای به زبان 
که تنها در فرانسه  عرب���ى و التین نیز در ابتدای آن آوردند. 1 این نسخه 
موجود ب���ود، همین اواخر به همت و لطف محقق فاضل آقای مرتضى 
کتابخانۀ  کتابخان���ۀ ملى پاریس تهیه ش���د و در اختیار دو  کریمى نی���ا، از 
کریم در  کنون این نسخ���ه در مرکز طبع و نشر قرآن  گرفت. هم ا ق���م قرار 

تهران نیز موجود است. 

دربارۀ نسخۀ پاریس، توسط ف���ردی به نام یاسین داتون در سال 2001  
کهن مطابق با قرائت  مقاله ای مفصل و عالمانه نیز با عنوان »مصحفى 
ابن عامر«2  نوشته است. نویسنده در این مقاله عالوه بر ارائۀ اطالعاتى 
از شک���ل ظاهری نسخه و بیان نتیجه گیری های دروش و نویا به دقت 
و بر پایۀ مهم تری���ن و اصلى ترین منابع، قرائت و عداالی آن را بررسى و 

در نهایت قرائت آن را قرائت ابن عامر و عداالی آن را شامى مى داند.

مشخصات نسخه
کتابخانۀ ملى پاریس«  نسخ���ه شمارۀ 328 »در بخش مطالع���ات عربى 
نگه���داری مى ش���ود. ای���ن نسخه به خط حج���ازی یا مایل ب���ر روی رق 
کتابت آن مربوط به قرن دوم هجری است. البته  کتاب���ت شده و تاریخ 
دربارۀ این تاریخ گذاری تردیدهایى نیز وجود دارد.3 مجموع برگ های 

1. DÉROCHE, François. (1952-     ) & Sergio NOJA NOSEDA. (1931-2006).

Sources de la transmission du texte coranique. I: Les manuscrites de style ḥijāzī. 

Volume 1: Le manuscrite arabe 328 (a) de la Bibliothèque nationale de France. 

Lesa: Fondazione Ferni Noja Noseda, Studi Arabo Islamici, 1998 (Projet Amari, 1) 

xciii+237pp. +CD [Facsimile of MS, with Facing Arabic transcription and French 

introd. & notes, incl. "Mémoire sur l’origine et les anciens monuments de la littérature 

parmi les Arabes" by A.I. Silvestre de Sacy, 1785.]

کتابخانۀ ملى فرانسه. المصاحف بالخط الحجازی؛ ج 1، نسخۀ خطى شمارۀ 328 الف در 
 .2Yasin Dutton, An Early Mushaf According To The Reading of  Ibn ‘Āmir, in Journal 

of Qur’anic Studies 3(1) (2001), pp. 71-89.

3  . برای این مطلب ر.ک: 
Yasin Dutton, An Early Mushaf According To The Reading of  Ibn ‘Āmir, in Journal of 

Qur’anic Studies 3(1) (2001), pp. 71-89. 

 ییک از کهن ترین دستنویس های قرآن
از کتاخبانۀ ملی پاریس

راحلۀ نوشاوند
کارشنایس ارشد علوم قرآن و حدیث

معـریف امجــایل
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که در  قرائت ابن عامر، ابوجعف���ر و حسن است؛ در مقابل یسیرکم است 
که قرائت قّرای دیگر است. آن سه دندانه »س« پس از دندانۀ یاء آمده 

3. فواصل آیات 
موضوع جالب توجه دیگر این دستنویس، شمارش آیات است. محققان 
کوفى، بصری،  مسلمان در آثار خویش از هفت »عد« اصلى نام برده اند: 
مدن���ى اول، مدن���ى اخیر، مکى، دمشق���ى و ِحمصى. از ای���ن میان »عد« 
کوف���ى رایج تری���ن و پرکاربردترین »ع���د« به شمار م���ى رود. دروش،» عد« 
کوفى دانسته است؛ ام���ا داتون، ضمن رد  بخش های���ى از این نسخ���ه را 
کوفى  سخن دروش مبنى بر آنکه »عد« بخش هایى از این نسخه خطى 
کهن پرکاربرد نبوده، چنان که  کوفى در نسخه های  است، مى گوید »عّد« 

کار رفته است. 6 در این نسخه نیز »عد«  شامى به 

ک���ه در مجم���وع م���ا را به  در ای���ن دستنوی���س، عالئم���ى دی���ده مى ش���ود 
شماره گذاری حقیقى آن رهنمون مى سازد. پس از هر پنج آیه یک »الف« 
ب���ا دو خط فاصل���ه کوچک در اطرافش و در پایان هر ده آیه، یک حرف از 
گرفته است. ه���ر آیه نیز با شش  ح���روف الفبا داخل دو خ���ط فاصله قرار 
گاه  ک���ه به صورت جفت جفت در سه ردیف افقى یا  کوچک  خط فاصله 
سه یا چهار خط فاصله کوچک به صورت عمودی یا شش یا هشت خط 
کوچ���ک به شکل عمودی آم���ده است. در ادام���ه نمونه هایى از  فاصل���ه 

شمارش آیات این نسخه بر پایۀ رسالۀ الوقوف و الفوائد7 ارائه مى شود:
کوفى ها، 285 آیه نزد حجازی و  1.بق���ره: این سوره شام���ل 286 آیه نزد 

شامى، 287 آیه نزد بصری هاست. 
ال���ف )برگ1 الف، سط���ر22( در پایان آیۀ انتهایى س���ورۀ بقره 285 آیه را 
گرچه در یکى  که این عدد مطاب���ق با عد شامى است؛ ا نش���ان مى دهد 

از منابع این سوره بر پایۀ عد سوری 284 آیه است.

2.آل عمران: این سوره نزد همه 200 آیه دارد. البته شامى ها  آن را 199 
آیه مى دانند. 

