اهیبنتلا و تاراشإلا قطنم ححصم و ققحم ،یواطخلا ماسو رب ییاه هدرخ

کــرده اســت« :پس منطق دانشــی اســت کــه در آن عالوه بر دانســتن

کتابنامه

«انــواع انتقــاالت از تصــورات و تصدیقــات پیــدا بــه تصــورات و

اإلشــارات و التنبیهــات؛ ابــن ســینا ،حســین بــن عبداﷲ؛ بــه اهتمــام محمود
شهابی؛ چاپخانۀ دانشگاه تهران1399 ،ش.

میگــردد و همچنین در این علم شــناخته میشــود که چــه تعداد از

اإلشــارات و التنبیهات؛ ابن ســینا ،حســین بن عبداﷲ و نصیرالدین طوســی،
محمد بن ّ
ّ
محمد؛ تحقیق ســلیمان دنیا؛ مؤسســة النعمان ،بیروت1413 ،ق،
1992م.

تصدیقــات ناپیــدا» خود احوال این تصورات و تصدیقات نیز معلوم
اصنــاف ترتیــب انتقــاالت و هیئــت آن درســت و مطابــق بــا موازین
منطــق اســت و کــدام عــدد آن نادرســت و برخــاف قانــون و میــزان
منطق میباشد».
هشتم :بس کنم ای دوست تو خود گفته گیر!

16

همانگونــه کــه گفتــه آمد ،این خردههــا تنها از ِآن فصــل یکم از نهج

اإلشــارات و التنبیهات؛ ابن سینا ،حســین بن عبداﷲ؛ تحقیق مجتبی زارعی؛
موسسۀ بوستان کتاب ،قم ،الطبعة الثانیة1429 ،ق1387 ،ش.
اإلشــارات و التنبیهات؛ ابن ســینا ،حســین بن عبداﷲ و نصیرالدین طوســی،
محمــد بن ّ
محمــد بــن حســن و قطبالدین رازیّ ،
ّ
محمد؛ مطبعــة الحیدری،
بیجا1377 ،ق.
ّ
ّ
االهیات من المحا کمات بین شــرحی اإلشارات؛ قطبالدین رازی ،محمد بن
ّ
محمد؛ تصحیح مجید هادیزاده؛ تهران ،انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای

یکــم اســت؛ آن هــم بینــگاه بــر تعلیقــات فخــر و قطــب! شایســته و

اسالمی و مرکز نشر میراث مکتوب1381 ،ش.

بلکــه بایســته اســت جناب آقــای خطــاوی در دیگــر تصحیحات و

ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا؛ حسن ملکشاهی؛ تهران ،سروش،
چاپ چهارم1385 ،ش.
ّ
ّ
شــرح اإلشــارات و التنبیهــات؛ فخرالدیــن رازی ،محمــد بــن عمــر؛ تصحیــح

تحقیقاتشــان بیشــتر از پیــش دوراندیــش باشــند و دســتکم قبــل از

آنکــه کتابــی را به دســت چــاپ و انتشــاراتی چون مطبوعــات دینی
بســپارند ،از اندیشــمندی ریزبیــن بخواهنــد تا کارشــان را بــاز بیند و
خطاهای احتمالی را گوشزد کند.

علیرضا نجفزاده؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران1383 ،ش.
ّ
محمد بــن ّ
شــرحی اإلشــارات؛ نصیرالدین طوســیّ ،
فخرالدین رازی،
محمــد و

ّ
محمد بن عمر؛ قم ،منشورات مکتبة آیة اﷲ المرعشی النجفی1404 ،ق.

شــاید هــم ایــن انتشــارات مطبوعــات دینــی اســت کــه بایــد پــس از
ّ
ّ
مصحح یا محققی ،پیش از چاپ
تصحیح و تحقیق کتابی توسط
آن ،از عا ِلمی نکتهسنج برای خوانش آن کمک گیرد.
شــاید هــم هــر دو بایــد چنیــن کننــد کــه اگــر کننــد ،بســیار خــوب و
پسندیده آوردهاند.
اشرف ساعات بنیآدم به علماندوزی آراسته باد.

 .16از غزل  1171دیوان شمس تبریزی است.
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واقع گرایی و زیبایی :نگاهی به قرائت لیمن از زیباشناسی اسالمی
محمدکاظم مددی الموسوی
چکیــده :کتــاب درآمــدی بــر زیبایــی شناســی اســامی از آخریــن آثــار الیــور لیمــن ،کتابــی انتقــادی یــا انتقــادی تریــن کتــاب موجــود پیرامــون هنــر
اســامی یــا معتقــدان بــه پدیــده ای بــه نــام هنــر اســامی اســت کــه در ســال  2004توســط دانشــگاه ادینبــورو بــه چــاپ رســید و چنــدی پیــش چــاپ
دوم ترجمــه فارســی آن توســط احمدرضــا ابوالقاســمی در نشــر ماهــی منتشــر شــد .ا گرچــه هــر یــک از فصــل هــای کتــاب بــه یکــی از حــوزه هــای هنــر
اســامی تعلــق دارد ،امــا بخــش اصلــی کتــاب کــه در آن انتقــادات محــوری لیمــن در مــورد مدعیــات نظریــه پــردازان هنــر اســامی مطــرح شــده ،فصــل
اول آن اســت کــه «یــازده اشــتباه متــداول دربــاره هنــر اســامی» نــام دارد و بــه مناســبت اشــکاالتی کــه ذکــر مــی کنــد ،متعــرض حــوزه هــای مختلــف
هنــر اســامی مــی شــود .بــا ایــن وجــود تمــام اشــکاالت لیمــن منحصــرا در ایــن فصــل ذکــر نشــده انــد و در فصــل هــای دیگــر کتــاب کــه هــر یــک بــه
قلمــروی خاصــی مــی پردازنــد نیــز ،نــکات مهــم و اســتدالل هــای تاثیرگــذاری را مطــرح کــرده اســت ،هــم در تطبیــق انتقــادات کلــی بــر مصادیــق
جزئــی ،و هــم در طــرح اصــل انتقاداتــی کــه بــه هــواداران هنــر اســامی دارد .نویســنده در نوشــتار حاضــر ،ابتــدا گزارشــی اجمالــی پیرامــون مهمتریــن
ایــده هــای لیمــن درخصــوص هنــر اســامی ذکــر کــرده و بعــد از آن ،پــاره ای از انتقــادات و اشــکاالت کلــی یــا جزئــی وارد بــه رویکردهــا و تصــورات
او ،مطــرح نمــوده اســت .در نهایــت ،برخــی از نــکات پیرامــون ترجمــه کتــاب مذکــور را متذکــر مــی شــود.
کلیــدواژه :زیباشناســی اســامی ،هنــر اســامی ،نظریــه پــردازان هنــر اســامی ،کتــاب درآمــدی بــر زیباشناســی اســامی ،الیــور لیمــن ،احمدرضــا
ابوالقاســمی ،مطالعــات اســامی غربــی.
Realism and Beauty: Having a Look at Leaman›s
Reading of Islamic Aesthetics
By: Muhammad Kāzem Madadi al-Musavi
Abstract: Islamic Aesthetics: An Introduction, by
ّ
ّ
واجلمالية ،إطاللة عىل قراءة ليمان لعلم اجلمال اإلسالمي
الواقعية
Oliver Leaman, is a critical book or, it would be
ّ
better to say, the most critical available book about
حممد كاظم املددي املوسوي
the Islamic art or those who believe in a phenomeكتــاب درآمــدى بــر ز يبــاىي شــناىس اســامى (= مدخــل إىل علــم اجلمــال
non called Islamic art. The book was published by
ّ
ّ
اإلســامي) هــو أحــدث مؤلفات إليور ليمــان ،وهو أحد
الكتــب النقدية ،أو Edinboro University in 2004, and the second edition
ً
ّ
ّ
أشــد الكتــب املوجودة نقدا لنظر ّية ّ
الفن اإلســامي وكل َمــن يعتقد بوجود
of its Farsi translation, translated by Ahmadreza
ّ
ظاهرة باسم الفن اإلسالمي.
ٍ
Abolqāsemi, was published by Māhi publication a
وقد صدر هذا الكتاب سنة  2004م عن جامعة أدينبورو ،ويف الفترة األخيرة while ago. Although each of the chapters in the book
ّ
أصــدرت انتشــارات (ماهي) الطبعة الثانية من ترمجته
الفارســية بقلم أمحد is about one of the fields of Islamic art, the main part
رضا أبو القامسي.
of the book, in which Lehman›s central critique of
the Islamic theorists› claims is presented, is the first
ورغــم اختصــاص ّكل فصل من فصــول الكتاب مبيدان ّ
خاص من ميادين
ٍ
ٍ
ّ
chapter which is called «Eleven common mistakes
إال ّأن الفصل األصيل من الكتاب الذي ّ
ّ
تضمن انتقادات
الفن اإلســامي،
ّ
األول من about Islamic art» which mentions the drawbacks that
ليمــان املحور ّيــة ّ
الفن اإلســامي هو الفصــل ّ
الدعــاءات منظــري ّ
الفن اإلســامي) attacks different areas of Islamic art. Nevertheless, all
اشــتباه شــائع حول ّ
الكتاب املذكور واملعنون (أحد عشــر
ٍ
الفن اإلســامي يف ســياق ما يذكره من of the problems are not mentioned exclusively in this
يتطــرق فيه إىل خمتلف ألوان ّ
حيــث ّ
chapter, and in other chapters, each of which deals
اإلشكاالت يف هذا الفصل.
with a particular realm, Leaman has also raised imّ
مجيع إشــكاالت ليمــان قد احتواهــا الفصل
ورغــم ذلــك ال ميكــن القــول إن ُ
portant points and influential arguments with regard
ّ
ّ
ّ
األول منــه فقــط ،بــل ّإن الفصــول األخرى مــن الكتاب ُوالــي خصص كل
to both matching the general criticisms with detailed
ً
ّ
ّ
ملجال خاص من ذلك ّ
الفن قد احتوت هي األخرى نقاطا مهمة
واحد مهنا
ٍ
ٍ
instances and criticizing the fans of Islamic art. In the
ّ
ّ
واســتدالالت مؤثــرة ،ســواء عنــد تطبيق االنتقــادات العامة عــى املصاديق
ٍ
present article, the author first gives a brief report of
اجلزئية ،أو عند بيان أصل االنتقادات ّ
ّ
املوجهة إىل أنصار ّ
الفن اإلسالمي.
Leaman›s most important ideas regarding the Islamic
ّأمــا املقــال احلــايل فيبدأه الكاتب باســتعراض ســر يع ّ
ألهــم آراء ليمان حول
art. Following this, he discusses some of the general
ٍ
ّ
ّ
ّ
الفــن اإلســامي ،مث يشــير إىل ٍ
عدد مــن االنتقادات واإلشــكاالت  -العامة or detailed critiques of Leaman›s ideas and approach-
ّ
ّ
أو اخلاصــة  -الــي تثــار يف وجه هذه اآلراء والتصــو رات ،لينهتي إىل بعض es. Finally, he is going to mention some of the points
ّ
اخلاصة بترمجة الكتاب املذكور.
املالحظات
related to the book translation.
ّ
ّ
األساســية :علــم اجلمــال اإلســاميّ ،
الفــن اإلســامي ،املنظــرون
املفــردات
ّ
للفــن اإلســامي ،كتــاب درآمــدى بــر ز يباشــناىس اســامى (= مدخل إىل
علــم اجلمال اإلســامي) ،إليــور ليمان ،أمحــد رضا أبو القامسي ،الدراســات
ّ
ّ
الغربية.
اإلسالمية
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واقعگرایی و زیبایی :نگاهی به قرائت
لیمن از زیباشناسی اسالمی

سیدمحمدکاظم
مددی الموسوی

درآمدی بر زیباشناســی اســامی از آخرین آثار الیور لیمن اســتاد فلســفۀ دانشــگاه کنتا کی است که در سال
 2004توســط دانشــگاه ادینبورو به چاپ رســید و چندی پیش چاپ دوم ترجمۀ فارســی آن توسط احمدرضا
ابوالقاســمی در نشــر ماهــی منتشــر شــد .آنچــه ایــن اثــر را در میــان دیگــر آثــار مطالعــات اســامی غر بــی حائز
خصوصیت و اهمیت میکند ،رویکرد آن است که میتوان گفت خارج از دوگانۀ رایج نگاه انتقادی غربی/
نــگاه انتقــادی بــه نگاه انتقادی غربی قــرار دارد .تالش لیمن معطوف به بازخوانــی انتقادی یک تلقی خاص
ً
از آموزههای اســامی اســت که اگرچه اتفاقا ماهیتی بســیار همدالنه و مثبت دارد ،به همین نســبت هم دور
از واقعیت است.

درآمدی بر زیباشناسی اسالمی؛
اولیور لیمن؛ ترجمه محمدرضا
ابوالقاسمی؛ چاپ دوم ،نشر
ماهی ،زمستان .1395

مخاطب انتقادات لیمن در این اثر ،جریانی متشکل از اسالمپژوهان غربی و مسلمان است که تقریر خاصی
از علم و هنر اســامی دارند که بنا به تقریر لیمن ،در آن به جای اصالت قائلشــدن برای جنبۀ علمی ـ هنری
این آثار ،جنبۀ اسالمیبودن آنهاست که اصیل تلقی میشود و بر همین اساس تحلیل میشوند .در حقیقت
اهمیت کار لیمن در آسیبشناســی او از جریانی اســت که اگرچه درصدد دفاع از علم ـ هنر اســامی است،
به علت تحمیلی و ســاختگیبودن مبانی مورد اســتفاده ،در مقام عمل لوازم بســیار بدتری نسبت به بدترین
رویکردهای انتقادی دارد و این مسئلهای است که هم کار او را سخت میکند و هم به او و اثرش جایگاهی
بیمشابه و نقشی ضروری در مطالعات اسالمی معاصر میدهد.
اثــر الیــور لیمــن بــا دو پیشــگفتار نویســنده و مترجــم برای چاپ فارســی آغــاز میشــود و بعد از یــک مقدمه و
نــه فصــل ،بــا دو فصــل نمایه بــه پایان میرســد .اگرچه هر یــک از فصلهای کتــاب به یکــی از حوزههای هنر
اســامی تعلــق دارد ،بخــش اصلی کتــاب که در آن انتقــادات محوری لیمــن دربارۀ مدعیــات نظریهپردازان
هنــر اســامی مطــرح شــده ،فصل اول آن اســت کــه «یازده اشــتباه متــداول دربارۀ هنر اســامی» نــام دارد و به
مناســبت اشــکاالتی که ذکر میکند ،متعرض حوزههای مختلف هنر اســامی میشــود .باوجود این ،تمام
ً
اشــکاالت لیمــن منحصــرا در ایــن فصل ذکر نشــدهاند و او در فصلهــای دیگر کتاب که هر یــک به قلمروی
خاصی میپردازند نیز نکات مهم و اســتداللهای تأثیرگذاری را مطرح کرده اســت؛ هم در تطبیق انتقادات
کلــی بــر مصادیــق جزئی و هــم در طرح اصــل انتقادی که به هــواداران هنر اســامی دارد؛ هماننــد بحث مهم
یشــود و همانطور
نــگاه تاریخمحــور به جای نگاه علم ـ هنرمحور که در فصلهای مربوط به فلســفه مطرح م 
کــه خواهــد آمــد ،یکی از معتدبهترین ایدههای لیمن در انتقاد از ســاختارهای نگاه مستشــرقان به مطالعات
اســامی اســت .در نوشــتار حاضــر ابتدا گزارشــی اجمالــی دربارۀ مهمتریــن ایدههای لیمــن در خصوص هنر
اسالمی ذکر خواهد شد و بعد از آن ،پارهای از انتقادات و اشکاالت کلی یا جزئی وارد به رویکردها و تصورات
او مطرح خواهند شد.

گزارشی از مدعیات اصلی لیمن
نخســتین اشــکال لیمن که آن را مشــکل اصلی رویکرد غالب نظریهپردازان هنر اســامی میداند ،چگونگی
ضوابط و استانداردهای آنها برای بررسی آثار هنری است:
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مشــکل اصلی از آنجا ناشــی میشــود که شرح و تفســیر هنر اسالمی
ً
پیوســته از دیدگاههایی غیرزیباشناختی صورت میگیرد که عمدتا

رســم رایــج آنها در قراردادن کلیت این آثــار در چارچوب «مطالعات

هیــچ ربطــی به هنــر ندارنــد ،یعنــی از دیدگاههــای سیاســی ،دینی،

اســامی» و نه قــراردادن هر یک از آثار ذیل حــوزۀ هنری خود ،باعث

عرفانی یا اقتصادی که وجه مشترکشــان این اســت که جملگی غیر

انحــال هو یــت هنــری ایــن آثــار و تنهــا باقیمانــدن جنبــۀ تاریخــی

زیباشناختیاند( .ص )16

یشــود :برخــی بررســی هنــر اســامی را در چارچــوب مطالعــات
م 

بــه نظــر لیمــن غلبۀ ایــن ضوابــط غیرهنــری ،باعث گمشــدن جنبۀ
هنری این آثار میشود و با معطوفکردن تمرکزها به دیگر ویژگیهای
ثانــوی ایــن آثار ،ویژگیهای زیباشــناختی آنها مغفــول میماند .این

اســامی میگنجاننــد که مایۀ تأســف اســت؛ زیرا در این نــوع نگاه،
روش تاریخمحــور مطالعــات میدانی غلبه پیــدا میکند و به حذف
سایر روشها و رویکردها میانجامد( .ص )14

وضعیــت در نهایت منجر به پیشآمدن این تلقی میشــود که انگار
ً
اساســا هنر محــور پیدایش این آثار نبوده و چنــان موضوعیتی ندارد

میدهــد ،نــگاه اســتقاللی بــه محصــول هنری اســت و بررســی آن با

که بتوان آنها را به عنوان «اثر هنری» تلقی و بررسی کرد.

ضوابــط آثــار هنــری کــه بــه نظــر او تنهــا رویکرد درســت بــرای درک و

بــرای آوردن مثالــی عینــی از ایــن رویکــرد دینمحور به هنر اســامی،
لیمــن بــه بحــث خوشنویســی اشــاره میکنــد و بــه بیــان مدعیــات
ً
متــداول در ایــن حــوزه که تقریبــا تبدیل بــه اصول موضوعه شــدهاند

نطــور کــه در ادامــه توضیــح
مــراد لیمــن از «ســایر رویکردهــا» هما 

تحلیل هنر اسالمی است.
لیمــن امــا در ادامــه ایــن انتقاد را در فصل مربوط به فلســفۀ اســامی
توســعه میدهــد و آن را متوجــه کلیــت رویکــرد مستشــرقان نســبت

میپــردازد( .ص  )17او میگوید چنیــن تحلیلهایی تبدیل به تقریر

بــه مطالعــات اســامی میداند .بــه اعتقــاد لیمن این نــگاه تاریخی
ً
بهخصــوص در حوز ههــای صرفــا علمــی ماننــد فلســفه بــا شــدت
ً
لســاز شــده اســت؛ چرا کــه داشــتن رویکــردی صرفا
بیشــتری مشک 

بهخصــوص دارنــد .پس تمرکز بر روی بازآفرینی و تزئین کلمات نیز به

یشــود مبانی و اســتدال لهای فلسفۀ اسالمی،
تاریخ محور باعث م 
ً
نه به عنوان آثاری فلسفی که صرفا به عنوان دادههایی دارای ارزش

مشــکل لیمن با این جنس تقریرات ،مشــکلی ســاده و بسیط است:

تاریخــی و بــا نگاه موزهای ذکر و بررســی شــوند و ایــن جنس مواجهه

دلیــل ندارنــد .هیــچ علــت قطعی یــا شــاهد تاریخیای بــرای اثبات

باعــث جدینگرفتن فراگیر نســبت به تمام داشــتهها و نوآور یهای

امثــال این تحلیلهای ادعایی وجود نــدارد .هر چند اینها میتوانند

یشــود .امری کــه در نهایت منجر به خارجشــدن
فلســفۀ اســامی م 

یک فرضیه بدیهیالبطالن نباشــند ،بــرای پذیرفتن چنین فرضیاتی

فلســفۀ اســامی از حــوزۀ فلســفه و بهحســابنیاوردن آن در ردۀ

صــرف ممکنبــودن کافی نیســت و آوردن اثبات الزم اســت .ضمن

گرایشــات و مکاتب فلسفی میشود .به نظر لیمن این اشتباه نهتنها

اینکــه مشــکل دیگــری نیز در ایــن رویکرد وجــود دارد :حتــی بر فرض
ً
درســتبودن چنین تقریری از مثال علت شــکلگیری خوشنویســی،

باعــث تقلیــل جایــگاه علمــی دانشهــای اســامی شــده اســت که

رایج در خصوص خوشنویســی شــده اســت که اســام مبتنی بر یک
ً
کتــاب اســت ،پس کلمــات قاعدتــا در فرهنــگ اســامی جایگاهی
همین جهت مورد توجه جدی قرار دارد و اهمیت فراوان یافته است.

