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گنر )مجموعه نوشتار به  جشن نامه پروفسور برت فرا
مناسبت هفتاد و پنجمین سال تولد؛ خسرو خوانساری؛ 
كتاب، 139۶ تهران: خانه 

در مالقاتــی بــا آن ماری شــیمل از وی می پرســند که چه کســی شایســتگی اظهارنظر علمی 
گنر.1 گنر، فرا ید: فرا دربارۀ آثارش را دارد و شیمل در پاسخ می گو

شرق شناسی و ایران شناسی در اتریش
کز مهم شرق شناسی  نیمۀ دوم قرن 17 آغاز دوران شــکوفایی شرق شناســی در وین بود و این شهر از جمله مرا

پا به شــمار می رفت. دو شرق شــناس معروف، یوهان پودســتا از ایتالیا و فرانتس م. منینســکی از آلمان به  ارو

که در آن برای اولین بار متون فارسی  که از خدمات مهم پودستا، تأسیس چاپخانه ای در وین بود  وین آمدند 

و عربی و ترکی به چاپ رسید. اولین کتاب مهمی که در سال 1678م در وین به زبان التینی و با متن فارسی 

به چاپ رســید چهل  ســتون اســت. پس از آن لغت نامۀ چهارجلدی )عربی ـ فارســی ـ ترکی ـ التینی( اســت 

کرد. از قرن بیســتم به بعد پژوهشــگران  کــه منینســکی در ســال های 1680 تــا 1687م در وین تألیف و چاپ 

یادی هســتند که مطالعات و نیز ســفرهای مطالعاتی ایشان به ایران به طور فردی و بدون وابستگی  اتریشــی ز

گرفته و از این راه خدمات فراوانی به ســنت ایران شناســی در اتریش  کادمی صورت  به مؤسســات علمی یا آ

یســت  انجــام داده انــد؛ از جملــه یوزف تیفن تالر اتریشــی که مدت هــا در عهد حکومت مغول ها در هند می ز

یخ  یــخ حکومــت نادرشــاه را نوشــت یا آلفونــس گابریل که دربــارۀ کویرها و تار و در 1785م بــرای اولین بــار تار

ک، اتو فن ملتســر، مونیکا هوتر  یلهلم توماشــک، فردینانــد و آدام پوال ایــران مطالعــه می کرد و ســایرین مانند و

که پس از یک  شتراســر و دیگران. ســنت شرق شناســی و ایران شناســی در اتریش و مشــخصًا دانشــگاه وین 

پنجاه سال متوقف مانده بود، از اواسط قرن 19م  کوتاه سه ســاله در ســال 1677م به مدت بیش از صدو دورۀ 

بــه بعــد در دانشــگاه ویــن رونق گرفت و در ابتدا بیشــتر جنبــۀ اسالم شــناختی و زبان شــناختی تطبیقی پیدا 

کنار زبان فارســی و تحقیق در ادبیات عرفانی فارســی، زبان فرس و زبان اوســتایی دورۀ  که در  کرد؛ به  طوری 

هخامنشــی و زبان هــای پارتــی و پهلــوی دورۀ ساســانی و نیز زبان های سانســکریت و هنــدی، مصری و غیره 

نیز مورد توجه قرار گرفت. این ســنت شرق شناســی و ایران شناســی در دانشــگاه وین با تأســیس »انســتیتوی 

کنون »انستیتوی شرق شناسی« است. در  که نام آن ا کرد  شرقی« در سال 1886م پایگاه علمی جدیدی پیدا 

گراتس نیز تا اواخر دهۀ دوم قرن بیســتم امکان تحصیل و اخذ دکتری ایران شناســی وجود داشــت،  دانشــگاه 

گاهی  ولی به علت عدم داوطلب تحصیل از ســال های ســی به بعد این امکان از بین رفت. در حال حاضر 

یس می شــود.  فقط زبان پهلوی ساســانی توســط پروفســور میتل برگر در انســتیتوی زبان شناســی تطبیقی تدر

همچنیــن در دانشــگاه های زالســبورگ و اینســبروگ نیــز گاهی زبان های باســتانی ایران در چهارچوب رشــتۀ 
یس می شود.2 زبان شناسی تطبیقی، بخش زبان های هند و ژرمنی تدر

گنر و خدمات وی دربارۀ فرا
گنر،3 ایران شــناس و اسالم شــناس اتریشــی در ســال 1941م در وین به دنیا آمد و در دانشــگاه  گئورگ فرا برت 

وین به تحصیل در رشته های ایران شناسی، اسالم شناسی، مطالعات عربی و ترکی، مردم شناسی اجتماعی 

ی در ســال های 1964-65م به ایران آمد و در دانشــگاه تهران با اســتفاده از  ی پرداخت. و و مطالعات اســالو

یخ ایــران در محضر بزرگانی  گیری زبان فارســی و مطالعــه در حوزۀ ایران شناســی و تار بــورس تحصیلــی بــه فرا

گنر، ص 116. 1. نک: خوانساری، خسرو، جشن نامۀ پروفسور برت فرا
http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/2645  :کنید 2. برای مطالعۀ بیشتر به مصاحبۀ دکتر نصرت اهلل رستگار با سایت میراث مکتوب مراجعه 
3. Bert Georg Fragner

 الهام بادینلو
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چــون ایــرج افشــار، محمدجعفــر محجــوب، مجتبی مینــوی، ذبیــح اهلل صفا، ســیدجعفر شــهیدی، منوچهر 

ســتوده، محمدتقــی دانش پــژوه، عبدالحســین زرین کــوب، عبدالجواد فالطوری و شــیرین بیانــی پرداخت. 

یخ شــهر همدان در شــش سدۀ نخستین هجری4 بود که در سال 1970م  ی با عنوان تار عنوان رســالۀ دکتری و

کرد. از آن در دانشگاه وین دفاع 

ی بــه عرصــۀ ایران شناســی می توان به مدیریت مؤسســۀ ایران شناســی فرهنگســتان  از خدمــات چشــمگیر و

ی  گنــر بود و خدمات ارزشــمند و کــه مدیریت آن از ســال 2003 تــا 2010م بر عهدۀ فرا کرد  علــوم اتریــش اشــاره 

در این مؤسســه فراموش نشــدنی اســت؛ به طوری که در حال حاضر این مؤسسه در جهان به عنوان مؤسسه ای 

یخچۀ تشکیل  گنر خود در خصوص تار منحصربه فرد در عرصۀ پژوهش های ایران شناسی به شمار می رود. فرا

که  این مؤسســه می گوید: پروفســور میرهوفر اســتاد معروف در رشتۀ زبان شناســی به دلیل تحقیقات بسیاری 

کادمی علــوم اتریش را داد که در  گروه تحقیقاتی در آ در طــول عمــر خود انجام داده بود، پیشــنهاد ایجــاد یک 

ی نام ها و صرف ونحو و  واقــع یــک طرح محدود و موضوعی بود. این طرح بر اســاس تحقیقی مقایســه ای بــر رو

اشــتقاق کلمات و اســامی و هرگونه اصطالح دیگری که به گروه زبان های ایرانی تعلق داشــت انجام شد. در 

یخ نویس بزرگ دیگری به نام پروفسور کارل جان5 که به زبان های فارسی قرون وسطایی  خالل قرن هفدهم تار

یخ رشیدالدین  ی به چاپ و نشر اثر باارزش جامع التوار تسلط داشت به عضویت فرهنگستان علوم درآمد. و

گــروه به مراحل قابل توجهی  بــه زبان آلمانی در فرهنگســتان علــوم همت گمارد. در نتیجۀ فعالیت های این 

دســت یافــت و نهایتــًا تحــت عنــوان »کمیســیون ایرانــی« رســمیت یافــت و بعــدًا بــه »کمیســیون مطالعــات 

ی مطالعات زبان شناســی )که  ایران شناســی« تغییــر نــام پیدا کرد. این کمیســیون تمامی اهداف خود را بر رو

اغلب آنها زبان های باستانی هستند( و همین طور زبان های ایرانی پایه گذاری کرده است و تا سه سال پیش 

کادمی علوم  که مقامات عالی رتبۀ ما در آ نیز این فعالیت ادامه داشــته اســت ... حدود ســه ســال پیش بود 

اتریش به تصمیمات مهم و غیرقابل تصوری دســت یافتند و آن هم تشــکیل مؤسسۀ مطالعات ایران شناسی 
کادمی علوم اتریش بود.6 در آ

در این خصوص دکتر رســتگار طّی ســخنرانی ای در مراســم اهدای جایزۀ بنیاد موقوفات افشــار که در بخارا7 

منتشر شده است می گوید: 

در سال 2003 فرهنگستان علوم اتریش تصمیم گرفت کمیسیون پژوهش های ایران شناسی 

گنــر هــم ســال ها عضــو هیئت مدیــرۀ آن بــود منحــل و به جــای آن یک  خــود را کــه اســتاد فرا

گنر درخواســت شــد که برنامۀ پژوهشی  انســتیتوی ایران شناســی دایر نماید، لذا از اســتاد فرا

ژۀ اصلی  ین و خود مدیریت این انســتیتو را به عهــده بگیرد ... وی با حفظ پرو جدیــدی تدو

ین بقیۀ جزوات و کتب 11 جلدی نام نامۀ ایرانی بود، تمرکز فعالیت های  که تدو کمیســیون 

یخــی ایــران از اواخــر قرون  پژوهشــی ایــن مؤسســه را مؤکــدًا روی محــدودۀ بــزرگ فرهنگــی تار

وســطی تا عصر حاضر قرار داده اســت. در برنامۀ پژوهشی انستیتوی تحت مدیریت ایشان، 

یخی این فرهنگ دیرپا طی دو ســه  گون رونــد تار در کنــار رســیدگی به جوانــب متعدد و گونا

ران و در این منطقۀ وسیع از  قرن گذشــته، بررســی چگونه رابطۀ »سنت و مدرنیته« در این دو

یژه ای برخوردار است. یت و اولو

4. Geschichte der Stadt Hamadan in den ersten sechs Jahrhunderten der Hijra
5. Karl jahn

6. چشم انداز ارتباطات فرهنگی، ش 15، فروردین و اردیبهشت 1384، ص 46-42.
7. بخارا، سال سیزدهم، ش 76، مرداد ـ شهریور 1389، ص 166-159.
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کــه هســتۀ مرکــزی پژوهش های کمیســیون را تشــکیل می دهد،  از پــروژۀ بــزرگ و یازده جلــدی نام نامــه ایرانــی 

کنــون دو جلــد بــا جــزوات متعــددی از آن انتشــار یافتــه اســت. کار مهــّم دیگــر چاپ عکســی بخش هایی  تا

یــخ رشــیدالدین فضــل اهلل بــا ترجمۀ آلمانی و تفســیر پروفســور کارل جان اســت که بــا عناوین  از جامــع التوار

یخ چین منتشــر شــده. دیگری تحقیقات  یخ بنی اســرائیل و تار یخ فرانک ها، تار یخ غزها، تار یــخ هنــد، تار تار

کتاب شناسی ایران  یت شوین، باستان شناسی مســجد دارابگرد،  باستان شناســی لرستان توســط خانم دور

توســط راینهارد پوهانکا، سکه شناســی ساســانی توسط میشائیل آلرام اســت. به عالوه این کمیسیون ضمن 

تحقیق در زمینۀ »نام شناســی حماســه های فارســی«، مقاالتی دربارۀ شــاهنامه و خمســه نظامی منتشر کرده 

و با مشــارکت مرکز نشــر دانشــگاهی ایران چاپ عکســی نســخه خطی ظفرنامه حمداهلل مســتوفی در تهران و 

وین منتشــر شــده اســت. ترجمۀ آلمانی ســفرنامۀ ناصرخســرو و گزیده ای از یازده قرن نثر فارســی به فارســی و 

گر تنهاســت عاشــق، نیســت تنها« و 102 رباعی از  گزیده ای از غزلیات مولوی با عنوان »ا آلمانی و همین طور 

ی، تو مخســب« که هر دو به زبان آلمانی و فارســی است، از دیگر انتشارات  دیوان شــمس با عنوان »ای ماه رو
که از ملتســر آماده چاپ شده، لغتنامۀ فارسی  کاری  این کمیســیون اســت. همچنین بزرگ ترین و مهم ترین 

ـ آلمانی او است.8

گنر دربارۀ جشن نامۀ پروفسور برت فرا
قدمــت جشن نامه نویســی در ایــران به قبل از انقالب شــکوهمند اســالمی بازمی گردد و از اولین جشــن نامه ها 

می توان به جشن نامۀ مدرس رضوی و محمد پروین گنابادی اشاره کرد. مرحوم گلبن در فهرست جشن نامه ها 

ی،  گنــر و خدمات و کرده اســت.9 در پاسداشــت پروفســور فرا و یادنامه هــا بیــش از 517 جشــن نامه را معرفی 
پنجمین  پیــش از ایــن جشــن نامه ای بــا عنــوان Iran und iransch gepragte Kulturen به مناســبت شــصت و

ی نگاشــته و در سال 2008 از ســوی Dr. Ludwig Reichert verlag منتشر شد. این جشن نامه  ســال زندگی و

گنر نیز توســط بیرگیت  گنر هدیه شــده و سرگذشــت نامۀ فرا که بــه فرا ی ســی ونه جســتار تحقیقی اســت  حــاو

ی  هوفمان10 در آن نگاشــته شــده اســت، اما در ایران نیز پیش از این بزرگداشــت ها و نکوداشــت هایی برای و

گنر به  کرد. همچنین فرا که می توان به جایزۀ بنیاد موقوفات افشــار در ســال 1388 اشــاره  برگزار شــده اســت 

دلیــل چاپ کتاب فهرســت نامۀ اســناد فرمانروایان ایران برنــدۀ جایزۀ چهارمین جشــنوارۀ بین المللی فارابی 

گنر اختصاص یافت. شد. از سوی مجلۀ بخارا نیز صدو دوازدهمین شب از شب های مجلۀ بخارا به فرا

گنر، خانۀ کتاب جشن نامه ای را با عنوان جشن نامۀ پروفسور  پنج سالگی برت فرا اما در پیشواز طلیعۀ هفتادو

پنجمین سال تولد به کوشش خسرو خوانساری منتشر کرده  گنر: مجموعه نوشتار به مناسبت هفتادو برت فرا
که مقاالت اهدایی به صاحب جشن نامه  است. این جشن نامه برخالف عرف و سنت دیرین جشن نامه ها 

کرده اســت.  که به فارســی منتشــر و جمع آوری  گردآوری می کند، این بار مقاالتی از صاحب جشــن نامه را  را 

که با توجــه به کمبود زمان امکان ســفارش مقاالت به  کرده  کتــاب به این نکته اشــاره  خوانســاری در مقدمــۀ 

گنر با هدف  اســتادان و ایران شناســان میسر نبوده است، لذا این جشن نامه عالوه بر تجلیل از مقام علمی فرا