آیۀ 4 »و انزلنا الفرقان« در این نسخه عالمت گذاری نشده و این فاصله 
مطابق با عدهای غیرکوفى است .

3.آل عم���ران: 3 )برگ 2 الف، سطر 4(: »و انزلن���ا التوراة و االنجیل«. در 
هم���ۀ عدها آیه به حساب مى آید، اما در عد شامى آیه نیست و در این 

نسخه نیز عالمت گذاری ندارد. 

4. آل عمران:92 )برگ4 الف، سطر15(: »حتى تنفقوا مما تحّبون«.
اول���ى در عد حجازی و دمشقى آی���ه و دومى در عد شامى آیه محسوب 
کى از عد سوری  مى ش���ود. فاصله این دو نمونه نیز در نسخۀ حاضر حا

و شامى است. 

6. . . Dutton, An Early Mushaf According To The Reading of  Ibn ‘Āmir, p. 74

7  . حسین بن محم���د؛ الوق���وف و الفوائد)گنجینۀ بهارستان(؛ تصحی���ح سیدحسین مرعشى؛ تهران: 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمى، 1385، ص276-270. 

کتاب  که آنها را از  القرائ���ات است. حال به نمونه هایى از ای���ن قرائت ها 
المیسر5 برگزیده ایم، اشاره مى شود:

1.آل عم���ران: 133 )برگ���ه 6 الف، سط���ر1.( »سارعوا« ب���دون حرف واو در 
ابت���دای آن به قرائ���ت ابن عامر و دو تن از قاریان مدینه ابوجعفر و نافع 
اس���ت و در مصاح���ف ش���ام و مدینه نیز ای���ن قرائت آمده اس���ت. اما »و 

سارعوا« با یک حرف واو در ابتدای آن به قرائت دیگران است.  

2.آل عم���ران: 184 )برگۀ 8ب، سطر21( »و بالزبور و الکتاب المنیر« با یک 
باء پیش از »الزبور« قرائت ابن عامر است. 

 قلیاًل منهم، قرائت ابن عامر از منطقۀ 
ّ

3.نساء: 66 )برگۀ 14 ب، سطر1( اال
 قلیٌل منهم خوانده اند.

ّ
که بقیه اال شام است؛ در حالى 

4.انع���ام: 32 )برگ���ۀ 23 الف، سط���ر23( و لدار االخره با ی���ک الم پیش از 
دال قرائت ابن عامر است و در مصاحف مردم سوریه نیز آمده است؛ در 

که دیگر قّرا »و للدار االخره« را با دو الم پیش از دال خوانده اند. حالى 

5.انعام: 138 )برگۀ 28 الف، سطر8( شرکائهم با یک یاء اصلى به عنوان 
کرس���ى همزه نوشت���ه شده و این نشانۀ قرائ���ت ابن عامر است. در مقابل 
کرسى همزه به قرائت قاریان دیگر است.  شرکاؤهم با یک واو به عنوان 

6. اع���راف: 2 )ب���رگ30 ال���ف، سط���ر 14( یتذّکرون ب���ا دو دندان���ه در ابتدا 
���رون )حجازی، بص���ری، شعبه از 

َ
قرائ���ت ابن عام���ر اس���ت. در مقابل تّذّک

کسائى و  عاص���م و احتمااًل اعمش( یا تذّک���رون )حفص از عاصم، حمزه، 
که در ابتدای هر دو فقط یک دندانه آمده است.  خلف( است 

کّنا لنهتِدَی بدون یک واو در ابتدا  7.اعراف: 43 )برگ31ب، سطر 24( ما 
قرائت ابن عامر است و بنابراین در مصاحف مردم سوریه نیز وجود دارد؛ 

کّنا لنهتدی با یک واو در ابتدا قرائت دیگران است.  اما َو ما 

8.اعراف: 75 )برگ33 ب، سطر 1( و قال الملؤا با یک واو در ابتدا به قرائت 
ابن عامر است و در مصاحف مردم سوریه بدین شکل نوشته شده است. 

در مقابل قال الملؤ بدون واو در ابتدا قرائت قرای دیگر است.

کم طب���ق قرائت ابن عامر  9.اع���راف: 141 )برگ36 الف، سط���ر 2( و اذ انجا
که نشانۀ یاء برای الف مقص���وره در واژۀ »انجا« است. اما  ب���ا یک دندانه 

که نشانگر یاء و نون است، قرائت بقیۀ قرا است. کم با دو دندانه  انجینا

که  10.توب���ه: 107 )ب���رگ 43ب، سط���ر2( الذی���ن التخ���ذوا بدون ی���ک واو 
قرائ���ت ابن عامر و دو تن از قاریان مدین���ه است و بنابراین در مصاحف 
مدین���ه و شام چنین است؛ اما الذین التخذوا با یک واو در ابتدا قرائت 

دیگر قاریان است.

11.یون���س: 22 )برگ 46ال���ف، سطر6( َینُشرکم با ی���ک دندانه بلند برای 
که به  کوچک تر پ���س از آن برای شین آم���ده است  ن���ون و سه دندان���ه 

 5. محمد فهد خاروف؛ المیّسر فی القرائات االربع عشره؛ دمشق: دار ابن کثیر، 1415ق/1995م.
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ناش���ى از خط���ای در »پژوهش« باشد. بعضى از ای���ن خطاها مربوط به 
روش پژوه���ش اس���ت. در پژوهِش حدیثى بعض���ى روش های نادرست 
موجب خط���ا مى شوند )برای مثال: تتبع ناق���ص(.   آسیب های دیگری 
که مرب���وط به شخِص پژوهشگر است )ب���رای مثال: تعصب  ه���م هست 
کتاب دارای دو بخش  یا جهت گی���ری(. با توجه به این تقسیم بن���دی، 

است و هر بخش شامل دو فصل مى شود.