تمرکز بر چنین مسائلی برای مخاطبی که میخواهد از این آثار هنری
ً
اســتفاده کنــد و بــا آنها بــه عنوان همــان چیزی کــه اصالتا هســتند،
یعنی اثر هنری ،مواجه شود ،گمراهکننده خواهد بود .چه آنکه چنین
تقریرهایی در خصوص جنبههای هنری این آثار ،دادهای به دســت
نمیدهنــد و هیــچ کمکی به تقویت فهم ما از جایگاه زیباشــناختی
ً
آنهــا نمیکننــد؛ جایگاهی که ایــن آثار قطعا واجد آن هســتند؛ حتی
ً
اگر حیثیت ایجادشان اصالتا هنر نبوده باشد.
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و آثــار هنــری مســلمانان نــزد مستشــرقان شــروع میکنــد و میگو یــد

خطرنا کتر ،همچنین منجر به تضرر جریان علمی فلسفه در کلیت
آن نیز شــده اســت؛ بــا محرومکــردن آن از میــراث و آوردههای بخش
مهمی از تالشهای فلسفی که در آثار فالسفۀ مسلمان قرار دارد.
اما به مناسبت مباحثی که در راستای انتقاد از نگاه تاریخی مطرح
ً
یشــود ،لیمــن در مطاوی کتاب اســتطرادا این بحث مهم فلســفۀ
م 
ً
اسالمی را بیشتر توسعه میدهد و نکاتی را مستقال در مورد آن مطرح
میکند( .ص  )17او گاه به این مســئله به عنوان موضوعی مســتقل
و مثالــی دیگر از بیدقتی مستشــرقان میپــردازد و گاه آن را به عنوان

دومیــن محور انتقادات الیور لیمن نســبت به هواداران هنر اســامی
ً
و بهخصوص مستشــرقان فعال در این حوزه ،نگاه صرفا تاریخمحور

رویکــرد نســبت بــه آن تأثیر فراوانــی دارد در نظــر میگیــرد و دربارۀ آن

آنان اســت .او این مســئله را با انتقاد از شــیوۀ ردهبندی هنر اسالمی

بحث میکند .لیمن میگوید تلقی رایج از فلســفۀ اســامی به جای
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تمرکــز بــر جهــات فلســفی و دقــت بــه درو نمایههــا و دســتاوردهای
ً
آن ،نگاهــی بیشــتر انتزاعــی اســت کــه آن را صرفــا گونــهای پیچیده
از ادبیــات تلقــی میکنــد و نــه زیرمجموعــهای از علــوم عقلــی .این
رویکرد در نهایت اســام را فاقد توان تفکر فلســفی و فلســفۀ اسالمی
را ترجمهای از فلســفۀ یونانی میداند که به علت پســوند اسالمیای
ً
کــه دارد ،صرفــا بخشــی از دیــن یــا کالم تلقــی میشــود .نتیجــۀ این
جنــس مواجهــه هماننــد مواجهۀ تاریخی بــا هنر اســامی ،مطالعه و
بررسیکردن فلسفۀ اسالمی است ،نه به عنوان مکتبی فلسفی که به
ً
مثابه چیزی کامال غیرفلســفه ،همانگونه که در هنر اســامی ،منجر
ً
به بررسی آن به عنوان چیزی کامال غیر از هنر شده است.
سومین اشکالی که لیمن به نظریهپردازان هنر اسالمی وارد میکند،
مســئلۀ تلقی آنان از فرمها و صور موجود در آثار هنر اســامی اســت.
او ایــن اشــکال را چنیــن توضیــح میدهــد کــه اگرچــه آثــار هنــری
مســلمانان و فرمهایی که تبدیل به نمادهایی برای مفاهیم اسالمی
شــدهاند ،نا گزیر شــکلی دارند ،نمیتوان بهراحتی برای این شکلها
موضوعیت قائل شــد و بر اســاس چگونگی فرم آنها هویت و جهت
اســتعمال آنهــا را تحلیــل کــرد .نقطــۀ ورود او بــه ایــن بحــث مســئلۀ
کعبــه و شــکل آن اســت کــه از جملــه زیربناهای تحلیلی اســت که
یکی از مهمترین نظریهپردازان هنر اســامی ،سیدحسین نصر از هنر

شکل مکعبی این بنا نشئت نمیگیرد( .ص )22

دارد ،اما مادامی که نتوان برای این مکعببودن دلیلی پیدا کرد که

امــا یکــی از مهمتر یــن انتقادات لیمن ،بحثی اســت کــه او با عنوان

اسالمی دارد .لیمن میگوید درست است که کعبه شکلی مکعبی
موضوعیتداشــتن آن را اثبات کند ،نمیتوان برای مکعببودن آن
حیثیــت بهخصوصی قائل شــد و بر آن جنبههــای مفهومی بار کرد.
ً
بــه تعبیــر دیگــر قطعا کعبــه اهمیت خاصــی در اســام دارد ،اما این
به معنای آن نیســت که میتوان برای شــکل آن و ذات مکعببودن
نیــز اهمیــت خاص یــا جنبۀ اســامی بــه خصوصی تعریف کــرد .او
ً
ی بودن
ســپس اشــارهای به تحلیلهایی میکند که مثــا چهارضلع 
کعبــه را به معنای لزوم اســتواربودن در اســام میگیرنــد و بعد ثبات
و عدمتغییر را از اصول اســام تلقی میکنند .لیمن در ّرد امثال این
مدعیات میگوید ما دلیلی برای اثبات محوریتداشتن این شکل
ً
و نمــاد نداریــم ،وگرنــه نمادهای زیــاد دیگری هم هســتند که مثال در
اعمــال حج وجــود دارند و با این مبنا مجبــور خواهیم بود برای تمام
آنها معنایی پیدا کنیم :کوه در سعی ،آب در غسل ،دایره در طواف
ـ  .جمعبنــدی نهایــی او خالصــۀ دقیقی از نگاه اوســت که بهخوبی
نشان میدهد قصد او نه نفی جایگاه خاص اعمال عبادی و آئینی
که نفی تفاسیر نظریهپردازان و مفاهیم الصاقی توسط آنان است.
کعبــه بنایــی مکعبی اســت که محوریــت دارد ،اما ایــن محوریت از

مســئلۀ ذات اســام مطــرح میکنــد .ایــن بحث کــه از جملــه اولین
مســائلی اســت کــه لیمــن بــرای ســاختن زیربنــای بحث خــود آن را
مطرح میکند ،مســئلۀ مهمی اســت که میتوانــد در چگونگی نگاه
ً
به تمام مسائل مضاف به «اسالم» تأثیرگذار باشد :آیا اساسا میتوان
ذات و ماهیت واحد و مشــخصی برای اســام تعریف کرد تا بعد بنا
بر آن چیزها را متصف و مضاف به عنوان «اسالمی» کرد؟ (ص ،19
 )23 ،22لیمــن ایــن بحث را با نمون ـهآوردن از تالش ناکام نصر برای
تعریف ذات اسالم با استفاده از عناصری مانند کعبه شروع میکند
ً
و در زیربنــای این رویکرد ایراد وارد میکند که اساســا نمیتوان برای
اشــکال و فرمهایــی کــه مفاهیــم در خــارج پیــدا میکننــد ،اصالت
و تعینــی قائل شــد کــه بعــد بخواهد تبدیل بــه جوهــره و ماهیت آن
مفاهیــم بشــود .او در انتهــا بدون اینکه نتیجهگیری مســتقیمی کند
یا در ترجمۀ فارســی نتیجهای ذکر شــود ،با این سخن که این مسئله
پیچیــده اســت و بــا نــگاه بــه جنب ههــا و بــروزات مختلف اســام در
دورانهای مختلف سخت میتوان برای آن ذات و ماهیت پایدار و
واحدی تعریف کرد ،این بحث را به پایان میبرد.
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اما در همین راســتا لیمن اشــکال دیگری را نیز مطرح میکند که میتواند بازگشــت به ادعای او در اســتحالۀ
تعریــف ذات واحــد برای اســام بــه علت وجود گرایشهای مختلف داشــته باشــد .در این بیــان که کمی با
اشــکال پیشگفتــۀ او متفــاوت اســت ،لیمن میگو یــد اگر میتوانســتیم خصوصیــات تعینبخش هــر یک از
قرائــات و نحلههــای فرهنگــی موجود در اســام را بازشناســی کــرده و اصول آنهــا را تحلیل و فهرســت کنیم،
شــاید میتوانســتیم از این طریق به ســاختاری برپایۀ اصول برســیم که بعد این اصول بخواهند در آثار هنری
هــر گــروه متجلــی بشــوند و در نهایــت در مرحلۀ تحلیل پســینی بتوانیم بر اســاس این اصول کــه در آثار هنری
بازنمایــی شــدهاند آن آثــار را تحلیل کنیم( .ص  )25تفاوت این بیان جدید لیمن در این اســت که برخالف
تقریر قبلی که بهدســتآوردن اصولی برای تحلیل اســام را به علت اســتحالۀ تعریف ذات واحد برای اسالم
محال میدانست ،در این تقریر دوم او این کار را غیرممکن میداند ،اما نه چون اسالم ذات یا بنیادی ندارد
یــا گرایشهــای مختلفــش اصولی ندارند ،بلکــه چون درآوردن تمام این اصول و گرایشها و بعد بر اســاس آن
ً
بناکردن یک ساختار هنری ،امری عمال غیرممکن است.

چند نکته و انتقاد
یشــود و یکی از نقطهضعفهای جدی
نخســتین مســئلهای که در اولین مواجهه با کتاب لیمن مشــاهده م 
آن میتوانــد تلقــی شــود تصــورات اشــتباه لیمــن در خصــوص پارهای از مفاهیم و مســائل اســامی اســت که
بهخصوص وقتی نسبت به بعضی موضوعات متداول رخ میدهد ،اعتبار کتاب و میزان تخصص نویسنده
در علــوم اســامی را زیــر ســؤال میبــرد .از جملۀ این موارد تقســیمبندی مغلوط او از مکاتب فلســفۀ اســامی
اســت که آن را ســه مکتب «مشــایی ،اشــراقی و عرفانی»(ص  )243برمیشمرد .مورد مشــابه دیگر تصور او از
جایگاه و هویت قرائات ســبعه اســت که آنها را جزئی از «ســنت اســامی»(ص  )169تلقی میکند .یا جایی
کــه قوانین اســامی را تقســیم به قوانین عرفی و قوانین شــرعی میکند و بعد میگو یــد« :قوانین عرفی بر مبنای
اجتهــاد وضــع میشــود»( .ص  )105همچنیــن مواضعــی کــه در آن بــه ذکر حکــم فقهی تصویرگری در اســام
میپردازد و احکامی شاذ و بدون استناد مطرح میکند)81 ،38( .
امــا یکــی از مهمتریــن نمودهــای ایــن اشــتباهات تصــور او در بــاره مســئلۀ حــج اســت کــه هنــگام شــمردن
خصوصیات و ســنن حج ،مرتکب اشــتباهات پرشماری میشود؛ از ابداعکردن وجوب توبه قبل از سفر حج
تا واجبدانســتن بوســیدن حجراالسود به عنوان بخشی از مناسک حج .همچنین است روایت او از مسئلۀ
احرامبستن که تصور میکند موضوع احرام ،رسیدن به ده کیلومتری کعبه است و التفاتی به منازل منصوص
احرامبســتن در فواصــل مختلــف نــدارد .همانطور که تصــورش از اعمال مر بــوط به منا و عرفــات« ،پیمودن
مسیرهای مقدس در اطراف مکه» (ص  )21است و جز راه رفتن ،وظیفۀ دیگری برای حاجیان نمیشناسد.
مورد دیگر در خصوص منا و عرفات به عنوان محل انجام بخشــی از اعمال اســت که آنها را با دیگر کوههای
اطراف مکه یکی میداند و در نهایت هنگامی که میان آداب عرفی و واجبات شرعی حج نمیتواند تمایزی
بگذارد و ضمن کنار هم ذکرکردن آنها ،بعضی مشــهورات عرفی مانند علت ســیاهی حجراالســود را از جمله
اعتقادات دینی میشمارد و دیگر اشتباهات مشابهی در تعریف جزئیات که در بخشهای مختلف کتاب
بهکرات به چشم میخورد.
امــا فــارغ از مســائل جزئی ،یکی از جدیترین اشــکاالتی کــه در مواجهه با اصل رویکرد و ایــدۀ لیمن میتوان
وارد کرد ،در خصوص بحث او دربارۀ مســئلۀ ذات اســام اســت .اگرچه توجه لیمن به این مسئله و نقش آن
در مباحث هنر اســامی در جای خود بوده و انتقادی که به نصر وارد میکند نیز وارد اســت ،به نظر میرســد
اشتباه او در این است که مسئلۀ ذات را تنها در چارچوبی که نصر تعریف کرده دنبال میکند و بعد از اثبات
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انســداد آن ،اصــل مســئلۀ ذات را منتفــی میدانــد .لیمن بعــد از مطرحکردن پیشــنهاد نصر برای جســتجوی
ذات اســام در یــک شــکل و فــرم بهخصــوص ،محوریتداشــتن آن قالــب را رد میکنــد و ســپس بــه ردکردن
ً
محوریتداشتن دیگر فرمهای محتمل و اساسا ایدۀ محوریتداشتن یک فرم میپردازد .اشکال این رویکرد
در آن است که موطن جستجوی ذات را در فرمها میگیرد ،در حالی که میتوان ادعا کرد که از اساس نباید
ً
ذات و محور اســام یا هر دینی را در فرمها جســتجو کرد و اساســا موطن ذات جای دیگری اســت ،نه اینکه
بــا پیدانکــردن ذات در فرمهــا ،اصل وجود آن نفی شــود .تکیهگاه لیمن برای نفی ذات واحدداشــتن اســام،
تنوع اشکال و فرمهای آن و جلوهها و حتی قرائتهای مختلف آن است ،اما مسئله این است که از اساس
قــرار نبــوده اســام از آن جهــت دارای ذات واحدی باشــد .برخالف ایــن رویکرد ،جســتجوی ذات واحد باید
در درو نمایههــا و مفاهیــم باشــد و بــا ایــن نگاه با دشــواری کمتــری میتوان بــه تعریف یــک ذات واحد برای
ً
اســام رســید .قائل به چنین طریقی ،حتی در فرض پذیرش تمام قرائتهای مختلف اســام هم باز احتماال
میتواند قدر مشترکی را در مفاهیم پیدا کرده و آن را ذات اسالم تلقی کند .همانطور که این اشکال بر تقریر
دوم او نیز به همین نسبت وارد است.
دیگــر مشــکل جــدی لیمــن ،تلقی تکبعــدی او از تاریخ اســام اســت .هنگام بحــث از نظرات اشــخاص و
ً
خصوصیــات دورههــا ،لیمــن به شــکلی عجیــب تمام دورههای اســامی را کنــار یکدیگر میگذارد و اساســا
توجهــی بــه تقــدم و تأخــر اتفاقــات و تحــوالت و جایــگاه تاریخی آنها نــدارد ،همچنــان که توجهی بــه تفاوت
جایگاه اشــخاص مختلف نیز ندارد؛ مانند موارد پربســامدی که در آنها هنگام انتســاب اعتقاد یا مطلبی به
عالمان مســلمان یا «جهان اســام» ،فارغ از کیفیت انتســاب ،تنها به نظرات شاعرانی مانند سعدی و رومی
استناد میکند:
امــا در جهــان اســام بودهاند کســانی که با ایــن نظر مخالفت ورزیدهانــد؛ از آن جملهاند ســعدی و مولوی که
استعارههای تصویری را بسیار میپسندیدند( .ص )96
یکــی از جدیتریــن نمونههــای ایــن رویــۀ او در بحث حرمــت یا حلیت شــمایل در اســام رخ میدهد که در
آن نظــر ابنعبــاس ،بــه عنــوان یک صحابه از قــرن اول را در مقابل روش عملی حا کمان سلســلۀ گورکانیان به
عنــوان حکومتــی در هنــد در قرن پانزده میالدی قرار میدهد و بعــد نظر ابنعباس را با عمل گورکانیان جبران
میکنــد( .ص  )35بیتوجهــیای تعجــبآور کــه میــان گورکانیان و ابنعبــاس آنقدر تفاوت وجــود دارد که
ً
اساســا نتوانند کنار هم قرار بگیرند تا بعد بخواهد نوبت به ترجیح یکی بر دیگری برســد :یک شخص در برابر
یــک سلســله ،یــک صحابی در برابر یک گروه حاکم ،شــخصی از قرن اول در برابر گروهــی از قرن پانزدهم و در
نهایت شــخصی که عموی پیامبر بوده در برابر سلســلهای که هزاران کیلومتر دورتر در هند بودهاند .حتی اگر
واضح نباشد که احتمال نزدیکتربودن نظر ابنعباس به پیامبر به مراتب بیشتر از نظر گورکانیان است ،نفس
ً
این مقایســه الزمهاش یک نگاه ژورنالیســتی و مطلقا غیرتاریخی و غیرعلمی اســت و این از نقاطی است که
مرز این کتاب بین اثر آ کادمیک و گزارش ژورنالیســتی را کمرنگ میکند و آن را به وادی دوم ســوق میدهد.
به نظر میرســد یکی از دالیل رخدادن چنین اتفاقی ،تالش لیمن برای هموارکردن راه ســاختن نظریه و تقریر
از جریانات تاریخی و تحوالت دینی باشد .همانند جایی که میخواهد نظریۀ خود را در خصوص رویهبودن
تخریــب آثار هنری نســلهای ســابق توســط حا کمان الحــق اثبات کند و بــرای نیل به این مقصود ،نادرشــاه
افشــار را از جملــۀ مغــوالن میخواند تا بتواند کار او در هنگام حمله به هنــد را در کنار کار اورنگ زیب مغول
بگذارد(ص  )39تا به این شکل بتواند نظریهای در مورد یک قاعده اثبات کند.
دیگر مســئلهای که در خصوص کار لیمن به نظر میرســد ،موضع او نســبت به تصوف اســت؛ به عنوان یکی
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از مهمتریــن مؤلفههایــی که در مواجهۀ مستشــرقان با هنر اســامی و

نتیجــهای که خود به دســت آورده را به عنوان مســئلهای تاریخی به

شاید حتی تمام حوزههای مطالعات اسالمی همواره مطرح میشود

مخاطب عرضه کند و آن را جزئی از میراث تاریخی ـ اسالمی بداند،

و تأثیــر عمیقــی بــر قضاوتها و تحلیلهــا دارد .با توجــه به موضعی

اما این مرز در موارد متعددی به نظر میرسد توسط نویسنده رعایت

کــه لیمــن در خصــوص هنــر اســامی و گرایشهــای ســنتگرایانه
ً
دارد ،قاعدتــا در ایــن کتــاب و در مواضــع مختلف ،ابعــاد مختلف

نشــده و در چنــد مــورد او هنــگام بررســی تاریخــی مســائل ،نظر خود
دربارۀ مسئله را نیز ضمن هویت تاریخی آن وارد کرده است .یکی از

تأثیرگذاری تصوف در هنر اســامی را به انحاء مختلف محل تردید

پررنگترین این موارد جایی اســت که او گزارشــی درباره ممنوعیت

و اشــکال قــرار میگیــرد و او انتقــادات جــدیای در تمــام ابعــاد این

خوانــدن قــرآن در ضمــن آواز میدهد و بعــد از بیان حرمــت آن ،نظر

تلقی و رویکرد مشــهور وارد میکند .اشــکاالتی که از انتقاد به اصل

خــود را بــا تعبیــر «به نظر نمیرســد» اضافه میکند :امــا امروز که این

رویکرد متصوفه شروع میشود و به تردید در تفسیرهای مستشرقان از

تمایز تثبیت شــده ،به نظر نمیرســد دلیل موجهــی برای ممنوعیت

مکتب فکری تصوف منتهی میشود( .ص  )25با وجود این به نظر

استفاده از قرآن در آثار هنری وجود داشته باشد( .ص )171

میرســد لیمــن از یکــی از جدیترین انتقادات مطــرح در این زمینه
غفلت کرده اســت و این باعث شــده تا خود او نیز محل این انتقاد
ً
قرار بگیرد؛ این انتقاد که اساسا تصور مستشرقان از جایگاه تصوف
و گرایشهای صوفیانه در فرهنگ اســامی تصور دقیقی نیســت .با
توجــه بــه تفاوتهای جدی تصــوف با دیگر گرایشهای اســامی در
تلقــی غربــی ،به نحوی که شــاید بتــوان تمام گرایشهای اســامی را
در یــک ســمت و گرایشهــای متصوفانه را در ســمتی دیگر قرار داد،

عرضه میکند:
ً
اندیشــمندان دینــی هــم معموال بــرای بیان اندیشههایشــان به شــعر
یشــوند؛ ز یــرا طبــق احادیــث متعدد ســرودن شــعر جایز
متوســل نم 
نیست( .ص )132

مستشــرقان همواره توجه خاصی نســبت به این نحله مبذول داشته

ایــن رو یــۀ نادرســت نهتنهــا باعــث بــروز ابهــام در جایــگاه و اعتبــار

و برای آن جایگاه به خصوصی قائل بودهاند .توجهی که باعث شده

یشــود ،بلکــه این خطــر را هم بــه وجود
شهــای تاریخــی لیمــن م 
گزار 

تا در درازمدت تصوف هم به عنوان گرایشی در اسالم و هم به عنوان

میآورد که در صورت بروز یک اشتباه تصوری از جانب او ،تمام پیکرۀ

بخشــی از فرهنــگ اســامی ،در تصــور غربی از اســام وزن و نقشــی

مدعا و گزارش او در معرض خطر قرار بگیرد؛ همانند جایی که دربارۀ

بــه مراتب بیشــتر از آنچه در واقعیت دارد پیــدا کند .در نتیجه آنچه

علت عالقۀ بعضی شــاعران عرب به حضرت عیسی سخن میگوید

ضــروری بــه نظر میرســد و لیمــن از آن غفلــت کرده اســت ،نه نگاه

و علت آن را ارجاعداشــتن حضرت عیســی نزد مســلمانان به ســنت

انتقــادی به تصورات ســنتگرایانه از نســبت تصوف و هنر اســامی

پیامبرکشــی یهود بیان میکند( .ص  )133انتســابی که نهتنها اثباتی

و تــاش برای قطعکــردن رابطۀ میان این دو که متوجهکردن انتقاد به

برای آن نمیآورد ،بلکه مدعای زیربنایی آن که کشت هشــدن حضرت
ً
عیســی باشــد ،قطعــا از اعتقــادات مســلمانان نیســت ،حــال فــارغ از

مهمی برای آن در اسالم و فرهنگ اسالمی است.

صحت و عدم صحت انتساب اعتقاد پیامبرکشی یهود به مسلمانان.

دیگــر مشــکلی کــه بــه نظر میرســد کتــاب لیمــن از آن رنــج میبرد،

امــا در زمینۀ شــکل تألیــف کتــاب ،از مهمتریــن خصوصیاتی که از

مشــخصنبودن مرز میــان گزارش تاریخی و نظریهپردازی شــخصی

نخســتین صفحــات و ســطور کتــاب جلــب توجــه میکنــد ،لحــن

اســت .بــا توجه به هویت کتــاب که ادعا دارد متصــدی عرضۀ یک
ً
تحلیــل بــرای یــک مســئلۀ تاریخــی اســت ،قاعدتــا نویســنده نبایــد
ً
صرفا بایــد راوی و ّ
مقــرر آن
خــود در مســئلۀ تاریخــی تصــرف کنــد و

بیپــروای لیمــن اســت کــه در مواضعــی از اســتانداردهای آثــار

اصــل چنیــن توجه جدیای بــه تصوف و قائلشــدن چنین جایگاه

باشــد .بــرای مثــال اگر قرار اســت تحلیلــی در خصوص یــک فتوای
فقهــی مطــرح شــود ،نویســنده تنهــا میتوانــد آن را از حیــث تاریخی
بررســی کنــد ،نــه اینکــه خــود وارد افتا شــود و نظر شــخصیاش را در
ً
آن مســئله بیان کند .پرواضح اســت که نویسنده قطعا میتواند وارد
وادی نظریهپــردازی شــخصی بشــود ،امــا در این صــورت دیگر نباید
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یشــود .هماننــد اســتفادۀ او از تعابیــری ماننــد
آ کادمیــک خــارج م 
«پرت و پال» که شاید در نگاه اول موجب تعجب بشوند:
بســیار پیش آمده که مجبور شــدهام بنشــینم و با لبخندی تصنعی
به اظهارنظر برخی متخصصان هنر اســامی گوش بدهم که تحلیل
ً
و تفسیرهایشان از دید من کامال پرت و پال بوده است( .ص )13
همچنــان کــه بعضی داور یها یــا درواقع ادعاهایــش دربارۀ صحت
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نظریاتش ،ممکن است کمی مغرورانه به نظر بیایند:

وجــود نــدارد و کتــاب فاقد رو ی ـهای واحد در نظام ارجاعات اســت.

خواهیــم دیــد ادعــای مــن علیرغــم ظاهــر تکاندهنــدهاش موجــه

برای نمونه در ذکر ســالها و تاریخها ،نهتنها اســتاندارد ذکر همزمان

است( .ص )18

تاریخهــای هجــری و میــادی رعایــت نشــده ،بلکــه حتــی از یکــی

همچنیــن تندگویــیای کــه در اســتفاده از تعابیــر نیــشدار هنــگام
انتقادکردن دارد:
چنانکه ویتگنشــتاین و گرابار گفتهاند ،باید در تعمیم بســیار باحزم
و احتیــاط عمــل کنیــم .اما برای نویســندگانی کــه دربارۀ هنــر و دین
ً
مینویســند ،تعمیــم همچون نان شــب واجب اســت و غالبا همین

از آنهــا هــم بــه صــورت ثابــت اســتفاده نشــده و در مــواردی از تاریخ
میــادی(ص  )35و گاهــی از تار یــخ هجــری(ص  )39اســتفاده
شــده اســت .همچنــان کــه در ذکــر اطالعــات جانبــی نیــز وحــدت
ً
رویــهای وجــود ندارد و صرفا در بعضی موارد در کنار اعداد مربوط به
اشخاص ،از تعبیر «وفات» استفاده شده است( .ص )39

رخــداد پربســامد دیگــری کــه بهکــرات در زبــان و لحــن لیمــن دیــده

مشکل دیگر کار مترجم در شیوۀ عرضۀ ارجاعات درو نمتنی است
ً
که نهتنها رویۀ واحدی در شیوۀ ترجمه رعایت نشده ،مطلقا توجهی
ً
به کارکرد آنها نیز نشــده و صرفا نام شــخص و کتاب در داخل پرانتز

میشــود ،نوعــی بیحوصلگــی و عجلــه اســت کــه منجــر بــه مــوارد

ذکر شده(ص  )129یا عجیبتر در مواردی به صورت تحتاللفظی

متعــدد نتیجهگیــری قبل از بیان ادله و اعــام موضع در مرحلۀ طرح

ترجمه شدهاند(« :رجوع کنید به یارشاطر)» (ص  )!( )253همچنان

مسئله شده است ،مانند این بخش که در آن متعرض مسئلۀ نقش

کــه در مــواردی اســم نویســنده به صورت انگلیســی آورده شــده(ص

ذهنیــت آفریننــده در تصــور مــا از اثر هنری میشــود و اینگونــه آن را

 )97و همۀ اینها در کنار مواردی که از اصطالح «همانجا» استفاده

منتهی به نتیجهگیری میکند:

میکند ،بدون توجه به اینکه این اصطالح در جایی کاربرد دارد که

اصرار تعمیم است که آنها را از مردم عادی متمایز میکند( .ص )34

ذهنیت آفرینندگان این آثار در نوع برداشت ما از ماهیت آنها چقدر
تأثیر میگذارد؟ به نظر من هیچ( .ص )28
هر چند این خروج از زبان آ کادمیک از جهتی دیگر این امکان را به
نویسنده داده تا با استفاده از آزادیای که برای خود تعریف میکند
بتواند مفاهیم گســتردهتری را پوشــش بدهد .مســئلهای که خودش
را از جملــه در مثالهایــی کــه بهراحتــی از زندگــی روزمــره انتخــاب
میکند نشان میدهد و هر چند کتاب را از جایگاه اثری آ کادمیک
خــارج و وارد حیطــۀ کتــب عمومی میکند ،دســت او را در انتخاب
شیوههای اثبات و بیان مطالب باز نگاه میدارد.