که در خالل چهل  یخ ایران  گنر دربارۀ فرهنگ و تار گزیده ای از مقاالت و مصاحبه های پروفســور فرا بازچاپ 

کنده و دور از دسترس خوانندگان بوده منتشر شده است. کتاب های فارسی پرا گذشته در نشریات و  سال 

کتاب نوشته است:  کتاب، در پیشگفتار  مجید غالمی جلیسه مدیر عامل خانۀ 

گنر برخالف بیشــتر ایران شناســان سرزمین های آلمانی زبان که عمدتًا به ایران باستان به ویژه  زبان شناسی  فرا

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/2645  :کنید 8. برای مطالعۀ بیشتر به مصاحبۀ دکتر رستگار با سایت میراث مکتوب مراجعه 
گلبن، محمد و احمد شکیب آذر؛ ف ه رس ت  ت وص ی ف ی  م ق االت  ج ش ن ن ام ه ه ا و ی ادن ام ه ه ا؛ ت ه ران ، ان ج م ن  آث ار و م ف اخ ر ف ره ن گ ی، 1385.    .9

10. B. Hoffman
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گنر )بخارا، 1383( »پرسوفونی« به دیدۀ برت فرا

پیشــگفتار مؤلــف بــرای چــاپ فارســی )خاطرات نویســی ایرانیــان، 

)1377

پیشگفتار مؤلف )خاطرات نویسی ایرانیان، 1377(

گنر برای کتاب )فارسی زبانی، قلمرو، هویت و  پیشگفتار پروفسور فرا

یخ آسیا، 1394( رابطه زبانی در تار

سخنرانی
گنــر خاورشــناس از موقعیــت فرهنگــی ایــران )نامــۀ  تلقــی دکتــر فرا

فرهنگ، 1372(

همایش »کشــورهای خاورمیانه و آســیای مرکزی ـ روابط چندجانبه« 

)فصلنامۀ مطالعات آسیای میانه و قفقاز، 1378(

علــوم  کادمــی  آ ایران شناســی  انســتیتوی  رئیــس  دیــدار  جریــان  در 

اتریــش بــا رئیس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمی عنوان شــد: 

گوته با حافظ آشنا نمی شد.  کار بزرگ ترجمۀ دیوان حافظ نبود،  گر  ا

)چشم انداز ارتباطات فرهنگی، 1383(

گــزارش »همایــش یکصــد ســال ایران شناســی در اتریــش« در تهــران 

)چشم انداز ارتباطات فرهنگی، 1383(

علــوم  فرهنگســتان  در  ایران شناســی  مؤسســۀ  یــخ  تار بــه  نگاهــی 

اتریش، ســخنرانی در همایش یکصد ســال ایران شناســی در اتریش 

)چشم انداز ارتباطات فرهنگی، 1383(

گنــر در  یــخ ایــران، ســخنرانی پروفســور فرا نقــش زبــان فارســی در تار

یست وهشتادوســومین نشســت شورای فرهنگســتان زبان و ادب  دو

فارسی، تهران، مورخ 1383/11/12

بررســی مسائل ایران شناسی در جهان دانش با حضور پروفسور برت 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی )پیام بهارستان، 1391( گنر در  فرا

بررسی پنج قرن مناسبات اتریش با ایران: انگیزۀ اتریشی ها متفاوت 

از انگلیس و روسیه بود )اسفند 1391(

جشــن یکصدوســی امین ســال بازگشــایی ســفارت ایران در اتریش. 

پروفسور اتریشی: عاشق ایرانم. )مورخ 1392/11/12(

ایران شناســی قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی )نامــۀ ایران و اســالم، 

)1392

یخ ایران  زبان هــای ایرانــی توجه نشــان داده اند، دربارۀ فرهنــگ و تار

دوران اســالمی و تأثیــر آن بــر اقوام و فرهنگ هــای دیگر تحقیق کرده، 

پایی، به این  فلذا تالش های علمی ایشان در میان ایران شناسان ارو

زمینۀ تحقیق جایگاه ویژه ای بخشیده است.

کتاب شناســی آثار  دکتــر خســرو خوانســاری در بخش زندگی نامــه و 

گنــر بــه طور جامــع بــه زندگی نامــه، محورهای اصلــی تحقیقات،  فرا

و  کنفرانس هــا  مختلــف،  کشــورهای  در  میدانــی  پژوهش هــای 

ی برگزار شــده، انجمن هــا و مجامع  کــه بــا مدیریــت و میزگردهایــی 

ی،  گنر عضو آن اســت، تقدیرهــا و بزرگداشــت های و کــه فرا علمــی 

گنر اجرا شده است، رساله های  طرح های تحقیقاتی که با نظارت فرا

که با راهنمایی ایشــان انجام شــده، آثار منتشر شــده شــامل  دکتری 

کتــاب )تدویــن و ویرایــش(،  کتــاب )ترجمــه(،  کتــاب )تألیــف(، 

گفت  کرده است و به جرأت می توان  کتاب اشاره  مقاالت و معرفی 

گنــر می خواهیم  ایــن کامل ترین نگاشــته ای اســت که هــر آنچه از فرا

کتاب  گنر دارای 5  بدانیم در آن می یابیم. بر اســاس این نوشــتار، فرا

کتــاب )تدویــن و ویرایــش(، 86  کتــاب )ترجمــه(، 11  )تألیــف(، 2 

کتاب است. مقاله و 50 معرفی 

گنر و نوشتارهایی  جشن نامه در دو بخِش نوشتارهایی از پروفسور فرا

گنر نگاشته شده است: دربارۀ پروفسور فرا

گنر بخش اول: نوشتارهایی از پروفسور فرا
کتاب مقاله و معرفی 

عباســی  خلفــای  دوران  در  ایرانــی  محیــط  بــه  اعــراب  تقــارب 
یخی، 1357( )بررسی های تار

گائوبه، دانشــگاه توبینگن  ارجــان و کهگیلویــه تدلیف دکتر هاینس 
کادمی علوم اتریش )آینده، 1359( آلمان، چاپ آ

تحقیقات جغرافیایی مربوط به ایران )آینده، 1363(

ایران شناسی در کشورهای آلمانی زبان )آلمان فدرال، آلمان شرقی، 
اتریش و سوئیس( )1( )نشر دانش، 70 / 1369(

ایران شناسی در کشورهای آلمانی زبان )آلمان فدرال، آلمان شرقی، 
اتریش و سوئیس( )2( )نشر دانش، 1370(

کتاب یادداشت و پیشگفتار 
یخ  گنر دربــارۀ فصلنامــه )تار ابتــکار بی نظیــر، اظهارنظــر پروفســور فرا

معاصر ایران، 1377(
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گنر در برلین، بخش شرق شناسی دانشگاه هومبولت )بخارا، 1393( سخنرانی پروفسور فرا

گفتگو و میزگرد
ایران شناسی جلوه ای از روابط فرهنگی )نامۀ فرهنگ، 1370(

گنر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )پژوهشگران، 1372( مصاحبه با دکتر فرا

ایران پل بین شرق و غرب است )چشم انداز ارتباطات فرهنگی، 1383(

یخ و جغرافیا، 1383( گنر )کتاب ماه تار گفتگو با برت فرا جهان ایرانی و جریان ایران شناسی در 

گنر )بخارا، 1389( گفت وگوی مجلۀ بخارا با پروفسور فرا »من به ایرانیان احترام می گذارم« 

گنر بخش دوم: نوشتارهایی دربارۀ پروفسور فرا
بزرگداشت

گنر )بخارا، 1387( جشن نامۀ فرا

گنر برندۀ جایزۀ ادبی بنیاد موقوفات افشار در سال 1388 )کتاب ماه ادبیات، مرداد 1388( برت فرا

کادمی  گرامیداشــت خدمات مشــهورترین ایران شــناس جهان، آ توســط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشــار: 

علوم اتریش )تابستان 1389(

گنــر و اهــدای جایــزۀ چهارمیــن جشــنوارۀ بین المللــی فارابــی، رایزنــی فرهنگی، وین  نکوداشــت پروفســور فرا

)روابط فرهنگی، آبان 1390(

گنر« برگزار شد، صدودوازدهمین شب از شب های مجلۀ بخارا )یکشنبه 6 اسفند 1391( شب »برت فرا

مقاله، سخنرانی و یادداشت
گنر بر گنجینۀ فرامین فارسی پادشاهان، فاطمه پیرا )گنجینۀ اسناد، پاییز 1388( مقدمۀ برت فرا

گنر در مجلۀ آینده، ایرج افشار )بخارا، مرداد ـ شهریور 1389( برت فرا

گنر استادی خستگی ناپذیر، متن سخنرانی دکتر نصرت اهلل رستگار در مراسم اهدای جایزۀ بنیاد  پروفسور فرا

موقوفات دکتر محمود افشار )بخارا، مرداد ـ شهریور 1389(

کتاب معرفی 
فرهنگ های آشپزی خاورمیانه، معصومه ابراهیمی )نامۀ انسان شناسی، 1383(

اسب در شرق و ایران، ایرج افشار )بخارا، بهمن ـ اسفند 1388(

 نمایه
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كریمه در سده های 19-15  ایلیا زایتسف؛ سّنِت تاریخ نویسی 
گسترش نسخه های خطی، متون و منابع؛  م/ 9-13هـ : راه های 

ثار شرق فرهنگستان علوم روسیه، 304 ص،  مسكو، انتشارات آ
2009، شابک: 03۶419-02-5-978

И.В. Зайцев. Крымская историографическая 
традиция XV-XIX вв.: пути развития: 
рукописи, тексты и источники Москва: 
издательство - Восточная литература РАН, 
2009-304 с. ISBN - 978-5-02-036419

یخ اسالم و نسخه های خطی فارسی،  یخی از جنس کار زایتسف در ارتباط با کتاب شناسی، تار بررسی های تار

یخ نویســی کریمه دارد، اطالعاِت کتاب شــناختی  ای که  یخ مســلمانان و اهمیتی که تار جایگاِه کریمه در تار

زایتســف از نســخه های آن می دهد و مقدمه ای که بر کتاب نگاشــته اســت، ســاختار گیرا و گویای کتاب که 

پایه ومایۀ پایان نامۀ فوق دکترایش شــد و باالخره نشــان ناشــری چون »آثار شــرق« فرهنگســتان علوم روســیه، 

یخ مســلمانان برای  یخی و نســخه های خطی و تار کافــی برای کشــاندن هــر عالقه مند به مباحــِث تار عوامــل 

گســترش: نســخه های  کریمــه در ســده های 15-19 م/ 9-13 ه: راه هــای  یخ نویســی  اســتفاده از »ســّنِت تار

خطی، متون و منابع« اســت. این همه کتاب را گنجی ســاخته است شایگان تا در اختیار همگان خصوصًا 
کارنامۀ  پربــرگ و پربار ایران شناســی در روســیه دارد و اینکه  دوســتداران ایــران و اســالم باشــد و ایــن نشــان از 

یخ  ایران شناســان در ســّنِت ایران شناسی روســیه چگونه تربیت یافته اند. ایلیا زایتسف برای متخصصان تار

و عالقه مندان به نســخه های خطی فارســی، عربی و ترکی محقق نام آشنایی است. ممکن است خواننده با 

یخی، گاه مخالفت ورزد، اما ســهل است که  آنچه در این کتاب طرح و تحلیل شــده، به اقتضای بررســی تار

گردد. از سودای خواندن آن مأیوس 

زایتســف که در بررســی نســخه های خطی بســیار پرکار است سه ســال پیش از انتشــار کتاب مورد بحِث ما، 

که در سال 2006 در  دربارۀ نســخه های شــاهنامۀ فردوســی موجود در مجموعه های مســکو سخنرانی داشــت 

یک همایش بین المللی در مســکو ایراد شــد. شــهر مســکو از نظر مجموعه های خطی بســیار غنی اســت و به 

که در بین  کنون تنها بخش کوچکی از آن بررســی و فهرســت شــده و به جرأت می شود گفت  نظر زایتســف تا 

نسخه های خطی که به خط عربی کتابت شده، بیشترشان فارسی است تا عربی و این مجموعه های خطی 

مســکو را از بقیۀ شــهرهای روســیه متمایز می کند.�  او در مقاله ای نیز به چشــم اندازهای بررســی نســخه های 

کــه در مجموعه مقاله هــای دانشــجویان دکتری و همــکاران جوان  خطــی عربــی و فارســی و ترکــی می پــردازد 

پژوهشکدۀ شرق شناسی فرهنگستان علوم روسیه در سال 2002 چاپ شد.

نســخه های خطی عربی و فارســی و ترکی مجموعۀ مسکو: راه ها و چشم اندازهای بررسی مسکو؛ فرهنگستان 
علوم روســیه، 2002؛ »مســیحیت غربی در مرزهای شــرقی امپراتوری روســیه ســده های 18-19: اســنادی تازه 

در باب اندیشــه های کاتولیک در آســتارا خان«، آرشــیو شرقی، شمارۀ 8-9، مسکو، 2002 و کتاب های خطی 

اســالمی در مجموعۀ مســکو، مســکو، 2004 از دیگر آثار او هستند. کتاب شناســی جامع مسلمانان روسیه که 
یخ دارد و در »سّنِت تاریخ نویسی  در ســال 2007 چاپ شــد، مقدمه اش به قلم زایتســف اســت. او دکترای تار

کریمــه از ســدۀ 10ھ/ 16م تا 14  یخــی خانــات  کریمــه ...« کوشــید همــۀ نســخه های خطــی و نوشــته های تار

کریمه است. به نظر او منابع مورد  یخ خانات  ھ/20م را جمع آوری کند. از این رو او از بهترین متخصصان تار

کنده اند؛  بحث تاتارهای کریمه که به زبان های تاتاری کریمه و ترکی عثمانی است در نقاط مختلف دنیا پرا

یخ تاتارهای  گرفته تا لهستان و اتریش و ترکیه. او به دنبال دو نسخۀ خطی در ارتباط با تار کراین و روسیه  از ا

 مرتضی رزم آرا
 بخش ایران شناسی و اسالم شناسی

کتابخانه ملی ایران سازمان اسناد و 
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کریمــه بــود و توانســت آنهــا را در کتابخانــۀ ملــی مصــر در قاهــره پیدا کنــد. این دو نســخه در زمــان امپراتوری 

عثمانــی بــه آنجا برده شــدند؛ چه مصر در آن زمان، بخشــی از قلمرو امپراتوری عثمانی بــود. از بخِت بلنِد ما 

که تا روزگار مانده اســت به فارســی اســت و زایتســف توانســت به ایران بیاید و این متن ارجمند  یکی از آنها 

و ماندگار فارســی را در تهران ببیند. در حال حاضر او در پژوهشــکدۀ شرق شناســی فرهنگســتان علوم روسیه 
کار است.11 مشغول به 

کثریِت روس، شاهد حوادث بسیاری  یای ســیاه و در جنوب روسیه با ا کریمه12 واقع در شــمال در شــبه جزیرۀ 

کریمه در سنگ نوشــته ای  که نام  یخی متعددی را در یادها تازه می کند. می گویند  بوده و نام ها و حوادث تار

یا« )سکاهای آن  در آرامگاه داریوش که در نقش رستم است، ذیل سرزمین های وابسته به شکل »سکایه تردر

یخ جهان اسالم نیز قابل بررسی است. کریمه در تار کریمه، دانوب( آمده است.13  یا:  سوی در

کریمه را  در میانه های قرن 9 ه/ 15م، تاتارها و ترک های مســلمان در این منطقه به قدرت رســیدند و خانات 

یای سیاه( بنیان  کریمه و بخشــی از دشت قپچاق )استپی در شمال شــبه جزیره و در مشــتمل بر شــبه جزیرۀ 

گذاشــتند، امــا حضــور مســلمانان در این منطقه به زمــان مغوالت در قرن 7 ه / 13 م می رســد. بعدها با نفوذ 

گرفت.  عثمانی ها نوعی حکومت متمایل به امپراتوری عثمانی و با ادعای اســالمی در این ســرزمین شــکل 

کــه همچــون اســالف خــود – مغول هــاـ  رفتار نکردنــد، همچنــان در این شــبه جزیره وجود  آثــار دوران تاتــاری 

ی زرین، ســالطین  کریمــه در طــول دو قــرن پیش از تأســیس خانات نقش مهــم رابط بین تاتارهای اردو دارد. 