بخش نخست: آسیب های ماده پژوهش
فصل اول: آسیب های مرحله صدور

که از معصوم  که از معصوم صادر مى شود( از آن جهت  حدیث )سخنى 
کم���ى دقت متوجه مى شویم  صادر مى ش���ود، عاری از خطاست؛ اما با 
گر ب���ه آنها توج���ه نکنیم،  ک���ه ا در ص���دور حدی���ث ه���م مسائل���ى هست 
که باید و شاید بهره بگیریم. این مسائل  نمى توانیم از احادیث آن طور 
ط���ى دو درس و در قال���ب چهار آسی���ب بیان شده اند: بی���ان تدریجى، 

نسخ، تقیه، و توریه. 

سیر بحث دربارۀ هر آسیب بدین صورت است که ابتدا »مفهوم و زمینۀ« 
آسی���ب بح���ث مى شوند و سپ���س »نمونه« ی���ا نمونه هایى ب���رای آن ذکر 
مى شود، و سپس ب���رای آن »راه حل« ارائه مى گردد. در بعضى آسیب ها، 
توضیح���ات بیشت���ری هم، مث���ل علت وجود ی���ا گونه ه���ای آسیب بحث 

شده اند. برای نمونه آسیب »توریه« )ص 60 - 64( را بررسى مى کنیم.

ک���ه مربوط به   توری���ه چهارمی���ن آسی���ب از آسیب ه���ای حدی���ث است 
مرحله ص���دور )در بخش ماده پژوهش( است. مفهوم توریه از این قرار 
اس���ت: »توریه کننده حقیقت را بی���ان نمى کند، اما دروغ نیز نمى گوید و 
که شنونده، ظاه���ر آن را با عقیدۀ  به ظراف���ت، سخن���ى بر زبان م���ى آورد 
گ���اه حتى آن را هماهنگ با خود مى پندارد«.  خود مخالف نمى بیند و 
که به استفاده از این روش  سپس سخن امام صادق )ع( نقل مى شود 
که هفتاد احتمال  تصری���ح دارد. ایشان مى فرمایند: »سخن���ى مى گویم 
کدام را خواست���م، منظور م���ى دارم«. توجه به این  معنای���ى دارد و ه���ر 
که به ظاهر با  که »هنگ���ام رویارویى با احادیث���ى  ام���ر به ما مى فهماند 
مبانى اعتقادی و یا عملى معصومان معارض و مخالف است، احتمال 

که قرآن  کب���ر  کبیر، یعن���ى احادی���ث )در مقابل ثقل ا ک���ه ثقل  ی���ا برآنیم 
کتاب های حدیثى جمع شده اند و تنها  کری���م است(، حاضر و آماده در 
کنیم، یا  کنیم و بدان عم���ل  کت���اب برویم و حدیث را نگ���اه  بای���د سراغ 
کرد و  ک���ه بتوان ب���ه آن تکیه  مى دانی���م ب���رای دست یافت���ن به حدیثى 
که عب���ور از آنها نیازمند  ب���ر اساس آن عمل نمود، ب���ا موانعى مواجهیم 
دان���ش و ممارس���ت اس���ت؛ در هر حال خ���وب اس���ت »آسیب شناخت 
حدی���ث« را بخوانی���م تا موان���ع و مسائل ای���ن مسیر را بهت���ر بشناسیم. 
گمان  گفته مى شود حدی���ث آسییب  مى پذیرد، نباید این  البته، اینکه 
که آسی���ب از ناحیۀ سرچشم���ۀ آن است، بلک���ه با توجه  کن���د  را ایج���اد 
تى  که »ما« بای���د بپیماییم تا به حدی���ث راه بیابیم، مشکال ب���ه مسیری 
ایج���اد مى ش���ود، وگرنه حدیث هنگام ص���دور از معصوم بى هیچ آسیب 
گرانبها با  گوهره���ای  که ای���ن  ک���رد  و مشکل���ى اس���ت؛ اما چ���ه مى توان 
کوشش های آدمیاِن خطاپذیر و غیرمعصوم و رهگذر قرن ها  گذشتن از 
که حدیث صحیح،  که »هر ان���دازه  ب���ه دست م���ا مى رسند. حال از آنجا 
ب���ه زندگى انسانى مسلمانان، سامان مى بخشد، حدیث ساختگى، آن 
را ویران مى کند«، باید به بررسى زمینه ها و انواع آسیب ها و یافتن راه-
کافى ببریم. حل آنها بپردازیم تا بتوانیم از این منابع نور و روشنى  بهرۀ 

 □ □ □
که مى ت���وان موان���ع و آسیب های حدی���ث را به  نویسن���ده ب���ر آن است 

کرد. نظر مختار او چنین است: شکل های مختلفى دسته بندی 

آسیب ه���ا: 1. مادۀ پژوهش ← )الف( مرحل���ۀ صدور حدیث )ب( مرحلۀ 
نقل حدیث 2. پژوهش ← )الف( روش پژوهش )ب( پژوهشگر.

گ���اه آسیب های حدیث مربوط ب���ه »مادۀ پژوهش« اس���ت؛ یعنى خوِد 
احادی���ث دستخ���وش آسیب ان���د. ای���ن قس���م از آسیب ه���ا خ���ود بر دو 
گ���اه آسیب در ص���دور حدیث است؛ یعن���ى مسائلى در صدور  گونه ان���د: 
که بى توجهى به آنه���ا باعث خطا مى ش���ود )برای مثال:  حدی���ث ب���وده 
گ���اه آسیب مربوط به نقل حدی���ث است )برای مثال:  تقی���ه و توریه(، و 
اشتباه شنی���دن و اشتباه نوشت���ن یا نقل به مضم���ون اشتباه(. از طرف 
دیگ���ر، ممکن است حدی���ث از هر جه���ت بى آسیب باشد، ام���ا اشتباه، 

آسیب شناخت حدیث
 آسیب شناخت حدیث؛ عبدالهادی مسعودی؛قم: زائر، دانشکده علوم حدیث،

حمسن اسالیم 1431 ق / 1389 ش، 310  ص.