نظــام ارجــاع تمامدرو نمتنی باشــد ،نه اینکه بتوان بــه ارجاعاتی که
نویسنده در اندنوتها میآورد ،داخل متن ارجاع داد.
دیگر مسئلهای که در خصوص ترجمه وجود دارد مسئلۀ پانویسهای
ً
مترجم است .مترجم از موضعی که جایگاه آن دقیقا معلوم نیست،
در مــواردی پانویسهایــی اضافــه کــرده اســت که کمتر ســنخیتی با
یکدیگــر دارنــد و اقتضائات یک کتاب آ کادمیک را ندارند؛ همانند
پانویســی کــه در آن او نظــر شــخصی خــود را در بــارۀ نظــرات محمــد
بــن عبدالوهــاب بیــان میکنــد(ص  )104یــا جایــی کــه توضیحات
اضافهای در مورد شــأن نزول یک آیه که نویســنده لزومی به بیانشــان
ً
ندیــده بود میدهــد و ضمنا ارجاعی به منبعــی دیگر میدهد( .ص

امــا در خصــوص ترجمــۀ کتاب مترجــم و ویراســتاران کتــاب موفق

 )87با وجود این او حتی به این روش به عنوان یک استاندارد پایبند

شــدهاند کــه متــن پختــه و فارســی پاکیــزهای عرضــه کننــد .تجربــۀ

نیســت و در مــواردی این توضیحات را به جــای پانویس داخل متن

مترجم کتاب در ترجمۀ آثار حوزۀ فلسفۀ هنر و نیز تجربۀ ویراستاران
ً
آن در ترجمۀ آثار فلسفی ،قطعا از عوامل اصلی موفقیت این ترجمه

و میــان کروشــه ذکــر میکنــد؛ (ص  )54دوگانگ ـیای کــه باعث بروز
ابهام برای خواننده میشود و تشخیص مرز میان متن و پاورقیهای

اســت که باعث میشــود بتوان از بعضی غلطهــای مصطلح مانند

اصلــی و توضیحــات مترجــم را مشــکل میکنــد .اما مشــکل اصلی

ترجمهکــردن « itتهــی» بــه «آن» چشــم پوشــید( .ص  )149بــاوجــود

یشــود که مترجم
ایــن تعریف نادقیق جایگاه در مواضعی آشــکار م 

ایــن ترجمــۀ کتــاب از ناحیهای دیگر دچار مشــکل اســت و آن عدم

وارد بیــان توضیحاتــی میشــود که در حــوزۀ تخصصی او نیســتند و

آشــنایی مترجــم و ویراســتاران بــا اســتانداردهای آثــار آ کادمیک در

ایــن بهشــدت بــرای کلیت کتاب مضر اســت؛ هماننــد توضیحاتی

مســائلی ماننــد پانویسهــا و ترجمــۀ اصطالحــات یــا عــدم رعایــت

کــه او دربــارۀ مســئلۀ اصالــت وجــود در نظــر مالصــدرا و ســهروردی

ایــن استاندارهاســت .مشــکل وقتــی حادتــر میشــود کــه در فقــدان

میدهــد و مشــحون از انواع اغالط ،هم در جانــب تصورات و هم در

رعایــت اســتانداردهای آ کادمیک ،حتــی اســتاندارد عمومیای نیز

جانب احکام اســت؛ حتی در حد اشتباهنوشتن سادهترین الفاظ و
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اصطالحات مبحث اصالت وجود( .ص  )247مشــکلی که شــاید نشاندهندۀ این باشد که یکی از عوامل
مؤثــر در پیشآمــدن ایــن ایرادات در ترجمه ،بیگانگی مترجم و ناشــر با حوزۀ مطالعات اســامی و اقتضائات
ً
کار آ کادمیــک در ایــن فضا باشــد .مســئلهای کــه البته قطعا نه به معنای اشــتباهبودن ورود ناشــری جدید به
ً
این حوزه که حتما به معنای ســختی و جدیت کار در این حوزۀ مهجورمانده برای ناشــری اســت که یکی از
بهترین کار اولها را در این حوزه انجام داده است؛ حداقل در جانب انتخاب کتابی مهم و مهجورمانده.
به هر روی درآمدی بر زیباشناســی اســامی از اولیور لیمن کتابی انتقادی یا انتقادیترین کتاب موجود دربارۀ
هنــر اســامی یا معتقدان به پدیدهای به نام هنر اســامی اســت .تمایز مهمی که هنــگام مواجهه با این کتاب
ً
ً
حتما باید به آن توجه داشــت و متوجه بود که انتقادات و حمالت ســنگین لیمن صرفا متوجه برداش ـتها و
تعاریف فعاالن حوزۀ مطالعات اسالمی نسبت به هنر و زیباشناسی اسالمی است و نه هرگز خود هنر اسالمی
ً
کــه اتفاقــا لیمــن از هواداران جدی آن اســت و در مطاوی کتاب بهکرات از دلبســتگی و تحســینی که نســبت
بــه آن دارد ســخن میگویــد .خالصــۀ هویــت و هــدف این کتــاب را بهتر از همه مؤلــف در مقدم ـهای که برای
ترجمۀ فارسی کتاب نوشته است شرح داده است :بازخوانی امکان و وقوع هنر اسالمی ،با بازخوانی مدعیات
معتقدان به هنر اســامی .انتقاد محور یای که بنای این کتاب بر آن اســتوار شــده اســت آن اســت که «اصرار
بــه کشــف دین در دل هنر اســامی» دغدغۀ اشــتباهی اســت کــه هم منجر بــه پیشفرضگرفتــن این مطلب
ً
یشــود
میشــود کــه «هــم هنــر الزاما واجد وجوه دینی اســت و هم دین واجد ابعاد زیباشــناختی» و هم منجر م 
به نوعی ســادهگیری یا ناشــی از نوعی سادهاندیشــی که برچســب هنر اســامی را به مطمئنترین و راحتترین
تقریر برای بررســی آثار هنری متعلق به مســلمانان تبدیل میکند .انتقادی که او میگوید میتواند هنر اسالمی
برای آن تنها یک مثال باشــد و قابل توســعه به تمام حوزههای مرتبط با جهان اســام و ما را متوجه لزوم رعایت
وســواس در اطــاق صفــت «اســامی» به مفاهیــم کند و راهحلــی که او پیشــنهاد میکند و زیربنــای رویکرد او
در این کتاب اســت ،بازخوانی انتقادی چارچوبهایی اســت که در خصوص هنر اســامی تعریف شدهاند،
بــا نگاهــی بــه تالش برای تعریف یک چارچوب اســتوارتر و کمتــر مبهم و ادعامحور ،آنطور کــه تقریرات فعلی
هســتند .لیمن نتیجهای که در نهایت میگیرد را در انتهای کتاب اینگونه توضیح میدهد و توصیه میکند
کــه بایــد بــا هنر اســامی نه به عنوان هنر اســامی و با لحاظکردن ایــن عنوان مضاف که هماننــد باقی هنرها و
ً
ً
صرفــا بــه عنوان یک هنر برخورد کنیم؛ یعنی صرفا «یک ســنت فرهنگی مهــم در تاریخ هنر» و نه هنری متأثر یا
فــراوردۀ دیــن و تفاوتــی که این زاویــۀ دید متفاوت ایجاد میکند نســبت به زاویۀ دید معتقدان به هنر اســامی
یشــود دیگر قائل به وجود پیشزمینههایی نباشیم
ایجاد میکند .لیمن میگوید توجه به این مســئله باعث م 
که برای درک و فهم هنر اسالمی و محصوالتش الزم هستند؛ مانند آشنایی با فلسفۀ اسالمی یا آ گاهی از تصور
مســلمانان از فرشــتگان برای فهم نقاشیها یا آثار معماری .همچنان که باعث میشود در سمت مقابل دیگر
ً
نخواهیم یا نتوانیم با درو نمایههای اسالمی ،آثار هنرمندان مسلمان را تفسیر کنیم و مثال برای توجیه استفاده
از نوع خاصی از اشکال هندسی در معماری ،متوسل به نوع تلقی مسلمانان از کائنات بشویم یا برای تحلیل
محوریت پیداکردن خطاطی ،انگیزههای کالمی را مطرح کنیم .دو دســتاوردی که بهخصوص این دســتاورد
دوم ،محور اصلی مطالب و ادعاهایی اســت که لیمن در کتاب مطرح میکند تا ســرانجام بتواند این ادعا را
اثبات کند .مجموعۀ این گفتگوها و تالشهاست که باعث میشود اثر لیمن چیزی بیشتر از بررسیای دربارۀ
هنــر اســامی باشــد .کار مهــم او عرضــۀ نگاهی جدید به کلیــت مطالعات اســامی و انتقادی فراگیــر به نگاه
متداول غربی و نه با هدف حمایت و دفاع و همبســتگی که با هدف ترویج نگاه واقعگرایانه اســت .امری که
ارزش و لزوم و اثرات سوء جای خالی آن در مطالعات اسالمی معاصر بر کسی پوشیده نیست.
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نقد دو کتاب «آشنایی با فرق تسنن» و «آشنایی با فرق تشیع»
مهدی فرمانیان /لیال ثمنی
چکیــده :دو کتــاب «فــرق تشــیع» و «فــرق اهــل تســنن» بــه معرفــی فرقههــای مختلــف
اســامی پرداختهانــد .ایــن دو کتــاب علیرغــم محاســن و نقــاط قوتــی کــه دارنــد دارای
نقــاط ضعفــی نیــز هســتند .بــا توجــه بــه تجدیــد چاپهــای متعــدد ،اعتمــاد بــاال بــه ایــن دو
کتــاب و اســتفاده از ایــن دو بــه عنــوان منبــع درســی در حــوزه و دانشــگاه ،نقــد ایــن دو کتــاب
ضــروری و غیرقابــل اجتنــاب بــه نظــر میرســد .نقــد ایــن دو کتــاب در ســه بخــش ســاختاری،
محتوایــی و نگارشــی ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه ضمــن آن بــه ارزیابــی نقــاط قــوت
و ضعــف اثــر بــا بیــان شــاهد مثــال و گاهــی بــا ارائــه نمونههــای متعــدد پرداختــه شــده اســت.
امیــد اســت بــا تقویــت نــکات مثبــت و برطرفکــردن پــاره¬ای اشــکاالت بتــوان خدمتــی بــه
پیشــبرد علــوم اســامی نمــود.
کلیدواژ گان :نقد کتاب ،فرق تشیع ،فرق تسنن.
كتاب (التعر يف بف َر ق أهل ّ
نقد َ
السنة) و (التعر يف ِبف َر ق الشيعة)
ِ
ليىل مثين
ّ
موضــوع َ
كتــاب فــرق ّ
تشــيع (= ِف َــرق الشــيعة) و فــرق أهل تســن (= ِف َرق
ً
ّ
الســنة) كما هو واضح من عنوانهيما أيضا هو التعر يف مبختلف ِالف َرق
أهل
ّ
ّ
ّ
اإلســامية .وهذان الكتابان رغم ما فهيما من املحاســن ونقاط القوة ،إال أ
ً
ّنما ال خيلوان من نقاط الضعف واإليراد أيضا.
ً
ونظــرا ملا امتــاز به هذان الكتابان من تكرار و إعادة طباعهتما ،وما حظيا به
ّ
الدراســية يف احلوزة
من االعتماد الواســع ،واالســتفادة مهنما ضمن ُاملصادر
واجلامعــةّ ،
فــإن نقــد هذين الكتابني يبدو من األمــور الواجبة واليت ال ميكن
التغافل عهنا.
و يــأيت نقــد هذين الكتابني ضمن ثالثة أقســام ،يتنــاول أحدها البحث يف
شكل الكتاب ،والثاين حمتواه ،والثالث طر يقة تدو ينه .ويف سياق ذلك ّ
يمت
ّ
تقيمي نقاط ّقوة هذا الكتاب ونقاط ضعفه ،مع اإلشارة يف كل نقطة إىل أحد
ً
األمثلة علهيا ،واليت ّ
تتعدد يف بعض النقاط أحيانا.
ّ
واملأمول تأ كيد وتدعمي نقاط ّ
القوة وحل بعض اإلشــكاالت ،وبذلك نكون
ّ
قد سامهنا يف ّ
تطو ر العلوم اإلسالمية.
األساسية :نقد الكتاب ،فرق الشيعة ،ف َرق ّ
ّ
السنة.
املفردات
ِ
ِ
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A Review of Two Books: An Introduction to the
Sunni sects and an Introduction to the Shiite Sects
By: Leila Thamani
Abstract: An Introduction to the Sunni Sects and
An Introduction to the Shiite Sects are two books
which are about different sects of Islam. In spite of
the merits and strengths that these two books have,
they also have some weaknesses. With regard to the
books› several reprints, their gaining great trust, and
their being used as a main source in both university
and the Seminary school, the critique of these two
books seems necessary and inevitable. These two
books have been reviewed in three parts of structure,
content, and writing. While mentioning the strong
and weak points of the work, the author of the paper
presents some examples of the text. It is to be hoped
that reinforcing the positive points, and working
on the problems of the books can help improve the
Islamic sciences.
Key words: book review, Shiite sects, Sunni sects.
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نقد دو کتاب آشنایی با فرق تسنن و
آشنایی با فرق تشیع
اشاره
در تدویــن یــک کتاب ســودمند بــه خصوص کتاب آموزشــی که به عنوان منبع درســی نیز مورد اســتفاده قرار
ً
میگیــرد بــه نــکات زیــاد و جوانــب مختلفــی بایــد دقت شــود .خصوصــا اگــر کتابی بــرای تدریس در ســطح
دانشــگاهها یا حوزههای علمیه آن هم در مقاطع مختلف کارشناســی ،کارشناسی ارشد و حتی دکتری و نیز
در سطوح مختلف حوزههای علمیه خواهران و برادران مورد استفاده قرار گیرد.

مهدی فرمانیان
لیال ثمنی

آشنایی با فرق تسنن،مهدی
فرمانیان ،قم :مرکز مدیریت
حوزه علمیه1389 ،

دو کتابــی که در این مقاله نقد و بررســی شــده اســت ،از کتابهای ارزشــمندی هســتند که بــه عنوان منبع
و درسنامه برای آشــنایی مختصر و مفید با فرقههای متعدد و منشــعب شــده در دو مذهب شــیعه و ســنی
بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد و به علت نــکات مثبت و نقــاط قوت فراوانی کــه دارند مــورد اعتماد تعداد
زیادی از اساتید ،طالب ،دانشجویان و محققان واقع شدهاند .معرفی اجمالی فرقهها ضمن هر درس با بیان

آشنایی با فرق تشیع ،مهدی
فرمانیان ،قم :مرکز مدیریت
حوزه علمیه1387 ،

نــکات ضــروری و مورد نیاز برای آشــنایی با فرقههــا ،طوالنینبودن دروس ،رعایت ترتیب دروس متناســب با
تأخر و تقدم زمانی شــکلگیری فرقهها ،بیان پرســش در انتهای هر درس ،معرفی منابع ارزشــمند متناســب با
موضوع هر درس در انتهای درسها و بسیاری دیگر از نکات مثبت که در ادامه نیز به آنها اشاره خواهد شد،
از مواردی اســت که جایگاه ارزشــی کتابها را غیرقابل انکار مینماید ،اما بدیهی اســت که هر اثری معایب
و نقــاط ضعفــی نیــز دارد و نظر به اینکه منظور از نقد یک اثر ،بررســی هر دو جنبه مثبت و منفی اثر اســت ،در
مناسب آن معرفی
این مقاله سعی شده ذیل هر عنوانی ،هم به بیان نکات مثبت آن پرداخته و شاهد مثال
ِ

شــود و هم با توجه به اعتماد گســترده و اســتفاده باالیی که از این دو منبع مورد بحث شــده اســت و به تبع
مورد چاپهای متعدد قرار گرفته است ،به بیان نقاط ضعف کتاب نیز پرداخته شود .بنابراین ضمن تشکر
فراوان از نویسندگان بسیار محترم این دو کتاب ارزشمند تالش شده است که با نقد این آثار گرانبها گامی
در تقویــت نقــاط قــوت و اصالح نقاط منفی برداشــته شــود تا شــاید خدمتــی به مخاطبان ایــن کتابها و در
راستای آن به توسعه دانش اسالمی باشد.
ایــن مقالــه در ســه بخــش به نقد آثار پرداخته اســت :ابتدا از لحاظ ســاختاری ،ســپس از نظــر محتوایی و در
نهایت از لحاظ نگارشی.

الف) نقد ساختاری
در این مقاله ابتدا دو کتاب مورد بحث از جهت ساختاری نقد و بررسی شدهاند و پس از آن به نقد محتوایی
و نگارشی پرداخته شده است .در نقد ساختاری در واقع دو کتاب از منظر کیفیت چینش دروس و مطالب،
مدیریت طرح مباحث از منظر وجود تناســب میان مباحث ،انســجام مباحث و عدم تکرار مطالب ارزیابی
میشــود .همچنیــن کیفیت عنوانگذاری ،ارتباط منطقــی عناوین و نیز مدیریت ارجاعات در کتابها نقد
و بررسی میشود.

مدیریت در چینش دروس و مطالب
نویســنده عالوه بر گزینش مطالب صحیح و متقن باید قدرت انتقال مفاهیم مورد نظر را داشــته باشــد .یکی
سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396
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عیشت قرف اب ییانشآ و  ننست قرف اب ییانشآ  باتک ود دقن

از لــوازم انتقــال درســت مفاهیم توان برقــراری ارتباط میــان مباحث

پیــدا میکــرد .با این روش نــه تنها خواننده ،بلکه نویســنده نیز دچار
ً
مشکل نمیشد .مثال تحت عنوان ادوار شیعه عناوین زیر میآمد:

مباحث ،در چینش آنها نیز مدیریت داشته باشد.

دوران اختفای شیعه (دوران خلفا)

و مطالــب اســت .بنابرایــن نویســنده نیــاز دارد عــاوه بــر اشــراف بــه

دوران بروز و ظهور شیعه (دوران خالفت علی علیهالسالم)

چینش دروس
در یک کتاب آموزشی مثل کتابهای مورد بحث که در مقام احصای
تمام فرقههای اســامی است ،انتظار میرود دلیل تقدم و تأخر فرقهها
بیان شود و توضیح داده شود که از کجا شروع میکنیم و به کجا ختم
میکنیم ،اما متأسفانه در این دو کتاب نقشه راه مبهم است و خواننده
باید آن را حدس بزند یا بعد از اتمام کتاب کشف نماید.

دوران گســترش شــیعه (دوران امــام حســین و امــام ســجاد
(علیهماالسالم)
دوران تبیین شیعه (دوران امامین صادقین(علیهماالسالم)
دوران عباسیان و شیعه
دوران دیگر امامان (علیهمالسالم)

در این دو کتاب دلیل چینش دروس مشــخص نشــده است .شیوه

دوران شیعه بعد غیبت امام زمان(عج) (قرن  4به بعد)

صحیح و مرســوم در تحقیق این اســت که مؤلف در ابتدای کتاب
ً
مثــا در مقدمــه یــا مدخــل در رابطــه با رونــد کار توضیــح مختصری

...

بدهــد .بایــد معلوم شــود کــه ترتیب «فــرق» و تقدم و تأخــر آنها بر چه
اساسی است؟ آیا به ترتیب اهمیت است یا وفور جمعیت معتقدان
بــه آن فرقــه اســت؟ آیا مــا ک چینش تأخــر و تقدم زمانی اســت؟ یا
ً
اینکه اصال مال ک خاصی نداشــته اســت؟ این مسئله مهمی است
کــه خواننــده را در درک هرچــه بهتر مقصود متکلــم هدایت میکند،

اگــر ایــن کار انجــام میشــد مطالب تکــرار نمیشــد و خواننده گیج
یشــد که چرا بعضی مطالب تکرار شــده و هر بار از زاویهای به آن
نم 
ً
پرداخته شــده ،ولی ارتباطی ایجاد نشده است؟! قطعا بدون ایجاد
ارتبــاط منطقــی و نظم خاص میــان دروس و مباحث ،دســتیابی به
هدف دشوار میشود.

چینش مطالب

پس امری ضروری است.
بــرای نمونــه درس دوم کتــاب فرق تســنن با عنوان «عثمانیه» شــروع
شــده اســت و بدون هیچ مقدمهای به بررسی فرقه عثمانی پرداخته
شــده اســت .انتظار میرفــت در کلیــات (درس اول) یــا مقدمه این
درس (درس دوم) ،نــام فرقههــا و دلیــل انتخــاب آنهــا در یــک نــگاه
اجمالی بیان میشد یا حداقل مبنای شمارش فرقهها ،تعداد آنها یا
الاقل دلیل شروع از این فرقه بیان میشد.

عــاوه بــر لزوم رعایــت ترتیب منطقــی دروس ،ایجــاد ارتباط منطقی
میــان مطالــب نیــز از ضرور یــات تحقیــق اســت .در واقــع یکــی از
مهمتر یــن عواملــی کــه در انتقال مطلب مــورد نظر بــه خواننده نقش
شایانی دارد نحوه چینش آن است .چینش مطالب باید به گونهای
باشــد کــه هر مبحــث خواننــده را به هدف مــورد نظــر نزدیکتر کند.
اگــر تقــدم و تأخــر مطالب مال ک روشــنی نداشــته باشــد ،دســتیابی
بــه مطلب ســخت خواهــد شــد .ممکن اســت مــا ک ترتیببندی

نمونــه دیگــر در کتــاب فــرق تشــیع اینکــه درس ســوم فــرق تشــیع به

مطالب ،ارتباط مســتقیم مباحث ،میــزان اهمیت موضوع ،رعایت

علت بیارتباطی به دروس قبلی و بعدی و فاصله ایجادکردن وسط

اصول و استانداردهای نگارش یا دالیل دیگری باشد ،اما به هر نحو
ً
حداقــل بایــد مال ک نزد نویســنده روشــن و مــورد اتباع باشــد .مثال در

هشــتم میآمد و درس چهارم فرق تشــیع بهتر بود در ادامه درس دوم

استاندارد کنونی تحقیقات ،مبحث تعاریف بر دیگر مباحث مقدم

میآمــد؛ چراکــه از نظــر تاریخــی هــم ،طبــق تصریــح خود نویســنده،

است ،بنابراین در درس اول شایسته بود بعد از تعریف فرق ،تعریف

متقدم بر کیســانیه اســت .با وجود این معلوم نیســت چرا بین درس

اهل تسنن هم میآمد و پس از آن پیشینه و علل و غیره میآمد تا به

 2و ( 4و  5و  )6فاصلــه افتــاده اســت؟! میبایســت مــا ک چینــش

این صورت مباحث تعریف بر دیگر مباحث مقدم میشد.

مبحث تشیع نباید در اینجا میآمد و حداکثر اینکه بهعنوان درس

درسها مشــخص شــود تا یا این اشتباه صورت نگیرد یا طبق مال ک
چنین مسئلهای قابل توجیه باشد.

