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تازه های ناگرش و نشر
معریفامجایل

امیر مؤمنݡی هزاوه 

 از سراینده ای متخلص به ربیع؛ 
کتابخانه  به اهتمام رضا بیات و ابوالفضل غالمی؛ تهران: میراث مکتوب، 

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، مؤسسه مطالعات اسماعیلیه و 
کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسالم، 1389

علݡݡی نامه

علی نام���ه عن���وان منظومه ای اس���ت از شاعری ناشناخت���ه در قرن پنجم 
هج���ری. از ن���ام و نشان سراین���دۀ این منظومه اط���اع چندانی در دست 
بیع1 و  گوینده نام و تخلص خ���ود را ر نیس���ت؛ ج���ز آنکه در چند موض���ع 
گفته است؛ با این ح���ال احتمال می رود  ن���ام منظوم���ه اش را علی نامه2 
سراین���دۀ آن ف���ردی ب���ه نام شی���خ عبدالملک ب���ن بنان قم���ی از شعرای 
شیع���ه اثنا عشری ق���رن پنجم هجری باش���د؛3 اما در عین ح���ال پاره ای 
ی،  ک���ه با نواحی شرقی قلمرو زبان در یژگی ه���ای زبانی در این منظومه  و
یعنی نواحی بلخ و پیرامون آن هماهنگی بیشتری دارد، باعث می شود 
ی باشد، قوت  که علی نامه سرودۀ شاعری از مشرق زبان در گمان  ای���ن 
گویندۀ آن  ی���ح شده اس���ت،  ک���ه در مت���ن علی نامه تصر گی���رد.4 آنگونه 
یب  متولد 420 هجری است5 و آن را در سال 482 هجری به احتمال قر
کشیده است و به  به یقین در خراسان و شاید هم در ناحیۀ بیهق به نظم 
که  یضی  یکی از اشراف سادات آن نواحی به نام سید علی بن طاهر عر

کرده است.7 از او با عنوان قوام شرف یاد می کند،6 تقدیم 

ی امام علی؟ع؟ و ذکر عقاید شیعی  موضوع علی نامه بیان مناقب و مغاز
گونه ای مفصل تر جنگ صفین با  اس���ت و در آن وقایع جنگ جمل و به 
کشی���ده شده است. شاعر در آغ���از هر بخش به  بیان���ی حماسی به نظم 
شیوۀ فردوسی خرد و خردمن���د را می ستاید8 و در خال موضوع اصلی، 
کرامات و معج���زات ایشان بیان می کند.9  کنده نیز از  داستان های���ی پرا
کرده اس���ت،10 نخستین  یح  که سراینده خ���ود تصر ای���ن منظومه چن���ان 
منظوم���ه ب���ه زب���ان فارس���ی در ن���وع خ���ود اس���ت؛ چنان ک���ه خاوران نامه 
که بنا بر مشه���ور، نخستین حماس���ۀ شناخته شدۀ  ابن حس���ام خوسف���ی 
شیعی محسوب می ش���ود،11  حدود چهار قرن بعد از علی نامه در روزگار 
یخ شعر  ین ش���ده است. به همین دلیل علی نامه از نظر تار ی تدو تیمور
که شاهنامه  گون���ه  و حماسه ه���ای شیعی اهمیتی ف���راوان دارد و همان 
کتاب نیز نخستین حماسه  ی است،12 این 

ّ
دقیقی نخستین حماسه مل

شیعی اثناعشری در زبان فارسی است.

منظوم���ه علی نام���ه در ح���دود دوازده هزار بی���ت دارد و در بح���ر متقارب13 
س���روده شده است و در آن نوادری از لغات و ترکیبات فارسی در اسلوبی 

1. عل���ی نام���ه؛ 2277، 11211 و 11219. تمام ارجاعات ابیات به شمارۀ آنها، بر اساس نسخه مصّحح 
منظومۀ علینامه است.

2. همان، 88، 93، 95، 97، 2979، 2991، 6759 و 6760.
کدکنی؛ »علی نامه«؛ سی و دو. 3. شفیعی 

4. همان، هفتاد و پنج.
5. علی نامه؛ 3767 و 11209.

6. همان، ش 91.
کدکنی؛ همان، بیست و یک. 7. شفیعی 

8. برای نمونه، ر.ک به: علی نامه؛ ش 120-118، 2301-2299، 3775-3772.
9. برای نمونه ر.ک به: همان، ش 8725-8663.