معـریف امجــایل
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کوشش پیگیر  گری در اینجا، آسان گیری در پذیرش حدیث و تن زدن از 
گیر برای فهم حدیث است. التزام شدید به ظاهر حدیث و هراس  و فرا
کراهت از تفریع فروع  از نق���د محتوای حدیث و حتى بررسى سن���د آن، 
گری���ز از رودررو  و تطبی���ق اجته���ادی حدیث بر مصادی���ق نوپدید، و نیز 
ک���ردن مفاد حدیث با علوم و مسائ���ل روز، ریشه ها و جلوه های برخورد 

اخباری گرایانه با حدیث است«.

موض���وع درس س���وم ای���ن فص���ل )درس هفده���م( آسیب شناسى نقد 
که زمینه های آن اموری مثل  کلى است؛ آسیب های���ى  حدی���ث به نحو 
فهم ناتم���ام، شتاب زدگى، و تمایالت پژوهشگ���ر هستند. در این درس 

راه و روش پیراستن این عرصه از آسیب ها بیان مى شود. 

 □ □ □
کتاب، عبدالهادی مسعودی،  پژوهشگر علوم حدیثى است.  نویسندۀ 
کتاب های دیگری نیز در این عرصه دارد، از جمله:روش فهم حدیث  او 
کتب عل���وم انسان���ى دانشگاهها  )ته���ران: سازم���ان مطالع���ه و تدوی���ن 
)سم���ت(، مرکز تحقیق و توسعه عل���وم انسانى، دانشکده علوم حدیث، 
کت���اب درسنامه ای است  1384، چ 5،تابست���ان 1389، 282 ص(. این 
ک���ه سه بخ���ش اصل���ى دارد: درآم���د )شامل مفاهی���م اصل���ى و پیشنیۀ 

فه���م  سی���ر  فقه الحدی���ث(، 
مباحث���ى  )شام���ل  حدی���ث 
مث���ل فهم مف���ردات، ترکیبات، 
قرینه ها، اسباب ورود حدیث، 
و بهره گی���ری از دستاورده���ای 
بشری(، و موان���ع فهم حدیث. 
آسیب شناخ���ت حدیث در واقع 
کتاب  بسِط بخ���ش سوم ای���ن 
اس���ت و ب���ه نوع���ى مکم���ل آن 

محسوب مى شود.

)ق���م:  حدی���ث  نسی���م  نی���ز: 
 356  ،1389 دارالحدی���ث، 
کت���اب مجموع���ه ای  ص(. ای���ن 
کوت���اه نویسنده  از نوشته ه���ای 

گاه به گاه و بیشتر در مجّلۀ حدیث زندگى منتشر شده اند.  است که پیشتر 
ای���ن نوشته ها موضوع���ات مختل���ف را با محوری���ت احادی���ث مى کاوند و 
کت���اب در دو بخش سامان  مخاط���ب عمومى را مد نظ���ر دارند. مطال���ب 
یافته اند: 1. زندگى حدیثى، شامل نوشته هایى پیرامون زیبایى، آراستگى، 
شادی، خوشبختى، زندگى، و خانواده. 2. اخالق حدیثى، شامل مطالبى 
پیرامون اخالق حاجیان، پسند خویشتن، تحمل و مهار مصیبت، مناظره، 

و کرامت انسان. 

معنای���ى دورت���ر و توریه نهفت���ه در حدیث را از نظ���ر دور نداریم و در پى 
کش���ف مقصود حقیقى حدیث باشیم«. با این حال نباید در این شیوه 
کنی���م و این امر را ام���ری همیشگى بدانی���م و در برخورد با تمام  اف���راط 
کنیم. در پای���ان نمونه هایى از احادیثى نقل  احادی���ث بر این نهج سیر 
گر به توری���ه در صدور آنها توجه نکنی���م، فهم نادرستى از  که ا مى ش���ود 

آنها خواهیم داشت. 

فصل دوم: آسیب های مرحله  نقل
در این فص���ل، دوازده آسیب، طى شش درس بررسى مى شوند. برخى 
کتبى و  از ای���ن آسیب ه���ا عبارتن���د از تصحی���ف )»گ���اه در جری���ان نق���ل 
که نتیجه آن،  شفاه���ى حدیث، اشتباهات و تغییراتى ص���ورت مى گیرد 
دگرگون���ى معن���ای حدیث و نافهم���ى مقصود معصوم اس���ت«(، تحریف 
)»دگرگون ساخت���ن سند یا متن برای اغراض نادرست«(، قلب )»وارونه 
که جزء حدیث نب���وده و به آن، راه  ج )»عبارتى  ک���ردن«(، در و جابه ج���ا 
یافت���ه باشد«(، ِسق���ط )»گونه ای تقطی���ع ناخواست���ه و در نقطۀ مقابل 
ج اس���ت«(، و نقل معن���ا )نقل محتوای خبر بدون اص���رار بر واژه ها و  در
گاه نقل به مضمونى  کار امر مقبول و رایجى بوده است؛ اما  تعابیر. این 

گشته است(.  گرفته و حدیث دستخوش آسیب  نادرست صورت 

عن���وان باق���ى آسیب ها از ای���ن قرار اس���ت: اضطراب، تقطی���ع، اختصار، 
آهن���گ سخن، وض���ع و دّس حدی���ث، و آسیب سندی. درب���اره هر یک 
گونه ها، دالیل،  از ای���ن آسیب ها توضیحاتى متناس���ب آن آسیب، مثل 
و تفاوت ه���ای مذاه���ب شیعه و سن���ى آمده است. عموم���ًا راه حل این 
آسیب ه���ا توجه به تمام احادیث مرتب���ط و »تشکیل خانواده حدیثى« 
ک���ه راه حل این  اس���ت. البت���ه، در م���ورد برخ���ى آسیب ها تصری���ح شده 

آسیب ها را باید در علوم رجالى و سندی یافت. 