272

دوران سختی شیعه یا شیعه در عصر اموی یا معاویه

در ضمن الزم است مطالب هر یک از پاراگرافها نیز با نظم منطقی
و بــه نحو صحیح چینش شــوند تا خللــی در انتقال مفاهیم صورت

عــاوه بــر آن ســه درس  4و  5و  6نیــز بهتــر بــود تحــت عنــوان «ادوار

نگیرد .در علم نویســندگی یکی از ضروریات مدیریت ورود و خروج

شــیعه» بیــان میشــد تا ارتبــاط آنها حفظ میشــد و ترتیــب منطقی

مباحــث اســت بــه ایــن معنــا که بایــد ارتبــاط هــر پاراگراف بــا بعد و
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قبلش مشخص و معلوم باشد .این ارتباط گاهی با بیان یک جمله

رویــه واحد ،ســؤاالت ز یــادی را ایجاد میکند؛ عالوه بــر اینکه گاهی

بلنــد یــا کوتاه اســت و گاهی حتی با بیــان یک کلمه یا حــرف برقرار

مباحث مبهم باقی میمانند.

میشــود و در نتیجــه کمک میکند تا انســجام مطالب حفظگردد،
امــا در ایــن دو کتــاب ،در اکثر مــوارد ،ورود به مباحــث بدون مقدمه
صــورت گرفتــه اســت و بــه بیــان علمیتــر انتقالدهنــده در ابتــدای
پاراگرافها وجود ندارد و خواننده نمیتواند دلیل ورود به این بحث
و ارتباط آن با قبل و بعد را بفهمد ،در نتیجه گاهی مخاطب مجبور
میشــود بعد از مطالعه دوباره برگردد و مباحث را مرور کند تا شــاید
بتواند ارتباط مطالب را به دست آورد.

بــرای نمونــه در درسهــای  6و  10و  13عقایــد معتزلــه ،اشــاعره و
یشــوند ،ب ه گون ـهای کــه خواننده
ماتریدیــه بــه طــور مفصل مطــرح م 
گمــان میکنــد رســالت این کتاب بیــان عقاید مذاهب اســت .این
در حالی اســت که در درس هشــتم عقاید اصحــاب حدیث بهطور
مجمل و در درس چهاردهم عقاید ابن تیمیه خیلی پشــت ســر هم و
فشــرده در پنج صفحه ذیل یک عنوان به نحو خســتهکنندهای بیان
میشــود .ایــن روش به مخاطب تلقیــن میکند که نویســنده دروس

ایــن نکتــه مهــم گاهی رعایت شــده اســت .بــرای نمونــه درس  18از
ً
کتــاب «فــرق تشــیع» نســبتا چینــش صحیحــی دارد و بــه خصوص

این کتاب وجود نداشته است یا اینکه نویسنده هر درس را در زمانی

در صفحــه  159ذیــل عنــوان «عقایــد غالیــان» ،مقدمهچینی خوب

و بدون توجه به روش متخذ در دروس دیگر تدوین کرده است.

و مناســبی دیده میشــود که کمتر در این کتاب دیده شــده اســت.
ایــن روش موجــب درک بهتر مطالب و کمک به ایجــاد ارتباط میان
مطالب مینماید.

مختلف ،افرادی با ســلیقههای متفاوت بودهاند و یک ناظر واحد بر

انسجام مباحث
مطالب بیارتباط،
در دو کتاب مورد بحث گاهی دیده میشود که
ِ

بــدون بیــان دلیل مطرح شــدهاند .ایــن امر باعث گسســت مباحث

از دیگــر اشــکاالتی کــه در زمینه چینــش مطالب دیده میشــود این

یشــود؛ چــون نمیتوانــد توجیهی برای
و گاهــی تعجــب مخاطب م 

اســت کــه گاهی مطلبی کــه در واقع مقدمه بــوده ،در غیر جای خود
ً
و بــا کاربردی غیرمقدمی اســتفاده شــده اســت؛ مثــا در کتاب فرق

ارتبــاط مباحــث پیــدا کنــد .بــرای نمونــه در کتــاب فــرق تســنن در
درس  18و  19و  20مطالبــی ذیــل هــر یــک از عناو یــن عصــر وحــی،

تســنن آنچــه تحت عنوان تاریــخ پیدایش مرجئه ذکر شــده( ،تا یک

عصــر صحابــه و عصــر تابعین مطــرح شــدهاند .این مطالــب اگرچه

صفحــه) مناســب بود قبل از درس دوم و بــه عنوان مقدمه عثمانیه،

بســیار مفیدند و جمعآوری خوبی هم صورت گرفته اســت ،ولی آیا

خوارج و مرجئه (هر سه) میآمد .در این صورت مدخل خوبی برای

نویسنده به ارتباط این مسائل با فرق تسنن توجهی داشته است؟!

هر سه درس وجود داشت.

تکرار مطالب

مدیریت در طرح مباحث

در ایــن دو کتــاب مواردی دیده میشــود که مطالب تکرار شــدهاند.

مدیریــت در طرح مباحث به این معناســت کــه مباحث به گونهای

گاهــی حتــی تکرار جمله یــا عبارتی بافاصلۀ بســیار کوتاهی صورت

انتخاب و چینش شــوند که هم متناســب بوده و هم دارای انســجام

گرفته اســت که دلیل آن مشــخص نشــده اســت یا به نظر نمیرســد
ً
کالمی
کــه دلیلی داشــته باشــد .مثال در کتــاب «فرق تســنن» عقاید
ِ
ماتریدیــه و اینکــه ماتریدیــان پیــرو ابوحنیفهانــد ،در اول و آخــر یــک

منطقی باشند و در ضمن تکراری نباشند.

تناسب میان مباحث
رعایــت اســتاندارد در عناصــر و اجزای هر درس به هر چه بهترشــدن

صفحــه ( )56تکــرار شــده اســت یــا در درس هفتــم اســامی بــزرگان
ً
معتزله برای چندمین بار ذکر شــده اســت .آیا واقعا تکرار آن ضروری

مــوارد اســتانداردی اســت کــه رعایــت آن الزامی اســت .بــرای نمونه

بــوده اســت؟! نمونــۀ دیگر اینکــه در کتاب فرق تســنن مطالب ذیل
ً
عنــوان «واصــل بــن عطــا» در صفحــۀ  ،85عینا در صفحــۀ  66بیان

محتــوا نیــز کمــک میکند .وحــدت رویــه در ارائه مباحــث از جمله
در کتــاب فرق تشــیع ،در بعضی موارد ،عقایــد با توضیحات زیادی
آمــده و نقــد شــده اســت ،امــا گاهــی خیلــی ســریع و کوتــاه بــه بیان

شده بود و دلیل تکرار آن نامعلوم است.
گاهــی نیــز تکــرار مطلــب آن را پیچیدهتر کرده اســت .بــرای نمونه در

اعتقــادات فرقــهای پرداخته شــده اســت .معلوم نیســت دلیل بیان
ً
توضیحات بیشتر یا کمتر چیست؟ آیا واقعا سلیقه نویسنده ،عالقه
ِ

ص  67کتاب فرق تســنن عبــارات طوالنی و جمالت نارس و تکرار

نویســنده ،اشراف نویســنده یا دلیل دیگری دارد؟! شاید هم بعضی

مطلب به فهم مطلب خدشــه وارد کرده اســت؛ حال آنکه نویســنده

فرقههــا اعتقــادات بیشــتری دارنــد و بعضــی کمتر! به هــر حال عدم

در نظر داشته با تکرار مطلب تفهیم شود ،نه اینکه پیچیدهتر شود.
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مدیریت عناوین
بــرای مدیریــت عناویــن اولین نکته اختصاصدادن عناوین اســت و این عنوان میبایســت دارای شــرایطی
باشد ،مانند اینکه با محتوای ذیل خود مطابقت داشته باشد .با دیگر عناوین مرتبط ارتباطش برقرار باشد.
با زیرمجموعههای خود همنام نباشــد .شمارهگذار یشــده باشد و شــرایط صحت آن رعایت شده باشد که
در ادامه به توضیح هر یک از شــرایط شــشگانه مدیریت عنوان پرداخته شــده اســت .البته در بعضی موارد
ً
نادر مدیریت عناوین بهخوبی صورت گرفته اســت .مثال در کتاب فرق تســنن ،بحث از «معتزله» که ضمن
سه درس به آن پرداخته شده است ،به نسبت دارای ترتیب منطقی و مناسبی میان عنوانهاست و استفاده
از اعداد ترتیبی در عناوین مباحث را مرتب و منظم نموده است.

اختصاص عنوان
عنواندادن به مباحث یکی از مسائل خیلی مهم در مقاله است که مخاطب را در فهم هر چه بیشتر مباحث
و اســتدالالت نویســنده کمــک کــرده و موجب انســجام مطالب میشــود .به همین دلیل اســت کــه در تمام
مقــاالت ،پایاننامههــا و کتــب ،فصلبندی مطالب از ارکان اصلی به شــمار میرود .حتــی اگر برخی معتقد
باشــند کتاب نیاز به عنواندهی ندارد ،ولی در کتاب درســی ،عدم اختصاص عنوان نقص بزرگی محسوب
میشــود .متأســفانه در مــوارد زیــادی با مشــکل عــدم اختصاص عنــوان مواجه هســتیم که به دلیــل اهمیت
موضوع به مواردی از آن اشاره میشود:
درس هشــتم فرق تســنن ،حدود  2صفحه مطالب بدون هیچ عنوانی آمده اســت .مطالب این دو صفحه در
تعریف و تبیین اصحاب حدیث و ارتباط آن با ســلف و تعریف ســلف اســت و در نهایت تطورات ســلفیه را
بیان میکند .پس میتوان بهراحتی برای آنها عنوان اختصاص داد.
درس  17فرق تشــیع ،ذیل «تعریف غلو» مناســب بود که پاراگراف اول عنوان «معنای لغوی غلو» و از ابتدای
صفحۀ  141عنوان «معنای اصطالحی غلو» زده میشد.
صفحه  ،50ذیل عنوان «اعتقادات اباضیه» تمام بحث که در بیشــتر از یک صفحه اســت در یک پاراگراف
آمده است که بسیار خستهکننده و بهدور از ادبیات سلیس فارسی است .شایسته بود با اختصاص عناوین
متنوع ،مباحث به نحو زیباتر و بهتری منتقل میشد.
درس ســوم از کتاب فرق تســنن ،ســه صفحه (از درس چهار صفحهای) مطالب مختلف (صفحات -53
ً
 )56همــه تحــت یــک عنــوان «تاریخ پیدایــش مرجئه» آمــده که معلــوم نیســت اوال منظور از تار یــخ پیدایش
ً
ً
چیست؟ ثانیا آیا واقعا تمام سه صفحه ،تاریخ پیدایش مرجئه است؟!
مبحث اول درس هفدهم فرق تسنن دو صفحه هیچ عنوانی ندارد.
قسمت اول درس سوم فرق تشیع بدون عنوان آمده است .عالوه بر آن تمام مطالب آن (به جز چند خط آخر
ص  37و اول ص  38و شــعری کــه بــه نظــر غیرضروری اســت) تکــراری بوده و در قســمتهای بعد در موارد
مرتبط آمدهاند .پس یا باید عنوانی داشــته باشــد که تمایز هدف این قســمت از دیگر قسمتها را نشان دهد
یا اینکه تکرار است.
درس ســیزدهم و چهاردهــم و پانزدهــم فرق تشــیع ابتدای درس کــه عنوان ندارد و در ادامــه بعد از دو صفحه
یشــود .این عدم دقــت در عناوین برای خواننده
عنوانهــای «ســازمان دعوت اســماعیلیه» و «معاد» دیده م 
ایجاد مشکل مینماید.
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ضمیمه تشیع ،ابتدای مطلب بابیه در حدود دو صفحه عنوان ندارد.
در بعضی موارد هم دیده میشود که با توجه به ضرورت و اهمیت بحث نیاز به اختصاص زیرعنوان دیگری
وجود دارد که جای آن خالی است .برای مثال در صفحۀ  71ذیل عنوان «عوامل نا کامی و افول تفکر اعتزال»
دو مــورد نــام بــرده شــده ،ولی بــا توجه به اینکه در خط آخر گفته شــده «ضربــۀ اصلی بر معتزله را اشــعری وارد
کرده» شایسته بود که عنوان سومی هم با نام «ظهور اشعری» آورده میشد.

انتخاب عنوان صحیح
از مهمترین مسائل در عنوان مطالب انتخاب عنوان صحیح است .از شرایط صحت عنوان میتوان به لزوم
مصدر یبودن آن و داللتداشتن بر محتوای آن و  ...اشاره کرد.
عنــوان هیــچگاه نمیتوانــد جملــه باشــد .بــرای نمونــه در درس ششــم فرق تشــیع صفحــۀ 66ابتــدای جمله
اینچنین آغاز شده است« :البته در میان عالمان این حوزه چند گرایش و رویکرد پدید آمد.3 ... .2 ... .1 :
 .»...در اینجا یک جمله نقش عنوان را دارد که میبایســت مطالب و شــمارهگذار یهای بعدی را پشــتیبانی
کند ،اما متأســفانه عالوه بر مصدر ینبودن ،نهتنها معرف مطالب ذیل خود نیســت ،بلکه باعث مزید ابهام
نیز شــده اســت و چون هیچ ارتباطی به ماقبل خود ندارد ،در نتیجه مرجع ضمیرش معلوم نیســت ،پیچیده
در ابهام است و نمیتواند از مابعد خود نیز رفع ابهام نماید.
ً
عالوه بر مصدر یبودن ،عنوان باید به گونهای انتخاب شود که گویای محتوای مطلب ذیل خود باشد .مثال
در درس  14کتاب فرق تســنن دو عنوان اول که عمده مطالب درس را نیز در بردارد ( 7صفحه از  9صفحه)
«ابن تیمیه» و «عقاید ابن تیمیه» اســت بدون اینکه ربط ابن تیمیه و مذهب ســلفیه بیان شــده باشد .آنگاه
در دو صفحۀ آخر که با عنوان «سلفیه» شروع میشود ،ربط ابن تیمیه و سلفیه فهمیده میشود .شایسته بود
که حداقل عنوان اول اینگونه بود« :ابن تیمیه مؤسس فرقۀ سلفیه» تا برای خواننده این سؤال ایجاد نشود که
شخص نامبرده چه ارتباطی به مبحث فرق تسنن دارد.
نمونــهای دیگــر در درس چهارم اســت کــه بهتر بود به جای عنــوان «تاریخ پیدایش» ،عنــوان «نحوۀ پیدایش»
اســتفاده میشــد و نیز انتخاب عنوان «عقاید قدریه» و «تعابیر متناقض از قدریه» مناســب به نظر میرســد.
دلیل انتخاب عناوین «معبد جهنی» و «غیالن دمشــقی» و بحث مســتقل از این دو نامعلوم اســت تا اینکه
در درس بعد ـ یعنی  6صفحۀ بعد ـ معلوم میشود این دو از قدریان نخستین بودهاند .به جای عنوان «معبد
جهنی» ،اگر عنوان «قدریه از مسائل قرن اول» یا مثل آن آورده میشد ،بیشتر گویای مطالب ذیل آن میشد.
مناسب بود این دو عنوان تحت عنوان قدریان نخستین مطرح میشد.
عــدم وحــدت عنــوان اصلی و یکی از زیرعنوانهای فرعی از دیگر مواردی اســت که در صحت عنوان شــرط
است .چون ممکن است عنوانی به صورت عنوان اصلی قرار گیرد و خود دارای زیر عنوانهایی باشد .توجه
به این نکته ضروری اســت که اگر یکی از عناوین فرعی ،همان عنوان اصلی باشــد ایراد بزرگی به وجود آمده
اســت .برای نمونه در درس شــانزدهم کتاب فرق تسنن ،عنوان اصلی درس «دیوبندیه» است و عنوان فرعی
دوم داخل درس بعد از مقدمه نیز «دیوبندیه» اســت .همین اشــتباه در درس هفدهم نیز تکرار شــده اســت؛
ِ

عنوان قادیانیه هم عنوان کل درس است و هم عنوان یکی از زیرمجموعههای درس که این به عنوان اشتباه
بزرگی در همۀ تحقیقات تلقی میشــود؛ چراکه اگر همین قســمت فرعی برای تبیین مطلب کافی اســت پس
مطالب بقیه عناوین فرعی برای چیست؟!
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عــدم توجــه در انتخــاب عناویــن اصلــی و فرعــی گاهــی موجــب

ً
گاهــی مطلبــی بیــان شــده و عنــوان آن بعــد از آن آمــده اســت .مثال

خلــط مباحــث میشــود .بــرای مثــال در صفحــۀ  75پاراگــراف دوم

در درس اول فــرق تشــیع ،ذیــل معنــای لغــوی پــس از بیــان تعر یــف

گفتــه شــده« :در دو مبحث اصــول پنجگانه و امامــت و رهبری بیان

شــیخ مفیــد از جملــۀ «واژۀ شــیعه چنانچــه  »...تــا آخــر وارد تعریف

میکنیــم» ،امــا وقتــی بیــان میکند ،نه تنهــا «امامت و رهبــری» را در

اصطالحــی شــده اســت ،در حالی که معنای اصطالحــی پس از آن

مبحثی جدا نمیکند ،بلکه به عنوان شــمارۀ ششم در ادامۀ «اصول

شروع میشود.

پنجگانه» میآورد.

مــوارد متعــدد و زیادی را میتــوان به عنوان مصادیــق عدم مطابقت

تطابق عنوان با محتوا

عنــوان و محتــوا در ایــن دو کتــاب معرفــی کــرد که به دلیــل اهمیت

اختصاص عناوین در صورتی موجب فهم مباحث و انتقال مفاهیم

موضوع به مواردی از آن اشاره میشود:

میشــود که دلیل انتخاب عناوین یا بســیار واضح باشد یا نویسنده
ً
آن را کامــا توضیــح دهــد ،بــه گونــهای کــه عنــوان مشخصشــده با

در درس شــانزدهم فــرق تســنن ،مطالــب ذیــل عنــوان مقدمــه بــه

محتوا هماهنگی داشته باشد و حاکی از آن باشد تا خواننده بتواند
بــا خوانــدن عنــوان تا حــد قابل توجهی بــه مضمون مطالــب ذیل آن

ابتــدای درس چهــارم فرق تشــیع با عنــوان «تمایز شــیعه از اکثریت»

عنوان پی ببرد.

آغــاز شــده اســت .ایــن عنــوان معنــا و مفهوم واضحــی نــدارد و بعد

برای نمونه در درس دوازدهم کتاب فرق تسنن آنچه با عنوان «تاریخ

دلیل «در
از مطالعــۀ ذیــل آن معلوم میشــود منظور نویســنده ،بیــان ِ ِ

پیدایش» به ذهن تبادر میکند این است که نویسنده در مقام بیان
«نحوه و مراحل شــکلگیری» اســت ،اما متأســفانه در این کتاب به

بودن شــیعه» است .بنابراین به نظر میرسد عنوان باید تغییر
اقلیت ِ

کند.

نــدرت ذیــل ایــن عنــوان به این مســئله اشــاره شــده اســت و در این

صفحــۀ  ،44فــرق تشــیع تحــت عنــوان «دوران خالفت امــام علی و
ً
تشــیع» ذیــل عنــوان کال ســه پاراگراف آمده اســت که پارا گــراف اول

شــده ،بدون اینکه از تشــکیل مذهب ماتریدیه صحبتی شده باشد

و نصــف پارا گــراف دوم ربطی به عنوان نــدارد ،بلکه مربوط به دوران

و دو صفحۀ بعد ،یعنی در صفحۀ  129ذیل عنوان «تاریخ گسترش

خلفای سهگانه است.

درس نیز ذیل این عنوان به بیان نام مؤسس و نام اساتید او پرداخته

ماتریدیه» به نحوۀ شــکلگیری این مذهب اشــاره کوتاهی میشــود.
پــس بهتر اســت بــه این عنوان بــه «ابومنصــور ماتریدی ســمرقندی و
اساتید او» تبدیل شود.

درس  ،16فرق تشــیع چهار خط آخر صفحۀ  134و دو پاراگراف اول
صفحۀ  135جزء علل پیدایش نیســت ،بلکه دربارۀ عاقبت واقفیه
است.

عدم تطابق عنوان گاهی به این صورت است که نمیتوان از عنوان
ً
بــه محتــوای ذیــل آن پــی بــرد .مثــا در درس هفدهم فرق تشــیع ،از
ً
ً
صفحــۀ  144الــی  ،149این مســئله کامال مشــهود اســت .خصوصا

درس  19و  ،20فرق تشیع ،صفحۀ  175عنوان «آرا و عقاید» انتخاب
شده است ،در حالی که «منظور آرا و عقاید احسایی» است.

عنــوان «روایــات» کــه مطالــب ذیــل آن دربــاره برخورد امــام علی(ع)

ذیــل عنوان «نظاممندی عقاید اصحــاب حدیث» ،صفحات -94

بــا غالیان اســت .خوب بــود عنوان بهتــری مثل «غلــو در دوران امام

 ،95یک پاراگراف درباره اقوال پراکندۀ اصحاب اثر در باب مســائل

علی(ع)» انتخاب میشد.

اعتقادی صحبت شــده و ســپس داســتان زندگی احمــد بن حنبل

در مــواردی عــدم تطبیق عنوان به این صورت اســت که در محتوای
پاراگراف هیچ توضیحی در مورد بخشی از عنوان آن پاراگراف دیده
نمیشــود .بــرای نمونــه در صفحــۀ  75عنــوان «تبییــن رابطــه ذات و
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تاریخچه بیشتر شبیه است تا مقدمه.

در بیش از یک صفحه آورده شده است که به نظر میرسد با عنوان
ارتبــاط مســتقیم یا تناســبی نــدارد ،ولــی در خط آخر بــه دلیل حفظ
ارتبــاط گفته شــده کــه «احمــد در راه نظام ســازی عقایــد اصحاب
حدیث تالش کرده است».

صفــات الهــی در صفــات ثبوتــی» آمده اســت ،امــا ذیل ایــن عنوان
ً
کــه میبایســت دربــارۀ صفــات ثبوتــی نیــز بحــث شــود ،اصــا نامی

در درس دوم فرق تشیع اولین زیرعنوان درس دوم« ،پیدایش شیعه»

از صفــات ثبوتــی برده نشــده اســت و ایــن لفظ فقط در عنــوان آمده

اســت ،حال آنکه با توجه به مطالبی که ذیل آن آمده اســت ،عنوان

است.

«دیدگاههای مختلف در پیدایش شیعه» بهتر بود.
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در ضمیمه کتاب «فرق تشیع» سیاق ضمیمه به صورت درسهای

دلیل؟ اینکه فقط مذهب حنفی توضیح داده شده و بقیۀ مذاهب

دیگــر کتــاب اســت ،پــس انتظــار مــیرود عنــوان ضمیمه بــرای آنها

نیامده ،معلوم نیست به چه دلیل است! آیا با دیگران در تقابل بوده
ً
و بیــان نشــده اســت؟ یا اصال رویارویی نداشــته اســت؟ کــه در این
ً
صــورت باید «ســتیز بــا کرامیه و حنابله» کامال جدا شــود ،حال آنکه

ضمیمه نامیده شده است؟!

ادامۀ مبحث قبلی است .همچنین عنوان بعدی «برخورد متکلمان

درســت نباشــد؛ زیــرا اگر درس نیســت و ضمیمه اســت ،چــرا مانند
بقیــۀ دروس پرســش انتهایــی دارد و  ...و اگــر درس اســت پــس چــرا

ذیــل عنــوان «اندیشــههای معتزلــه» (درس ششــم صفحــات  74به
بعــد) عبارت «اندیشــه» به جــای «اعتقادات» به کار رفته اســت .آیا

معتزلــی و امامی با اشــاعره» نیز ذیــل همان «اشــاعره در رویارویی با
دیگر مذاهب» است ،ولی این ارتباط واضح نشده است.

شمارهبندی عناوین

این دو بار معنایی یکسانی دارند؟
درس  ،16فــرق تشــیع عنوان دوم بهتر بود اگــر «علل پیدایش واقفیه»
نامیده میشد.