10. همان، ش 2.
یخ ادبیات در ایران؛ ج 4، ص 317 و همو؛ حماسه سرایی در ایران؛ ص 377. 11. ذبیح اهلل صفا؛ تار

12. همان، ص 163.
13. فعولن فعولن فعولن فعل. بحر متقارب مثمن محذوف.
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محمدرض���ا شفیع���ی کدکنی در سال 26،1379 بار دیگ���ر مورد توجه قرار 
کسیمیله( این منظوم���ه در قطِع اصِل نسخه  گرفت. نسخه برگ���ردان )فا
کتابخانه م���وزه قونیه )ترکیه( در سال 1388 ب���ه اهتمام محمود  خط���ی 
کتابخانه، موزه و  امیدس���االر با مشارکت مرکز پژوهشی میراث مکتوب و 
یخ  مرکز اسناد مجلس شورای اسامی )تهران( و کتابخانه تخصصی تار
اس���ام و ایران )ق���م( و مؤسس���ه مطالع���ات اسماعیلیه منتش���ر شد و در 
نهای���ت نسخۀ تصحیح شدۀ آن در سال 1389 ب���ه اهتمام رضا بیات و 
ابوالفضل غامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسید.

منابع

یات ترکی���ه«، مجله دانشک���ده ادبیات و علوم  1.خیامپ���ور، عبدالرس���ول؛ »نشر
یز، ش 33، بهمن 1334. انسانی دانشگاه تبر

ۀ 
ّ
کدکن���ی، محمد رض���ا؛ »حماس���ه ای شیعی از قرن پنج���م«، مجل 2.شفیع���ی 

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، پاییز و زمستان 1379.

یخ ادبیات در ایران؛  ج 4، تهران: فردوس، 1372.  3.صفا، ذبیح اهلل؛ تار

4.�������������������������������������������؛ حماسه سرایی در ایران؛ تهران: امیرکبیر، 1396.

5.علی نام���ه؛ تصحی���ح رض���ا بی���ات و ابوالفضل غالم���ی؛ تهران: مرک���ز پژوهشی 
میراث مکتوب، 1389.

کتابخانۀ موزۀ قونیه،  6.علی نام���ه؛ نسخه برگ���رداِن نسخه خطی شم���اره 2562 
کتابِت حدود سدۀ هفتم، با مقدمه محمدرضا شفیعی  س���روده به سال 482 و 
کتابخانه، موزه و  کدکن���ی و محمود امیدساالر؛ مرکز پژوهشی میراث مکت���وب و 
یخ اسالم  کتابخانه تخصصی تار مرک���ز اسناد مجلس شورای اسالمی )تهران( و 

و ایران )قم( و مؤسسۀ مطالعات اسماعیلیه، 1388.

7. Ahmed Ates "Konya kutuphanelerinde bulunan bazi muhim yazmalar" 
Belleten, Cilt XVI Sayi 61, S. 49-130, Ankara, Ocak, 1952.

ۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم 
ّ
کدکنی؛ »حماسه ای شیعی از قرن پنجم«، مجل 26. محمدرضا شفیعی 

انسانی دانشگاه فردوسی؛ پاییز و زمستان 1379.

گ���اه در فرهنگ ها شواهد  ک���ار رفته است. لغ���ات و ترکیباتی که  که���ن به 
که به  گوینده و اشاراتی  گفتار  آن را به سخت���ی می توان یافت.14 از مطاوی 
یافت شاهنامه را پیش چشم  شاهنامه فردوسی کرده است،15 می توان در
داشته است؛ اما آن را به این دلیل که »مغ نامه« و »دروغ« است،16 چندان 
که در میان حماسه های منظوم فارسی  نمی پسندد. در متن این منظومه 
گرشاسپنامه اسدی ق���رار می گی���رد،17 ابیات  کن���ار  یخ���ی در  از لح���اظ تار
کم نیست؛ ام���ا در عین حال غلط های فاحش عروضی و فّنی نیز  استوار 
بوط به گوینده  در آن ف���راوان اس���ت.18  اینکه چ���ه مقدار از این خطاه���ا مر
کاتب���ان و نسخه نویسان است، جز ب���ا پیداشدن  بوط ب���ه  و چ���ه مق���دار مر