بخش دوم: آسیب های پژوهش
فصل اول: آسیب های روش پژوهش

این فصل در قالب یک درآمد و دو درس برگزار شده است. آسیب های 
گزینشى،  چندمعنایى،  عنوان ش���ده از این قرارند: تتبع ناقص، برخورد 
گان عربى موجود در احادیث  با توجه به  فارسى زدگى )اینکه معنای واژ
معن���ای فعلى آنها در فارسى فهم شود(، خلط لغت و اصطالح، دگرگونى 
زبان، بیان مجازی، خلط تطبیق با تفسیر، جمود، و تعدی. در هر مورد 

ح و بحث شده اند.  مفهوم و زمینه و دسته بندی ها طر

فصل دوم: آسیب های پژوهشگر
که در  دو درس ابتدای���ى این فص���ل، به آسیب هایى اختص���اص دارند 
جری���ان حدیث پژوهى مان���ع تحقق هدف مى شون���د و ناشى از شخِص 
پژوهشگر هستند؛ آسیب های���ى مثل: اثرپذیری از خواسته ها، دخالت 
دانسته ه���ای پیشی���ن، ساده انگ���اری، و اخباری گری. ب���رای نمونه، در 
گفته مى ش���ود: »منظور از اخباری  بح���ث اخباری گری )ص282-271(  
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که برخ���ى از اهل تحقیق آن را مهم ترین اتفاق فرهنگى در سراسر دورۀ 
گسترده تر از  گیرت���ر و  اسالم���ى ای���ران دانسته اند.1 این پدی���دۀ عظیم فرا
گذشت. انک���ار و نادیده گرفتن  کن���ار آن  ک���ه بتوان سرسری از  آن اس���ت 
کل مجموعه  و دشمن���ى با آن هم البت���ه مشکلى را حل نمى کن���د. باید 
کرد ت���ا آن گاه نوبت به  را ب���ا روش ه���ای دقیق و علم���ى تصحیح و چاپ 
تحلیل میراِث - البته جهانى - قوم برسد و نهایتًا بتوان »ارزش میراث 
کرد و سره و ناسرۀ آن را سنجید. البته در این  صوفیه« را تا حدی برآورد 
زمین���ه متون اصیل و قدیمى و آبشخوره���ای اولیۀ این مکتب،اولویت 
بیشت���ر دارن���د. تا همی���ن اواخ���ر متون اصی���ل تصوف اسالم���ى منحصر 
در اللم���ع ابونص���ر س���راج طوس���ى )د. 378ق( و الرسال���ة القشیری���ة امام 
ابوالقاس���م ُقَشیری )د. 465( و چند متن معدود دیگر دانسته مى شد؛ 
گوشه  اما در سال ه���ای اخیر نسخه های خطى مت���ون صوفیانه ای در 
ک���ه بعضًا باعث شگفتى اه���ل نظر شده و افق  کن���ار جهان یافت شد  و 
مطالعات تصوف را گسترش داده است. این متون نویافته غالبًا مربوط 
به سده های چهارم و پنجم هستند؛ دوران شکوفایى و باردهى تمدن 
که تازه از تنور نش���ر بیرون آمده،  اسالم���ى. آخری���ن متن از این ن���وع آثار 
که طبق نظر مصححان آن  کت���اب علم التصوف است از مؤلفى ناشناس 
کتاب شانزدهمین  باید حدود سال 400 هجری تألیف شده باشد. این 
که  کالمى و عرفانى است  منش���ور از سلسلۀ متون و مطالعات فلسفى و 
مؤسسه پژوهشى حکم���ت و فلسفه ایران با همکاری واحد تحقیقاتى 

کدکنى؛ دفتر روشنایی؛ چ 2، تهران: سخن، 1384ش، ص 32. 1.ر.ک: محمدرضا شفیعى 

هزار سال پی���ش فردوسى بزرگ در آغاز شاهنامه  فرموده است:»سخن 
گفته اند.« البته این سخن او از روی فروتنى عالمانه  گویم همه  هرچ���ه 
که »چو دی���دار یابى به شاخ سخن/ بدانى  ب���ود و آن بزرگ مى دانست 
که بسیار سخنان  گذشت زمان هم نشان داد  که دانش نیاید به بن«. 
گفت. نظیر  گویندگان دیگ���ر بع���د از او مى گویند و خواهن���د  که  هس���ت 
همی���ن قضی���ه درب���ارۀ نسخه های خط���ى اسالم���ى صادق اس���ت. باور 
که »نسخه هرچه  عموم���ى غالب نسخه دوستان و نسخه بازان این بود 
کرده اند و مستشرق جماعت چیز  بوده همه برده اند« و تصحیح و چاپ 
مهم���ى از دورۀ قبل از مغول و عصر شکوفایى تمدن اسالمى برای خوِد 
مسلمان���ان باق���ى نگذاشته  است؛ ول���ى در سال های اخی���ر پیداشدن 
نسخه ه���ای بسی���ار مهمى از مخطوط���ات اسالمى - چ���ه فارسى و چه 
عرب���ى - نشان داد »جه���ان پرشگفت است چون بنگ���ری«. حاال دیگر 
غ  ک���ه تصور مى شد از جنس سیمر که بعضى نسخه ها  بای���د منتظر بود 
گر  گیت���ى سر برآورند و فى المثل ا کنار  گوشه و  کم کم از  کیمیاین���د هم  و 
کتابخانه  کامل سی���رة ابن اسحاق در فالن  که: متن  روزی بانگ���ى برآید 
که به یم���ن فناوری های نو،  ک���رد  کى و منکری  پی���دا شده، نبای���د شکا
کنن���د، در بقعۀامک���ان است. ب���ه امید روزی   هرچ���ه از ای���ن قبیل نقل 
ک���رد: مجموع���ة مخطوطات عظیم اسالم���ى شناسایى،  ک���ه بشود ادعا 
تصحی���ح و چاپ شده است تا معلوم شود:بسی���اری آوازها از شه بوده 

است،»گرچه از حلقوم عبداهلل ُبَود«.