از مهمترین اصول برای یک کتاب نظم و ترتیب مباحث آن است و
راه کشف این نظم ،شمارهبندی عناوین است .متأسفانه در این دو
کتاب بهندرت این مســئله دیده میشــود که ارتباط عناوین واضح

ارتباط منطقی عناوین

و معلوم باشــد .برای نمونه در صفحۀ  75از کتاب فرق تســنن آمده

اگر عناوین اختصاص داده شــده با محتوای پاراگرافها هماهنگ

اســت کــه :اولین اصــل از اصول پنجگانــه اعتقادی معتزلــه ،توحید

باشــند ،ولــی ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر معلوم نباشــد و فقط یکســری

است و ذیل آن عناوینی به صورت ذیل دیده میشود:

عناوین به دنبال یکدیگر ذکر شوند ،بدون اینکه توضیحی در رابطه

تبیین رابطه ذات و صفات الهی در صفات ثبوتی

با علت انتخاب این عناوین و وجه مشــترک آنها بیان شود ،مطلب

مخلوقبودن قرآن

مبهم و برای مخاطب ایجاد سؤال میشود و او را سردرگم میکند.

تأویل صفات خبری .1 :تفسیر ظاهری  .2تأویل و توجیه

بــرای نمونــه در ابتدای درس اول از کتاب «فرق تســنن» ،ســه عنوان

انکار رؤیت خدا در قیامت

«ملــل و نحــل»« ،فــرق و مذاهــب» و «مکتــب و مقالــه» بــدون هیــچ

اما متأســفانه عدم شــمارهبندی باعث شــده که این مســئله واضح

توضیــح و تبیینــی بــه دنبــال هم ذکر شــدهاند .آیــا نویســنده در مقام

نشده و معلوم نشود که این موارد زیرمجموعۀ توحید هستند.

واژهشناســی اســت؟! خواننــده متوجــه نمیشــود که چــرا اول «ملل
و نحــل» آمــده اســت و بعد «فرق و مذاهب» بیان شــده اســت؟ چه
ارتباطــی میــان این ســه عنوان وجود دارد؟ شایســته بــود به جای آن
«تعریــف فــرق» و «تبییــن فــرق» گفته میشــد و ذیل تبییــن ،به بیان
تفاوت آن با ملل ،نحل ،مذهب ،مکتب و مقاله پرداخته میشــد و
اگر مراد نویســنده بیــان تعریف و تبیین واژۀ «فرق» نیســت ،پس چه
هدفی را دنبال میکند؟

نمونــۀ دیگــر در کتــاب فــرق تســنن ،درس تاریخچــه فقــه اســت که
از صفحــه  185شــروع شــده و تــا  4صفحــه ادامه پیدا کرده اســت و
عنوانهــای «عصر وحــی»« ،عصر صحابه» و «عصر تابعین» با اینکه
زیرمجموعــه «تاریخچــه فقــه» هســتند ،امــا هیچ نشــانهای کــه این
زیرمجموعهبــودن را نشــان دهــد وجود نــدارد و خواننده میبایســت
ً
خــودش بفهمــد ،در حالــی که با شــمارهگذاری این امــر کامال تأمین
میشــد .همیــن امــر در درس  19و  20از کتــاب فــرق تشــیع نیــز تکرار

نمونــۀ دیگــر اینکــه درس اول کتاب فرق تســنن بــه مباحث کلیات

شــده اســت .در انتهــای صفحــۀ  166یــک خــط آمــده و پــس از آن

اختصاص دارد و شامل هشت مبحث است ،ولی نمیتوان فهمید

شــش زیر عنوان آمده که معلوم نیســت اینها زیرمجموعۀ چه بحثی

بــر چــه اساســی ایــن مطالــب انتخــاب شــده اســت و ارتبــاط آنها با

هســتند .البته با خواندن کامل مطالب این امر واضح میشود ،ولی

یکدیگر چگونه است!

از یک کتاب علمی – آموزشی انتظار میرود خیلی صریح و واضح

عدم ارتباط منطقی عناوین گاهی منشــأ ایجاد شــبهات و سؤاالت
ً
زیادی میشــود و کار برای مخاطب مشــکل میشود .مثال در کتاب
فــرق تســنن درس نهم ارتبــاط عناوین بــا یکدیگر معلوم نیســت .آیا

باشد و دسترسی به مطالب آسان باشد.
گاهــی علیرغــم توجــه نویســنده بــه ارتبــاط منطقــی عناو یــن و
ً
شمارهگذاری آنها باز هم در عمل مشکالتی به چشم میخورد .مثال

عنوان «ســتیز با کرامیه و حنابله» زیرمجموعۀ «اشــاعره در رویارویی

در صفحۀ  75کتاب فرق تســنن ،در شــمارش ،ذیل عنوان «اصول

با دیگر مذاهب» اســت؟ اگر بله ،باید معلوم شــود و اگر خیر ،به چه

پنجگانه» ،عنوان «منزله بین المنزلتین» شــماره چهارم اســت و «امر
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به معروف و نهی از منکر» پنجم ،اما در توضیحات و عنوانبندی جای این دو عوض میشود و این در حالی
اســت که طبق بیان خود کتاب (در پاراگراف دوم) ترتیب بر اســاس میزان اهمیت است .این نقض غرض و
تناقضی است که معلوم نمیکند باالخره کدام یک بااهمیتتر است!

مدیریت ارجاعات
یکــی از مهمتریــن مــوارد در ارائــه علمی تحقیقات ،ارجاعات و منابع مؤلف اســت .متأســفانه در این کتاب
گاهــی بــا وجودی که مطالب به نحو موجز و خوبی بیان شــده اســت ،ولی ارجاعات یا انجام نشــده اســت یا
ضعیف است یا به درستی ارجاع داده نشده است.

عدم ارجاع

ً
عــدم ذکــر منبــع و بیان مطالب بــدون ارجاعات ســؤاالتی ایجاد میکند .مثــا اینکه آیا مطالب بیانشــده از
جانب خود نویسنده است؟ یعنی خود نویسنده در ادوار تاریخی سیر کرده و خبر آورده؟! در غیر این صورت
ً
مأخذ این مطلب کیست؟ آیا فرد واحد است یا افراد متعددی هستند؟ مثال برای نمونه در کتاب فرق تشیع
از صفحــۀ  27الــی  30دربــارۀ نحوۀ پیدایش شــیعه نظــرات مختلفی را مطرح کرده اســت و بعد هم در هفت
صفحه به نقد و بررســی آنها پرداخته اســت ،حال آنکه معلوم نیســت نظریات بیانشده صرف فرضیه است
یا قائل هم دارد؟ و اگر این نظرات فرضیات هستند و قائل ندارند ،مطرحکردن بعضی از آنها جز شبههافکنی
چه سودی دارد؟ و اگر قائل دارند چرا معلوم نیست چه کسانی و چه تعدادی قائل دارند؟ چون از ارجاعات
که نمیتوان قائالن آنها را فهمید.
نمونــۀ عجیــب دیگــر درس دوم «عثمانیــه» از کتــاب فــرق تســنن اســت کــه از نظــر منابــع و ارجاعــات ،از
ضعیفترین دروس دو کتاب شــمرده میشــود .این ضعف در ارجاعات و عدم ذکر منابع به اعتبار مطالب
خدشــه وارد کرده اســت .همۀ مطالب بدون ذکر حتی یک منبع آمده اســت و کل بحث «خوارج» و «عقاید
خــوارج» بــدون منبع و فقط یک قســمت کوچکی از تاریخ طبری نقل شــده اســت! گویا تمــام این تاریخها و
وقایع تاریخی را نویســنده به شــخصه درک کرده است و خود شاهد آنها بوده است ،واال میبایست میگفت
از چه کسی نقل میکند!
بعضــی ادعاهــای بیانشــده اگر منبع نداشــته باشــد ممکن اســت اعتبــار مطالــب و در نتیجه کتــاب را زیر
ً
ســؤال ببرد .مثال در صفحۀ  44کتاب فرق تشــیع تحت عنوان «دوران خالفت امام علی و تشــیع» ،در برخی
موارد ،مطالب طوری بیان شــده که ضروری اســت نام افراد برده شــود یا اســتناد مشــخص باشد ،در غیر این
ً
صورت مطلب مبهم میشــود و گاهی اصال قابل قبول نیســت .در این موارد متأســفانه با رجوع به پاورقی نیز
ابهام برطرف نمیشــود؛ مثل صفحۀ  48انتهای پاراگراف اول که گفته شــده« :معاویه در این کارها از برخی
صحابــه مــدد میگرفــت» .در اینجــا مطلب ارجــاع نــدارد و خواننده احتمــال میدهد دیدگاه خود نویســنده
باشد .بنابراین باید با ذکر منبع کالم از ذهن مخاطب رفع ابهام شود تا مخل به مقصود نشود.

کمی منابع
گاهی مطالب مهم و اختالفی است ،در نتیجه عالوه بر ذکر منبع ،به تعدد دست اولبودن آن هم نیاز است

تا اتقان آن نزد خواننده روشــن شــود و بتواند آن را بپذیرد ،اما در مواردی مثل دروس  10و  11و  12از کتاب فرق
تشیع ،ارجاعات بسیار کم بوده و منابع مکفی معرفی نشدهاند.
کمبودن منبع گاهی نقاط قوت مطلب را زیر سؤال میبرد؛ مثل درس  15کتاب فرق تسنن که کمبودن منابع
ً
و ارجاعات ،موجزبودن آن را خدشهدار میکند و گاهی به اعتبار مطلب لطمه وارد میکند .مثال در سه درس
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آخر کتاب «فرق تســنن» ،بهخصوص درس بیســتم بهوضوح دیده میشــود که دو صفحه بحث از قیاس ،دو
صفحه بحث از استحســان و بحث اجماع و تمام آرائی که به امامیه نســبت داده شــده است ،بدون منبع و
ارجاع است که به اعتبار مطالب خدشه وارد میکند.

ب) نقد محتوایی
نقد محتوایی به این معناست که جدا از ساختار و ارکان اصلی مقدمه به بحث و بررسی از محتوای علمی
ً
و مباحــث مطرحشــده پرداختــه شــود .مثال اینکــه آیا مطالب به نحو درســتی پــرورش داده شــدهاند ،اصل بر
موجزگویی اســت یا توضیح واضحات و اضافات؟ آیا مباحث غیرضروری نیز بیان شــدهاند یا خیر و به طور
کلی صحت محتوای مطالب ارزیابی میشود.

موجزگویی یا اطاله کالم؟

ً
لبــودن ،اختصار نیز
در بعضــی مــوارد مباحــث بــه نحو کامال کارشناسیشــده بیان شــدهاند کــه در عین کام 

رعایــت شــده کــه خواننده در کمترین فرصت کاملترین اطالعات را به دســت مــیآورد ،اما در مقابل گاهی
مطالب غیرضروری مورد تبیین واقع شده یا موارد الزم بیش از حد نیاز مطرح میشوند.

موجزگویی
برای نمونه مبحث «تاریخ پیدایش لفظ اهل ســنت» خیلی موجز و عالی بیان شــده اســت ،به طور ی که در
کمترین وسعت به اکثر مطالب مهم اشاره شده و ترتیب منطقی خوبی دارد.
درس  16 ،15و  17از کتــاب فــرق تســنن نیــز دارای نظــم منطقــی مطالــب و رعایت ارتباط عناوین اســت که
اطالعــات الزم بــه صــورت مختصر و به نحو موجز و مکفی ،به زبانی ســاده و روان و در حد وســع این کتاب و
در راستای هدف کتاب آمده است که خواننده را بدون خستگی ذهنی به آشنایی با فرقه وهابیت رهنمون
میشود.
نمونه دیگر از موجزگویی درس نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم فرق تشــیع که در مقام معرفی فرقۀ زیدیه اســت،
بســیار دارای ترتیــب منطقــی و نظــم خوبــی بــوده و چینش مطالب بــه گونهای اســت که خواننــده مطالب را
بهخوبــی دنبــال میکند و بدون اینکه گیج شــود و نیــاز به مرور مطالب پیدا کند ،فرقۀ زیدیه را میشناســد و
لذت هم میبرد .عالوه بر اینها دروس سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم فرق تشیع دروس خوب و کاملی است
کــه نویســنده در عیــن مختصرگویــی به همــۀ مطالب الزم اشــاره کرده اســت و خواننده را ســردرگم نمیکند.
مطالب ضمیمه تشیع نیز مطالبی خالصه و منطقی هستند.

اطاله کالم
در مقابل گاهی توضیح و شــرح و بســط کالم بیش از حد نیاز صورت گرفته اســت که هم اذیت کننده است
و هم اصل مطلب را از دســت خواننده خارج میکند .ضمن اینکه گاهی مطالب زائد در حد یک پاراگراف
اســت ،اما گاهی در حد یک درس اســت .شــرح و بســط غیرمعمول گاهی گویای تخصص نویسنده در این
موضــوع خــاص مثــل درس هفتــم از کتاب فــرق تســنن «معتزله» اســت که همین امــر باعث میشــود اعتبار
مطالب مورد خدشه قرار گیرد .به نظر میرسد طرح درس هفتم ضرورتی نداشت؛ زیرا امکان داشت که این
مهم دیگر که به صورت موجز آورده شده بود ،خیلی مختصر و در چند خط بیان
مبحث را نیز عین مباحث ِ
ً
شود و درس جدید و اختصاصی برای این مطالب تعریف نشود؛ خصوصا با توجه به اینکه این افراد یکدیگر
را رد و نقض کردهاند .با این حال چطور میتوان همۀ این عقاید مخالف را به معتزله نسبت داد؟!
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نمونۀ دیگر از اطاله کالم در کتاب فرق تسنن ،درس هشتم صفحات

فرق تســنن» دارد یا نه؟! این در حالی اســت که فرق مهمی همچون

 94الی  95اســت که اگر فقط دو خط آخر میآمد و داســتان زندگی

«ماتریدیه»« ،بهائیه» و غیره در حدود حداکثر  8الی  9صفحه به آنها

احمد بیان نمیشد ،هیچ لطمهای به بحث نمیخورد ،بلکه ارتباط

پرداخته شــده اســت .این مســئله در درسهای هجدهم ،نوزدهم و

مطالب نیز حفظ میشــد .نمونۀ دیگر درس ســیزدهم از کتاب فرق

بیســتم نیز مشــاهده میشود؛ زیرا با توجه به معنای فرقه که در درس

تســنن اســت که معلوم نیســت دلیل بیان تمام اعتقادات آن هم به

اول صفحۀ  21آمده است و عنوان کتاب که «آشنایی با فرق تسنن»

طــور مفصل چیســت؟ آیــا هم ه مطالب باید میآمد یــا فقط به نقاط

اســت ،سؤال این است که بحث از «مذاهب فقهی» چه جایگاهی

تمایز (مثل پاراگراف آخر صفحۀ  )142اکتفا میشد؟!

در ایــن کتــاب دارد؟! بر فرض وجود ضــرورت ،آیا ارائه بحث ضمن

ً
موارد دیگری نیز وجود دارد مثل درس شــانزدهم که کال پنج صفحه

یک درس کافی نیست و نیاز به طراحی سه درس دارد؟!

است ،اما مقدمهای دو صفحهای برایش آورده شده است یا مطلب
«پیدایــش مذاهب فقهی» (صفحۀ  ،)188فقط اطاله کالم اســت و

ارائــه مباحــث خــارج از موضوع و هدف ،مشــکل کجفهمــی یا عدم
ً
درک اهمیت مبحث یا ادراک موضوع و  ...را نیز به دنبال دارد؛ مثال

بس .درس یازدهم فرق تشــیع نیز علیرغم چینش خوب و واضحی

یشــود که
از مطالــب درس هفتــم کتاب فرق تســنن ســؤال مطرح م 

که دارد ،دچار دو اشکال طوالنیبودن و تکرار بعضی مطالب است.

تعییــن اینکه هر یک از عقایــد معتزله (که در درس قبل مفصل بیان

گاهــی وجــود پاراگرافهــای اینچنیــن طوالنــی ،خــاف بالغــت و
فصاحــت کالم اســت و خواننــده را خســته میکنــد؛ مثــل صفحــه

دخلی به هدف کتاب که معرفی فرق اهل تسنن است دارد؟

 44از کتــاب فــرق تشــیع تحــت عنــوان «دوران خالفت امــام علی و

موارد دیگری از این دست وجود دارد:

تشیع» که مطلب به درازا رفته است و گاهی اطاله کالم از آن جهت

بیــان حدیــث افتراق بــه تفصیل .آیا جــای بیان این موضــوع در این

اســت که مناســبتی میــان مطالب وجــود ندارد؛ مانند درس هشــتم

کتاب اســت؟ اگر پاســخ مثبت است الزم است ربط مسئله واضح

فــرق تشــیع کــه هفت صفحــه درباره متکلمــان بزرگ شــیعه مطلب

شــود تــا خواننــده دلیل بیــان این مطلــب را درک کرده و بــه آن بهای

آمــده اســت .در بعضی مــوارد مثــل صفحــه  79در دو پاراگراف اول

الزم را بدهد.

مطلب به مقدار زیادی طول و تفصیل پیدا کرده است .آیا این همه
با «آشنایی با فرق تشیع» چه مناسبتی دارند؟

مدیریت محتوا

بیــان مهمتر یــن آثــار هر یــک از مذاهــب فقهی ،بــه گونهای کــه از هر
کــدام بــه ده مــورد اشــاره شــود (صفحــات  194الــی  ،)201خــارج از
رسالت این کتاب است.

در محتــوای دو کتــاب بــا وجــود نقــاط مثبتــی کــه بــه آن اشــاره
شــد ،ایراداتــی نیــز مشــاهده میشــود .بیــان مباحــث غیرضــروری،
نامعلومبــودن منظــور نویســنده در برخــی مــوارد ،فرقهانــگاری بــدون
دلیــل و تناقضگویــی از جملــه مســائلی اســت کــه در این قســمت

در نقد آراء ماتریدیان ذیل مبحث امامت (صفحات  147الی )148
آنقدر اطناب شــده اســت که مطلب اصلی و هدف کتاب نادیده
گرفته میشود و به اصطالح بحث از دست خارج شده است.

ابهام در منظور مطالب

بررسی میشود.

در برخــی موارد منظور کتاب مشــخص نیســت؛ یعنــی مطلبی بیان

بیان مباحث غیرضروری
مواردی مشــاهده میشــود که مطلب از اصل بحث منحرف شــده و
ً
به بیان مطالب غیرضروری کشــیده شــده اســت؛ مثــا آخر صفحه
 54و  55محوریــت مســئله بــه جــای اینکــه روی تعریــف مرجئــه
و تاریــخ تطــورات مرجئــه باشــد ،روی ابوحنیفــه اســت یــا در درس
ً
هجدهم که حجم نســبتا زیادی هم دارد و حدود ده صفحه اســت،
به بیان تعریف مذهب ،فقه و اجتهاد پرداخته شــده اســت و بعد از
آن به بیان ویژگیهای فقه و اقسام اجتهاد پرداخته است که معلوم
ً
نیســت آیــا واقعــا این مطالب ارتباطــی با موضوع کتاب «آشــنایی با
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شــده و بــه توضیــح درباره آن پرداخته شــده اســت .هنــگام مطالعه
برای خواننده سؤال پیش میآید که منظور چیست؟ آیا این مطلب
جدیــدی اســت؟ آیا با اصل بحث مرتبط اســت یــا فقط یک ارتباط
ن هــم ایجــاب نمیکنــد اینقدر تخصصــی وارد
کوچکــی دارد کــه آ 
بحث شــود؟ این نحو خروج از مطلب اصلی و بس ـطدادن مســائل،
موجــب ابهــام در منظور کتاب شــده و مخاطب را با مشــکل مواجه
مینماید .برای نمونه در درس پنجم فرق تشیع معلوم نیست کتاب
درصــدد بیــان زندگینامه یا معرفــی امامان معصوم(علیهمالســام)
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است یا تحوالت شیعه را میخواهد بررسی کند؟!
دالیــل متفاوتــی موجب ابهام در منظور میشــود .گاهی چون منشــأ
نامعلومبــودن منظــور ،عدم عنوان اســت ،برای رفــع ابهام فقط کافی

اســت عنــوان داده شــود .بــرای نمونــه در درس  19و  20فــرق تشــیع
ابتدای هر دو درس ،دو صفحه مطلب اســت که معلوم نیســت چه
هدفی را دنبال میکند چون عنوان ندارند.

جملــه آمــده اســت« :شــیعه معتقد اســت که بعثــت انبیــاء همواره
واجــب اســت بــه نحوی کــه خالیبــودن هیچ زمانــی از پیامبــر جایز
نیست» و در دو خط بعد «شیعه اثناعشری همانند سایر مسلمانان
بــه ختــم نبــوت در حضرت محمــد(ص) معتقد اســت کــه »...؛ آیا
جملۀ اول درست است؟ بر فرض صحت آیا این دو با هم متناقض
ً
نیســتند؟! ممکن اســت نویســنده به دو نظــر کامال متناقض اشــاره
ن دو متفاوتانــد و ارجــاع داده شــدهاند
کنــد ،ولــی چــون ناقــل ای ـ 

گاهــی عــدم مدخــل و توضیــح مقدماتــی بــرای شــروع بــه مبحــث،

مشــکلی متوجه نویســنده نمیشــود ،ولــی ا گــر متناقضگویی بدون

موجب ابهام در مطلب میشــود ،مانند مطالب صفحۀ  199کتاب

ارجاع باشد ،نشاندهنده خلط مطالب است.

فــرق تشــیع که خیلی متقن به نظر نمیرســند و نیــز تمایزی که میان
علویان ترکیه و علویان ســوریه گذاشــته شــده است ،در درس کامل
مشــخص نشــده اســت .بحث «علویان ســوریه» در درس «نصیریه»
و «علو یــان ترکیــه» در درســی جــدا آمــده اســت کــه خوب بــود دلیل
ً
آن بیــان میشــد ،خصوصــا که در میــان درس نصیریه یــک دفعه به
بیــان عقایــد علویان ســوریه در صفحۀ  217تحت عنــوان «آموزهها»
پرداخته شده است که خواننده متوجه دلیل آن نمیشود.

فرقه انگاری بدون دلیل
در بعضی موارد نام گروههایی به عنوان فرقه مطرح شــده اســت ،در
حالــی که هیچ توضیحی دربارۀ فرقهبودن آن ارائه نشــده اســت و به
نظر نمیرســد جزء فرقههای کالمی باشــد .برای نمونه عثمانیه یکی
از ایــن موارد اســت؛ زیرا طبق مبنای کتاب کــه فرقه عبارت دیگری
از مذاهــب دانســته شــده و مذهــب نیــز در صفحۀ  184کتاب ســه

گاهی تناقضگویی به صورت خلط مباحث صورت گرفته اســت.
بــرای نمونــه در کتــاب «فــرق تســنن» صفحــۀ  97ذیــل بیــان اصول
اعتقــادی احمــد بن حنبل ،چهاردهمین و آخریــن مورد (مورد «ن»)
ً
«مســح بــر خفیــن در ســفر و حضر جایز اســت» .آیا واقعا این مســئله
جــزء اصول اعتقادی اســت؟ یا فقط یک اختالف فقهی اســت؟! و
اگــر این اختــاف فقهی جزء اصول اعتقادی اســت ،چرا اختالفات
فقهی دیگر مطرح نشدهاند؟!

مدیریت نتیجه
از یک کتاب مفید انتظار میرود تا ضمن ارائه دیدگاههای مختلف
بــه نقــد همه آنها پرداخته شــده و نظر موافق یا مخالف اعالم شــود و
در نهایت ضمن جمعبندی نظر نهایی آورده شود .در این دو کتاب
ً
معموال این اتفاق نیفتاده است که به مواردی از آن اشاره میشود.

شرط دارد ،آنگاه نمیتوان عثمانیه به معنای طرفداران عثمان را به

 .3-1ارزیابی دیدگاهها

عنوان یک فرقه نامگذاری کرد ،بلکه این هم مثل مرجئه در گامهای
ً
ً
نخســتین صرفا سیاســی اســت؛ خصوصا که در خط اول درس هم

در این دو کتاب گاهی ادعایی مطرح شــده و از آن به ســادگی عبور
شــده اســت .در این صورت مخاطب منتظر اســت ببیند آیا ردی بر

بــه این مطلب اعتراف شــده اســت .عالوه بــر آن در کتب دیگر مثل

ایــن ادعا مطرح میشــود و اگر ردی مطرح نشــود ناخودآ گاه حکم به

اصــول و تار یــخ الفــرق ،موســوعة المیســره فــی االدیــان والمذاهب و

پذیرش آن ادعا میکند .برای نمونه در درس هشتم ،صفحات  94و

المذاهب االســامیه و بحوث فی الملل و النحل ســبحانی فرقهای

 95از کتاب فرق تســنن معلوم نیســت این ادعا مورد پذیرش هست

با این نام معرفی نشده است.