نسخه های دیگر و مخصوصًا کهن تر، قابل تشخیص نیست.19

از منظومۀ علی نامه تنها یک نسخۀ خطی وجود دارد که با شماره 2562 
در کتابخانه موزۀ قونیه )ترکیه( وجود دارد و میکروفیلم آن با شماره 422 
کتابخانه  و عک���س آن در سه مجل���د به شمارههای 589، 590 و 591 در 
که در بیان  ی می شود. آغاز ای���ن نسخه  مرک���زی دانشگاه ته���ران نگهدار
جانشین���ی پیامبر اس���ت، افتادگی دارد. مجم���وع اوراق این نسخه 301 
ورق اس���ت و هر ورق شامل ن���وزده بیت و در مجموع حدود دوازده هزار 
بی���ت است. ه���ر ده برگ یک ب���ار در باالی صفح���ه واژۀ »عشر« به شکل 
کار صّحاف اس���ت.20 اول بار این  که احتمااًل  وارون���ه نوشته ش���ده است 
که  کرد  واژه در برگ چهارم دیده می شود. به این ترتیب می توان حساب 
از آغاز نسخه، شش برگ افتاده است و چون پشت و روی هر برگ سی و 
کتابت شده است، در مجموع حدود 228 بیت آن موجود  هشت بیت 
نیست.21 این نسخه در قرن هفتم یا هشتم به قلم فردی به نام محمد بن 
کتابت شده است و مالک آن فردی  محمود مسع���ود المعدم التستری 
شیعی به نام حاجی یا حجی علی بوده است و این نام به صورت »ح ج 
ی ع ل ی« در جاهای مختلف نسخه بین سطور با خطی بسیار نزدیک 
کاتب ظاهرًا سواد چندان���ی نداشته است؛  ب���ه اصل، دیده می ش���ود.22 
کتابت او وجود دارد.23 این نسخه را  ی در  ی���را غلط های امایی بسیار ز
کرد.24  نخستین ب���ار احمد آتش در مجموعه زبان و ادبیات ترک معرفی 
سپ���س عبدالرسول خیامپور خاصه ای از مقال���ۀ احمد آتش را ترجمه و 
کرد؛25 اما با این حال به فراموشی سپرده شد تا آنکه پس از مقالۀ  چاپ 

کدکنی؛ همان، چهل و سه تا هفتاد و پنج. 14. برای دیدن نمونه های آن، ر.ک به: شفیعی 
15. برای نمونه، ر.ک به: علی نامه، ش 94، 95، 2977، 2979، 2986، 2988، 2991 و 6758.

16. همان، ش 5 و 2979.
کدکنی؛ همان، ص 16. 17. شفیعی 
18. برای نمونه، ر.ک به: ش 8476. 

کدکنی؛ همان، ص 34. 19. شفیعی 
20. علی نامه؛ مقدمه رضا بیات؛ ص چهل و یک.

21. همان.
کدکنی؛ همان، بیست و سه. 22. شفیعی 

23. همان، بیست و دو.
.130-49 ;"Ahmed Ates: "Konya kutuphanelerinde bulunan bazi muhim yazmalar .24

یز؛  ۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبر
ّ
یات ترکیه«، مجل 25. عبدالرس���ول خیامپور؛ »نشر

ش 33، بهمن 1334.
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معریفامجایل

احسان عجمݡی

الر؛ چاپ اول، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود  دکتر محمود امیدسا
افشار، 1389، 544 صفحه