از جمله مهم ترین و تأثیرگذارترین وجوه فرهنگ اسالمى، آن مجموعۀ 
که با عن���وان جری���ان عرفان و تص���وف شناخته  کران���ه ای اس���ت  ناپیدا
مى ش���ود. اهمیت این وجه تمدن اسالمى به ویژه در ایران تا آنجاست 

علم التصوف
 علم التصوف )تألیف در حدود 400 هجری، از نویسنده ای ناشناخته(، 

به تصحیح و حتقیق نرصاهلل پورجوادی و حممد سوری؛ چ 1، تهران: مؤسسة پژوهیش حمکت و 
 فلسفۀ ایران و واحد حتقیقایت تارخی فرهنگ عقلی جهان اسالم در دانشاگه آزاد

حمسن پورخمتاربرلنی - آملان، 1391ش/2012م.
استادیار دانشاگه ولیعرص )جع(، رفسنجان

معـریف امجــایل
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در اخ���الق و تص���وفِ ابونص���ر طاهربن محم���د خانقاهى )ق���رن ششم( بر 
بسیاری از آنها فائق آمده اند. 

ک���ه البت���ه نوعى جرئ���ت و خطرک���ردن را هم  کت���اب -  از جمل���ه مزای���ای 
ک���ه خود عرب ها هم  کاری  مى طلب���د - ِاعراب گذاری تم���ام متن است؛ 
معم���واًل زی���ر ب���ار آن نمى روند. مصحح���ان این رن���ج  را پذیرفته و خوب 
که تقریبًا  کت���اب  ه���م از عه���دۀ آن برآمده ان���د. در یادداشت های پایان 
حجم���ى برابر متِن علم التص���وف )نزدیک به 180صفح���ه( دارد، عالوه بر 
ثب���ت اختالف ضب���ط اقوال و اشع���ار و حکایات متن با مت���ون نزدیك به 
آن مخصوص���ًا  تهذیب االسرارِ خرگوشى، این اق���وال و حکایات در متون 
اصی���ل تص���وف ردیابى شده ان���د. احادیث رسول صّل���ى اهلل علیه و آله و 
سل���م نی���ز از منابع معتبر تخریج ش���ده و توضیحاتى ب���رای روشن شدن 
عالِم 

َ
مشک���الت متن نیز ارائه شده است؛عالوه بر ای���ن در بخشى مجزا، ا

گاه نکاتى دربارۀ  کمترشناخته ش���ده متن نیز تا حد امکان معرفى شده، 
که نو و بدیع اند؛ برای  نمونه این نکته  بعضى از ایشان بیان شده است 
ک���ه ابوعیس���ى ترم���ذی )د. 279 ق(صاح���ب صحیح ترم���ذی خواهرزادۀ 
ابوبکر وّراق )د. 294ق( عارف و حکیِم معروف بوده، جالب توجه است. 
تعّدد منابع استفاده شده در یادداشت ها )نزدیک به 250 منبع فارسى 
و عرب���ى و فرنگ���ى( نشان دهن���دۀ ت���الش مصحح���ان برای غن���ای هرچه 

بیشت���ر ای���ن یادداشت هاست. 
پایانى  چندگان���ۀ  فهرست های 
کتاب )فهرست آیات، احادیث، 
ارزش  نی���ز  اع���الم(  و  اشع���ار 
اف���زوده  را  کت���اب  تحقیقات���ى 
اس���ت. البت���ه ای���ن را هم عرض 
ک���ه ب���ه سلیقۀ بن���ده بهتر  کنم 
بود صفح���ات مقدمه با حروف 
شماره گ���ذاری مى ش���د و مت���ن 
کت���اب از صفح���ه ی���ک  اصل���ى 

شروع مى شد.

کارهای مشت���رك مصححان  از 
از  س���وم  جل���د  قب���اًل  کت���اب، 

علم التص���وف  و  ش���ده  منتش���ر  ُسَلم���ى  ابوعبدالرحم���ان  آث���ار  مجموع���ة 
کتاب روضة المریدیِن  دومی���ن آنهاست و چنان که شنیده ام، ب���ه زودی 
ابن یزدانی���ار همدان���ى )د. 472 ق( نی���ز عرضه مى ش���ود. ضمن تبریك، 

توفیق بیشتری برای مصححان محترم آرزو داریم.