مملوک در مصر، دولت ســالجقه در آناطولی و قلمرو مسیحی نشــین در شــمال را )لتونی، لهســتان و مســکو( 

کریم(، نشانۀ خوبی از جاذبۀ  ایفا می کرد. معماری اسالمی در قالِب مسجد، مثاًل مسجد ُصلقات14)اسکی 

کریمه عمدتًا دســتاورِد طایفۀ تاتارگرای خصوصًا خان های ســده های 9 و  کریمه اســت. خانات  خارجی در 

کامــاًل خودمختار و  کریمه  10 ه / 15 و 16م، یعنــی حاجــی، منگلــی، صاحــب و ســلیم بود. هر چنــد خانات 

مســتقل از ســلطان های عثمانی نبود، ولی تحت تأثیر آداب ورســوم دیوان ســاالری و پادشــاهی عثمانی قرار 

کــه تمرکزگرا بــود، ویژگی نظــام خانات عــدم تمرکز قدرت  گرفــت. بــا وجــود ایــن واقعیت، مثــل نظام عثمانی 

یلتای(، کارکنانی  کــه مجمع رهبران قبایــل )قور گون اداره می شــد  بــود. نظــام اداری آن نیز به شــکل های گونا

کــه قاپی قولی می گویند و قاضی القضات )قاضی عســکرها( و مفتی ها و مقامات مســلمان  از خاندان گــرای 

ی، تجارت  که تجارت برده  از مستعمرات اسالو کریمه بیشتر بر تجارت استوار بود  رهبری می کردند. اقتصاد 

محصــوالت غذایــی و تولیدات تاتارها و کمک های مالی عثمانی ها در ازای شــرکت در جنگ های عثمانی 

کنترل اداری  گوزلوه، آق مچت )ســیمفروپول( و باغچه ســرای ســه منطقۀ مهم شــهری در  را شــامل می شــد. 

خانــات بودنــد و کاخ خاندان گــرای در باغچه ســرای بــود. این شــهرها حیــات فرهنگی پویا و فعالــی را که در 

یخ  گاه شــماری ها عبارتنــد از: توار یخ نویســی موشــکافانه بازتــاب یافته بــود تداوم دادنــد. مهم ترین  ســنت تار

که اثر دوم را ســعید محمدرضا در نیمۀ دوم قرن 12 ھ/18م نوشــت. ُصلقات  دشــت قپچاق و الســبع الســیر 
کــه قبــاًل راجع بــه اهمیِت آن در معماری اســالمی شــرحش آمد، مدرســۀ بســیار تأثیرگذاری به نــام زنِجرلی15 

11. گــزارش همایــش بین المللی روســیه و ایران: گفتگوی فرهنگ ها؛ محســن شــجاعی؛ مطالعات آســیای مرکــزی و قفقاز، تابســتان 1386، ش 58، 
ص 246-217.

یــخ 26 مــاه مــی 2012 دربــارۀ فعالیت هایــش بــا او گفت وگــو به عمــل آمد و به زبان روســی به نشــانی زیر قابل  کــه در تار  qha.com.ua 12. نــک: ســایت
http://qha.com.ua/v-tegerane-ya-izuchal-drevnyuyu-krimskotatarskuyu-rukopis-111933.html  :دسترسی است

یخ نگاری ایران معاصر«، آموزه، تهران، زمســتان  یخ نــگاری، مقالۀ بلنِد احمد رهدار »تأثیر شرق شناســی بر تار بــارۀ تأثیر شرق شناســی بر تار همچنیــن در
1383 - شماره 6، ص 171 – 228 در خور اعتناست؛ خصوصًا صفحه هاب اول آن با موضوع مورد بحث ما بی ارتباط نیست.

13. Крымскии�  полуостров/ The Crimean Peninsula

14.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85% D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86

15. Solkat
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نیز داشــته که از ســدۀ 10 ھ/16 م نســلی از نویســنده و محقق تربیت کرد که نقش مهمی در فرهنگ اســالمی 

یست سال گذشته رهبری مسلمانان روسیه را برای  خانات و خارج از آن داشت. در واقع مدرسه ای که در دو

کرد، همین مدرسۀ زنجرلی است. نوگرایی و تجدد آماده 

کریمه موسوم به  کنفرانس 8 روزه در یالتا از شهرهای منطقه  اندک زمانی قبل از پایان جنگ دوم جهانی یک 

کاخ  کنفرانس در  گرد آمدند. این  ی رهبران جبهه مخالف هیتلر در شــهر یالتا  کنفرانس یالتا و در زمان شــورو

تزارها بر پا شد و 8 روز به طول انجامید و  پایۀ سازمان ملل در واقع در همین یالتا گذاشته شد. در سال 1954 

ک اوکراین شــود و همه پرسی سال 2014  کراینی تبار بود دســتور داد کریمه ضمیمۀ خا نیکیتا خروشــچف که ا

ی خواند. گورباچف اصالح اشتباِه زمان شورو کریمه برای الحاق به فدراسیون روسیه را 

کریمــه: Qırım Hanlığı، ترکــی عثمانــی: Kırım Hanlığı و بــه روســی:  کریمــه بــه زبــان تاتــاری  خانــات 

کریمــه از 1441 تــا 1783 میــالدی بــر آن حکومــت  کــه تاتارهــای  Крымское ханство دولتــی بــود 
می کردند و از سال 1478 به بعد تابع امپراتوری عثمانی شد. با استیالی ترکان عثمانی بر راه های گرجستان، 

پا را می تــوان تا بیش از  پا قطع شــد. روابط ایــران و ارو شــبه جزیرۀ کریمــه و بنــدر اســکندرونه رابطــۀ ایران بــا ارو

پا پیش برد. نخســتین برخورد  پانصــد ســال پیــش، یعنی تا قــدری پیش از پیدایش رنســانس و نوزایــی در ارو

پایی  پایی و نمایندگان سیاســی دولت های ارو که تجار ارو پایی در امر تجارت بود  جامعۀ ایرانی با تمدن ارو

که انبوه تولید  خصوصًا ایتالیایی در ســده های میانه با ایران دادوســتد داشتند، اما با شروع انقالب صنعتی 

یابی و دسترسی به بازارهای شرق ضرورت یافت و در این راستا  را به دنبال داشت، ارتباط با شرق برای بازار

یا در زمان شاه عباس پیش گام بودند. هلندی ها نیز صدور ابریشم ایران را در انحصار خود  پرتغالی ها از راه در

گام هایی برداشتند. درآوردند و فرانسوی ها نیز 

کاینارژی میان روسیه و عثمانی،  کوچوکـ   در سال 1774 پس از شکست عثمانی در جنگ با روسیه قرارداد 

کریمه را به عنوان یک حکومت مستقل به رسمیت شناخت. خانات 

کریمــه همگــی نــوادگان توغــا تیمور، پســر جوچی از تبــار چنگیزخان بودنــد. این خانــات در میان  خان هــای 

ی طالیی مغوالن بیشترین حیات را داشتند. لفِظ »خان« عنوانی سّنتی برای رهبران طوایف  بازماندگان اردو

چادرنشــین اوراســیا و هنــد، از آســیای مرکــزی گرفتــه تا ایــران، ترکیه، جنوِب روســیه و شــبه قاره اســت که به 

صــورت عشــیره ای صاحــِب تشــکیالت شــده اند و آن عمدتــًا در منابــع فارســی ایلخانیان و پــس از آن یافت 

می شــود. نزد مؤســس سلســلۀ زند، حّتی خان بهتر از لفظ »شــاه« بود و برای رهبران اسماعیلیه استفاده از آن 

همچنان وجود داشته است.

کریمه ســرانجام در 1783 میالدی به دســت امپراتوری روســیه فتح و ضمیمۀ  به هر تقدیر حکومت خانات 

آن شــد. بنــدر بســیار زیبــای کریمه با 25 هــزار و 500 کیلومتر مربع وســعت و بیش از دو میلیــون نفر جمعیت 

یســتی چون ســیمفروپول و ســواس تاپول مطرح است. طبق اطالعاِت نشــنال جعوگرافیگ  و با شــهرهای  تور

گردشگری بوده است. کریمه در سال 2013 جزء بیست مقصد برتر   ،National Geographic

کل ســرزمین های جهــان اســالم و زبانــه ای  یخــی از نخســتین و پیشــرفته ترین انــواع ادبــی در  نوشــته های تار

پا  یخ نویســی بوده و چالش فرهنگی ارو کز عمده جهان اســالم در تار مســلمانان بوده اســت. ترکیه یکی از مرا

واقعــًا عمیــق بــود، در حالی که تا اواســط قرن 19/ اواخــر قرن 12، اقلیت محدودی آن را حــس کرده بودند. در 

گریزناپذیر بود و نه تنها اســتقالل  یارویی با آن امری  کز شــهری بزرگ، رو قرن 20 تقریبًا برای همه حداقل در مرا

سیاسی و خودمختاری اقتصادی جوامع مسلمان را تهدید می کرد، بلکه بنیادهای هویت مسلمانان را مورد 
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تعرض قرار می داد. طبیعتًا سازگارکردن روشن فکرانۀ سریع اواخر قرن 19/ اوایل قرن 13 )تا جنگ جهانی اول( 

یــخ کار غیرحرفه ای ها بوده و به ندرت روشــن فکران هر دوره  یادی تار یخ نویســی اثر گذاشــت. تا حــدود ز بــر تار

یخ نگاری  یکردهای نو در قاهــره )اولین و مهم ترین مرکز تار خــود را درگیــر آن می کردنــد. گرایش به قالب ها و رو

که مســتقیمًا تحت فشــار و به شــدت در معرض فشارهای  متحول( و اســتانبول، دو شــهر بزرگ جهان اســالم 

غرب بودند آغاز شد.

یخ نگاران آن مثل  یخ نگارانۀ نســبتًا متفاوت تری در مقایســه با قاهره بــود. تار اســتانبول مهــِد ســیر تکاملی تار

کاتب ـ دیوان ساالر به شمار می آمدند که حرفه و هویت شخصی شان  ســده های گذشــته بخشی از نخبگان 

بــه طــور تنگاتنگــی بــه آیندۀ حکومت عثمانی وابســته بود. هر اثر مرجــع معتبری راجع به مســلمانان و جهان 

یخ نویسی مسلمانان می دهد که دایرةالمعارف جهان نوین اسالم�  اســالم، اطالعات ارزشــمندی راجع به تار

یخ نگاری« نوشــتۀ اســتفان هامفریــز17 نمونه ای از آن اســت.   یتو16 و مقالــۀ »تار بــه سرویراســتاری جــان اســپوز

بــا توجــه بــه صورت های متفــاوِت امالیی لفــِظ »کریمه« در زبان هــای تاتاری، ترکی، انگلیســی و روســی باید 

دقــت نظــر بیشــتری در آثــار مرجع به زبان هــای دیگر داشــت. همچنین در آثــار مرجعی چــون دایرةالمعارف 

یخ نگاری آن بخش  اســالم لیدن موســوم به EI مطالب بسیار خواندنی دربارۀ شخصیت های تأثیرگذار در تار
از قلمــرو جهــان اســالم ذیل مدخل هایی چون احمد جودت پاشــا، گوکالپ )ضیــاء(، لطفی افندی، خلیل 

کریمه )به شکل Krim درج شده( و خانات می توان یافت. کویرولو )محمد فؤاد(، خانات،  اینالجیق،18 

کوران20 اطالعات خوبی در باب ســنِت تاریخ نویســی  نوشــته های دیگر اســتفان هامفریز19 و ابراهیم ارکومنت 

همــراه بــا کتاب شناســی از منظــر محققان غربی و تــرک ارائه می دهنــد. دایرةالمعارف های دیگــر به زبان های 

مختلــف ذیــل مدخل اســالم اطالعاتــی در این بــاره می دهند. در بررســی های تاریخــی کریمه و الحــاق آن به 

روســیه، خصوصًا از اهمیِت نوشــته های آلن فیشــر21 نباید غافل بود. آثار ارزشــمندی به زبان فرانســه خصوصًا 

کتاِب اسالم شناس روس الکساندر بنیگِسن22 و به آلمانی نیز به قلم باربارا ِکلِنرـ  هاینِکله23 و یوسف ماتوتس24 

کینر و اولی شــامل اوغلو نیز در ارتباط با  در این باره وجود دارند. نوشــته های دوین ویس، یوری برگل، شــیرین آ

خانات دیگر، یعنی خانات بخارا، خانات خوقند، خانات خیوه و خانات قازان به راستی خواندنی اند.

16. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World

یر نظر حسن طارمی راد، محمد دشتی و مهدی دشتی ترجمه و توسط نشر کتاب مرجع و نشر کنگره در سال 1388 در تهران منتشر شده است.         این اثر ز
17. John Esposito

18. R. S. Humphreys

19. Inalcik

20. Islamic History: A framework for Inquiry, Princeton, 1991

کرده است.     یخی توجه  کتاب شناختی قابل تحسینی دارد و در آثار سال های اخیرش به جنبه های دیگری از بررسی تار اطالعات 
21. Ismail Ercüment Kuran, Ottoman Historiography of the Tanzimat Period', in Historians of the Middle East, edited by Bernard 

Lewis and P.M. Holt, pp 422-429, London, 1962

ین در  پا و شکســت محاصرۀ و کامی های عثمانی در ارو یخ اقتصادی هم عنایت دارد. در واقع در اوایل ســدۀ دوازدهم/ پایان ســدۀ هفدهم، نا که به تار
یســی )مورخ رســمی( انجامید که تا  یخی معتبر از امپراتوری عثمانی پس از هزارۀ هجرت ، به ظهور منصب وقعه نو یــن تار 1683/1094 و نیــاز بــه تدو
رۀ تنظیمات، مگر در موارد استثنا، گرایشی به نوشتن  یخ نگاران غیررسمی سده های دوازدهم و سیزدهم پیش از دو 1301ش /1922 وجود داشت. تار
کید محققان  یخ نگاری غرب متأثر بودنــد و با تأ رۀ عثمانــی از روش تار یســندگان اواخر دو یخ معاصر نداشــتند. نو یــژه تار یخ هــای حکایت گونــه به و تار

یخی عثمانی به مرحلۀ جدیدی وارد شد.                         یخی و زبانی ترک ها پیش و پس از امپراتوری عثمانی، بررسی های تار پایی بر میراث تار ترک شناس ارو
22. Alan Fisher

کریمه به روسیه در قرن 18 منبع مهمی است: کتابش الحاق  که 
The Russian Annexation of the Crimea 1772–1783, Cambridge, 1970

23. Alexandre Bennigsen et al, Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée de Palais de Topkapι, Paris & Hague: Mouton, 

1978.

بورگ است. نام او به روسی Александр Адамович Беннигсен متولِد سن پترز
24. Barbara Kellner-Heinkele
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تماشایی و دیدنی DisserCat.com مراجعه فرمایید.27

کــه در ارتباط با ایران و   از بیــن انبوه نوشــته ها اثر دیگری از زایتســف 

کاری است در فهرست نویسی: اسالم بسیار مهم است، 

 ایلیــا زایتســف؛ فهرســت نســخه های خطــی عربی، فارســی و ترکی 

کتابخانه علمی  دانشــگاه دولتی مســکو به نام المانوســوف؛ مســکو، 
انتشارات رودومینا، 160 ص، )2006(. شابك: 6-0229-7380-5

И.В. Заи� цев. Арабские, персидские и 
тюркские рукописи Отдела редких книг и 
рукописеи�  Научнои�  библиотеки Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (каталог), Москва: издательство 
«Рудомино», 2006. — 160 c, ISBN — 5-7380-
0229-6

برای خرید این کتاب زایتسف می توان به سایت زیر سفارش داد که 

کتاب هایش نیز اطالعاتی می دهد: راجع به بعضی از 

http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=24;book_id=4117

فهرســِت زایتســف هرچند رنگ و بوی فهرســِت فارســی ارســالنووا را 

کــه در مقاله ای به تفصیل بررســی  دارد، تفاوت هایــی نیــز بــا آن دارد 

کرده ایم.28 

27. Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования

28.Научная библиотека диссертации�  и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/krymskaya-istoriograficheskaya-traditsi-

ya-xv-xix-vekov-rukopisi-teksty-i-ikh-istochniki#ixzz30k97qQey    

با توجه به تاریخ کریمه، کتاِب زایتســف به ســیر ســّنِت تاریخ نویسی 

خانات کریمه از زمان استقالل و تبدیل شدن آن به بخشی از امپراتوری 

روســیه می پردازد. ریشــه های ســّنت تاریخ نویســی کریمه از سدۀ نهم 

هجــری بــه بعد و نیز اینکه تا چه درجه متأثر از عوامل داخلی و بیرونی 

بــوده، بر اســاس مجموعه ای عظیــم و ارجمند از نســخه های خطی و 

اسناد موجود در فدراسیون روسیه، ترکیه، ایران، مصر، اوکراین، فرانسه 

کشــور دیگر اروپایی بر ما آشــکار می شــود. زایتســف به طرح و  و چند 

کریمه به عربی،  کریمه و ماهیِت میراِث مکتوب  تحلیل آثار تاریخی 

فارسی و ترکی توجه زیادی کرده است.

کریمه  یخ خانــات  بــه  زعــم محققــان روس چــون وِسلوفســکی،25 تار

یــخ روســیه دارد و خدمــات شــایانی را در  ارتبــاط تنگاتنگــی بــا تار

کــرده و پیــش از تغییر نگــرش خانات به روســیه  مقطعــی بــه روســیه 

کنار روس ها بوده اســت. این تغییر  در مبارزه با دشــمنان روســیه در 

یان بــار می داننــد و بــه  رغــم ایــن  نگــرش بــه روســیه را بســیار تلــخ و ز

کریمــه باید  گسســتنی روســیه و  یــخ نا کــه از تار واقعیــت، معتقدنــد 

گفت. سخن 

کتــاب موردبحــث زایتســف از مقدمــه )ص 5-2(،  بــا ایــن اوصــاف 

کتابــت و  کریمــه )ص 15-17(، ســنِت  فرهنــگ مکتــوِب خانــات 

خانــات  خــان/  کتاب خانــۀ   ،)21-18 )ص  اســالم  در  نوشــت افزار 

)ص 22- 35(، ســّنِت کتاب خوانــی در اســالم )ص 36- 62(، آثــار 

به جامانــده نظیــر تاریخ خــان صاحب گــرای )1501- 1551( به عنوان 

یکی از خان های خانات کریمه در سال های 1532 – 1551 )ص 63 

ببعد(، تاریخ خانات – تاریخ اســالم گرای، تاریخ محمدگرای، تاریخ 

یــخ کریمــۀ محمــد نجاتــی، تاریخ هــای عثمانی )ص  ســیدگرای، تار

178 ببعد( و آثاری که دیگر موجود نیســتند و به روزگار ما نرســیده اند 

کتاب شناســی  )ص 216- 236( و نتیجه گیــری )ص 239-237(، 

ســی صفحه ای و انــواع فهرســت نظیر فهرســت جغرافیایــی و اعالم و 

مانند اینها و کتاب شناســی دیدنی همراه اســت و گفتنی های بسیار 

دارد کــه طــرح و شــرح بــه مراتــب بیشــتر از آن را می تــوان در پایان نامــۀ 

ارزشــمندش دنبــال کــرد که در آن بــرای هر یک از ایــن مباحث، باب 

کتاب در واقع، پایه ومایۀ پایان نامۀ فوق دکترای  گشــوده. این  خاصی 

زایتســف بــوده کــه دو ســال پس از چاپ کتــاب، یعنی در ســال 2011 

و روش هــای  تاریخ نویســی، مأخذشناســی  در مســکو در تخصــص 

تحقیق تاریخی را26 دفاع کرد که مشــتمل بر 613 صفحه است. برای 

اطالعــات بیشــتر راجــع بــه ایــن پایان نامه و رؤیــت متن آن به ســایت 

25. Josef Matuz

26. Н. И. Веселовскии�
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ثار ادبی را چگونه باید خواند؛ تری ایگلتون؛ ترجمۀ محسن  آ
ملكی؛ بهزاد صادقی؛ تهران: نشر هرمس، 1395.

خواننــدۀ آثــار ادبــی برای عبور از معنای ضمنی و رســیدن به معنــای ثانوی به ابزارهایی نیــاز دارد. نظریه ها و 

ی  کنار دانش هایی نظیر جامعه شناســی، زبان شناســی، معناشناســی، روانکاو مکتب های ادبی و هنری در 

یکردی میان رشــته ای رهیافت های داللت مند  یــا مطالعــات فرهنگــی این امکان را به منتقــد می دهد تا با رو

خــود را توضیــح دهــد. نقــد متون ادبی در ایــران بر پایۀ نظریــه یا نظریه های ادبــی رایج انجام نمی شــود، بلکه 

گردانده می شوند.  بیشتر بر اساس دیدگاه های شخصی صورت می گیرد و محفل های ادبی با آرای شخصی 

خوانندگان عمدتًا اظهارنظرهای شخصی شان را نقد تلقی می کنند و دیدگاِه وابسته به ارزش گذاری خود را با 

ی سرآمد نویسندگان است«، »شعر او برجسته است« یا بر عکس »مایه ای از نویسندگی  عبارت هایی نظیر »و

کلیشه ای بیان می کنند. گنگ و  گفتن جمله های  ندارد« و 

خوانندگان متون ادبی هر یک با هدفی به ســراغ متن می روند. البته امروزه معنای متن فراتر از شــعر و داســتان 

رفتــه و حتــی آثــار ســینمایی، عکاســی، نقاشــی و هنرهــای تجســمی نیــز در دایــرۀ متن بررســی می شــوند. با 

وجــود ایــن وقتی با خوانندگان تازه کار مواجه می شــویم و از آنها می خواهیم درباره آنچه خوانده اند یا در ســایر 

زمینه هــای هنــری مثل ســینما یــا تئاتر دیده اند صحبت کنند، صرفًا به بازگو کردن ســیر داســتان یا پیرنگ آن 

کتفــا می کننــد یا در نهایت بدون آنکه برای سخنانشــان دالیلی از متن بیاورنــد، برخی عبارت ها، جمله ها،  ا

ســکانس ها یــا مــواردی از ایــن قبیــل را برجســته می کننــد و بــا قطعیــت می گوینــد منظور شــاعر، نویســنده یا 

کارگردان این بوده است! و الغیر.                

گرچــه چنــد دهــه از طرح نظریۀ مرگ مؤلف می گذرد، منتقد ادبی نمی توانــد بدون بهره گیری از نظریۀ ادبی و  ا

تی که گاه نقیض یکدیگرند، به ســراغ خوانش متون برود. هر متنی بر اســاسِ  یک یا چند  صرفــًا بــر پایــۀ جمال

نظریــه ادبــی ممکن اســت چند خوانش داشــته باشــد، ولــی در نهایت هر یــک از این خوانش ها بــه نظریه ای 

منتهی می شود.

کتــاب تــری ایگلتــون با عنوان آثــار ادبی را چگونه باید خواند بــرای نوآموزاِن دانِش خوانش و نقد متون نوشــته 

شده است. نویسنده در پیشگفتار نوشته است: 

ســعی می کنم بر مســائلی چون روایت، پیرنگ، شخصیت، زبان ادبی، ماهیت ادبیات داستانی، مشکالت 

تفسیر انتقادی، نقش خواننده و مسئله ارزش  داوری ها پرتو بیفکنم. )ص 1( 

که از عنوان آن نیز مشخص است، به هنِر تحلیِل متن می پردازد، اما نه تحلیلی ذوقی  کتاب حاضر  از این رو 

که خوانندۀ متون ادبی با آن  و مبتنی بر ســلیقۀ شــخصی، بلکه نویســنده در پنج فصل هر یک از مباحث را 

کرده است. مواجه می شود مطرح و بررسی 

شــاید شــنیده باشــیم که تیتراژ یا سکانس ابتدای فیلم، نخستین واژه، ســطر یا بند داستان یا بیت اول شعر، 

که در خاللِ روایت با آن  گیرد و منتقد ادبی بســیاری از مطالبی را  همیشــه می تواند مورد توجه مخاطب قرار 

مواجه می شــود در آغاز اثر ادبی جســتجو کند. به عبارت دیگر آغاِز آثاِر ادبی بســیار تأثیرگذار است. ایگلتون 

کمتر  که اهمیت آغاز آثار ادبی  کتاب را به »آغاز آثار ادبی« اختصاص داده و توضیح داده اســت  فصل اول 

ی نوشته است:  از ادامۀ آن نیست. و

کاملی  علی 
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که وقتی شــخصیتی مثل پراســپرو29 ناپدید می شــود برای  پایان بندی هــا در آثــار هنــری مطلق اند، بدین معنا 

همیشــه ناپدیــد شــده اســت. نمی توان پرســید آیا پراســپرو توانســت به دوک نشــین خود بازگــردد یا نــه؛ زیرا او 

پــس از آخریــن جمله نمایشــنامه دیگر وجود نخواهد داشــت. به یــک معنی آغاز آثار ادبی هــم مطلق اند، اما 

که این ســخن همیشــه صحیح نیســت. تقریبــًا همۀ آثار ادبی بــا کلماتی آغاز می شــوند که در  واضح اســت 

کار رفته اند، هر چند ضرورتًا نه با ترکیبی ثابت. معنای جمالت آغازین را فقط از این رو  گذشته به دفعات به 

ک هایی که درک ایــن جمالت را برای ما  یم؛ مال ک های فرهنگی به ســراغ آنهــا می رو کــه با مال درک می کنیــم 

یم دربارۀ چیســتی اثر ادبــی، معنای آغاز آثار ادبــی و جز اینها  ممکــن می ســازد. ســراغ ایــن جمالت که می رو

یم. بدین تعبیر، آغاز هیچ اثر ادبی ای واقعًا مطلق نیســت. قرائت آثار ادبی همیشــه متضمنِ   هم تصوری دار

یادی باید پیشاپیش  میزان معقولی از صحنه آرایی اســت. برای اینکه متنی صرفًا قابل فهم شــود، چیزهای ز

سِر جای خود قرارگرفته باشند. یکی از این چیزها آثار ادبی پیشین است. )ص 12-11(

گون و البته متفاوتی از جمالِت نخســتیِن آثار را بر اســاِس آنچه در صدد  گونا مؤلــف در فصــل اول نمونه های 

کرده اســت. آغاِز رماِن  گذری به هندوســتان، اثر ای. ام. فوســتر، صحنۀ نخســت  اســت تبیین کند، تحلیل 

که  گودو از نمونه هایی اســت  نمایش مکبث، جملۀ آغازین کتاب مقدس، جملۀ اول نمایشــنامۀ در انتظار 

کرده است. ایلگتون بررسی 

که با شــخصیت های رمان  »شــخصیت« در متــون ادبــی همواره حضور دارد، اما چالش زمانی آغاز می شــود 

گویــا این شــخصیت ها افــرادی واقعی اند! مؤلف در فصــل دوم به  که  کنیم  یــا نمایشــنامه به گونــه ای برخــورد 

یه های مختلف تحلیل می کند. مثاًل  که شــخصیت را برای خوانندۀ متن های هنری از زاو مســائلی پرداخته 

کتاب می خوانیم:  در بخشی از 

کــه مفاهیــم کلیشــه ای شــخصیت را زیر ســؤال ببرند. برخــی از آنها با کشــاندن  مدرنیســت ها در پــی آن انــد 

پیچیدگــِی روان شــناختِی شــخصیت های ادبــی تا نقطه ای که شــخصیت به معنای کالســیک آن رفته رفته 

کار را انجام می دهند. )ص 85( متالشی می شود، این 

کتــاب »روایت« را بررســی می کنــد. »پیرنگ بخشــی از روایت اســت، اما همه آن نیســت«. )ص  فصــل ســوم 

که روایت را تحلیل می کنند. به بیان دیگر  148( امروزه در خوانش متون ادبی می توان از نظریه هایی بهره برد 

که با نام روایت شناسی مطرح می شود، راهی برای تحلیل متون ادبی و هنری است. از  روایت و شناخت آن 