سݡی و دو مقاله در نقد و 
تصحیح متون ادبی

از است���اد محم���ود امیدس���االر، متخص���ص مت���ون ادب���ی عه���د غزنوی و 
که یک���ی از دو مصحح همکار دکتر جالل خالقی  اختصاص���ًا شاهنامه � 
مطل���ق در تصحی���ح شاهکار حکیم طوس نیز هس���ت � این دومین اثری 
ک���ه به شکل مجموع���ه مقاالت توس���ط بنیاد موقوف���ات افشار در  است 
ته���ران چاپ می شود. اثر نخست جستارهای شاهنامه و ... نام داشت 
کنون در بازار نایاب باشد. مجموعه  گویا ا که استقبال خوبی از آن شد و 
که  مقاالت حاضر، شامل 32 مقال���ه تحقیقی و انتقادی از ایشان است 
تی چون ایرانشناس���ی، پاژ )سال 1388 ب���ه عنوان یادنامه  قب���اًل در مجال
یکا(، فرهنگ مردم،  دکتر خالقی مطلق(، فصلنامه گلست���ان )چاپ امر
آین���ه می���راث، و نیز کتاب های ارج نامه ذبیح اهلل صف���ا )میراث مکتوب(، 
ارج نام���ه محمدتقی به���ار ملک الشعرا )میراث مکت���وب(، ارج نامه دکتر 
یچ���ارد فرای، یادنامه  ی���ز ناتل خانل���ری )میراث مکتوب(، جشن نامه ر پرو
ین نام���ه )چ���اپ نش���ده(، یادنامه  یاح���ی موس���وم ب���ه آفر مرح���وم دکت���ر ر
ی )چ���اپ نشده(، جشن نامه  حمی���د محام���دی، جشن نامه احمد اقتدار
که  اسماعیل سعادت )فرهنگستان( و همچنین به عنوان مقدمه هایی 
بر چ���اپ نسخه برگردان شاهنامه نسخه لن���دن )مورخ 675 ق( و چاپ 
نسخهبرگ���ردان علی نام���ه )میراث مکت���وب مجلس( و نی���ز در یک مورد 
یرچاپ است. مواردی  مدخلی از دانشنامه جهان اسالم چاپ شده یا ز
گویا ج���زو هیچ یک نیس���ت و برای قرارگرفت���ن در همین  که  ه���م هست 
مجموعه مقاالت، نوشته ش���ده است. همۀ این موارد خواندنی است و 
کشفی تازه. در پیشگفتار دو صفحه ای ایشان، نکته ای  سرشار از نکات 
که شی���وۀ تصحیح متن  کش���ور وجود دارد  قاب���ل تأمل ب���رای مصححان 
در داخ���ل را سم���ت و سو می دهد. ای���ن نکته، بیشتر انتق���ادی است بر 
بی که صاحب ای���ن مجموعه مقاالت، سخت با آنها  ایران شناس���ان غر
یب به اغلب موارد حق به جان���ب اوست. این نکته  دشم���ن اس���ت و قر
که از برخی تصحیحات  چنین است: »بنده بسیار دیده ام در انتقاداتی 
وطن���ی می شود، منتق���د به رسم الخ���ط تصحی���ح و یکدست نبودن آن 
ای���راد می گیرد. در تصحیح متن و مخصوصًا در چاپ متون منقح هیچ 
که  کسی  که یک رس���م الخط واح���د رعایت شود. هی���چ  لزوم���ی ن���دارد 
آشنای���ی با رسم الخط دستنویس های فارس���ی داشته باشد، نمی گوید 
کاتب���ان قدی���م ی���ک رس���م الخ���ط واح���د را رعای���ت می کرده ان���د. بیشتر 
کاتب واحد، در نسخه واحد � و حتی  گاهی  که  متخصصی���ن می دانند 
کلمه را به چند رسم الخط می نویسد، و این  بعض���ًا در سطر واحد � ی���ک 
تنوع به نظر بنده عیب خط فارسی نیست، بلکه حسن آن است. مثال 
ی برخ���ی از ادبای  دوم انتخ���اب نسخ���ه اس���اس در تصحیح و پافش���ار
ک���ه ادبای قدی���م ما به  خودم���ان در پی���روی از آن اس���ت. شکی نیست 
اعتبار نسخه اعتقاد داشتند و به نسخه معتبر اهمیت بسیار می دادند؛ 
ام���ا هیچ گاه خود را به پیروی طاب���ق النعل بالنعل از نص نسخۀ اساس 
موظف نمی دیدند، بلکه ذوق سلیم، احاطه علمی و مالحظات جنبی 
متع���دد دیگری را هم در نظ���ر می گرفتند. این رسم غالمی نسخه اساس 
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یخی  کردن، از غرب به ایران وارد شده و هیچ پایه و اساس فرهنگی، تار
و حت���ی علمی ن���دارد. البته در اینکه زم���ام تصحیح را نبای���د یکسره به 
بهادادن به  دس���ت سلیقه شخصی و ذوق سپرد، حرفی نیس���ت؛ اما پر
ی ها،  ن���ص نسخه اساس هم راه ب���ه جایی نمی برد. ه���ر دوی این نوآور
یعن���ی یکدست کردن رسم الخط در چاِپ مت���وِن مصحح و تکیه بیش 
که ب���ا سنت فرهنگ ادبی ما  از ح���د بر نسخ���ه اساس از ابداعاتی است 

گیرد«. تناقض دارد و باید دوباره به دقت مورد بحث و بررسی قرار 

کلی تقسیم شده است؛ شامل این موارد  این مجموعه به چه���ار بخش 
و هر یک دارای تعدادی مقاله:

بخش اول: شاهنامه
یر است: که شامل مقاالت ز

گور در شاهنامه، عباراتی  نسخه شاهنامه لندن، ابیات پادشاهی بهرام 
ی، مقدمه داستاِن اشکانیان در شاهنامه،  از مقدمه شاهنامه ابومنصور
داست���ان هرم���ز نوشی���روان در شاهنامه مسک���و، داستان ه���ای پادشاهی 
ساسانی���ان، داستان ه���ای اسکن���در و اشکانی���ان در شاهنام���ه خالق���ی 
مطل���ق، دو بیت از شاهنام���ه تصحیح خالقی مطل���ق، اقبال آشتیانی و 
شن���ی« در شاهنامه، نظری 

ُ
برنام���ه تصحیح شاهنام���ه، »بکشتی« یا »بگ

کت���اب اختی���ارات شاهنامه، درب���اره ز شیر شتر  بر بوطیق���ای شاهنامه، 
ینی، شاهنام���ه، درباره معجم شاهنامه از  خ���وردن و سوسمار، عالمه قزو
عل���وی طوسی، نام اسب افراسیاب، هلن و ُهجیر، فردوسی و ُهمر، متن 

نهایی شاهنامه.