کتاب و یکى دو سهو مطبعى  در پای���ان دو نکته دربارۀ مطال���ب مقدمۀ 
برای اصالح در چاپ های آینده معروض مى گردد: 

گر دالیل مذکور در مقدمۀ  الف(دربارۀ تاریخ تقریبى تألیف علم التصوف ا

تاری���خ فرهنگ عقلى جهان اسالم در دانشگاه آزاد2برلین آلمان منتشر 
که متأسفانه  کرده است. از این اثر ارزنده فعاًل یك نسخه شناخته شده 
کتاب و ن���ام مؤلف  کهنه کت���اب افت���اده است؛ لذا ن���ام  اول و آخ���ر ای���ن 
کتابت نسخ���ه را قرن هشتم ی���ا نهم حدس  آن نامعل���وم اس���ت. تاریخ 
کتاب هم افتادگى  زده اند. عالوه بر افتادگى مذکور هشت باب از ابواب 
که مصحح���ان در غیاب نام اصلى بر آن  دارد. علم التص���وف نامى است 
نهاده ان���د و دالیل خود را هم در مقدمه ب���رای این نامگذاری و سابقۀ 
کتاب  کرده اند. دربارۀ مؤلف  ای���ن اصطالح در میان صوفیه متقدم ذکر 
که احتمااًل پارسى زبان و خراسانى  مصححان در مقدمه حدس زده اند 
گرچه مانند اغلب اقران خود اهل  و شاید هم نیشابوری بوده است و ا
گویا توجه و عالقة مخصوصى به ائمة شیعه به ویژه امام  سنت بوده اما 
کتاب در هیئت فعلى اش  على بن ابى طالب علیه السالم داشته اس���ت. 
کری���م و تفسی���ر و تأویل  ک���ه در هر ب���اب آیاتى از ق���رآن  57 ب���اب اس���ت 
صوفیان���ۀ آنه���ا و احادیث���ى از رسول خ���دا صّلى اهلل علیه و آل���ه و سلم و 

سخنان مشایخ عرفا و حکایات قوم آمده است. 

کرده و  مؤل���ف، غالب اب���واب را با عبارت »ق���ال اصحاب اللسان«3آغ���از 
کرده و  معم���واًل بالفاصله موضوع مورد بح���ث را تقسیم بندی مفهومى 

بعد به ایراد اقوال و حکایات مرتبط با موضوع  پرداخته است.

کتاب عالوه  کت���اب 893 مورد است. اهمی���ت  تع���داد اقوال و حکایات 
ب���ر قدم���ت آن  و سعى مؤل���ف در ارائه نوعى تقسیم بن���دی از مفاهیم و 
که در آثار  مباح���ث تصوف بیشت���ر در ابوابى است )حدود 8 ت���ا 10 باب( 
کمتر دیده مى شوند؛مث���ل باب فراق و باب اناب���ه و باب مدارا  مشاب���ه 
که جلب  ک���ه طبعًا اقوال تازه تر ه���م در آنها بیشتر است. نکت���ۀ دیگری 
ک���ه مى تواند دالیل  کتاب است  توج���ه مى کند، ع���دم ذکر حالج در این 
کتاب با این چهرۀ جنجالى  خاص خود را در زمینۀ نوع مواجهۀ مؤلف 

و ناشناختۀ عرفان اسالمى داشته باشد.

گ���اه حل ناشدنى  کت���اب بر مبنای تك نسخ���ه مشکالت زیاد و  تصحیح 
کمک���ى مثل تهذی���ب االسرارِ  ک���ه مصححان ب���ا استف���اده از متون  دارد 
خرگوش���ى )د. 406/ 407ق( و حقای���ق التفسی���رِ ابوعبدالرحمان ُسَلمى 
)د.  412ق( و احی���اء عل���وم الدیِن امام محم���د غزالى)د. 505 ق( و گزیده 

که دانشگ���اه آزاد برلین ارتباطى با دانشگ���اه آزاد اسالمى خودمان  2.ذک���ر ای���ن نکته ضرری ندارد 
که انتساب آن به برلین  گویا این صفت آزاد را در روزگ���ار تقسیم برلین به آن افزوده اند  ن���دارد و 

کمونیسم را نشان دهد. غربى و »آزاد« از سلطۀ 
کتاب تک���رار شده، این سخن  که در  3.درب���ارۀ »اصح���اب اللسان« و جملة »فق���د اختلف العبارة« 
ابوحف���ص حداد نیشاب���وری )د. 264ق( خطاب به صوفیان بغداد قاب���ل توجه است: »و ُسئل 
أبوحف���ص النیساب���وری ع���ن الفت���وة، فق���ال: تکّلموا أنتم ف���إّن لکم لسان���ًا وعب���ارًة، یعنى شیوخ 
بغ���داذ. فق���ال الجنید: الفتوة...« )سیرجان���ى؛ البیاض و السواد؛ ص 182(. فض���ا و حال و هوایى 
که این حکایت را با تفصیل  ک���ه ابوحف���ص این سخن را در آن  بر زبان رانده، و از مت���ون دیگری 
گویا منظور او از اصحاب اللسان، علمای  که  کرده اند، معلوم مى شود چنان است  بیشتری نقل 
ح عالمانه مباح���ث از دیگر صوفیان واردتر بوده اند؛  که به زبان عربى و شیوة طر ق���وم بوده ان���د 
ک���ه نخستین مباح���ث و نوشته ه���ای عالمانه و  اف���رادی از قبی���ل جنید بغ���دادی )د. 297 ق( 

روشمند در زمینة تصوف از آنهاست.
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ج( چند اشکال جزئى تر

کرمانى، قب���ل از 300 هجری نوشته  شده  - تاری���خ وفات شاه بن شجاع 
کتاب البیاض و  کرمانى در  )ص���ص 12  وصص 388(. تاریخ وفات ش���اه 

السوادِ سیرجانى دقیقًا مشخص شده است: یعنى سال 288.

که صحیح آن  -  در صفح���ۀ 33 مقدمه، باب فراق، باب 7 نوشته شده 
باب 4 است.

کت���اب عل���م التصوف از  که در  -  در صفح���ۀ 35 مقدم���ه نوشت���ه ش���ده 
که با توجه به فهرست اعالم  حمدون قّصار )د. 271ق( یك بار ذکر شده 

)ص416( دو بار از او ذکر شده است.