این رو نویسنده در این فصل، اصِل روایت را برای خواننده تبیین کرده است. در بخشی از کتاب آمده است: 

بســیاری از روایت ها نظیر »در انتظار گودو«، »ماه ســپتامبر ســی روزه« و »چهرۀ هنرمند در جوانی« فاقد پیرنگ 

کرد؛ به این معنی  هســتند. در مورد بعضی دیگر از روایت ها داشــتن یا نداشــتن پیرنگ را نمی توان مشــخص 

کنش خاصی در حال رخ دادن هســت یا خیر.  که آیا در این دســت از آثار  که نمی توانیم به طور قطع بگوییم 

)ص 149(        

کــه تفاوت روایــت در متــون ادبی را دنبــال می کننــد می تواند  کتــاب بــرای خوانندگانی  بنابرایــن فصــل ســوم 

کــه دیدگاه هایــش را با نمونه هــای ادبی و هنــری بازگو  جــذاب باشــد؛ زیــرا نویســنده همچــون دو فصل پیش 

کرده است. کالسیک و مدرن را تحلیل  می کند، روایت در برخی آثار ادبی 

کتاب را باید به موضوع »تفسیر« اختصاص داد.  مفصل ترین فصل 

کلیات، تهران، ش 170، بهمن 1390، ص 62- 71.  کتاب ماه  29 . در این باره نک: »فهرسِت فارسی ارسالنووا در تاتارستان روسیه؛ مرتضی رزم آرا«؛ 
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فصل چهارم به ما می گوید: آثار ادبی »قابل حمل« هستند و می توان آنها را از مکانی به مکان دیگر برد. )ص 

 )152

ایــن عبــارت بــا بحث تفســیر ســر و کار دارد، یعنی ما با توجه به بســیاری از عوامل درون متنــی و برون متنی از 

قبیل فرهنگ یا زمانه ای که متن در آن خوانده می شــود، دســت به تفســیر آثار ادبی می زنیم. البته نویسنده به 

گاهی پیش می آید »بعضی از آثار ادبی در مقایســه با آثار دیگر در برابر تفســیر  که  کرده اســت  این نکته اذعان 

بیشــتر مقاومــت می کننــد«. )ص 160( با وجود این حتی آثار رئالیســتی نیز خوانش خــود را دارند؛ زیرا هر یک 

از شــخصیت های تولیدشــده در متن در واقعیت وجود ندارند. بنابراین مشــمول تفســیر می شــوند. ایگلتون 

کــه هر چند در برخــی موقعیت ها باید به هر قیمتی که شــده آن  تفســیر را رهیافــت بــه معنــا می داند. معنایی 

را مشــخص و قطعــی نمود، ولــی در موقعیت های دیگر، معانی می تواند آزادانه در ابهام غوطه ور باشــد. )ص 

186( بــا ایــن حال »بایــد آثار ادبی را نه مثابه متونی با معانی ثابت، بلکه بــه صورت ماتریس هایی ببینیم که 

توانایــی خلــق مجموعــه ای از معانــی مختلف را دارند. متون ادبی بیش از آنکه شــامل معنا باشــند، به خلق 

کامل  که برداشــت هر معنایی به طور  که منظور از این ســخن آن نیســت  معنا می پردازند، ولی باز هم بگویم 

مجاز است«. )ص 186(

گرچه ممکن است عده ای متوجه معنایی  ایگلتون معنا را ملک طلق خواننده نمی داند، بلکه عقیده دارد ا

گر قرار است آن برداشت را معنا نام گذاری کنیم، باید بتوان آن  که خواننده ای به آن پی برده است نشوند، اما ا

ک گذاشــت. همچنین نویسنده در تفسیر یا همان معناسازِی متون، به تواِن خواننده در  را با دیگران به اشــترا

برداشت معنایی خاص و شرایط مکانی و زمانی تولید معنا اعتقاد دارد. )ص 188( در این فصل همچنین 

خواننــده درمی یابد هیچ تفســیر مطلــق و یگانه ای وجود ندارد و ما تنها می توانیم با اســتفاده از برخی روش ها 

معناهای داللت مندی در اثر بیابیم.

مــا عــادت کرده ایــم وقتی با اثری مواجه می شــویم، در نهایــت آن را با یکی از صفت های خوب، بد، متوســط 

یــا چیــزی نزدیــک به این واژه ها بســتاییم یا نکوهش کنیــم. از این رو خواندن فصل پنجم که به مســئله ارزش 

کند. ک تازه ای در ارزش گذاری ما ایجاد  پرداخته می تواند مال

ایــن فصــل با پرســِش »چیســت که اثــری ادبی را خــوب، بد یا متوســط می کنــد؟« آغاز می شــود. )ص 227( 

کرده و می گوید: گون را در این باره مطرح  گونا سپس نویسنده دیدگاه های 

کامــاًل بــی ارزش تلقی می کنیــد نیز لــذت ببریــد. در کتاب فروشــی فرودگاه ها  کــه آن را  ممکــن اســت از اثــری 

یادی وجود دارند که مسافران آنها را به سرعت می خوانند، بی آنکه حس کنند در حال  کتاب های پرماجرای ز

خواندن اثر هنری بزرگی هستند ... . لذت بردن از اثری هنری به معنای تحسین کردن آن نیست. )ص 244(     

معیارهــای فرهنگــی، کیفیت زبان، انســجام هنری و ... مواردی اســت که مؤلف کتاب دربــارۀ آنها مطالبی 

کــرده تــا به مخاطب نشــان دهد هیچ یــک از پیش فرض های رایــج در زمینۀ ارزش گــذاری آثار هنری  را بیــان 

ک های مفروض را در جمله ای از رمان خرگوش در حال استراحت  نمی توانند سربلند بیرون آیند. سپس مال

گرفته است شاید جهان، روزی آثار شاعران یا نویسندگانی را  کرده و سرانجام نتیجه  اثر جان آپدایک بررسی 

کند. که امروزه میان مایه یا افتضاح می نامیم، شاهکار ادبی محسوب 

که در  کتــاب، نمایــه ای چهارصفحــه ای قــرار دارد تا دسترســی مخاطب را به اســامی افراد یا آثــاری  در پایــان 

کرده است. کتاب را انتشارات هرمس در 270 صفحه منتشر  کند.  کتاب به آنها اشاره شده است آسان تر 
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كورش صفوی؛  تعبیر متن؛ 
تهران: نشر علمی، 139۶.

تعبیــر متــن چیســت؟ تفاوت آن با تفســیر متن چگونه تبیین می شــود؟ آیــا تفاوتی بین تعبیر متن و تفســیر آن 

وجود دارد؟ رابطۀ تعبیر متن با نقد ادبی چیست؟ تعبیر متن با سبک شناسی چه ارتباطی دارد؟

گونــی در حوزۀ مطالعــات زبان شناســی، ادبیات و میان رشــته ای می شناســیم.  کــورش صفــوی را بــا آثــار گونا

کتــاب از زبان شناســی بــه ادبیــات و آشــنایی با نشانه شناســی ادبیــات دســت کم در حوزه ای میان رشــته ای 

کــه صفوی بر پایۀ آنچه پیش از ایــن در کالس های درس در  کتابی اســت  تألیــف شــده اند. تعبیر متن عنوان 

کرده تألیف شده است. کی« در خصوص تعبیر متن بیان  دانشگاه بر پایۀ »انگارۀ ادرا

که صفوی ابتدا به آن پاســخ  اینکه متن چیســت و چه چیزی را در دایرۀ متن قرار می دهیم، پرسشــی اســت 

کــرده اســت تلقــی مخاطــب را از متــن در معنایــی که الاقــل بین خواننــدگان فارســی زبان رایج  داده و ســعی 

اســت فراتر َبَرد. در نظام تحلیل هر آنچه قابل خوانش باشــد، متن نام نهاده می شــود؛ خواه عکس، نقاشــی، 

فیلــم، شــعر، داســتان، تابلوهــای راهنمایــی و رانندگی، تبلیغــات تلویزیونــی، تیترهای روزنامه هــا و جز اینها 

که می توان از آن بر پایۀ  گسترده ای را شامل می شود  کتاب، یعنی تعبیر، دایرۀ  باشد. بنابراین جزء اوِل عنواِن 

کرده است  کرد. با وجود این صفوی در مقدمۀ کتاب به این مســئله اذعان  نظریه ای، قرائت یا خوانشــی ارائه 

که تألیفش نه در حوزۀ نقد ادبی قرار می گیرد و نه در مجموعۀ سبک شناســی قابل بررســی اســت، بلکه آن را 

که نیازمند هویتی مخصوص به خود است. عنوانی مستقل معرفی می کند 

کی  مباحث مطرح شده در کتاب را خوانندگانی که زمینه های مطالعاتی آنها به معناشناسی و مطالعات ادرا

زبان مربوط می شود راحت تر پی خواهند گرفت. بنابراین نویسنده در فصل اول کتاب از عنوان »پیش زمینه« 

کرده است:  بهره جسته و عنوان 

کاماًل شــناخته  که بــرای مخاطــب حرفه ای  فصــل نخســت ایــن نوشــته را به طــرح نکاتی اختصــاص داده ام 

شده اند. )ص 15( 

بنابراین کسانی که می خواهند از مطالب کتاب بهرۀ کافی را ببرند، ابتدا الزم است دیگر آثار صفوی از جمله 

کاربردی، درک نشانه، آشنایی با نشانه شناسی ادبیات، استعاره،  از زبان شناسی به ادبیات، معنی شناسی 

گر مخاطب به فهرست مطالب  که ا کنند؛ زیرا نویسنده خود به این نکته معترف است  بافت و ... را مطالعه 
کتــاب نگاهــی بیندازد عنوان یا اصطالح جدیدی نخواهد دید، بلکه با ســازمانی از مباحثی مواجه می شــود 

که پیش تر در دیگر آثار نویســنده بحث شــده اند. بنابراین الزمۀ فهم اثر، خواندن آثار پیشــین مؤلف اســت تا 

زمینۀ بحث برای مخاطب مشخص شود.

کتاب به ترتیب عبارتند از: کتاب از 15 فصل تشکیل شده است. هر یک از فصل های 

پیش زمینه / زبان فردی و زبان اجتماعی / متن / تعبیر / ساخت متن / نقش متن / سکوت متن / معنی 

صریــح و معنــی ضمنــی / تعبیــر فرهنگــیـ  اجتماعــی / واقعیت گریــزی /         بازی نشــانه ها / حشــو / قیاس / 

متن ها و تعبیر / پایان سخن

 در فصــل اول کــه مطالــب پیش زمینه ای )مقدماتی( مطرح می شــود، نویســنده کوشــیده اســت درباره نشــانه، 

نظام نشــانه ای، درک نشــانه و انتقال نشــانه مطالبی را بیان کند. وی تالش نکرده تا آرای نشانه شناســانی چون 

دوسوســور یا ِپرس را تکرار کند، بلکه کوشــیده وجه ناپیدای نشــانه را برای مخاطب آشکار کند و حتی تعریفی 

کاملی  علی 
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ترکیب واحدهای چند نظام نشــانه ای یا رمزگان شــکل بگیرد. )ص 

)64

فصــل چهارم موضــوع »تعبیر« را توضیح می دهــد. مؤلف در ابتدای 

فصل اصالحاتی نظیر درک، تعبیر، تأویل، تفســیر و حتی خوانش را 

در کنار هم قرار داده و با دلیل مشخص کرده که چرا از میان آن همه 

کار می روند،  گاه به جــای یکدیگر بــه  کــه در زبان فارســی  اصطــالح 

اصطالح »تعبیر« را برگزیده است. در این فصل با دو اصطالح تعبیر 

فردی و تعبیر اجتماعی روبه رو می شویم. 

کــه بر پایۀ  انــگار مــا با دو نوع تعبیــر مواجهیم. یکــی تعبیر اجتماعی 

که مبتنی بر  دانش اجتماعی ما شکل می گیرد و دیگری تعبیر فردی 

دانش فردی ماست. )ص 70(

»ســاخت متــن« عنــوان فصــل پنجم اســت. در ایــن فصل عــالوه بر 

انســجام درونی و انســجام بیرونی با مفهوم ســاخت و تعبیر نیز آشــنا 

می شــویم. مؤلف دربارۀ هر یک از مباحث مطرح شــده در این فصل 

گونی بهره برده است. برای مثال در توضیح انسجام  از مثل های گونا

درونی نوشته است:

)82(. فرشته می خواست سر کوچه برود و از بقالی محله یک آپارتمان 

بخرد. سوار پتویش شد و خودش را به باالی یخچال رساند. برق رفته 

بود و دوچرخۀ پســر همســایه برق می زد. فرشته به اتاق مادرش رفت و 

دید که سال ها پیش مادرش دیپلم گرفته است.

که  که من از نمونۀ )82( به دســت می آورم، این اســت  تنها تعبیری 

ایــن بافــت A قابــل درک نیســت. ... اینکــه مــا از متنــی نظیــر نمونۀ 

)82( نمی توانیــم بــه تعبیر برســیم، دالیل متعــددی دارد که به تولید 

ساخت متن مربوط اند. )ص 99-98(

کتــاب »نقش متــن« را بررســی می کنــد. مثــاًل در نمونۀ  فصــل ششــم 

را در  کوشــیده اســت پرســش »ســیگار می کشــی؟«  )132( مؤلــف 

گر  کنــد. )ص 130( اینکه ا گــون بررســی  گونا الگوهــای نقش مــداری 

گر این  پــدری از پســرش چنیــن ســؤالی کند مفهومــش چیســت؟ و ا

پرســش بیــن دو مــرد میان ســال ردوبدل شــود چه کارکــردی دارد؟ از 

که نویسنده در روســاخت بافت A و الیه های بافت  مســائلی اســت 

B و بافت C توضیح داده است.

در شــش فصل گذشــته نویسنده کوشیده اســت تا پیام را که ابزاری 

کنــد، اما در  بــرای ارتبــاط زبانی اســت در نمونه هــای کالمی تحلیل 

فصــل هفتــم بافت A در بافت غیرکالمی بررســی شــده تا مشــخص 

ارائــه دهــد که هم سوســور و هم ِپــرس را راضی کنــد. وی با ذکر مثالی 

سرانجام نشانه را این گونه تعریف کرده است:         

که از داللت چیزی  شــاید بتوان مدعی شــد نشــانه پدیده ای اســت 

بــه چیــز دیگری غیر از خود شــکل می گیــرد و این داللــت قابل تعبیر 

است. )ص 16(

مواجــه  اجتماعــی«  زبــان  و  فــردی  »زبــان  مقولــۀ  بــا  دوم  فصــل  در 

می شــویم. اینکه دانش زبانی با دانــش دایرة المعارفی تفاوت دارد یا 

نه، از بحث های مهم این فصل اســت. نویسنده با آوردن مثال های 

متعــدد، مســئلۀ دانش زبان و دانــش دایرةالمعارفــی را توضیح داده 

و فرایندهایــی مثــل حــذف و کاهش، بافت و تعبیــر بافت را تحلیل 

کرده است. 