بخش دوم: متون
شامل این مقاالت:

ینی و ف���ن تصحیح  ی���خ بیهق���ی و س���واد امی���ران غزن���وی، عالم���ه قزو تار
مالحظات���ی پیرام���ون چهار مقال���ه، داراب نامه طرطوس���ی، سمک عیار، 
گرشاسپنامه،  بیع���ی،  عجای���ب الدنی���ا و ابوالمؤید بلخ���ی، علی نام���ۀ ر

یخ والقصص. مجمل التوار

بخش سوم: فن تصحیح متن
یخچه ای از تصحیح مت���ن در مغرب زمین، اهمیت اعجام صحیح  تار

در تصحیح انتقادی متن، خالقی مطلق و فن تصحیح متن در ایران.

بخش چهارم: مباحث ادبی
ردشت���ی،  قدم���ت نسب���ی برخ���ی از مت���ون فارس���ی موج���ود در روای���ات ز

حماسه، بهار و تصحیح متن.
زن���ده به خص���وص ب���رای شاهنامه پژوهان و  خوان���دن ای���ن مجموع���ه ار
گفتنی است بنیاد موقافات افشار به زودی  ی است.  مصححان، ضرور
ینی در  یسّی���ه )یادداشت ه���ای عالم���ه قزو سه جل���د پایان���ی مسائ���ل پار

کرد. یس( و البرزکوه از دکتر منوچهر ستوده را چاپ خواهد  پار
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احسان عجمݡی

ک اینجوی فارس )سده هشتم هجری(، تصحیح  کتابچۀ امال دفتر دوم، 
ج افشار و عماد الدین شیخ الحکمایی؛ چ 1، تهران: مؤسسه تألیف،  ایر

ثار هنری »متن«، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران و  ترجمه و نشر آ
دانشنامه تاریخ معمارِی ایرانشهر، تابستان 1389، قطع رحلی، 188صفحه

اسناد معماری ایران

ی  ی ش���دۀ »اسناد معمار که دفت���ر دوم از سری تازه راه انداز کتاب  ای���ن 
بوط ب���ه »وقفنامه آستان���ه شاهزاده  ای���ران« است )جل���د نخس���ت آن مر
ب���ود(،  ی���ن، وقفنامه ه���ای امام���زاده جعف���ر دامغ���ان و ...«  حسی���ن قزو
کهن از آل اینجوی شیراز  اختص���اص یافته به تصحیح متِن دو وقفنامه 
که شخصی در سال 960  که از آنها رونوشتی باقی است  در سده هشتم 
ق از آن سوادی برداشته است. این شخص »ابوتراب محمدبن محمود 
ک���ه این رونوشت را  حسن���ی حسینی طباطبای���ی اینجویی« نام داشته 
احتم���ااًل از مت���ن اصلی وقفنامه م���ورخ 727 ق )دارای تسجیالت مورخ 
772 ق( برداشته است. چنان که مصححان دانشمند این دو وقفنامه 
که  کسی  بی نگاشته ش���ده - نشان داده اند، نخستین  ک���ه به زبان عر  -
ک موقوفۀ سادات انجوی شیراز« نام برده، میرزا حسن  از »وقف نامه امال
گرانق���در و مشهور خ���ود، فارسنامه ناص���ری است. سپس  فسای���ی در اث���ر 
ی  ز زندۀ استشراقی ب���ه نام های: کشاور ارج���اع داده اند به دو تحقی���ق ار
و مناسب���ات ارض���ی در ای���ران عهد مغ���ول از پطروشفسکی و مال���ک و زارع 
گفته ش���ده دکتر محمدحسین  از خان���م لمبتون. همچنی���ن در مقدمه، 
منظ���ور االجداد در قالب پایان نامه و مقاله ای تحقیقی به موضوع حاضر 

)وقفنامۀ خاندان اینجو و ساداِت طباطبایی فارس( پرداخته است.

ک���ه البته چون اص���ل نیست و  زنده -  نسخ���ه خط���ی یگانۀ ای���ن سند ار
کتابخانه  زش حقوقی ندارد - در  رونوشت از اصل محسوب می شود، ار
که در سال 1375ش  ی می شده  شخصِی مرحوم حسین رهنما نگهدار
کتابخانۀ آیةاهلل العظمی مرعشی)ره( منتقل شده است. این نسخه  ب���ه 

کنون به شماره 9220 در آنجا محفوظ است. ا

ک���ه به دلیل خ���ط نسبت���ًا مغلوط و  بی  ص���ورت تصحیح ش���دۀ مت���ن عر
یژه در بخِش ضبِط لغاِت  ی هایی به و کم نقطۀ نسخه یگانۀ آن با دشوار
ک���ن و اشخاص هم���راه ب���وده، از صفح���ه 13 - 100  خ���اص و اسام���ی اما
یبا و  برگرفت���ه است، ب���ا حروفچینی و صفحه آرای���ی بسیار ز کتاب���ت را در
ی ب���ه منظور انتقاِل  منظ���م و نیز ب���ا بهره گیری از عالی���م وضع شدۀ ابتکار

وضعیت فعلِی رونوشت به متِن حروفچینی شده.