یا نه!

تناقضگویی

گاهی نیز دیدگاههای مختلف بیان شده ،اما بدون بیان نظر مختار

ً
گاهــی بــه نظــر میرســد مطالــب دارای تناقــض هســتند؛ مثــا در

و بدون ارائه دلیل به توضیح یکی از دیدگاهها پرداخته شــده اســت

اول درس (صفحــۀ  )27فــرق تشــیع ،دو جملــۀ بــه نظــر
ِ
پاراگــراف ِ

و این خود حا کی از تأیید نویسنده است ،در حالی که شاید منظور

متناقض پشــت هم گفته شــده اســت« :باید شــیعه را همزاد اســام

این نیســت و اگر هم منظور انتخــاب همین دیدگاه بوده الزم بود که
ً
دلیــل انتخــاب این دیــدگاه توضیح داده شــود .مثــا در درس  17از

پدید آمد».

کتاب فرق تشیع ،ذیل مبحث انواع غلو ،اقسام مختلفی ذکر شده،

در درس هفتــم فــرق تشــیع در صفحــۀ  70ذیــل مــورد « .3نبوت» دو

انتخاب یکی از
ولی بدون ارزیابی بهترین نوع تقســیمبندی و دلیل
ِ

دانســت»« .پــس از رحلــت پیامبر اســام ... ،دو حــزب متفاوت ...

آنها به بیان یکی پرداخته شده است.
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گاهی نیز دیده میشود که نظرات مختلفی مطرح میشود و بدون انتخاب یکی از آنها رد شده و رها میشود.
ایــن شــیوه نیز مخاطــب را بالتکلیف میگذارد .برای مثــال در مورد ادواربندی تاریخــی معتزله دو روش ارائه
شــده اســت ،ولی هیچکدام ارزیابی نشــده اســت؛ پس معلوم نیســت کدامیک مورد تأیید نویسنده است و
ً
نقاط قوت و ضعف هر کدام روشــن نیســت! خواننده هر چند معتقد شــود که مثال دوره اول بهتر و کاملتر به
ً
نظر میرســد ،ولی نیاز به تأیید دارد؛ خصوصا اینکه یکی از تقســیمبندیها (تقســیمبندی دوم صفحۀ )70
ایراداتی دارد:
به جای توضیح دورهها و وقایع آن به شمردن اسامی شخصیتهای هر دوره پرداخته شده است.
در انتهــای دوره «شــرح و تعلیــم» گفتــه شــده« :ایــن دوره نیز هماننــد دوره قبلی به عصر طالیــی معتزله تعبیر
شده است» ،این جمله غلط است؛ چون دوره قبلی دوره رونق و ظهور بود و دوره رونق و ظهور نمیتواند دوره
طالیی باشد ،مگر اینکه منظور قابلیت تعبیر باشد.
وجه تسمیه دوره انتقال معلوم نشده است.
اگر بنای کتاب بر عدم نقد باشــد ،باید با ذکر دلیل آن را توضیح دهد و این رویه را در همه جا داشــته باشــد؛
زیــرا نمیتــوان بــدون ذکر دلیل متفاوت عمل کند .برای مثــال در صفحات  141و  142در پاراگراف آخر ،ذیل
مبحث صفات الهی نقدی وارد شــده اســت .با مالحظۀ این نقد ،این مفهوم به ذهن میرســد که تا بدینجا
تمام عقاید ماتریدی بدون هیچ نقدی مورد پذیرش است .در غیر این صورت یا اینجا نباید نقد میآمد یا در
بقیۀ جاها عدم تأیید میآمد تا این شبهه ایجاد نشود.
ً
یشــود؛ مثال در کتاب فرق تسنن،
عدم بیان نقطهنظر نویســنده گاهی موجب شــک و تردید در اصل بحث م 
درس هشتم ،صفحات  94و  95تا آخر هم معلوم نمیشود آیا نظاممندیای که ابتدا وجود نداشت به وجود
ً
یشــود که باالخره عقاید اصحاب حدیث
آمد یا خیر؟ یا مثال در طول مطالعۀ درس مدام این ســؤال مطرح م 
همان عقاید احمد بن حنبل است که به طور کلی موضوع درس قرار گرفته است یا اینکه تمایزاتی دارند؟!
در مواردی ادعای نقد مطرح شــده ،اما در عمل نقدی صورت نگرفته اســت .ذیل عنوان عقاید (صفحۀ 40
فرق تشــیع) خط ســوم« :ما نیز به پیروی از این بزرگان این دو اندیشــه را نقد میکنیم .شیخ طوسی  .»...طبق
بیــان نویســنده قرار شــد خود به نقد بپردازد ،اما بیان شــیخ طوســی را نقــل کرده و بدون اینکــه دیدگاه خود را
مطرح یا تأیید کند از آن گذشته است.

 .3-2جمعبندی و نتیجهگیری از مباحث
یشــود ،در نهایــت انتظار میرود مطالب جمعبندی شــده و
وقتــی بحثــی مطرح شــده و آراء مختلف بیان م 
نتیجهگیــری شــوند تــا در نهایت مطلب مفیدی حاصل شــود .بــرای نمونه در درس  14از کتاب فرق تســنن،
ذیــل عنــوان «ســلفیه» بحــث دربارۀ تعیین معنای اصطالحی ســلفیه اســت ،اما پس از ذکر حــدود  5دیدگاه
مختلف در این رابطه ،مســئله رها شــده و بدون نتیجهگیری یا تأیید یکی از معانی ،مطلب منحرف شــده و
با مطلبی دیگر درس تمام میشــود .این امر موجب پراکندگی ذهن مخاطب شــده و نتیجهگیری توســط او را
مختل مینماید.
گاهی عدم جمعبندی موجب میشــود که نویســنده خود به انتهای کار نرســیده و مطلب را ناقص رها کند
و متوجه نقصان آن نشــود ،در حالی که اگر جمعبندی صورت گیرد ،هم کمبودها و کاســتیهای کار معلوم
میشــود و هــم مخاطب ســردرگم نمیشــود .برای نمونــه در درس ضمیمــه از کتاب تشــیع ،در نهایت معلوم
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نمیشود که سر این فرقه چه میآید؟! بله در درس بعد مشخص میشود ،ولی بهتر بود یا ارجاع به درس بعد
داده میشد یا اینکه به صورت خیلی مختصر به عاقبت آن اشاره میشد.

مدیریت مخاطب
دستورالعمل استاندارد در تألیف هر اثری این است که در هر موضوعی ابتدا به تبیین واژگان پرداخته شود و
با در نظر گرفتن سطح علمی و نیاز مخاطبین و با توجه به اصل موضوع و عدم ورود تخصصی به دیگر علوم
و با حفظ وحدت رویه در سراسر کتاب مطالب تدوین یابند.

 .4-1تعیین سطح مخاطب
عــدم تعییــن مخاطــب و یــا عدم وفــاداری به ســطح علمی مخاطب ،مشــکالت جــدی را به دنبــال خواهد
ً
داشــت .مثال در بســیاری از موارد این دو کتاب به نظر میرســد سطح علمی مخاطبان یا در نظر گرفته نشده
اســت یا وحدت رویه در مخاطبشناســی رعایت نشــده اســت .برای نمونه گاهی به نظر میرسد مخاطبان
ً
افراد کامال بیاطالع از مباحث کالمی ،تاریخی و اعتقادی هســتند ،ولی گاهی مثل بحث «صفات ثبوتیه»
در صفحۀ  76و «کمون و بروز و طفره» در صفحۀ  87مخاطب یک فلسفهدان تلقی شده است.
ً
عدم اشــراف نویســنده بر سطح علمی کتاب و خارجشدن او از محدودۀ مشخص ،قطعا منجر به سردرگمی
و عدم فهم مخاطب خواهد شد که به طور حتم مورد دلخواه وی نیست.

 .4-2تعریف و تبیین واژگان
از نــکات مهــم در هــر تحقیق و تألیفی این اســت که مؤلف تمام واژهها را معناشناســی کــرده ،تعریف نموده
و تبییــن کنــد .از مهمتریــن واژههایــی کــه باید تبیین شــود ،واژههای موجــود در عنوان کتاب یا مقاله اســت.
نمونۀ مثبت آن در درس اول از کتاب فرق تشــیع دیده میشــود که مؤلف پس از ذکر معنای لغوی به معنای
اصطالحی پرداخته و پس از آن معانی مختلف را ارزیابی کرده است.
عدم ارائه تعریف از واژههای عنوان کتاب و بیان تمایز آن با دیگر واژههای معادل ،ضربۀ بزرگی به مقصود زده
و مخاطــب کتــاب را با مشــکالتی مواجه مینماید .برای نمونه در ایــن دو کتاب مورد بحث ،واژۀ «فرق» جزء
عناوین اصلی محسوب شده و مخاطب قبل از هر چیز نیاز دارد که معنای مورد نظر از این واژه را بداند .پس
اصل تعریف روی کلمه «فرق» که عنوان کتاب است متمرکز شود و بار
در درس اول فرق تسنن بهتر است که ِ

معنایی بقیۀ الفاظ مشابه با آن مقایسهشود .عالوه بر آن «ویژگی فرقه» نیز نیامده است .در مقابل به حدیث
ً
افتراق که ارتباط مستقیمی با موضوع ندارد زیاد پرداخته شده است یا تعریف «مذهب» اصال نیامده است
در حالــی که شایســته اســت حداقل یک مــورد از تعاریف موجود و تعریف ارتکازی ذهن نویســنده ذکر شــود
یــا حداقــل تفــاوت فرقــه بــا مذهب بیان شــود .البتــه تعریف مذهــب در درس  18آمده اســت ،امــا اگر کتاب
میبایست به بحث از مذاهب بپردازد که الزم است در مبحث تعاریف ،مذاهب تعریف شوند و اگر کتاب
ً
فقط به بیان «فرق» اختصاص دارد ،پس این ســؤال مطرح میشــود که اوال تفاوت فرق و مذاهب در چیســت
ً
و ثانیا چرا مذاهب فقهی در آخر کتاب بهطور کامل مطرح شدهاند؟ مناسبت آن چیست؟

بیان و توضیح مکفی
در بیان و توضیح مطالب مهم اســت که هم توضیحات کم و غیرقابلدرک نباشــد و هم زیاد و خســتهکننده
نباشــد ،امــا در ایــن دو کتاب گاهی توضیحــات الزم از قلم افتادهاند .برای نمونــه در صفحۀ  75ذیل عنوان
اول (تبییــن رابطــه ذات و صفــات الهــی در صفات ثبوتی) ســه رابطۀ «عینیت»« ،نیابــت» و «احول» نام برده
شده است ،ولی فقط دربارۀ «احوال» توضیح داده شده است و به دلیل عدم ذکر دلیل اینکه چرا فقط یکی
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از سه واژه تعریف شده است ،به نظر ترجیح بالمرجح میرسد.
از مــوارد دیگــری کــه بــه نظــر میرســد از قلم افتاده اســت اینکــه در کتــاب فــرق تســنن درس دوازدهم تحت
ً
عنوان «روابط ماتریدیان با ســایر فرقهها» ،ارتباط ماتریدیان با شــیعه بیان نشــده اســت .حال یا اصال روابطی
نداشتهاند یا روابط مناسبی نداشتهاند و یا ...؛ به هر حال حداقل اشارۀ به آن مناسب به نظر میرسد.
این مسئله گاهی به واقعیت خدشه وارد میکند و اگر کتاب جنبۀ اعتقادی هم داشته باشد ،ممکن است
حتی مخاطب را دچار شــک و تردید در اعتقاداتش نماید .برای مثال در درس هفتم فرق تشــیع ،ذیل عقاید
شــیعۀ اثناعشــری توضیحاتــی آمــده اســت .این مســئله حســاس اســت و نمیتوان با ایــن ادعا که نویســنده
نمیخواهد جانبداری کند از کنار مســئله رد شــود ،بلکه یا باید بهطور کل گفته شــود که نویســنده در مقام
دفاع از هیچ اعتقادی نیست یا اگر قرار است از عقاید دفاع شود ،باید حق مطلب ادا شود و با ارجاع به منابع
اصیل شیعه این کار انجام شود .چنانچه برای هر فرقه و مذهب دیگری باید همین مسئله مورد توجه باشد،
ولی متأســفانه با اینکه مصنف وارد دفاع شــده ،اســتدالالت ضعیف و ســطحی بیان شــده و دالیل ناقص و
ً
گاه به نظر اشتباه است .مثال قسمت «»1 .4
ً
در مقابــل گاهــی توضیحــات بیش از حد نیاز و ماللآور شــدهاند .مثال در کتاب فرق تســنن درس چهاردهم،
مطالبی که ذیل عنوان «عقاید ابن تیمیه» آمده است خستهکننده و بسیار طوالنی شده است.

 .4-4ورود تخصصی به دیگر موضوعات
یشــود .در
عــدم نظــارت بــر پایبندی به موضوع کتاب از دیگر معضالتی اســت که در این کتاب مشــاهده م 
کتابی که به عنوان درسنامه تدوین میشــود شایســته اســت که دروس دارای انســجام باشــند؛ یعنی دروس
بــه گونــهای طراحی شــوند که بدون مــالآوری خواننده را به هدف اصلی برســاند ،امــا در این کتاب بعضی
دروس بســیار تخصصی به علم رجال پرداختهاند (مثل درس هفتم و یازدهم) و بعضی بســیار تخصصی به
بیــان علــم کالم پرداختهانــد (مثــل درس ششــم و دهم) ،این در حالی اســت که کتاب در مقــام معرفی تمام
فرق شــیعه و اهل ســنت اســت و نیازی به ورود تخصصی در حوزه اعتقادات و رجال فرق نیســت و حداکثر
یشــود که
میبایســت به معرفی اجمالی برخی اعتقادات متمایز آنها بپردازد .این اختالط مباحث موجب م 
روح کتاب قابل دستیابی نباشد و خواننده در انتها به این نتیجه میرسد که یا نویسنده فقط به جمعآوری
پرداختــه نــه تألیــف یــا اینکه نویســندۀ کتاب فرد واحدی نبوده و نویســندگان نیــز هر کدام با مبانــی خود و با
توجــه بــه تخصص ،عالیق و ســایق خود مطالب را جمعآوری نمودهانــد و در نتیجه وحدت رویه در تدوین
دروس وجود ندارد.

ج) نقد نگارش
کتــاب بــه لحاظ رســمالخط و نگارش نیز ایــرادات زیادی دارد .عمــدۀ ایرادات کتاب در ایــن زمینه عبارت
اســت از :عدم رعایت دســتور زبان فارســی ،ارجاع نادرســت ضمایر ،اســتفاده نادرســت از عالئم نگارشــی،
جمــات و عبــارات نامأنــوس و طوالنی و عدم رعایت وحدت رویه نگارش در طــول متن .به دلیل جلوگیری
از اطناب در نوشتار از آوردن مصادیق این موارد میگذرم .امید است این نوشتار در بهبودبخشی به چاپ و
انتشار متون درسی دینی مؤثر باشد.
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کارنامه علوم و فنون مخطوطات در ایران
مصطفی مطبعه چی اصفهانی
چکیــده :رســاله هــای فارســی خطــی محفــوظ در کتابخانــه آســتان قــدس و دیگــر کتابخانــه
هــا در قالــب مجموعــه ای بــه نــام رســائل خطــی فارســی ،بــه همــت نجیــب مایــل هــروی و بــا
همــکاری گــروه تصحیــح متــون آن بنیــاد ،بــه رشــته طبــع درآمــده اســت .ایــن مجموعــه در
قالــب دفترهــای اول تــا دوازده از ســال  1368تــا  1392مجموعــا در  3133صفحــه وزیــری
منتشــر شــده اســت .نویســنده در نوشــتار حاضــر ،گزارشــی از دفاتــر مذکــور بــه دانشــوران علــوم
و فنــون مخطوطــات ،ارائــه مــی کنــد.
کلیــدواژه :رســائل خطــی فارســی ،رســاله هــای فارســی ،رســاله هــای خطــی ،نجیــب مایــل
هــروی ،رســاله هــای فارســی خطــی.
مثرات العلوم وفنون املخطوطات يف إيران
مصطىف مطبعهچي أصفهاين
ّمت يف الفتــرة األخيــرة طباعــة كتاب باســم الرســائل ّ
ّ
الفارســية ،وقد
اخلط ّية
اشــتمل الكتــاب عىل جمموعــة من الرســائل ّ
ّ
اخلط ّية الفارســية املوجودة يف
مكتبــة العتبة ّ
املقدســة الرضو ّية وغيرها مــن املكتبات ،وذلك جبهود جنيب
ّ
اإلسالمية
مايل هروي ومساعدة فر يق تصحيح النصوص يف مركز البحوث
التابع لتلك العتبة.
ً
ّ
دفترا تواىل نشــرها يف الفترة ّ
املمتدة
وتتألــف هــذه املجموعــة من اثين عشــر
بــن َ
ّ
الشمســية ،وبلــغ جمموع صفحات هــذه الدفاتر
ســنت  1368و 1392
 3133صفحة من القطع الوز يري.
ً
ّ
ّ
املختصني يف علوم
يقدم الكاتب يف مقاله احلايل تقر يرا عن هذه الدفاتر إىل
وفنون املخطوطات.

ّ
ّ
ّ
الفارســية ،الرســائل
الفارســية ،الرســائل
األساســية :املخطوطــات
املفــردات
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلط ّية ،جنيب مايل هروي ،الرسائل الفارسية اخلطية.
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A Report of the Techniques of Manuscripts in Iran
By: Mustafa Matba›echi Isfahani
Abstract: The Farsi manuscripts kept in Astan-e
Qods library and other libraries have been published
in the form of a collection named the Farsi Manuscripts by Najīb Māiel Heravi in cooperation with a
text correction group of Astan-e Qods library. This
collection consists of 12 chapters, from1386 to 1392,
and all in all has 3133 medium octavo pages. The
author of this paper is going to provide a report of the
aforementioned chapters for the scholars of manuscripts techniques.
Key words: Farsi manuscripts, manuscripts, Najīb
Māiel Heravi.
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کارنامه علوم و فنون
مخطوطات در ایران

سیدمصطفی
مطبعهچی اصفهانی

گاهنامه« :مجموعه رسائل خطی فارسی»( ،دفتر اول -1368
دفتر دوازدهم )1392
اهتمام به تاریخ علوم و فنون ،منظومهای از یک دانش خاص را ترسیم میکند که چگونگی بدایت ،مراحل
رشد ،طبقات ،شاخههای آن علم ،آراء و نظرات مطرحشده در آن و سهم دانشوران هر مرحله در بالندگی آن
علم و وضعیت کنونی هر علم به نحوی مطلوب آشکار میگردد و دانشوران درمییابند که کوشش گذشتگان
چه بنای باشــکوهی را اســتوار ســاخته و کاســتیهای پیشینیان چه بوده و بایســتگیهای امروز در آن شاخه
علم چه میتواند باشد .بنابراین به منظور تمهیدی بر تدوین تاریخ علوم و فنون مخطوطات در یکصد سال
اخیــر ،نشــریات ،گاهنامههــا ،ویژهنامهها ،یادنامهها ،همایشهــا و  ...که به این موضــوع پرداختهاند معرفی
خواهند شــد .از این جمله اســت «مجموعه رسائل خطی فارســی» که به همت حضرت استاد نجیب مایل
هروی(حفظه اهلل) در بنیاد پژوهشهای آســتان قدس بنیان نهاده شــد و با همکاری گروه تصحیح متون آن
بنیاد ،رسالههای فارسی خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس و دیگر کتابخانهها بهتدریج تصحیح و در
ً
قالب دفترهای اول تا دوازده از  1368تا 1392ش ،مجموعا در  3133صفحه وزیری منتشر شد.
اکنون گزارشی از دفاتر مذکور به دانشوران علوم و فنون مخطوطات تقدیم میشود.

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر اول)؛ گــروه تصحیــح متــون معــارف اســامی ،مشــهد ،بنیــاد
پژوهشهای آستان قدس ،1368 ،وزیری  200ص.
 .1اسرار الوحی ،مؤلف مجهول ،تصحیح علیاکبر الهی خراسانی .ص  3تا .17
تصحیــح نســخه فارســی از مجموعــه خطــی ش  1709کتابخانه اســعد افندی ترکیــه به نام اســرار الوحی که
ً
ترجمــهای اســت به فارســی از حدیــث معراجیه توســط مترجمی مجهول کــه ظاهرا در 723ق کتابت شــده
است .متن عربی حدیث نیز به نقل از ارشاد القلوب دیلمی و بحاراالنوار مجلسی ضمیمه شده است.
 .2رســاله حجازیه ،ابواالشــراف محمد بن حســین بن علی حســینی یزدی م 762ق ،تصحیح محمدجعفر
یاحقی .ص  27تا .45
تصحیح رســالهای فارســی در ضمن نســخه ش  4289آســتان قدس که ســفرنامهای اســت از یزد به مکه و
مدینه از طریق عراق و شــرح کاســتیها و نواقص حج که به خط محمد سجســتانی در 765ق کتابت شده
است.
 .3تفســیر کلمة التحلیل (تهلیلیه) ،ســیدعزیزاهلل حسینی اردبیلی قرن 10ق ،تصحیح نجیب مایل هروی.
ص  46تا .59
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تصحیح نســخه فارســی ش  59تفســیر آســتان قدس در شرح کلمه

شــرحی بــر احــوال و آثار مؤلــف و تصحیح نســخه فارســی ش 932

ال اله اال اهلل که به خط محمد آیتی در 963ق کتابت شده است.

آســتان قــدس (نــک :فهرســت آســتان قــدس ،ج  ،4ص  )220و

 .4رســاله در تحقیــق عدالــت ،محقــق دوانــی م 908ق ،تصحیــح
نجیب مایل هروی ،ص  60تا .72
تصحیــح رســالهای فارســی از مجموعــه خطــی ش  111-110و ش
 7223آستان قدس در باب عدالت.

این رســاله در کتاب ذیل نیز تصحیح و منتشر شده است« :احیاگر

 .9مخمس طغرا در مدح امام علی(ع) ،طغرای مشهدی م1078ق،
تصحیح محمدرضا اظهری .ص  168تا .182
تصحیح رسالۀ فارسی از مجموعه خطی ش  4341کتابخانه ملک
که مخمس بلندی است در  118بند.

میراث ،یادنامه اســتاد عبــداهلل نورانی (م1390ش) ،بــه اهتمام احد

 .10نامههــای تاریخــی ،تصحیــح نجیــب مایل هــروی .ص  183تا

فرامــرز قراملکــی و مســتانه کا کایــی ،تهــران ،خانــه کتــاب.»1391 ،

.194

تصحیــح «رســالهای در عدالــت» ،جاللالدیــن محمــد بــن اســعد
دوانــی(م908ق) ،بــه کوشــش ســحر کاونــدی ،ص  519تــا .544
(تصحیح رساله فارسی مذکور طبق نسخه ش  5180/42کتابخانه
مجلس و ش  1075آستان قدس و ش  1021/5دانشگاه تهران انجام
شده که در آن به تصحیح و نشر این رساله توسط استاد مایل هروی
در سال 1368ش اشاره نشده است).
 .5تحفــة العباســیة ،ابوالقاســم جیالنــی قمــی م1231ق ،تصحیح
مرتضی رحیمی .ص  73تا .107
تصحیــح نســخه فارســی ش  2711آســتان قــدس (نــک :فهرســت
آســتان قدس ،ج  ،5شــماره  .)543رسالهای است که میرزای قمی
بــه درخواســت عباس میــرزای قاجــار(م1212ق) در تشــویق مردم به
جنگ با لشــکر متجاوز روس به صورت ســؤال و جواب تألیف کرده
است.
 .6االنصاف فی بیان الحق و االعتســاف ،فیض کاشانی م1191ق،
تصحیح نجیب مایل هروی ،ص  109تا .119

ســواد مکتوباتــی فارســی بــر هامــش مجموعــه خطــی ش 4341
کتابخانه ملک شــامل .1 :فرمان شــاه طهماســب م948ق به حاکم
هــرات جهــت اســتقبال از همایون پادشــاه هندوســتان  .2فتحنامه
ایــروان در شــرح فتوحــات شــاه صفــی بهــادر خــان در 1045ق در
خطــه قفقــاز  .3مکتو بــی که نصیــرای همدانی به فرمان شــاهعباس
م1038ق به حاکم دارالسالم بغداد نوشته است.
 .11مثلث قطرب ،علی بن احمد قطرب م206ق ،مرتضی رحیمی.
ص  195تا .200
معرفــی و عکــس  4صفحــه نســخه فارســی محفــوظ در کتابخانــه
ً
مســجد جامــع بشــرویه کــه ظاهرا در قرن 8ق کتابت شــده و شــامل
اعراب
برخی کلمات عربی است که از حیث لفظ واحد و برحسب
ِ
مختلف آنها واجد سه معنا میباشند و ذکر معنای فارسی آنها.
ِ

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر دوم) ،گــروه تصحیــح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1368وزیری  207ص.