گاه از طریق جملۀ تولید  کاهش یافتــه از جمله هــا،  درک واحدهــای 

گاه نیز از  گاه از طریــق موقعیــت تولیــد جملــه و  شــده میســر اســت، 

که از پیش به حافظه سپرده ایم. )ص 39(      طریق اطالعاتی 

کلیــدواژه کتاب مواجه می شــویم:  که با ســه  در همیــن فصل اســت 

بافت A، بافت B و بافت C. منظور مؤلف از هر یک از این بافت ها 

بــه ترتیــب عبارتنــد از: بافــت درون زبانــی، بافت برون زبانــی و بافت 

پیش زمینه.                

وقتی تعدادی جمله برای ایجاد ارتباط تولید می شود، من و شما در 

برابر یک بافت درون زبانی یا بافت A قرار می گیریم. در این شــرایط، 

گــر بافــت B و بافــت Cمــان دقیقــًا انتخاب هــای یکســانی را پیــش  ا

یمان قرار دهند، من و شما از این بافت A به یک تعبیر می رسیم،  رو

اّما از آنجا که بعید اســت چنین شــرایطی پیش بیاید، ما هیچ گاه به 

تعبیری واحد نخواهیم رسید. )ص 44-43(        

کــه پیش تــر در  را  از »متــن«  آغــاِز فصــل ســوم تعریف هــای ســنتی 

فرهنگ های لغت و حتی در میان مجموعۀ وسیعی از زبان شناسان 

کرده اســت تا نشــان  رایــج بوده به چالش می کشــد. نویســنده تالش 

گفتــار هم در جرگــۀ متن قرار  یف ســنتی، حتی  دهــد چگونــه با تعار

گسترش  نمی گیرد و آن وقت نمی توان برای آن تعبیر قائل شد، اما با 

دایــرۀ مفهــوم و تعریــف متــن، می توانیــم شــمول بیشــتری را در نظــر 

بگیریــم. رمــزگان، انتخــاب و ترکیــب و متــن و بافــت موضوع هایــی 

که در این فصل دربارۀ آنها بحث شده است.  هستند 

متن الزامًا از انتخاب و ترکیب واحدهای یک نظام نشانه ای تشکیل 

کــه می توانــد از انتخــاب و  نشــده اســت و بــه کل پیامــی اشــاره دارد 
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کــرد. از این رو عنوان فصل هفتم »ســکوت  شــود ایــن بافــت را چگونه می شــود در »ســکوت زبان« زبــان تعبیر 

متن« است. 

گردن، باز یا بسته شــدن چشــم، حرکت ابرو و غیره و غیره  کج یا خم کردن  حرکت دســت ها، حرکت لب ها، 

که معادل جمله های تولید شده در زبان اند.  می توانند در سکوت، به شکل جمله یا جمله هایی تعبیر شوند 

)ص 148(                

کردیم ـ آشــنا هســتند، دو اصطالح »معنی صریح و  که با تحلیِل »متن« ـ به معنایی که پیش تر اشــاره  کســانی 

کار برده اند. فصل هشتم به مقولۀ معانی ضمنی و صریح می پردازد.  معنی ضمنی« را خوانده یا شنیده یا به 

مؤلف کوشیده است در ابتدا تصویر روشنی از این دو اصطالح به مخاطب ارائه کند. سپس به مقولۀ داللت 

یخی و نقش آنها در تولید معنای صریح و ضمنی پرداخته و  یـ  تار
ّ
چندگانه، توسیع معنایی و قراردادهای عل

در نهایت نوشته است که »من اساسًا به وجود معنی صریح در تقابل با معنی ضمنی برای واحدهای واژگانی 

کــه این واحد را در تقابل  زبــان قائــل نیســتم، بلکه بر این باورم که معنی هر واحد واژگانی صرفًا همانی اســت 

معنایی با سایر واحدهای نظام واژگان زبان قرار می دهد«. )ص 180(

گرفتن امکانات فرهنگی ـ اجتماعی زبان تعبیر ممکن نیست.  بدون در نظر 

گر چه قراردادی اند، ولی این قراردادها بر  که ا در هر زبانی ما با مجموعه ای از ســاخت هایی مواجه می شــویم 

حسب اطالعاتی فرهنگی ـ اجتماعی امکان تعبیر می یابند. برای تعبیر نمونه ای نظیر ]دایی، بیا این مسئله 

را برایم حل کن.[ ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در میان فارسی زبانان جدا از اینکه خواهرزاده اش 

که چنین قراردادی در میان ســخنگویان  کند. این در حالی اســت  گر دختر باشــد، »دایی« خطاب  را حتی ا

کاربرد ندارد. )ص 183 -184(  کثر زبان های دنیا  ا

ایــن مطلــب، یعنی تعبیــر فرهنگیـ  اجتماعی، عنوان فصل نهم اســت. گاه پیش می آید متن در جابه جایی 

از فرهنــگ یــا جامعــه ای به فرهنگ یا جامعه دیگر تعابیــر دیگری را به خود می گیرد. از این رو توجه به مســئلۀ 

فرهنگ و اجتماع الزمۀ تعبیر متن است. مسائل مربوط به »ارزش گذاری«، »روایت« )در معنای نوعی متن که 

یدادی برقرار باشد.( و »اسطوره« از دیگر بحث های فصل نهم است. در آن رابطۀ منطقی و توالی رو

عنوان فصل دهم »واقعیت گریزی« است. مؤلف در پایان این فصل نوشته است:         

یم. دوم  نخست اینکه جهان واقعیت های اطرافمان، تنها یکی از جهان ممکنی است که ما در آن حضور دار

اینکــه در بســیاری از مواقع، انســان حقیقت را به واقعیت ترجیح می دهد. ســوم اینکه پایــه و مبنای آفرینش 

هــر جهــان ممکنی، واحدهای تشــکیل دهنده جهــان واقعیت اند. چهارم اینکه هر جهان ممکنی بر حســب 

انتخاب و ترکیب این واحدها آفریده می شود و به همین دلیل برای انسان امکان تعبیر می یابد و پنجم اینکه 

آفریننــدۀ یــک متــن، پیــام خــود را در جهان ممکنی به گیرنــده پیام انتقــال می دهد و گیرندۀ ایــن پیام نیز به 

هنگام تعبیر متن، درگیر انتخاب ها و ترکیب های فرستندۀ پیام خواهد بود. )ص 223(

در فصل یازدهم که عنوان »بازی نشــانه ها« را دارد با مجاز، اســتعاره و کنایه مواجه می شــویم. نویسنده تالش 

گفته نمانــد مؤلف در  کــرده اســت مفهــوم تعبیــر متــن را در الیه های این ســه اصطالح ادبــی توضیح دهــد. نا

ابتدای این فصل نیز به موضوع تکراری بودن مباحث اشــاره کرده و نوشــته اســت هر آنچه در این فصل آمده، 

کنایه تازگی بیشتری دارد.         ی مطرح شده است و صرفًا مطالب مربوط به  پیش تر در نوشته های دیگر و
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که به »حشو« می پردازد نوشته است:  صفوی در ابتدای فصل دوازدهم 

کــه قابــل پیش بینی اند. ...  بــه هنــگام بحــث درباره تعبیــر متن همواره با اطالعاتی ســروکار خواهیم داشــت 

که حشو نامیده  بحث در این باره در علم ارتباطات و نیز زبان شناسی در قالب اصطالحی صورت می پذیرد 

می شود. )ص 265(

کنیم و بر اساس آن علم معنایی مربوط بیابیم، اما  اصطالح »قیاس« را در بسیاری از علوم می توانیم جستجو 

که به تعبیر متن مربوط می شود توضیح داده است. کتاب در فصل سیزدهم »قیاس« را به گونه ای  نویسندۀ 

کــه از صفحــۀ 305 آغاز می شــود و  مفصل تریــن فصــل کتــاب را بایــد فصــل چهاردهــم دانســت. ایــن فصــل 

ســرانجام در صفحۀ 439 به پایان می رســد با عنوان »متن ها و تعبیرها«، جمع بندی ای دربارۀ ســیزده فصل 

گونی از متن هــای مختلف به صــورت عملی می پــردازد. از  گونا گذشــته اســت و ســپس به تعبیــر نمونه هــای 

که عالقه مند  کســانی باشــد  که تعبیر شــده اســت، می تواند راهنمایی برای  این رو ذکر عنوان هر یک از آثاری 

گرافیکی پفک  کاســًا و ناولها«، طــرح  بــه مطالعــۀ کتاب هســتند. غزل حافظ با مطلع »اال یا ایها الســاقی ادر 

چی توز، بررســی شــعر »زمســتان« اخــوان ثالث، تعبیر یــک تابلوی راهنمایی و رانندگی، »مجســمۀ فردوســی« 

کوتاِه »سلطان« نوشــتۀ احمد غالمی، بررسی  که در میدان فردوســی تهران نصب شــده اســت، تعبیِر داستاِن 

تابلوی نقاشی که یادآور داستان به چاه افکندن حضرت یوسف)ع( است، تعبیر فیلم سینمایی »فروشنده« 

یکاتور، بررســی یک هیچانــه )نمونۀ موردی: اتل متــل توتوله( و  بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی، تحلیل یک کار

که در فصل چهاردهم  سرانجام تعبیر ضرب المثل »از این ستون به اون ستون فرجه« از جمله مواردی است 

به عنوان متن  تعبیر شده اند.     

در نهایت فصل پانزدهم کتاب که در چهار صفحه و چند ســطر نوشــته شــده اســت سخنان پایانی نویسنده 

را در بر می گیرد:

پیش تر هم گفتم که در این مختصر قرار است صرفًا به تعبیر متن بپردازم. باورم این است که تعبیر متن، مرحلۀ 

پیــش از نقــد متن اســت و نقد متن نیز در مرحلۀ پیش از سبک شناســی متن قرار می گیرد. به عبارت ســاده تر، 

من ابتدا باید به تعبیری از یک متن رســیده باشــم تا بتوانم به نقد و بررســی آن متن بپردازم؛ و باید نقد متن های 

مختلف را در اختیار داشته باشم تا بر حسب مختصاتشان به سراغ تحلیل سبکی شان بروم. )ص 446(

در پایان کتاب نامه و نمایۀ مختصری از اصطالحات و اســامی اشــخاص قرار داده شــده است. کتاب تعبیر 

کرده و انتشارات علمی در 457 صفحه به زیور طبع آراسته است. کورش صفوی تألیف  متن را 

کــرد که برخی اشــتباه های تایپی در اثر مشــاهده می شــود مانند: ص 21:  در نهایــت بــه ایــن نکته باید اشــاره 

از  )نیمــرو(. همچنیــن در صفحــۀ 38  نیــرو  مطالــه ی )مطالعــه ی(، ص 71: مهفــوم )مفهــوم(، ص 185: 

نمونه هایی نظیر )26( و )27( نام برده شده، اما شاهد مثالی درج نشده است.
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كتاب بخوانیم؛ مارتیمر جی. آدلر و چارلز لینكلن ون  چگونه 
دورن؛ مترجم محمد صراف تهرانی؛ تهران: به نشر، 139۶.

معرفی اثر
کتــاب بخوانیم« برای اولین بار در ماه های اول ســال 1940 انتشــار یافت و بیش از یک ســال  کتــاب »چگونــه 

در رأس فهرســت پرفروش تریــن کتاب هــای سراســر کشــور باقــی ماند. این کتاب بــه زبان های دیگــری مانند 

ســوئدی، آلمانی، اســپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده اســت. نویسندگان سی سال بعد، یعنی در دهۀ 1970 

ویرایشی جدیدی از این اثر ارائه دادند. حال باید دید چه نیازی سبب شده این کتاب برای خوانندگان نسل 

که در سی ســاله اخیر هم در  کرد  حاضر دوباره نوشــته و طراحی شــود؟ دالیل این امر را باید در تغییراتی پیدا 
کتاب پدید آمده است.30 جامعه و هم در خود موضوع 

کتاب، بینشی نو در مسائل و مشکالت یادگیری چگونه خواندن، تحلیل جامع تر  انگیزۀ اصلی در بازنویسی 

کارگیری قواعد بینایی به شــکلی انعطاف پذیر بــرای انواع مختلف  و منظم تــری از هنــر پیچیــدۀ خواندن، به 

خوانــدن )در حقیقــت برای هر نوع مطلب خواندنی(، کشــف و تنظیم قواعد جدید خواندن و شــناخت هرم 

کید بر مطالبی  یک می گردد. تأ کتاب هایی اســت که باید خوانده شــود؛ هرمی که در قاعد وســیع و در باال بار

کسب مهارت سطوح باالتر این هنر است، از دالیل  که الزمۀ  گفته شود و نکاتی  که راجع به هنر خواندن باید 
کتاب ذکر و بحثی از آنها نشده بود.31 که در نسخۀ اصلی  کتاب است  دیگر بازنویسی این 

این کتاب برای کسانی به رشتۀ تحریر درآمده است که عالقه دارند اهل مطالعه باشند یا دقیق تر بگوییم این 

کتاب مخصوص خوانندگانی اســت که هدف اصلی آنها کســب دانش بیشتر است. منظور ما از »خواننده« 

یادی از اطالعات و دانش خود را راجع به جهان از طریق خواندن کســب می کند.  کســی اســت که قســمت ز

البتــه مقــدار معینی از این اطالعات و شــناخت را حتی قبل از اختراع رادیو و تلویزیون به وســیلۀ صحبت و 

مشــاهده کســب می کرده اســت، اما این اندازه برای روشنفکران و افراد کنجکاو کافی نبود و آنها می دانستند 
کار را هم می کردند.32 که باید بیشتر بخوانند و این 

یم. که در ادامه به معرفی مباحث اثر می پرداز این اثر در چهار قسمت و 21 بخش تدوین شده است 

در قســمت اول بــا عنــوان »ابعــاد خوانــدن«، ابتــدا اهــداف خواندن و خواندن فعال تشــریح می شــود. ســپس 

ســطوح خوانــدن معرفــی می شــوند. نویســندگان چهار ســطح برای مطالعــه معرفــی می کننــد و در ادامه، این 

ی می شــوند. ســطح ابتدایی و ســطح اجمالی خوانــدن در ادامۀ همین فصل بررســی  کاو ســطوح خوانــدن وا

شــده اســت. در اینجــا نویســندگان عنــوان کرده اند که: »ایــن تفاوت ها همگی با ســطوح خوانــدن در ارتباط 

گونه پیشــرفت در مهارت هــای خواندن، تفاوت های موجود در این ســطوح باید  هســتند. بنابرایــن قبل از هر 

که به  گویند. شــخصی  ک شــوند. خواندن، چهار ســطح دارد. اولین ســطح خواندن را »خواندن ابتدایی«  ادرا

ایــن ســطح تســلط پیــدا می کند، خود را از بی ســوادی رهانیده و حداقل در آغاز ســطح باســوادی قــرار گرفته 

اســت. هنگام تســلط به این ســطح، شــخص مقدمــات هنر خوانــدن را فرامی گیــرد، آموزش پایــه ای خواندن 

را کســب می کنــد و مهارت هــای اولیۀ خوانــدن را یاد می گیرد. دومین ســطح خواندن را »خوانــدن اجمالی«33 

ی زمان است. در این سطح زمان معینی برای خواندن  یاد رو کید ز می نامیم. عالمت مشخص این سطح تأ

کتاب بخوانیم، ص 13. 30. چگونه 
31. همان، ص 17-16.
32. همان، ص 22-21.