کتاب را به خ���ود اختصاص داده و از  ک���ه نیمی از  در نمایه ه���ای پایانی 
برگرفت���ه، این م���وارد به چشم می خ���ورد: آیات،  صفح���ه 101 - 179 را در
کسان، جای ه���ا، نام جای ه���ای مبهم در ح���روف نخست،  احادی���ث، 
ی، ابنیه  ی، احداث سازه های معمار نمای���ه نوع جای ها، واژگان معمار
ین و الق���اب، سال های متن،  موق���وف علیه���ا، مشاغل و مناصب، عناو
کتابنامه  ای���ام و مواقع، جمالت دعایی. در صفحات 181 - 187 نیز در 

یر نسخه خطی به چشم می خورد. و نمونۀ تصاو

زن���ده از دیدگاه های مختلف حائ���ز اهمیت است و بر نقاط  ای���ن متن ار
یخ اجتماعی و سیاسی ایران پرتو روشنی می افکند. عالوه  مبهمی از تار
که در عهد مغول به  بر روشن شدن وضعیت س���ادات طباطبایی شیراز 
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محمد رٮݬݬݓانݡی

علی محدث خراسانݡݡی؛ تصحیح و تحقیق: مرتضݡݡی اعدادی خراسانݡݡی؛ چاپ اول، 
مشهد: والیت، 1389، 378 صفحه

 خورشید تابان
در علم قرآن

که  کت���اب از دانش آموختگان مدرس���ه معارفی خراس���ان است  مؤل���ف 
ام���روزه از آن ب���ه »مکتب تفکی���ک« یاد می شود. وی این اث���ر را در تبیین 
ک���ه برگرفته از تعالی���م وحیانی است،  زوایای���ی از اندیشه ه���ای تفکیکی 

نگاشته است.

ح���اج شی���خ علی محدث خراسان���ی، فرزند حاج شیخ حس���ن واعظ به 
س���ال 1276 شمس���ی در خانواده ای اه���ل علم و تقوا به دنی���ا آمد. ایشان 
کرد و پس از آن  دروس مقدماتی و سطح را نزد علمای بزرگ مشهد تلمذ 
گشت و از عالمان بزرگ آن دیار نیز بهره جست. به نجف اشرف مشرف 

بازگش���ت وی ب���ه مشه���د ب���ا آغ���از درس مرح���و م آی���ت اهلل می���رزا مهدی 
گشت  اصفهان���ی - سرآمد عالمان مکتب معارفی خراسان - مصادف 
و ایش���ان از نخستی���ن شرکت کنندگ���ان درس مرح���وم میرزا ب���ود. مرحوم 
ین روز زندگی این استاد فرزانه در طول 25 سال، دروس  محدث تا آخر
خارج فق���ه و اصول و مباحث مع���ارف )توحید، امام���ت، عدل، معاد و 
گرف���ت و با تأثر از مبانی معارفی  کامل از استاد فرا اعج���از قرآن( را به طور 
ی���ج و تبلیغ اسالم ناب پرداخت. ایش���ان سرانجام پس از  ایش���ان، به ترو
تالش بسی���ار در راه تبیین معارف نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السالم 

در سال 1330 شمسی دیده از جهان فروبست.

مرح���وم محدث همچ���ون استاد خویش و سایر فقه���ای امامیه، تنها راه 
دستیاب���ی به حقیق���ت و روشنای���ی را بهره گیری از عل���وم و معارف قرآن 
کتاب را »خورشید تابان در علم قرآن« نامید؛  می دانست و از این رو این 
کالم خود را و »ن���ور« و »هدایت«، »برهان« و »بصائر«  ک���ه خداوند نیز  چرا

معرفی می کند.

کتاب ب���ا بهره گیری از نورانیت و فرقانی���ت قرآن در صدد  ایش���ان در این 
گسستگی های معارف بشری و وحیانی بوده است. بدین منظور  تبیین 
نخس���ت، مباحث���ی را در شناخت ق���رآن مطرح می کند و ب���ا بهره گیری از 
احادی���ث ائم���ه معصومی���ن ب���ه تبیی���ن حقیقت ق���رآن و چگونگ���ی نور و 

هدایت بودن آن می پردازد.