تصحیح رســاله فارســی و عربی طبق نســخه موجود نزد محقق و با

 .1تهلیلیــه ،محقق دوانی م908ق ،تحقیق ســیداحمد تویســرکانی.

لحاظ چاپ ســنگی کتاب ارشــاد القلوب دیلمی محشی به رساله

ص  9تا .39

االنصاف که در 1285ق در بمبئی به طبع رسیده است.

تصحیــح مجدد رســاله فارســی از مجموعه خطــی ش  1836و ش

 .7ترجمــه شــذور الذهــب ،میرفندرســکی م1050ق ،تصحیح زهرا

 3741کتابخانــه مجلــس و ش  9543آســتان قــدس در مفهــوم و

گواهی .ص  120تا .136

مراتب توحید .این رســاله در  1343ش توســط استاد واعظ جوادی

تصحیح نســخه فارســی کتابخانه الهیات مشــهد در علم اکســیر و

تصحیح و در مجله توحید در تهران منتشر شد.
 .2رســاله شــمع ،جال لالدیــن خوافــی زنــده در 754ق ،تصحیــح

کیمیا.
 .8کشفاالسرار ،حسین الهی اردبیلی م936ق ،تصحیح نجیب
مایل هروی .ص  137تا .167
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محمدجعفر یاحقی .ص  42تا .50
تصحیح رساله فارسی از مجموعه خطی ش  R.۱۳.۴۴۴کتابخانه
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ترینیتی دانشگاه کمبریج انگلیس که رسالهای ادبی است در باب
شمع.
 .3بیان الحقائق ،رشــیدالدین فضلاهلل همدانی م718ق ،نجیب
مایل هروی .ص  51تا .69

مجموعه رســائل خطی فارسی (دفتر سوم) ،زیر نظر نجیب مایل
هروی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آســتان قدس ،1372 ،وزیری
 280ص.
 .1مجمــع التهانــی و محضــر االمانــی ،محمــد طوســی قــرن  9ق،
تصحیح نجیب مایل هروی .ص  9تا .43

تصحیــح دو رســاله فارســی :رســاله هفتم «در بیــان حقیقت الوان و
تفســیر آیتاهلل نور الســماوات و االرض» و رســاله نهم «در بیان فواید
زیارت تربت بزرگان» از کتاب بیان الحقائق اثر خواجه رشــیدالدین
که شــامل  17رســاله بوده که تاکنون فقط دو رســاله فوقالذکر یافت

تصحیــح نســخه فارســی ش  477کتابخانــه ملــک در شــرح واقعه
ســوءقصد بــه ســلطان شــاهرخ تیمــوری در هــرات در روز جمعه 23
ربیع االخر  830ق.

شــده کــه عبدالحجــة بالغی در کتاب یعســوب ،ص  712و اســتاد

 .2وجیــزه در تحقیــق روح ،غیاثالدیــن منصور دشــتکی  949ق،

ایرج افشار در فرهنگ ایرانزمین ،جلد  ،23ص  73چاپی عکسی

تصحیح محمد حاجیآبادی .ص  45تا .54

از آن به دست دادهاند که مبنای تصحیح قرار گرفته است.
 .4ســتة ضروریــة ،محمــد بــن محمدرضــا قمی ،تصحیــح مرتضی
رحیمی ارسنجانی .ص  71تا .90

تصحیح رساله فارسی از مجموعه خطی ش  1462آستان قدس در
باب روح و بقا و فنای آن بعد از مرگ کالبد مادی.
 .3عشــقیة ،مؤلف مجهول ،تصحیح سیدجلیل ساغروانیان .ص

تصحیــح نســخه فارســی ش « 143حکمت» آســتان قــدس( .نک:
فهرســت آســتان قــدس ،ج  ،1ص  )45در اثبــات امامــت .مؤلف از
شاگردان عالمه مجلسی م1110ق بوده است.
 .5زیبــق ،میرفندرســکی م1050ق ،تصحیــح زهــرا گواهی .ص 93
تا .103
تصحیــح رســاله فارســی ش  19323از مجموعــه خطــی ش 1252

 55تا .135
تحقیــق در نســبت رســاله بــه قطبالدیــن شــیرازی و اینکــه کــدام
قطبالدین مراد بوده؟ و معرفی مفصل و تصحیح رسالهای فارسی
از مجموعــه خطــی ش  4056/28کتابخانــه ملک در بیان عشــق و
ً
خصائص آن از منظر عرفا و صوفیه که ظاهرا بعد از  834ق تألیف
شده است.

کتابخانــه الهیات مشــهد در علم شــیمی و کیفیــت تجزیه و ترکیب

 .4معــراج الخیــال ،تجلــی شــیرازی زنــده در 1072ق ،تصحیــح

عناصر طبیعی به خصوص جیوه و گوگرد.

محسن ناجی نصرآبادی .ص  136تا .152

 .6مختصــر وحیدی در عــروض ،موالنا وحیدی م924ق ،تصحیح

تصحیح رســاله منظوم فارســی از مجموعه خطی ش  4492آستان

محمد علیدوست .ص  105تا .146

قدس در بیان عارفانه احوال عشق و عقل و هوس.

تصحیــح نســخه فارســی ش  2885کتابخانــه ملــی تبریــز در علــم

 .5تشــریقات ،عبدالــرزاق الهیجــی م1072ق ،تصحیــح غالمرضــا

عروض که در 850ق کتابت شده است.

پرنده و موسی رضا باشتینی .ص  153تا .212

 .7تفسیر سوره یس ،مؤلف مجهول ،تصحیح غالمحسین حجتی

تصحیح رســاله فارســی عرفانی «تشــریقات» طبق  3نســخه آستان

نیا .ص  147تا .205

قدس در توحید و عدالت و محبت.

کتابت  897ق که
تصحیح نسخه فارسی ش  1262آستان قدس،
ِ
ً
تفســیری عرفانی اســت از ســوره یس و مؤلف آن ظاهرا از عرفای قرن

 .6رســاله یوحنــا ،یوحنا بن اســرائیل مصــری ،تصحیح محمدرضا

 9ق بوده است.

اظهری .ص  213تا .227
بحثی در انتساب رساله به مؤلف ،معرفی نسخ متعدد آن و معرفی
و تصحیــح آن طبــق نســخه فارســی ش  616942کتابخانه ملک در
ابطال مذاهب اهل سنت و اثبات حقانیت تشیع.
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 .7ترجمــه منظومنامــه امــام رضــا(ع) م203ق بــه عامــر بــن زروامهر،

 .3مــکارم االخــاق ،خوانــد میــر م942ق ،تصحیــح محمداکبــر

میرزاعلــی منشیباشــی م1345ق ،تصحیــح محمدرضــا اظهــری.

عشیق .ص  84تا .218

ص  229تا .241

شــرحی بر احوال و آثار خواند میر و معرفی و تصحیح رســاله فارســی

تصحیــح ترجمــه فارســی مذکــور طبق نســخه محفوظ نــزد خاندان

کتابت 965ق و نسخه
مکارم االخالق وی طبق نسخه موزه بریتانیا
ِ

مؤلف.

کتابت 1078ق که در شــرح احوال امیر علیشیر
خال محمد خســته
ِ

 .8رســاله در جبر و اختیار ،مال فتحاهلل وفایی شوشــتری م1304ق،
تصحیح غالمحسین حجتینیا .ص  243تا .262
تصحیح نسخه فارسی ش  576آستان قدس در جبر و اختیار.
 .9ذیلی بر رســاله شــمع (از خــال کندوکاوی در مجموعه «رســائل
فارسی» ،دفتر دوم) ،اصغر ارشاد سرابی .ص  263تا .273
مالحظاتی بر تصحیح رســاله شــمع توســط محمدجعفر یاحقی که
در دفتر دوم رسائل فارسی ص  41درج شده بود.
 .10تأملی بر عروض وحیدی ،حسین مدرسی .ص  274تا .277

 .4اختالفــات هجــاء قرآنــی ،ابوبکــر احمــد بــن حســین بــن مهــران
نیشــابوری م381ق ،تصحیــح ســیدجلیل ســاغروانیان .ص  219تا
.258
تصحیح نسخه فارسی ش  3081آستان قدس و ش  910و ش 403
کتابخانه گوهرشاد که در باب رسمالخط قرآن تألیف شده است.
 .5آزادی خواجهســرایان ،میــرزا عبــداهلل افنــدی قــرن  10و 11ق،
تصحیح سیدحمید سیدی .ص  259تا .323
شــرحی بر احوال و آثار افندی و تصحیح نســخه فارســی ش 1853

مالحظاتــی بــر تصحیح رســاله عروض وحیدی توســط محمد علی

کتابت  1109ق در باب چگونگی و اقســام و شــرایط
کتابخانه ملک
ِ

دوست که در دفتر دوم رسائل فارسی ص  105درج شده بود.

آزادی بردگان.

 .11نامــه شــاهرخ میرزا به ملک ناصرالدین حا کم مســعد .تصحیح

 .6شــاعری گمنــام از قــرن پنجــم هجــری ،ظهیرالدیــن بســطامی،

ابراهیم عربپور.

تصحیح محسن ناجی نصرآبادی .ص  324تا .332

ســواد مکتوب ش  2846کتابخانه ملک که نامهای اســت در باب

اثبــات اینکه «ضیاءالدین بســطامی» و «عمر بن محمد بســطامی»

فقــدان امنیــت راههای ارتباطی مکــه و مدینه و عتبات که در 843

و «ظهیرالدین بســطامی» یک تن هســتند که فقیه عارف شــاعر قرن

ق کتابت شده است.

5ق بــوده و ذکــر نمونههایــی از شــعر وی بــا لحاظ نســخه ش 3966

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتر چهــارم) ،زیر نظــر نجیب
مایــل هروی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آســتان قــدس،1374 ،
وزیری  332ص.

کتابت  660ق.
کتابخانه ملک
ِ

 .1مــرآة التائبین ،میرســیدعلی همدانی م786ق ،تصحیح نجیب

مجموعه رسائل خطی فارسی (دفتر پنجم) ،زیر نظر نجیب مایل
هروی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس ،1378 ،وزیری
.228

مایل هروی .ص  7تا .74

 .1متن کامل هفت بند در ســتایش موالی متقیان علی(ع) ،حســن

تصحیح نســخه فارســی ش  4190و ش  4216و ش  4250کتابخانه
کتابت 907ق.
ملک در حقیقت توبه ،وجوب ،شرایط و کیفیت آن
ِ
 .2تعریــف چهل ســتون ،محمد بیک فرصــت م1079ق ،تصحیح
محسن ناجی نصرآبادی .ص  75تا .83
تصحیــح نســخه فارســی ش  6471کتابخانــه ملک که شــامل 67
بیت در وصف عمارت چهل ستون اصفهان است.

290

نوایی م906ق تألیف شده است.

167و168

کاشی قرن  7و 8ق ،تصحیح نجیب مایل هروی .ص  7تا .16
تصحیــح نســخه آســتان قــدس شــامل  90بیــت فارســی در مــدح
حضرت امیر(ع).
 .2اســرار الوحــی ،عز یــز نســفی ،تصحیح مهــری معصومی .ص 17
تا .110
بحثی در انتســاب رســاله به عزیز نســفی قرن  7ق یا میر ســید علی
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همدانــی م 786ق ،معرفــی تفصیلــی نســخ آن و تصحیــح آن طبق

محمدصالح خلخالی م1175ق ،تصحیح غالمرضا پرنده .ص 21

نســخه ش  4250/7کتابخانــه ملــک کــه رســالهای اســت عرفانــی

تا .26

شامل متن ترجمه و شرح احادیث قدسی.
 .3فرمــان شــاه طهماســب صفــوی (984 -930ق) در امــور
کشورداری ،تصحیح محسن ناجی نصرآبادی .ص  111تا .118
تصحیح مکتوبی از نسخه ش  4301آستان قدس که فرمانی است
شاهانه در چگونگی اداره امور کشور.

تصحیح رســالهای فارســی از مجموعه خطی ش  5858کتابخانه
ملک در مسئله مهدویت.
 .3نامــه شــاه طهماســب (984 -930ق) بــه پادشــاه هندوســتان،
تصحیح سیدحمید سیدی .ص  27تا .32
ســوادنامه ش  41از مجموعــه خطــی ش 6100ق کتابخانــه ملــک در

 .4حــدود االشــیاء ،مؤلف مجهــول ،تصحیح الهــه روحی دل .ص
 119تا .130

سرکوب شورش یاغیان افغان.
 .4شــاهنامه محمدحســن خــان قاجــار ،میرزاطبیــب هزارجریبــی

تصحیــح رســالهای فارســی از مجموعــه خطــی ش  4811کتابخانه
ایاصوفیــا در ترکیــه کــه در 861ق کتابــت شــده و به صورت ســؤال و
جواب ،حدود و ماهیت اشیاء و امور را تعریف کرده است.

(طوفان) م1190ق ،محسن ناجی نصرآبادی .ص  33تا .49
تصحیــح رســالهای منظــوم در  329بیــت از مجموعــه خطــی ش
 5014/6کتابخانه ملک در شــرح احوال و جنگهای محمدحسن

 .5رســاله صیدیه حزین الهیجی م1181ق ،تصحیح ابراهیم عرب

خان قاجار م  1171ق در دوره نادرشاه ( 1160 -1148ق).

پور .ص  135تا .202

َ
 .5کل نامــه ،محمدرضــا میرزا (افســر) م1277ق ،تصحیح منصور

شــرحی بــر احــوال مؤلف و معرفی نســخ رســاله و تصحیــح آن طبق

جغتایی .ص  51تا .90

نســخه ش  9724آســتان قــدس در احــکام صیــد ،معرفــی انــواع
حیوانات و بیان حرمت و حلیت آنها ،قوای حیوانیه و نحوه حصول
و حقیقت آن.

تصحیح نســخه فارسی کتابخانه ملک (نک :میکروفیلم ش 8400
آســتان قــدس) که رســالهای اســت منظوم شــامل پــارهای حکایات
انتقادآمیز درباره رفتار بعضی از درباریان محمدشاه قاجار.

 .6آداب قشــون رســالهای در سیاست نظام ارتشی ،علی بن محمد
تبریزی ،تصحیح منصور جغتایی .ص  203تا .228
تصحیح نسخه فارسی ش  2349کتابخانه ملک که در 1283ق در
چگونگی نظامات قشــون و قوای نظامی تألیف و به ناصرالدینشاه
پیشکش شده است.

 .6رساله در تقسیم علوم ،مؤلف مجهول ،تصحیح الهه روحیدل.
ص  91تا .105
تصحیح نســخه فارســی کتابخانه مجلس (نک :فهرست مجلس،
ج  ،13ص  )311در طبقهبندی علوم با نگرشی فلسفی.
 .7واجبــات ،مؤلــف مجهــول ،تصحیــح عبداهلل غفرانــی .ص 107

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر ششــم) ،گــروه تصحیح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1380وزیری  142ص.

ـت
تصحیــح نســخه فارســی ش  795کتابخانــه وز یــری یــزد کتابـ ِ

 .1رســاله قوســیة ،مؤلف مجهول ،تصحیح ابراهیم عربپور .ص 7

981ق در امهات احکام فقه از قبیل واجبات و احکام نماز.

تا .19

تا .115

 .8المختــارات مــن الرســائل ،تصحیح ســیدهادی میرآقایی .ص

تصحیــح رســالهای فارســی از مجموعــه خطــی ش  5800کتابخانه
ً
ملــک در اصــول و قواعد تیراندازی که ظاهرا در قرن  10و 11ق تألیف
شده است.

 117تا .142
مالحظاتی اســت بر مقاله محســن ناجی نصرآبــادی در دفتر چهارم
مجموعــه رســائل فارســی ص  324کــه ادعــا شــده بــود ظهیرالدیــن

 .2منتخب رساله جهانشاهی در اثباث وجود صاحب الزمان(ع)،

بســطامی همــان ضیاءالدیــن عمر بن محمد اســت و اثبــات اینکه
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که آن دو ،دو شــخصیت متفاوتاند و شــرحی بر احوال ظهیرالدین

 614و ش  4805آســتان قدس (نک :فهرســت آســتان قدس ،ج ،7

بســطامی از فضــای دربــار آل خجنــد در قــرن 6ق در اصفهــان و

ص  )557در صفات و احوال عشق.

تصحیح برخی رســائل متبادله بین او و صدر ســعید کمالاالســام
عبــداهلل خجنــدی بــه نقــل از «المختــارات مــن الرســائل(کتابت
693ق)» کــه توســط اســتاد ایــرج افشــار به صورت عکســی منتشــر
شده است.

 .7کتابچــه ســبزوار (دوره ناصــری) ،تصحیح رضا نقدی .ص 159
تا .189
تصحیــح رســالۀ فارســی از مجموعــه ش  4330کتابخانــه ملک در
ً
جغرافیــای طبیعــی و انســانی ســبزوار کــه ظاهــرا در 1296ق کتابت

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر هفتــم) ،گــروه تصحیــح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1385وزیری  252ص.

 .8کتابچــه نفــوس باالخــواف و کتابچــه عدد نفوس و مــزارع پایین

 .1مناظره سمع و بصر ،ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی ،محسن

خواف از مجموعه ناصری .ص  191تا .202

ناجی نصرآبادی .ص  7تا .26

شده است.

تصحیــح رســاله فارســی مناظــره ســمع و بصــر طبق چاپ عکســی

تصحیح رسالۀ فارسی از مجموعه خطی ش  4330کتابخانه ملک
ً
کــه ظاهــرا در 1296ق در جغرافیــای طبیعــی و انســانی خطه خواف

نسخه سفینه تبریز که در 717ق کتابت شده است.

خراسان تألیف شده است.

 .2تحقیق مســئله َبدا ،مالمیرزامحمد شــیروانی اصفهانی 1098ق،

 .9وقفنامه مدرســه علمیه زهــان ،تصحیح محمدرضا قصابیان.

منصور ستایش .ص  27تا .41

ص  203تا .222

تصحیح نسخه فارسی ش  6071کتابخانه ملک در باب بدا.

ســواد وقفنامــه مدرســه مذکــور در قایــن خراســان کــه در  1306ق

 .3تاریــخ لشکرکشــی ایــران بــه هنــد ،حزیــن الهیجــی م1181ق،
تصحیح ابراهیم پورعرب .ص  42تا .84
تصحیــح رســالهای فارســی از مجموعــه خطــی ش  9724آســتان
قدس در ذکر  21بار لشکرکشی ایران به هندوستان.
 .4نورالهدایــة ،جاللالدیــن محمد بن ســعدالدین دوانــی کازرونی
م908ق ،تصحیح عبداهلل غفرانی و عفت قمری .ص  85تا .106
تصحیــح رســالهای فارســی از مجموعــه خطــی ش  21594و ش

تحریر شده است.
 .10وقفنامــه مســجد جامع دشــت بیاض ،تصحیح سیدمحســن
حسینی .ص  223تا .235
ســواد وقفنامه مســجد مذکور در قاین خراسان که در 920ق تحریر
شده است.
 .11تعــداد نوادر ،طغرای مشــهدی م1100ق ،تصحیح موس ـیالرضا.
ص  236تا .244

 11863آستان قدس و لحاظ طبع سنگی کتاب «خصائص الوحی

تصحیح نســخه فارســی ش  2316کتابخانه ملک در وصف منازل

المبین ،تهران1311 ،ق» در توحید و نبوت و امامت.

و مناظر طبیعی کشــمیر .این رســاله در 1876م در کانپور هند طبع

 .5سبیل الرشاد فی اصولالدین ،شیخ عباس بن محمدرضا قمی
م1359ق ،تصحیح عبداهلل غفرانی .ص  107تا .130
تصحیح رســاله فارســی مذکور طبق طبع ســنگی 1325ق تهران در

سنگی شده است.
 .12مناظــره تیــر و آهو ،عتیقی تبریزی م741ق ،تصحیح ســیدرضا
صداقت حسینی .ص  245تا .252
تصحیــح مناظــره منظــوم فارســی مذکــور بــر اســاس چاپ عکســی

اصول عقاید شیعی.
 .6رســاله ناظــم مناظــم ،موالنــا ســائل همدانــی م940ق ،تصحیــح

نسخه سفینه تبریز توسط کتابخانه مجلس.

مرتضی عمرانی .ص  131تا .157
شــرحی بر احوال و آثار مؤلف و معرفی و تصحیح نســخه فارسی ش
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مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر هشــتم) ،گــروه تصحیح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1387وزیری  295ص.
 .1نــذر صــرف امــوال ،محمدباقــر حســینی اســترآبادی مشــهور بــه
میرداماد م1040ق ،تصحیح عبداهلل غفرانی .ص  5تا .90
اشارهای به احوال و آثار میرداماد و تصحیح نسخه فارسی ش 476
موسســه آیتاهلل بروجردی (نک :فهرســت موسسه مذکور ،ج  ،2ص
 )300در قم که رسالهای است فقهی در باب نذر.
 .2رســاله در بیان دل و ماهیت آن ،فرید مســعود ابوبکر عمر صالح
بخاری ،تصحیح محمدرضا راشد محصل .ص  91تا .132
معرفــی مجموعــه فارســی عکســی ش  3984دانشــگاه تهــران کــه
شــامل  13رســاله عرفانی اســت و معرفی تفصیلی و تصحیح رساله
«در بیان دل و ماهیت آن» از آن مجموعه و بحثی در مؤلف آن.
 .3رســاله صیــغ العقــود ،محمدجعفر آبــادهای م1280ق ،تصحیح

فارسی ش  51کتابخانه الهیات تهران و ش  817شاهچراغ شیراز.
 .7دالیل قرآنی در رد مقاله همدانی ،سیدحسین عرب باغی ارومی
م1369ق ،تصحیح عبداهلل غفرانی .ص  193تا .206
تجدیــد طبــع رســالۀ «دال ئــل» چــاپ تبر یــز در 1345ق در اثبــات
تحریــف انجیــل و تــورات بــر خــاف رأی میــرزا اســماعیل همدانی،
«ناظــم مدرســه امریکایــی همــدان» کــه تــورات و انجیــل کنونــی را
تحریف ناشده میدانسته است.
 .8لــذت نامــه ،شــرفالدین علــی شــیرازی قــرن 11ق ،تصحیــح
ابراهیم عربپور .ص  207تا .240
تصحیح نسخه فارسی ش  5841کتابخانه ملک در تشریح لذات
نهگانه و نصایح اخالقی.
 .9صورت ســان عموم اهالی آســتانه مقدســه 1297ق ،محمدتقی
رکنالدوله ،تصحیح رضا نقدی .ص  241تا .275
تصحیح نســخه فارســی ش  4921دانشــگاه تهــران تألیف 1297ق

مرتضی رحیمی .ص  132تا .162
معرفی  51نســخه صیغ العقود از قرن 9ق به بعد .شــرحی بر احوال و

در باب تشکیالت دیوانی و مناصب اداری آستان قدس رضوی.