33. Inspectional reading

نیره خدادادشهری
 دانشجوی دکتری رشته بازیابی

 اطالعات و دانش، دانشگاه تهران
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مطلب مشــخصی تعیین می شــود. نام دیگر این ســطح را ســطح تندخوانی یا پیش خوانی می توان گذاشت. 

در عین حال منظور از تندخوانی نوعی برداشــت سرســری و تصادفی از کتاب نیست. خواندن اجمالی، هنر 

تندخوانی بر اساس قواعد معین است. در پایان قسمت اول نیز اساس خواندن فعال و اینکه چگونه می توان 

گذاشته شده است. خواننده ای فعال بود به بحث 

در قســمت دوم نیــز بــه طــور کامل و مبســوط ســومین ســطح خواندن یا بــه عبارت دیگــر »خوانــدن تحلیلی«34 

تشریح شده است. این سطح نسبت به دو سطوح قبلی فعالیتی پیچیده تر و اسلوبی منظم تر دارد. خواننده 

کامل و  کم وبیش سنگین بر عهده دارد. خواندن تحلیلی، خواندنی عمیق و  نسبت به دشواری متن وظایفی 

گر خوانــدن اجمالی، بهترین و کامل ترین خواندن در زمانی محدود  خواندنــی به بهترین وجه ممکن اســت. ا

کامل ترین نوع خواندن در زمانی نامحدود اســت. خواننده تحلیلی باید  اســت، خواندن تحلیلی، بهترین و 

کند. از خواندن تحلیلی به طور عمده  یاد و ســازمان یافته ای را در ذهنش مطرح  ضمن خواندن ســؤال های ز

برای درک و فهم مطلب استفاده می شود.

در ادامه مراحل خواندن تحلیلی به صورت موجز ذکر می گردد:

کتاب کردن موضوع  الف( مرحلۀ اول خواندن تحلیلی: قواعدی در مورد پیدا

کنید. کتاب را بر اساس نوع و موضوع آن طبقه بندی   .1

کتاب دربارۀ چیست. کل  که  کنید  2. با حداقل عبارات بیان 

3. قســمت های اصلــی کتــاب را با در نظر گرفتن ترتیب و ارتباطشــان یک به یک نــام ببرید و آنها را نیز مانند 

کنید. کتاب خالصه  کل 

کنید. کند، مشخص  کرده است حل  کوشش  که نویسنده  4. مسئله یا مسائلی را 

کتاب ب( دومین مرحلۀ خواندن تحلیلی: قواعد شرح و تفسیر مندرجات 
1. با شرح و تفسیر واژه های مهم با نویسنده به توافق برسید.

یابید. ی در 2. مقاصد اصلی نویسنده را با توجه به مهم ترین جمالت و

ی نظم منطقی جمالت مســتقیمًا پیدا کنید و بشناسید یا خود از درون  3. اســتدالل های نویســنده را یا از رو

کنید. جمالت استخراج 

کــه ناتوانی  کــدام یک را حــل نکرده اســت و ببینید  کــدام یــک از مســائل را نویســنده حل و  کنیــد  4. تعییــن 

کدام یک از مسائل بر خود او نیز معلوم بوده است. نویسنده در حل 

کتاب به عنوان وسیله ای برای انتقال دانش ج( سومین مرحلۀ خواندن تحلیلی: قواعد نقد 
کلی آداب فکری ـ قواعد 

ید )موافقــت، مخالفت یا قضاوت  1. قبــل از تکمیــل رئــوس مطالب و فهمیدن و تفســیر کتاب به نقــد نپرداز

مشروط نکنید، مگر اینکه بتوانید بگویید فهمیدم(.

2. مخالفت ستیزه جویانه و خصمانه نکنید.

ید، ثابت کنید تفــاوت میان علم و عقاید  3. بــا کمــک دالیــل محکمی که برای هر قضاوت انتقــادی می آور

صرف شخصی را تشخیص می دهید.

ـ معیارهای مخصوص برای دقایق نقد
گاهی ندارد. 1. نشان دهید نویسنده در چه مواردی آ

34. Analytical reading
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2. نشان دهید نویسنده در چه مواردی دارای شناخت نادرستی است.

3. نشان دهید نویسنده در چه مواردی منطق ندارد.

4. نشان دهید تحلیل یا بحث نویسنده در چه مواردی ناقص است.

کاربــردی، آثار تخیلی،  در قســمت ســوم روش هایــی برای خواندن انــواع مختلف متون از جملــه کتاب های 

یاضیات، فلسفه و علوم اجتماعی ارائه شده است. یخ، علوم و ر کتاب های تار

کــه پیچیده ترین و  کتــاب چهارمیــن یا باالترین ســطح خواندن یعنی »خوانــدن تلفیقی«35  در قســمت چهــارم 

منظم ترین ســطح خواندن اســت معرفی شــده اســت. در این ســطح خواننده وظایف بســیار ســنگینی را به 

که می خواند نسبتًا آسان باشد و چندان پیچیده نباشد. نام دیگر این سطح  عهده دارد، هر چند مطالبی را 

یادی  را می تــوان »خوانــدن تطبیقی« گذاشــت. در این ســطح خواننــده نه تنها یک کتاب بلکــه کتاب های ز

کنــار هــم گذاشــته، روابــط آنها را با یکدیگــر و با توجه بــه موضوعی که در آن زمینه نوشــته  می خوانــد و آنهــا را 

کافی نیســت، بلکه خوانــدن تلفیقی با مســائل دیگری  شــده اند معیــن می کند، اما مقایســۀ صــرف متون نیز 

نیــز مواجــه اســت. خواننده با کمــک کتاب هایی که می خواند قادر اســت از موضوع مــورد بحث تحلیلی به 

که خواندن تلفیقی  کرد. بنابراین روشــن اســت  کتاب دیگری نتوان پیدا  که شــاید آن را در هیچ  دســت آورد 

فعاالنه ترین و پرکارترین نوع خواندن است.

کاستی ها و نقاط ضعف اثر
وقتی خوانندۀ حرفه ای کتابی را مطالعه می کند و با نویسنده موافق است خواندن انتقادی و نقد صورت گرفته 

است. نقد تنها به این معنی نیست که بتوان از اثری نقطه ضعف به دست آورد و اشتباهات نویسنده را گوشزد 

کرده است و  کاری خود را معرفی  که وقتی نویسنده حیطۀ  کرده است  کتاب هم نویسنده تصریح  کرد. در این 

در آن زمینه مطلب را ارائه داده و خود به محدوده و محدودیت های اثر خود اشاره کرده است، نمی توان نقدی بر 

که نویسنده کتاب های رقومی، فناوری های جدید،  او وارد دانست. برای مثال دربارۀ این اثر شاید بتوان گفت 

رسانه های اجتماعی و ... را در نگارش اثر مد نظر قرار نداده، اما عنوان کتاب »چگونه کتاب بخوانیم« است و 

نویسنده اهداف و سؤاالتی که در ابتدا مطرح می کند را به طور کامل پوشش داده است.

کــه در این بخش  کلــی می توان گفــت که این اثر کتابی بســیار جامع و کامل و پرمحتواســت. نقدی  بــه طــور 

کنــم نــه بــه نویســندگان، مترجم و ناشــر اثر اســت، بلکه تیــر تیز نقــد را به ســوی همکاران،  می خواهــم عنــوان 

که کتاب نقد  هم رشــته ای ها، مدارس، دانشــگاه ها و جامعۀ خود نشانه می روم. شــاید تا به حال مرسوم بوده 

کنم.         کتابی خوب نقد  گروه ها را نسبت به  شود، اما در اینجا قصد دارم عملکرد افراد و 

کتابداری  که برای تحصیل تمامی علوم بشــری به مطالعه و خواندن نیاز اســت، اما رشــتۀ  گفته پیداســت  نا

)ســابق و علم اطالعات و دانش شناســی فعلی( همان گونه که از نام آن پیداســت با کتاب و منابع اطالعاتی 

پیوندی عمیق و  گسست ناپذیر دارد. دانش آموختگان رشتۀ ما بیش از هر رشتۀ دیگری به مطالعه و خواندن 

گاهی از روش های صحیح و درست مطالعه نیاز دارند. و از آن مهم تر آ

که: حال سؤال و نقد این است 

چرا اساتید رشتۀ این اثر را به دانشجویان معرفی نمی کنند؟

چرا این اثر پرمحتوا جزء دروس اصلی ما نیست؟

35. Syntopical reading
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کتابداران به سراغ این اثر نرفته و آن را ترجمه نکرده اند؟ چرا 

چرا حوزۀ کتابداری خود را به انتشــارات چند ناشــر محدود کرده و از آثار بســیار خوبی که ناشران دیگر منتشر 

می کنند، غافل است؟

کمی می شود؟ کشور به مبحث مطالعه توجه  چرا در مدارس و دانشگاه های 

کشور ما از تحصیالت باالیی برخوردار هستند، اما چرا به مطالعه عالقه ای ندارند؟ مردم 

کســی به  گله دارند و دالیل مختلفی را در این خصوص مطرح می کنند، اما چرا  همه از ســرانۀ پایین مطالعه 

که قشــر تحصیل کرده و عامۀ مردم به دلیل آشــنانبودن با شــیوه های صحیح مطالعه  این موضوع توجه ندارد 

به خواندن رغبتی ندارند.

گروه های آموزشــی  شــاید طــرح این ســؤاالت بــا توجه به اینکه نویســندۀ این ســطور از اوضاع و احــوال تمامی 

که  کتابــداری اطــالع دقیقــی نــدارد درســت نباشــد، امــا تجربــه مــن در این ســال ها مؤید ایــن مطلب اســت 

یــادی )نــه همــه( بــه مطالعه عالقمند نیســتند و انــس به مطالعه ندارنــد و به نظر می رســد یکی از  کتابــداران ز

دالیل مأنوس نشدن و بی عالقگی به مطالعه، ناآشنایی با روش درست مطالعه است.

که مــردم آنها را احســاس نمی کنند و  گریبان گیر جامعه هســتند  بعضــی مشــکالت چنــان عمومیت دارنــد و 

نمی بیننــد. در حقیقــت می بیننــد، ولــی آنهــا را عــادی می پندارند و تصــور می کنند که باید چنان باشــند. از 

آن جمله مســئلۀ »خواندن« اســت یا بهتر بگوییم مســئله این اســت که مردم تصور می کنند می دانند چگونه 

کثــرًا ایــن هنر را ندارنــد و خواندن آنهــا در حد خوانــدن ابتدایی اســت. مهم تر اینکه  کــه ا بخواننــد، در حالــی 

دســت اندرکاران آمــوزش و پــرورش نیز از کنار این مشــکل به ســادگی گذشــته و آموزش خوانــدن را در مدارس 

ابتدایی، ساده اندیشــانه، کافی دانســته اند. در بســیاری از کشورها به دلیل اهمیت موضوع ساعات خاصی 

را در برنامۀ هفتگی مدارس و حتی دانشگاه ها به این امر مهم اختصاص داده اند.

که  کرد  کردن راهــی برای مــداوای آن. باید دانســت و تفهیــم  مســئلۀ مهــم شــناخت درد اســت و ســپس پیدا

کنید«  کس فقط با ذکر تذکراتی چون »دقت  کرد. هیچ  که باید آن را آموخت و تمرین  خواندن مهارتی اســت 

گر خواندن با روش های مختلف  گفت ا و »خوب بخوانید« نمی تواند خوانندۀ خوبی بشود. باید بدون اغراق 

گیــرد، درک مطلب به میــزان قابل توجهــی در زمانی  گــون انجام  گونا کتــاب دربــارۀ مطالب  پیشــنهادی ایــن 

که اغلب  کار آن قدر ســاده و نتایج آن  چنان فراوان اســت  متناســب با متن افزایش می یابد. انجام دادن این 
باعث تعجب می شود.36

کتابداری معرفی شــود و بــا مطالعۀ این کتاب بتوانیم با  که این اثر به جامعۀ علمی و مخصوصًا  امیــد اســت 

کتاب خوانی داشته باشیم. خواندن صحیح قدمی در راه انس افراد جامعه با 

کتاب بخوانیم، ص 12-11. 36. چگونه 
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ادوار تاریخ تصوف )دو جلد(؛ امین اوحدی، 
محمدهادی قندهاری؛ تهران: نشر دلیل ما، 139۶

یخــی و تحلیلــی مــورد توجــه اندیشــمندان و محققان از اهــل ادب و دانش قــرار گرفته  امــروزه بررســی های تار

اســت. آثــار قطعــی به جــا مانده از این رهگــذر، درختی پرثمر بــه پژوهنــدگان ارزانی کرده و میراثــی پربها برای 

دانش پژوهان به ارمغان آورده است. 

گســترده اش از  کنــون و وســعت مکانــی  دربــارۀ تصــوف و عرفــان بــا امتــداد زمانــی وســیع اش از قــرن دوم تا

گرفتــه تا شــمال آفریقا و جنوب شــرق آســیا و انــواع مکاتب و  ماوراء النهریــن و بین النهریــن و عــراق و حجــاز 

گفت و حکمی یکسان صادر نمود. گرایش های فکری نمی توان سخنی واحد 

تصوف طیفی وسیع است که در آن برخی علم را مذمت کرده، حجاب اعظم می دانند، در حالی که دیگری 

از بزرگ ترین علمای زمان خویش دانســته می شــود. یکی شرکت در سماع را از بزرگ ترین عبادات و تجلیات 

حــق می پنــدارد و دیگــری آن را بدعــت و حــرام می داند و مــواردی از این قبیل. از ایــن رو همچون هر مکتب و 

آییــن دیگــری بایــد تصوف را با گرایش های متفــاوت و مکتب های متعدد فکری آن شــناخت، تمایزات آنها 

کــه مصادیق متعدد  کــرد و مشــترکات و تفاوت هــا را درج نمــود؛ زیرا تصوف مشــترکی لفظی اســت  را لحــاظ 

یخ تصوف و تحلیل آن میســر  بلکه متفاوت و متمایز دارد و این تمییز و تفکیک جز به بررســی و تدقیق در تار

نمی شود. 