ایشان با تمسک به آیات و روایات، قرآن را دوای تمام مرض های روحی 
و جسم���ی بش���ر معرفی می کند. در ادامه هدایتگری ق���رآن را از نظر عقلی 

بودن قرآن نیز اشاره می کند. تبیین و به وجه اعجاز

کتاب به معرفی خداوند در قرآن اختصاص دارد. از منظر  بخش بعدی 
که من���زه از دیده شدن و توه���م است و نظیر  ق���رآن، خداون���د ذاتی است 
ک است. در این  کل مخلوقات منزه و پ���ا و شبیه���ی ندارد و از اوص���اف 
بخش به آیاتی دربارۀ علم، قدرت، حکمت و اراده خداوند و نیز درباره 
که دربارۀ  یت علم و اراده اشاره شده است. به اعتقاد مؤلف، آیاتی  غیر
عل���م و ق���درت و حکمت اس���ت، همه بر طب���ق تصدیق فط���رت و عقل 
کماالت خ���ود را به بشر معرفی  یق همین  اس���ت و خداون���د در قرآن از طر
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بوده است - مانند ترجمه برخی از آیات و روایات - مطالب افزوده شده 
در داخ���ل دو ق���الب آم���ده اس���ت. همچنی���ن تم���ام مستن���دات مؤلف 
ین  مدرک یاب���ی ش���ده و در پانوش���ت صفحات آم���ده است؛ ام���ا مهم تر
کتاب با مطال���ب برگرفته از  ی محت���وای  یژگ���ی ای���ن تحقیق، غنی ساز و
گشته، اما  که توسط خود ایش���ان مکتوب  سخنرانی ه���ای مؤلف است 
که برای روشن شدن  چاپ نش���ده بود. چکیدۀ برخی از این مکتوب���ات 
کت���اب اضافه  کت���اب سودمند بوده اس���ت، به پاورقی  بیشت���ر مباحث 
کتابنامه  کت���اب نیز نمای���ۀ آی���ات و روای���ات و  ش���ده اس���ت. در انتهای 

ضمیمه شده است.

گر  یق ق���رآن حق است و ا که طر می فرمای���د؛ ل���ذا عقل شهادت می دهد 
یق قرآن و بر اساس آرا و افک���ار بشر در حقیقت علم،  انس���ان به غی���ر از طر
کند، به واق���ع نخواهد رسید. خداوند نیز  کماالت الهی تکلم  ق���درت و 
که اراده عین  یفه »إذا أراَد َشیئا« به بش���ر فهمانده  در ق���رآن توسط آیۀ شر
علم نیست؛ اما عده ای از افراد بشر اراده را عین علم دانسته اند. ایشان 
پ���س از سخن گفتن دربارۀ یکتایی خداون���د از نظر قرآن، به بررسی و نقد 

دیدگاه فالسفه و صوفیه دربارۀ فعل خداوند می پردازد.

یات فالسف���ه و صوفیه در  کتاب به نق���د و بررس���ی آرا و نظر بخ���ش س���وم 
خداشناسی پرداخته است. این بخش شامل دو فصل است:

یات فالسفه بررسی و نقد ش���ده است. مؤلف معتقد  در فص���ل اول نظر
که هر یک  اس���ت بع���د از مطالعۀ فلسفه بر شخص عاقل ظاه���ر می شود 
کرده اند و واقع و  از فالسف���ه ب���ه اندازۀ فکر و استع���داد بشری خود تکل���م 
حقیق���ت برای آنه���ا مکش���وف نوبده و هرک���دام برخ���الف دیگری مشی 
یق بشری و براهی���ن آنها نیست و به  کرده ان���د؛ پ���س اطمینانی به این طر

یق خطابردار جایز نیست. حکم عقل، سلوک این طر

در فص���ل دوم آرا و اندیشه های عرفا و متصوف���ه نقد شده است. در این 
کشف و  کسب معرف���ت بر  یق صوفی���ه در  که طر فص���ل یادآور می ش���ود 
شه���ود است و اساس مطالب آنها بر مسئل���ه وحدت وجود استوار شده 
کشف به آن رسیده اند؛ اما آنچ���ه در معنی وحدت  ی���ق  که از طر اس���ت 
وجود گفته اند، با اساس قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم مخالف 

است. اساس قرآن بر مغایرت و مباینت مخلوق با خالق است.

مؤل���ف سرانجام با طرح مباحثی دربارۀ خداشناسی فطری بحث را پی 
می گی���رد و پس از ارائه مطالبی دربارۀ عوال���م پیشین به نقش پیامبران و 
امام���ان در تذکر به معرفت خ���دا می پردازد و در نهای���ت امامان معصوم 
یق بر حقانیت مذهب  شیع���ه را تنها واث���ان علوم قرآن معرفی و از این طر

تشیع و بطالن سایر مذاهب استدالل می کند.

ی���ح ش���ده است خ���ود خداون���د خ���ودش را معرفی  در ای���ن بخ���ش تصر
گر ذات مقدس حق خود را معرفی نمی کرد،  می کن���د تا او را بشناسند و ا
احدی به او راه���ی پیدا نمی کرد. فطرت انسان بر توحید است و اساس 
ای���ن فط���رت در عالم ذر درست شده است و تولد ه���ر مولودی بر فطرت 

توحیدی است.