آثار محمدجعفر آبادهای و تصحیح رســاله فارســی وی طبق نسخه

 .10مــرآة الفتــوح ،طغرای مشــهدی م1078ق ،تصحیح محمدعلی

ش  1363دانشــکده الهیــات مشــهد( .نــک :فهرســت دانشــکده

علیدوست .ص  277تا .290

الهیات ،ج  ،2ص  511که در باب صیغ عقود شرعی است).

تصحیح نســخه فارســی ش  2361کتابخانه ملــک که گزارش فتح

 .4نامه جاللالدین اکبر پادشاه هند به شاهعباس (1038-996ق)

بلخ و بدخشــان در 1057ق توسط پادشاهان هند است .این رساله

تصحیح منصور ستایش و منصوره ستایش .ص  163تا .171

در ضمــن «کلیــات طغــرا» بــه تصحیــح ســیدرفعت علــی رفعت در

ســواد نامه مذکور طبق نســخه مکاتیب ش  3846کتابخانه ملک.
(نک :فهرست ملک ،ج  ،7ص  92در شرح فتوحات اکبرشاه)
 .5آداب البحث و المناظرة ،حســین شــاه بقال م940ق ،تصحیح
سیدمحمدرضا رضاپور .ص  173تا .183
معرفــی رســالههای فارســی در بــاب آداب بحث و مناظــره از جمله
رســاله مذکور و تصحیح آن طبق ضمیمه نســخه مفتاح اللباب ش
 271و نسخه ش  971آستان قدس.
 .6شــرح رباعی ابوســعید ابوالخیــر ،قاضی نوراهلل شوشــتری م،1019
تصحیح ابراهیم عربپور .ص  186تا .192
معرفی  15شــرح مختلف رباعی مشــهور ابوســعید (حورا به نظارهی
نگارم صف زد  ،)...تصحیح شــرح قاضی نوراهلل بر آن طبق نســخه

1226ق در کانپور هند طبع سنگی شده است.
 .11فرمانــی از نــادر پیرامــون تولیــت مســجد گوهرشــاد ،تصحیــح
سیدمحسن حسینی .ص .291
ســواد فرمــان نادرشــاه (1160 -1142ق) در 1147ق در بــاب تولیــت
مسجد گوهرشاد مشهد.

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر نهــم) ،گــروه تصحیــح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1388وزیری  323ص.
 .1ترجمــه مناظــره ابــن ابــی جمهــور احســائی زنــده در 906ق،
جاللالدیــن کاشــانی زنــده در 1001ق ،تصحیــح ابراهیــم عربپــور.
ص  5تا .76
شرحی بر احوال احسائی و فاضل هروی که در باب امامت مناظره
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نمودهاند و معرفی مترجم و نسخههای ترجمه مناظره و تصحیح آن

ســواد توبهنامــه مذکــور طبــق مجموعــه خطــی ش  3846کتابخانه

طبق نسخه فارسی ش  375و ش  7498آستان قدس.

ملــک در توبه مهــدی قلی (از امرای دوره صفــوی) از رذایل اخالق و

 .2رســالة الدرالفریــد ،حافــظ طاهــر بــن عــرب اصفهانــی زنــده در
875ق ،تصحیح سیدمحمدرضا رضاپور و زکیه دهشت .ص 77

 .9سواد پروانچه کلیدداری آستانه مقدسه امام الجن و االنس علی

تا .135

بن موسیالرضا(ع) به اســم سیادت پناه امیرنظامالدین عبدالکریم

تصحیح نســخه فارسی ش  23239و ش  3042و ش  3080آستان
قدس و ش  294کتابخانه ملک در علم تجوید.
 .3نامــه شــاه طهماســب صفــوی (984 -930ق) بــه عــادل شــاه،
تصحیح منصور ستایش و منصوره ستایش .ص  136تا .142
سواد نامه مذکور طبق نسخه ش  3846آستان قدس .عادل شاه از
سالطین شیعه هند بوده است.
 .4رســاله در تشــابه اعضــا و جــوارح بــه جامعه ،مؤلــف مجهول ،به
کوشش غالمرضا پرنده .ص  143تا .148
تصحیح نســخه ش  2465دانشــگاه تهران در تشــبیه بدن انسان به
مملکتــی کــه اعضــا و جوارح افراد آن جامعه و عقل رهبر آن اســت و
شکوۀ فردی از افراد جامعه به رهبر.
 .5سفرنامه سوم ناصرالدینشاه (1275 -1264ق) به قم ،تصحیح
سیدمحسن حسینی .ص  149تا .170
تصحیــح نســخه فارســی ش  10429آســتان قــدس کــه در 1300ق
توسط محمدحسین شیرازی «کاتب السلطان» کتابت شده است.
 .6کتابچــه باخــزر از مجموعــه ناصری ،مؤلف مجهول ،به کوشــش
سیدمحسن حسینی و سوسن نیکخو .ص  172تا .180
تصحیح نسخه فارسی ش  4330کتابخانه ملک که گزارشی است

بابلکانی زنده در  982ق .ص  221تا .227
ســواد فرمــان 982ق شــاه طهماســب (984 -930ق) در بــاب
کلیــدداری آســتان قدس طبــق مجموعه مکاتیــب ش  3846و ش
 6323کتابخانه ملک.
 .10تحدید مرز مریوان ،نصراهلل مهندس زنده در 1304ق ،به کوشش
رضا نقدی .ص  228تا .258
تصحیح نســخه فارســی آســتان قدس در باب سرحدات و مرزهای
غربی ایران در زمان قاجار تألیف 1296ق.
 .11حکم شاه سلطان حسین صفوی (1135 -1105ق) در انتصاب
مدرس آســتان قدس رضوی ،تصحیح رجبعلی یحیایی .ص 259
تا .267
سواد سند ش  13317آستان قدس مورخ  1133ق.
 .12هجو یــه قاضــی نــوراهلل شوشــتری م1019ق ،سیدمحســن ناجــی
نصرآبادی .ص  268تا .273
تصحیح هجویه فارســی قاضی نوراهلل بر علیه سیدحسن غزنوی که
اشعاری در مدح خلفا گفته بود ،طبق نسخه عرفات العاشقین.
 .13نامهای به ممتاز العلماء م1289ق ،به کوشش عبداهلل غفرانی.
ص  274تا .279

از جغرافیای طبیعی و انسانی خطه باخزر در خراسان که بین 1256

ســوادنامه میراکبــر شــاه صاحــب کــه در 1279ق بــه محمدتقــی

تا 1298ق کتابت شده است.

ممتازالعلمــاء در بــاب تهیــه کتاب از عــراق جهــت کتابخانهای در

 .7وقفنامه یوســف ســلطان خان الیچکی حا کم ترشــیز ،ابراهیم

معرفی و ســواد وقفنامه حا کم ترشیز در خطه خراسان (محفوظ در
کتابت 1103ق.
اداره اوقاف مشهد)
ِ
 .8توبهنامه مهدی قلی بیک جغتایی م1027ق ،از منشآت مالمیر
قاری گیالنی ،تصحیح ابراهیم عربپور .ص  206تا .220
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شهر لکهنو هند نوشته است.
 .14التحفــة فــی تحدیــد الکــر ،شــیخ بهائــی م1030ق ،تصحیــح

عربپور .ص  181تا .205
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التزام به نهج صواب.

سیدرضا صداقت حسینی .ص  280تا .323
شــرحی بر احوال مؤلف و معرفی رســائلی که در باب مســئله فقهی
کــر تألیــف شــده و تصحیــح رســاله فارســی «التحفــة» طبق نســخه
ش  39518آســتان قــدس و ش ( 3229)11کتابخانــه ملــک و ش
( 577)12کتابخانه گوهرشاد.
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مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر دهــم) ،گــروه تصحیــح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1392وزیری  287ص.

عثمانــی ،تهــران ،وزارت خارجه» به طور ناقص و مغلوط طبع شــده

 .1رســاله اثبــات الغیبــة و کشــف الحیــرة ،میراســداهلل شوشــتری

بود.

م963ق ،تصحیح ابراهیم عربپور .ص  5تا .84

مناقشــات و معاهدات مرزی ایران و عثمانی که در 1300ق کتابت
ً
شــده اســت .این الیحه قبال در جلد « 2گزیده اسناد سیاسی ایران و

 .6زندگــی خواجــه میرزامحمــد شــفیع کدکنــی (میــرزای عالمیان)

نظــری بــه احوال و آثــار مؤلف و معرفی نســخ این رســاله و تصحیح

م1017ق و ســواد اســنادی درباره او ،به کوشش رضا نقدی .ص 191

نســخه فارســی ش  10397کتابخانــه مجلــس و نســخه کتابخانــه

تا .224

گلپایگانــی قــم (نک :فهرســت گلپایگانــی ،ج  ،1ص  )55و نســخه
ش  7558/2مدرســه سپهســاالر (نک :فهرســت سپهســاالر ،ج ،3
ص  )179که در  952ق در باب مهدویت و داســتان جزیره خضراء
تألیف نموده است.

شــرحی بــر احــوال خواجه میــرزا محمــد شــفیع از صاحبمنصبان
دوره شــاهعباس صفــوی و ســواد برخــی نام ههــا و فرامیــن حکومتــی
مربــوط بــه وی طبــق نســخه فارســی مجموعــه مکاتیــب ش 3846
کتابخانه ملک.

 .2واردات ،امیر ســیدعلی همدانی م 786ق ،به کوشش سیدرضا
صداقت حسینی .ص  85تا .104

 .7غــزل مــا محتشــم کاشــانی م996ق بــه صدرالدیــن محمــد
دشــتکی شــیرازی زنــده در 961ق و جــواب هزلآمیــز او ،به کوشــش

تصحیــح نســخه فارســی ش  4250/17و ش  4379/41و ش
 4275/23کتابخانــه ملــک کــه مناجاتــی اســت عرفانــی هماننــد
مناجات خواجه عبداهلل انصاری.

مجتبی مجرد .ص  225تا .234
تصحیح نســخه فارســی ش  3846و ش  5324کتابخانه ملک در
باب اخوانیات.

 .3مکاتبــات قاضــی نوراهلل شوشــتری م1019ق ،به کوشــش ابراهیم
عربپور .ص  105تا .119

 .8ســواد وقفنامــه حمام و مســجدی که در دارالســلطنة تبریز بایر
بــود و خواجــه صادقــی بیــک آن را تعمیــر نمــود ،تصحیــح ابراهیــم

تصحیــح مجموعــه مکاتباتــی فارســی طبــق نســخه ش 14209
کتابخانــه مجلــس و ش  4671کتابخانــه ملک که شــامل نامههای
متبادلــه «اخوانیات» بین قاضی نوراهلل شوشــتری و شــیخ ابوالفضل
عالمــی ،حکیــم عبدالحــاذق ،حکیــم ابوالفتــح گیالنــی و نصیرای

عربپور .ص  235تا .240
تصحیــح وقفنامــه فارســی مذکــور مــورخ 948ق طبــق مجموعــه
خطی ش  3846کتابخانه ملک.
 .9وقفنامــه مزرعــه ایزدخواســت ،تصحیح ابراهیــم عربپور .ص

همدانی است.
 .4نصیحتنامــه منثــور قاضــی میرحســین میبــدی قــرن 9ق ،بــه
کوشش حسین رافی .ص  120تا .134
تصحیــح نســخه فارســی ش  8982/3کتابخانــه مجلــس کــه
رسالهای است در اخالق و مواعظ.
 .5الیحــه تاریخیــه تحدیــد حدود ایــران و عثمانی ،میــرزا محبعلی
ناظــم الملــک زنــده در 1306ق ،بــه کوشــش نصــراهلل صالحــی .ص

 241تا .254
تصحیح نسخه فارسی ش  4195کتابخانه مجلس که شاه سلطان
حســین صفــوی (1135 -1105ق) در ســال  1127موقوف ـهای را در
اطراف شیراز ایجاد نموده است.
 .10وقفنامــه ســنگی ر بــاط و مســجد جامــع رادکان ،بــه کوشــش
سیدمحسن حسینی .ص  255تا .258
ســواد وقفنامــه مذکــور منقــور بر ســنگ مــورخ 1283ق و رادکان در

 135تا .190
مقدمــه مفصلــی در بــاب مناقشــات و معاهــدات مــرزی ایــران و

خطه خراسان واقع است.

عثمانی و تصحیح الیحه مذکور طبق نسخه فارسی ش /2156 /2

 .11وقفنامــه مدرســه باالســر (شــاهرخی) ،بــه کوشــش محمدرضا

ف کتابخانــه ملــی (نــک :فهرســت ملــی ،ج  ،5ص  )210در تاریــخ

قصابیان .ص  259تا .266
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ســواد وقفنامــه مذکــور مورخ 1203ق .مدرســه باالســر در حــرم امام

 .5نصیحتنامــه منظــوم قاضــی میرحســین میبــدی قــرن 9ق ،بــه

رضا(ع) قرار دارد.

کوشش حسین رافی .ص  157تا .164

 .12کتابچــه میــان والیــت از مجموعــه ناصــری ،بــه کوشــش

تصحیح رساله فارسی منظوم از مجموعه ش  14872آستان قدس

سیدمحسن حسینی .ص  267تا .287

کتابت 917ق.
شامل اشعاری در نصیحت و اخالق،
ِ

تصحیــح رســالهای فارســی در جغرافیــای طبیعــی و انســانی خطه

 .6الیحــه تحدیــد حــدود ایــران و عثمانــی ،میــرزا محــب علیخان

میان والیت از توابع مشهد در دوره ناصری.

ناظم الملک زنده در 1306ق .ص  165تا .215

مجموعــه رســائل خطــی فارســی (دفتــر یازدهم) ،گــروه تصحیح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1392وزیری  321ص.

مقدمــه مفصلــی در بــاب مناقشــات و معاهــدات مــرزی ایــران و
ملــی (نــک :فهرســت ملــی ،ج  ،4ص  )371و نســخه ش 2775

 .1حورائیــه آذری اســفراینی ،نورالدیــن حمــزه بــن علــی اســفراینی

کتابخانــه مجلــس (نــک :فهرســت مجلــس ،ج  ،9/1ص )218

مشــهور بــه آذری اســفراینی م866ق ،به کوشــش ابراهیــم عربپور.

ـت
در تار یــخ مناقشــات و معاهــدات مــرزی ایــران و عثمانــی ،کتابـ ِ

ص  5تا .70

1302ق.

شــرححال خودنوشــت آذری اســفراینی طبــق نســخه ش 2423

 .7دو مکتوب از قاضیزاده کرهرودی قرن 11ق ،به کوشش ابراهیم

دانشــگاه تهــران و تصحیــح رســاله حورائیــه وی که شــرحی عرفانی

عربپور .ص  216تا .235

اســت بر رباعی مشهور ابوسعید ابوالخیر (حورا به نظاره نگارم صف
زد  ،)...طبــق نســخه فارســی ش  542مجلــس ســنا و ش 5882
مجلس شورا و ش 11ج دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و ش 1502
کتابخانه ملک.

عثمانــی و تصحیــح الیحــه مذکور طبــق نســخه ش  1919کتابخانه

سواد دو نامه مذکور که ضمن مجموعه خطی ش  3846/59و ش
 6323/120کتابخانه ملک (نک :فهرســت ملک ،ج  ،7ص )225
آمده اســت .در نامه اول کرهــرودی از علمای صاحبمنصب عهد
صفــوی شــخصی به نــام جال لالدین محمــد ازغدی را یکــی از وزرا

 .2اجوبه مســائل مال محســن ،شــیخ یوســف بحرانی م1186ق ،به

معرفــی کرده کــه او را به کاری بگمارد و نامــه دوم که به اهللوردیخان

کوشش عبداهلل غفرانی .ص  71تا .80

نوشته ساقط اآلخر است.

تصحیح نسخه فارسی ش  26/200 -5320/1کتابخانه گلپایگانی

 .8مصالحهنامــه صبیــه حســینعلی خــان قرایــی بــا حاجــی

قــم (نــک :فهرســت گلپایگانی ،ج  ،4ص  )2335شــامل ســؤاالت

محمدحسن قاینی ،به کوشش ابراهیم عربپور .ص  236تا .239

فقهــی و اجوبــه شــیخ یوســف بحرانی کــه در 1183ق کتابت شــده
است.

ســواد مصالحهنامه مذکور در باب برخی مزارع و اشــجار و آبهای
ناحیه ترشــیز خراســان مورخ 1250ق طبق ســند ش  76240آســتان

 .3رســاله راحــت جــان ،حــاج محمدرضــا بــن محــب علــی قاری
ســبزواری م1055ق ،به کوشــش ســیدمحمدرضا رضاپور .ص  81تا
.149

قدس.
 .9حاتمنامــه امیــر والهــی قمــی قــرن 10ق ،بــه کوشــش ســیدرضا
صداقت حسینی .ص  240تا .244

تصحیــح نســخه فارســی منظــوم ش  6620آســتان قــدس در علــم
تجوید و قرائت قرآن به ترتیب سور که در 1046ق سروده شده است.
 .4معراجیــه شیخاالســام محمد شــفیع عاملی قزوینــی قرن 12ق،
تصحیح ابراهیم عربپور .ص  150تا .156
تصحیــح قصیده کوتاهــی در منقبت امام علی(ع) بدون اشــاره به

تصحیح رســاله فارســی منظوم از مجموعه خطی  8982کتابخانه
مجلس در باب کرم و جود حاتم طائی.
 .10وقفنامــه مجالــس المؤمنین و یکصد و چهل جلد کتاب دیگر
از تاجماه بیگم فراهانی م1282ق ،به کوشش ابراهیم عربپور .ص
 245تا .249

نسخه آن.
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ســواد وقفنامــه مذکور بــه نقل از نســخه ش  4152کتاب «مجالس

نســخههای خطی پاکستان ،ج  ،7ص  )514و نسخه ش 4190/16

المؤمنین» محفوظ در آســتان قدس .کتب مذکور در 1262ق وقف

کتابخانه ملک (نک :فهرست ملک ،ج  ،7ص  )242که مثنویای

آستان قدس شده است.

است به فارسی در  433بیت در معرفی عرفای عصر مؤلف.

 .11ســواد وقفنامــه موســی خــان فراهانــی م1262ق ،بــه کوشــش

 .4ســه وقفنامــه ســنگی از مــدارس علمیــه مشــهد ،بــه کوشــش

ابراهیم عربپور .ص  250تا .307

محمود پسندیده .ص  111تا .128

ســواد شــش وقفنامه فارسی امال ک و اموالی از موسی خان «متولی

ســواد وقفنامه مدرســه فاضل خان ،نواب و ســلیمانیه که در دوره

آســتان قــدس از  1248تــا 1262ق» بر آســتان قــدس و عتبات عراق

صفوی و قاجار احداث و وقفنامههای آنها بر سنگ حجاری و در

طبق نسخه ش  14963کتابخانه مجلس.

مدارس مذکور نصب شده است.

 .12ســواد جواز امیر عالءالملک موسوی «متولی حرم مطهر رضوی»

 .5معراجیــه مال حیرتی تونی م961ق ،به کوشــش ابراهیم عربپور.

بــرای شــیخ محمــد الحموی بــه تاریخ اواســط دهه دوم محرم ســال

ص  129تا .138

 906ق ،به کوشش رضا نقدی .ص  308تا .321

تصحیــح منظومــه فارســی  61بیتــی در معــراج حضــرت

ســواد جــواز مذکور طبــق نســخه ش  2143کتاب مشــیخه محفوظ

ختمیمرتبــت(ص) طبــق نســخه ش  25ب کتابخانــه ادبیــات

در دانشــگاه تهران که تأییدنامهای اســت مبنی بر تشــکیل مجالس

دانشگاه تهران ،و ش  5531دانشگاه تهران.

ســودمند وعظ و خطابه شــیخ محمد حموی یزدی در آستان قدس
در مدت اقامت وی در مشهد در 906ق.

مجموعه رســائل خطی فارســی (دفتر دوازدهــم) ،گروه تصحیح
متون معارف اســامی ،مشــهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس،
 ،1392وزیری  265ص.

 .6ده ســاقینامه از شیخاالســام سیدمحمدشــفیع عاملی قزوینی
قرن 12ق ،به کوشش ابراهیم عربپور .ص  139تا .148
تصحیــح  10ســاقینامه در منقبــت امــام علــی(ع) بــدون اشــاره بــه
نسخه آن.

 .1رســاله در شــرح بیتــی از عطــار نیشــابوری ،احمــد خلخالــی قــرن

 .7مناظــره امــام صــادق(ع) م148ق بــا طبیب هندی ،به کوشــش

10ق ،به کوشش ابراهیم عربپور .ص  5تا .12

سیدرضا صداقت حسینی .ص  148تا .158

کتابــت
تصحیــح نســخه فارســی ش  5882/1کتابخانــه مجلــس
ِ

تصحیــح رســاله فارســی کــه در انتهــای نســخه ش  2603کتــاب

1043ق در شــرح عرفانی بیتی از عطار (سایهنشــین بود عقل روی به

«مجالس المؤمنین» کتابخانه وزیری آمده است.

خلوت نهاد  /سایه برانداخت عشق او به مالمت کشید).
 .2ســه مکاتبــه از شــاه طهماســب و عبیــداهلل اوزبــک ،بــه کوشــش
ابراهیم عربپور .ص  12تا .48

 .8رســاله در بیان ظهور حضرت صاحباالمر(صلوات اهلل علیه)،
مؤلف مجهول ،به کوشش ابراهیم عربپور .ص  159تا .200
تصحیــح نســخه فارســی ش  7558کتابخانــه مدرســه سپهســاالر

ســواد مکاتبات فارسی مذکور مورخ 936ق طبق نسخه ش 3846

(نک :فهرســت سپهساالر ،ج  ،5ص  )5کتابت قرن 11ق که ترجمه

کتابخانــه ملــک کــه ناظر به مناقشــات مذهبــی و عقیدتــی علمای

به فارسی بخشی از کتاب «االرشاد» شیخ مفید م413ق است.

دربار شاه طهماسب شیعی و عبیداهلل ازبک سنی و اثبات هر طرف
حقانیت مذهب خود و ابطال مذهب خصم.
 .3صحیفــة االولیــاء ،ســید محمد نوربخش م 869ق ،به کوشــش
ابراهیم عربپور .ص  49تا .110

 .9ترجمــه فصلــی از بــاب ششــم کتــاب مجمــوع الرائــق مــن ازهــار
بپــور .ص  201تا
الحدائــق ،مترجم مجهول ،به کوشــش ابراهیم عر 
.211
 .10تصحیح نســخه فارسی ش  7558کتابخانه مدرسه سپهساالر

شــرحی بــر احــوال و آثــار ســید محمــد نوربخــش و معرفــی نســخ

(نک :فهرســت سپهســاالر ،ج  ،5ص  )5کتابت قرن  11ق .مجموع

صحیفة االولیاء و تصحیح نســخه بلتستان (نک :فهرست مشترک

الرائــق از ســید هبــة اهلل بــن ابــی محمد الحســن الموســوی قرن 8ق
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است که در 703ق تألیف نموده و فصل مربوط به مهدویت به فارسی ترجمه شده است.
 .10رساله در ذکر بعضی عالمات حضرت امام مهدی(ع) ،مؤلف مجهول ،به کوشش ابراهیم عربپور .ص
 212تا .219
تصحیح نســخه فارســی ش  7558کتابخانه مدرســه سپهســاالر (نک :فهرســت سپهســاالر ،ج  ،5ص )5
کتابت قرن 11ق.
 .11وقفنامه اوالدی سیدمحمد علوی حسینی سبزواری مشهور به صائمالدهر ،به کوشش ابراهیم عربپور.
ص  220تا .236
سواد وقفنامه مذکور مورخ 1079ق طبق نسخه محفوظ در آستان قدس.
 .12مجموعه ُحسن ،میر والهی قمی قرن 10ق ،به کوشش سیدرضا صداقت حسینی .ص  237تا .242
تصحیح نسخه ش  2598دانشگاه تهران و ش  8982/27و ش  13472/24کتابخانه مجلس که مشتمل
است بر اشعاری عرفانی.
 .13مناقــب االئمــة ،حاجــی ابرقویی زنده در 972ق ،به کوشــش ســیدرضا صداقت حســینی .ص  243تا
.265
تصحیح نسخه فارسی ش  964کتابخانه مجلس که اشعاری است در منقبت  12امام(ع).
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