و سخ���ن پایانى ب���ا مسئوالن مؤسس���ه ارجمند و باسابق���ه و خوش نام 
که  ک���ه توق���ع م���ى رود ای���ن آث���ار مهم  و نش���ر حکم���ت و فلسف���ه ای���ران 
شناسانن���دۀ فرهن���گ اسالم و ایران ب���ه جهانیان ان���د و خوشبختانه با 
استان���دارد علم���ى باال و جهان���ى تصحیح و چاپ ش���ده و مى شوند، در 
ع وقت با توزیع مناسب به دست خوانندگان خاّصشان در ایران و  اسر

کز خاورشناسى و اسالم شناسى جهان برسند. بالد اسالمى و مرا

کتابت آن را باید قدری پایین تر از 400  کتاب را بپذیریم، احتمااًل تاریخ 
گر  که البته باز هم بى اشکال نخواه���د بود. توضیح آنکه: ا هج���ری آورد 
کرده  ک���ه از سعیدبن عبدالعزیز5نقل  کنیم مؤلف، بیت شعری4را  فرض 
)ب���اب 4، بن���د 13( در هج���ده سالگى خ���ود از او شنیده باش���د6 و باز بنا 
ب���ه فرض در آخری���ن سال حیات سعیدبن عبدالعزیز ه���م این بیت را از 
ک���رده باشد، الزم مى آی���د  مؤلف ما متولد س���ال 300 ق باشد  او سم���اع 
که  کرده است  کتاب خود را در صد سالگ���ى تألیف  و ب���ا این حس���اب او 
البت���ه چندان پذیرفتنى نیست. همی���ن قضیه در مورد شخص دیگری 
ح  کرده، قابل طر که مؤلف از او بیتى شنیده و دو بیت هم برای او نقل 
گ���ر منظور از حسن بن عل���ى فقیه مذک���ور در علم التصوف  اس���ت: یعنى ا
)باب 4، بند 11( همان ابومحمد حسن بن على فقیه معروف به َبرَبهاری 
کنیم ای���ن مالقات هم در س���ال پایانى عمر  )د. 329ق( باش���د و ف���رض 
گ���ر در آن هنگام فقط  گرفت���ه باشد، باز هم مؤلف ما، ا َبربه���اری صورت 
بیست سال مى داشته است، باید متولد سال 309 ق بوده باشد؛ یعنى 
کرده باش���د؛ بنابر این  کت���اب خ���ودش را باید در سن باالی ن���ود تألیف 
محاسب���ات، یا باید در تعیی���ن هویت دو شخص م���ورد اشاره  تجسس 
که شّق دوم  کتاب را پایین تر آورد. از آنجا  کرد یا تاریخ تألیف  بیشت���ری 
با سال درگذشت ابن خفیف شیرازی )د. 371ق( و ابوسلیمان َخّطابى 
کرده - تعارض پیدا مى کند،  که مؤلف از هر دو نقل قول  )د. 388ق( - 
ب���ه نظر مى رسد در تعیی���ن هویت سعیدبن عبدالعزی���ز و حسن بن على 

کرد. فقیه باید تجدید نظر 

ب(اینک���ه مؤلف اشارت���ى به مالمتی���ان نیشابور نکرده، آی���ا چنان که در 
کت���اب )ص35( حدس زده ش���ده، نشان���ى از بى اعتنایى او به  مقدم���ۀ 
ک���ه جریان مالمتی���ه بیش از  گ���روه است ی���ا مؤیدی بر ای���ن فرض  ای���ن 
آنک���ه مص���داق خارج���ى مشخ���ص داشت���ه باش���د، ساخت���ه و پرداختة 
شی���خ مورخ���ان تص���وف ابوعبدالرحمان ُسَلم���ى نیشابوری ب���وده و بنا 
که صاحب علم التص���وف مثل غالب اقران  ب���ر این فرض، طبیع���ى است 
خ���ود اشاره ای ب���ه آن نداشته باش���د؟ ) برای تفصیل ای���ن بحث، ر.ك: 
کدکن���ى؛ قلندری���ه در تاری���خ؛ چ 1، ته���ران سخ���ن،   محمدرض���ا شفیع���ى 
1386ش، ص 109 ب���ه جل���و( ظاه���راً ج���واب قطعى به ای���ن پرسش هم 

منوط به یافته شدن متون خطى دیگر است.

إن وجد الهوی ُحلو المذاق«. این بیت را به چند شخص،  4.»وم���ا فى الخلق أشقى من محب/ و
کلبى و  از جمل���ه على بن ابى طال���ب علیه السالم و ابن ُدَرید و نصیب بن رب���اح و ابراهیم بن خباب 
ورد الجع���دی و شخص���ى به نام مان���ى و شاعری به ن���ام احمدبن یحیى نسب���ت داده اند. البته 

صورت مشهورتر آن، در مصراع اول به جای »الخلق«، »األرض« دارد.
5.در مقدمة کتاب )ص33(، به نقل از مرحوم محمدتقى دانش پژوه، او سعیدبن  عبدالعزیزبن مروان 
کویر به فهرست میکروفیلم های  گوش���ة  حلب���ى زاه���د )د. 318 ق( شناسایى شده است. در این 
که مرحوم دانش پ���ژوه در جلد دوم آن به تعیین  کتابخان���ة مرک���زی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
کتاب الوافی  گر مستند آن بزرگ فقط  هویت سعیدبن عبدالعزی���ز پرداخته، دسترسى ندارم؛ اما ا
گفت قرینة محکمى بر اینک���ه سعیدبن عبدالعزیز مذک���ور در علم التصوف  بالوفی���ات باشد، بای���د 

همان  سعیدبن عبدالعزیزبن مروان حلبى زاهد )د. 318ق( باشد، در آنجا نیست.
که یك شخص نیشاب���وری در سنى چنین اندك  توانسته باشد به  66.البت���ه قدری بعید مى نماید 

کرده و از او شعر شنیده باشد. دمشق رفته، زاهدی را مالقات 