کتاب، پیش از این در زمان حیات مؤلف به سال 1366ق منتشر شده 
است. همچنین پس از درگذشت ایشان، در سال 1372ش با تغییراتی 
در مت���ن توسط فرزند ایشان به چاپ رسی���ده است. تحقیق و تصحیح 
گرفته و  کتاب صورت  انجام گرفت���ه در این چاپ بر اساس متن اصل���ی 
کام���ل امانت، حروف چینی، مقابله  عب���ارات مرحوم محدث با رعایت 
که اف���زودن مطالبی در متن الزم  و تصحی���ح شده است. در مواردی هم 
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کن خاص در فارس  ی از اما »انجوی« تغییر ن���ام دادند، وضعیت بسیار
ی از دروازه ها )باب ه���ا(، باغ ها و  را روش���ن می کند. ن���ام و نشان بسی���ار
برد  کار ک���ه اغلب به ن���ام صوفیان اضافه ش���ده و  بستان ه���ا، رباط ه���ا - 
خانقاه���ی داشته ان���د - طاهرنه ه���ا )آسیاه���ا(، راه ها، قبه ه���ا، قنات ها، 
محله ه���ا و نهرهای فارسی و مناطق همجوار و غیر آن، از خالل این متن 

که برخی در سایر منابع فارس شناسی وجود ندارد. به دست می آید 

که در  کوتاه، نام برخ���ی از ابنیۀ موقوٌف علیها را  در پای���ان این معّرفی نامۀ 
ید فایده نقل می کنم و خوانندگان  نمای���ه پایانی استخراج شده، برای مز
عالقه من���د را به اصل متن ارجاع می دهم: بیت المقدس، رباط ُحذیفۀ 
رونی،  کاز ید بسطامی، رباط شیخ ابواسحاق  یمان���ی، رباط سلطان بایز
کبی���ر محمدب���ن خفی���ف  رب���اط شی���خ جنی���د بغ���دادی، رب���اط شی���خ 
ی(، رباط شیخ الشیوخ قاضی بیضاوی، رباط شیخ امین الدین  )شیراز
به���ان بقلی )در  ]بلیان���ی[، رب���اط شیخ حسن بص���ری، رباط شی���خ روز
درب خ���داش شیراز(، رباط شیخ سعدی )در قلعه فهندر(، رباط شیخ 
ینی، رباط شیخ ظهیرالدین ُبزغش )در محله َسراجان  شرف الدین درگز
شی���راز(، رباط شیخ عب���داهلل بلیانی، رباط شی���خ عالءالدولۀ سمنانی، 
کرخی، روضه خلیل الرحمن  رباط شی���خ عمر سهروردی، رباط معروف 
کبری در خارج مکه، مرقد  در ش���ام، مراقد ائمه در مدینه، مرقد خدیجه 
ی در شیراز، مرقد  سلم���ان فارسی در مدائن، مرقد عمادالدین طاهر فزار
فاطم���ة الزه���راء در مسج���د النبی، مسج���د علی؟ع؟ در بص���ره، مسجد 
کوفه، مشهد احمدبن موسی  جامع عتیق در شیراز، مسجد نوح ؟ع؟ در 
کربال، مشهد الغروی  الکاظ���م در شیراز، مشهد الحسین بن علی؟ع؟ در 
کلثوم بن���ت اسحاق الکوکبی در محله  کوفه، مشهد ام  در رأس نج���ف 
رأس القن���اة شیراز، مشهد حسین بن موسی الکاظ���م در محله باغ قتلِع 
رون، مشهد عباس ب���ن علی؟ع؟ در  ک���از شی���راز، مشه���د سیدنورانی در 
کرب���ال، مشهد علی بن موسی الرض���ا؟ع؟ در بسناردکین خراسان، مشهد 
یرۀ خارک، مشهد محمدبن موسی الکاظم در  محمدبن الحنفیه در جز
ب���اب خافر شیراز، مشهد موسی الکاظم و محمد الجواد و مشهد هادی 

و عسکری در سّر من رأی.

متع���دد در  آث���ار  و صاح���ب  ف���ن  ای���ن  از خبرگ���ان  ه���ر دو  مصحح���ان 
ح���وزۀ تصحی���ح مت���ون و اسن���اد وقفنام���ه ای و نسخه ه���ای سج���الت و 
ین شکلی، متن حاضر  که به شکیل تر یاب هستند  گواهی نامه های دیر
ی  کرده اند. با ای���ن امید که صورت کم نقطۀ نام و نشاِن بسیار را عرض���ه 
ک���ه در این متن در نمایه ای مجزا به دس���ت داده شده است،  ک���ن  از اما

توسط فارس شناسان و ایران شناساِن دقیق النظر بعدها به دست آید.