یخ تصوف و شناخت عمیق آن، چگونگی اختالط تصوف و عرفان با فلسفه و  از دیگر آثار بررسی تحلیل تار

حکمت و ایجاد حکمت عرفانی یا عرفان حکمی است. همچنین چگونگی مزج تصوف و دین از دیگر آثار 

یابی و  گونه ای ارز یخ تصوف اســت. بنابراین باید تصوف و اشــراق، عرفان و تأله را بــه  مطالعــات تحلیلــی تار

گردد.  کدام معین  کرد تا مشترکات و امتیازات هر یک مشخص شده و عرفانی و حکمی هر  تفکیک 

گونی که با نــام تصوف و عرفان  یخ تصوف آن اســت که طرق و ســلوک های گونا از نتایــج بررســی تحلیلــی تار

مشــهور شــده اند و حقیقت بعضی از مســالک و سیره دانشــمندانی که به تصوف یا عرفان منتسب شده اند، 

کاماًل روشــن می گردد. صوفی، عارف، ســالک و الفاظ مشابه در ادبیات  به صورت روشــمند و تفکیک شــده 

ک لفظ و عدم  گاه متغایر می باشــند که این اشــترا اســالمی الفاظــی مشــترک با معانــی و مصادیق متفاوت و 

گذشــته بوده  یخی در دوران های  یابی شــخصیت های تار توجه به تفاوت ها، منشــأ اشــتباهات فراوان در ارز

یابی هر یک  گــون تصوف و عرفــان و ارز گونا کردن مســلک های  اســت. بنابرایــن در یــک مطالعۀ علمی، جدا

بــا توجــه بــه جایگاه عقیدتی و اجتماعی خویش، یک ضرورت اســت که در بیشــتر آثار دانشــمندان ما حتی 

در دهه هــای اخیــر کمتــر مشــاهده می شــود. در نتیجــه بررســی و تدقیــق در مســلک های مختلــف تصــوف، 

گــون متصوفه را از  گونا بــا در نظرگرفتــن ایــن تفاوت هــا الزم و ضــروری اســت و بدین وســیله می توان مســالک 

کرد. نظرگاه های مختلف طبقه بندی 

یــخ تصوف و تبییــن مرزها و تفکیک مســلک ها و تحلیــل عوامل و  کتــاب مطالعــه تحلیلی تار هــدف از ایــن 

کــه در قدیم معمول نبــوده و در عصر حاضر نیــز در آثار بزرگان  لحــاظ اولویت هــای مطالعــات تحلیلی اســت 

تصوف و نویســندگان تصوف پژوه کمتر به آن پرداخته شــده و همین مســئله سرچشــمه و منشــأ اشتباهات و 

لغزش های علمی در این مطالعات شده است.  

یابی شــده اســت: دورۀ  یخ تصوف اســالمی در هشــت دوره به تفصیل معرفی، بررســی و ارز کتاب تار در این 

مرتضی غالمی
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تقشــف و زهــد افراطــی؛ دورۀ شــکل گیری تصــوف؛ دورۀ تصــوف حلولــی؛ دورۀ تدوین فرهنگ تصــوف؛ دورۀ 

شــکل گیری سلســله های صوفیه؛ دورۀ ورود اندیشــه وحدت وجود به فرهنگ تصوف؛ دورۀ ورود اندیشه های 

تصوف به مکتب تشیع، اختالط تصوف و تشیع و شکل گیری عرفان شیعی.

دورۀ اول به دوره تقشــف و زهدگرایی افراطی موســوم شــده اســت. بر مبنای این دیدگاه اولین دوره تصوف به 

زمان زندگی رســول خدا)ص( و یاران ایشــان یعنی به قرن اول هجری اختصاص خواهد یافت. »تقشــف« به 

کنار تقّشــف به شناســایی  معنــای ســختی و تنگــی معیشــت و ضد کلمه تنّعم و ترّفه اســت. عبارتی که در 

گرایش های  کمک می کند، »زهدگرایی افراطی« است. برخی از مستشرقین و افراد با  چهرۀ ظاهری این دوره 

یشه  دارد و شیوه صوفیانه یک آیین رایج  صوفیانه مدعی هســتند تصوف در قرآن و ســنت رســول خدا)ص( ر

یــخ ورود تصوف به اســالم را هم زمان با  در صــدر اســالم و میــان اصحاب رســول خدا بوده اســت؛ بنابراین تار

یخ اســالم در جزیرۀ العرب می دانند. در این دوره زهد افراطی تعداد محدودی از مســلمانان که از برداشت  تار

غلط آنان از آیات الهی و بی توجهی به آموزه های دینی سرچشمه می گرفت در قالب ترک دنیا، عزلت گزینی، 

ترک خانواده، ترک ازدواج، ترک خواب، ترک رســیدگی به چهره و لباس بروز یافت، با مخالفت و نهی شــدید 

پیامبر)ص( متوقف شده و بنابراین هیچ نامی برای این حرکت انتخاب نشد و هیچ جمع و گروهی با عنوان 

کامل بررسی شده و نادرستی آن به  خاصی شــناخته نشــدند. در فصل اول ابعاد مختلف این دیدگاه به طور 

طرق مختلف اثبات می شود. 

یشــه  دورۀ دوم به دورۀ تأســیس و شــکل گیری تصوف اختصاص دارد. در این فصل ابتدا تعریف تصوف و ر

کلمــه صوفی بررســی شــده اســت. در ادامه دربارۀ زمــان آغاز اســتعمال واژۀ »صوفی« در چهار دیــدگاه تبیین 

شــده اســت. در بخــش بعــدی ایــن فصل بــه معرفی بعضــی از دیدگاه  و نــکات اعتقــادی و رفتــاری برخی از 

صوفیــان معــروف در قرن دوم تا چهارم هجری پرداخته شــده و به بعضی از امــور خارق العاده ای که در کتب 

صوفیه به ایشان نصبت داده شده، اشاره شده است. 

حســن بصری )م 110 ق(، محمد بن واســع )م 120ق(، فرقد َســَبخی )م 131 ق(، مالک بن دینار )م 131 ق(، 

کوفــی )م 160 ق(، ابراهیــم بــن ادهم )م 160 یــا 162 یا 166 ق(،  ّیــه )م 135 الــی 180 ق(، ابوهاشــم  رابعــه َعَدو

کرامات نقل  گوشــه ای از زندگی و برخی از  که به  ســفیان ثوری )م 161 ق(، و ... از صوفیان این دوره هســتند 

یشه در نیمۀ دوم قرن دوم هجری دارد  شده از آنها پرداخته شده است. در این فصل اثبات می شود تصوف ر

و اصالتی بیش از آن برایش متصور نیست. 

دورۀ ســوم، دوره تصوف عاشــقانه و چگونگی گذار تصوف از بســتر زهد به بســتر عشق است. یعنی صوفیان 

یج  که زهد ســرد و خشــک و غم انگیــز و بی حاصل قدیم، بــه تدر کردنــد  اهــل زهــد، کم کــم به ســویی حرکت 

یــه را عامــل عمدۀ ایــن تحول معرفــی می کنند. مــروری بر افکار  رنگ وبــوی ذوق و محبــت یافــت. رابعــه عدو

جدید صوفیان این دوران، دالیل مخالفت بیشتر اهل دین و شرع با صوفیه را روشن می کند. 

دورۀ چهارم اصل اختالط تصوف با فلسفه نو افالطونی در قرن سوم و چهارم هجری است. انتشار آراء فلوطین 

و پیداشــدن فلســفۀ نوافالطونی بین مســلمین، بیش از هر چیزی بر عرفان و تصوف مؤثر بود. تصوف اســالمی 

در قــرن ســوم هجــری، یعنی در دوره ای که جنبه های نظری آن در حال شــکل گیری بــود، از آراء نوافالطونی ها 

گردید. بنابراین از طریق حکمت نوافالطونی، تصوف عاشقانه عمق فرهنگی یافت و تصوف بی بهره از  متأثر 

گردید. ذوالنون مصری )م 245 ق( نخستین  حکمت نظری وارد مرحله  تازه ای شد و صاحب فکر و اندیشه 

ی افکار و تعالیم بســیاری را از فلســفه  کــه در تصــوف بــه مباحث نظــری و معرفتی پرداخــت. و کســی اســت 
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گرفتنــد؛ اما بــه دالیل  کــه از دامــن عامــه نشــئت  ب( سلســله هایی 

مختلف و به ویژه در دوران حکومت صوفیه، مذهب شــیعۀ دوازده 

امامــی را پذیرفتنــد. این سلســله ها عبارتند از: چشــتیه، بکتاشــیه، 

یه، حروفیــه، نعمت الهیــه، نوربخشــیه، ذهبیــه و  کســار صفویــه، خا

عنقایی ها.

کــه نمی شــود بــه طــور خــاص بــه مکتــب عامــه یا  ج( سلســله هایی 

یه.  مکتب امامیه منتسب نمود؛ مثل اهل حق و قلندر

تصوفی که تا پیش از محیی الدین عربی )م 638 ق( میان صوفیان 

کــم بر آن  که از فلســفه حا شــایع بــود، تصــوف حلولی و اتحــادی بود 

کــه پس از  بــا عنــوان وحــدت شــهود نــام بــرده می شــود؛ امــا تصوفــی 

ی مطــرح شــد، تصوفی اســت که بــا وحدت وجود آمیخته اســت.  و

دوره هفتــم بــه ورود اندیشــۀ وحــدت وجود بــه فرهنگ اهــل تصوف 

اختصــاص دارد و نشــان می دهــد این اندیشــه قبــل از محیی الدین 

گیری  عربی، ســابقه ای اصیل میان اهل تصوف نداشته، نضج و فرا

گردان مکتبش می باشند.  ی و شا آن مدیون تالش و

کتاب را در برمی گیرد، به چگونگی  که بخش اعظم این  دورۀ هشتم 

ورود تصــوف به مکتب تشــیع می پردازد. در این راســتا، نخســت به 

که چرا تصوف میان اهل سنت نشو و نما  این مهم پرداخته می شود 

یافت؛ اما میان تشیع تا پایان غیبت صغری و حتی در غیبت کبری 

تــا حــدود دو قــرن رواج نیافت. در ادامه مشــخص می گــردد که رواج 

کتب  که نخست در  تصوف در شیعه، مدیون تالش علمایی است 

خــود بــه مواعــظ صوفیه اســتناد جســتند و پــس از ظهور ابــن عربی، 

کامــاًل تأثیــر پذیرفتنــد. ایــن علمــا  گردان مکتبــش  ی و شــا از آثــار و

ســرانجام بــه بنیان هــای فکــری ابن عربی پایبند شــدند؛ اما ســلوک 

غیرشــرعی صوفیــه را نپذیرفتنــد و بــه جهــت تفکیــک خــود از اهــل 

تصــوف، واژه »عارف« را برای معرفی و تشــخص خود برگزیدند. این 

که نقشی تعیین کننده  فصل همچنین به معرفی علمایی می پردازد 

کــه رفتــار  گســترش عرفــان در جامعــۀ شــیعه داشــته اند، از آنجــا  در 

فقهی و شرعی علمای عارف با علمای زاهد تشابه ظاهری دارد، به 

منظور شناســایی و تفکیک علمای عارف از علمای زاهد، معیارها 

ک های تشــخیص عرفای شــیعه نیز در این فصل معرفی شــده  و مال

است.

این کتاب در دو جلد در ســال 1396 توســط انتشــارات »دلیل ما« و 

در تیراژ 1000 نسخه منتشر شده است.

کرد و بــا تصوف آمیخت. بنابراین در این دوره،  نوافالطونــی اقتباس 

جنبــه نظــری تصوف اهمیت یافــت و جنبه عملی را تحت الشــعاع 

قرار داد. 

در ایــن فصل تقابل صوفی با صوفی در قالب دو واژۀ صوفیان صحو 

که حتی به تهدید و تکفیر و  و صوفیان سکر معرفی می گردد؛ تقابلی 

در نتیجه قتل بعضی از صوفیه منجر شده است. 

از  بــه دورۀ تدویــن فرهنــگ تصــوف اختصــاص دارد.  پنجــم  دورۀ 

آنــان مشــخص می شــود  آرای  و  احــوال صوفیــه  و  زندگــی  مطالعــه 

کتــاب و دفتر را  صوفیــان همیشــه علم رســمی و قیل وقال مدرســه و 

حجــاب راه ســالک بــه شــمار می آورده انــد؛ بنابرایــن انتظــار می رود 

کتابی نیاید نوشته می شد؛ زیرا اصول و مبانی  میان صوفیان اساسًا 

طریقــت و ســلوک با علــوم ظاهری مخالــف بوده و ســازگاری ندارد. 

از ایــن رو نوشــتن و تدویــن کتــاب میان صوفیــه دیرتر پا گرفــت و آثار 

باقی مانده عمدتًا به قرون بعد از قرن چهارم تعلق دارد. 

کتــب می تــوان بــه ایــن مــوارد  از اهــداف صوفیــه بــرای نوشــتن ایــن 

کــرد: دفــاع از صوفیه و رفع شــبهه از مخالفیــن؛ تدوین مبانی  اشــاره 

گردان و مدیران و توســعه و انتقال  و مبــادی صوفیــه برای تربیت شــا

ایــن فرهنــگ به نســل های بعــدی و ســرزمین های مختلف؛ تفســیر 

کرامات  کلمات صوفیه و بیان زندگی، اقوال و  اصطالحات، رموز و 

مشــایخ صوفیــه. در این فصل ابتــدا آثار منثور صوفیه از قرن ســوم تا 

نهم قمری معرفی شــده، در ادامه آثار منظوم به زبان فارسی، عربی و 

ترکی معرفی شده اند. 

دورۀ ششــم دورۀ شــکل گیری سلســله های صوفیــه و بــروز اختــالف 

علمــی میــان اهــل تصــوف اســت. در این فصــل عواملی که ســبب 

که به ترتیب عبارتند از:  ایجاد این سلسله ها شدند معرفی می شوند 

مبادی طریقت سالک و میزان انطباق طریقت با شریعت، مقامات 

و احوال صوفی در دوره ســلوک، اطاعت از اوامر مرشــد، بزرگداشــت 

قطبیــت،  و  جانشــینی  در  اختــالف  خانقاه هــا،  صوفیــه،  مشــایخ 

کــرم)ص( و تأثیر عوامل  چگونگی اســناد سلســله و خرقــه به پیامبر ا

جغرافیایی و نژادی.

در ادامــه ایــن فصــل سلســله های صوفیــه در این ســه دســته معرفی 

شده اند: 

که از بدو تشــکیل و در دورۀ فعالیت شــان تابع  الف( سلســله هایی 

یــه، ســهروردیه،  کبرو یــه، رفاعیــه،  مکتــب عامــه بوده انــد؛ مثــل قادر

یه. یه، مولویه، نقشبندیه و شطار شاذلیه، بدو


