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به نام خداوند جان و خرد  
  

نقدها را بود آيا که عياري گيرند  
  
  

پيشنوشتار  
آموزهها و انديشههاي بشري هماره آميخته با خطا و کاستي بوده و در بسـتر زمـان و در تضـارب آرا،

مسير تکاملي را طي کرده و به بالندگي رسيده است.  
بديهي است بدون بازنگريهاي مستمر و يافتن کاستيها و قوتهاي انديشهها، نميتوان بـه رشـد و
تعالي فرهنگي دست يازيد. به همين دليل انديشمندان مسلمان از همـان سـدههـاي نخسـتين، خـود بـه
استقبال نقد ميرفتند و نقدهاي علمي را ارج مينهادند و بر اين باور بودند که حيـات و طـراوت دانـش و

معرفت، قرين نگاههاي آسيبشناسانه منتقدان خردمند، فرهيخته و آزموده است.  
مؤسسه خانه کتاب نيز در راستاي اهداف مقدس خود در عرصه رشد فرهنـگ کتـاب و کتـابخواني و
 1383 تعالي ايران اسالمي و نهادينه کردن نقد علمي و شناسايي و تقـدير از منتقـدان برجسـته در سـال
30 عنـوان 180 مقالـه و دبيرخانه جشنواره نقد را پيريزي کرد. در دومين دورة اين جشنواره بـا بررسـي

کتاب منتشر شده سال 83، از پنج منتقد برگزيده تقدير به عمل آمد.  
آنچه با عنوان نقد برتر پيش روي شما قرار دارد، متن مقاالت برگزيدة دومين دورة جشنواره نقد است 
که به انگيزة ترسيم ويژگيها و شاخصهاي نقد علمي و نيز تبيين آداب نقد به زيور طبع آرسته ميگردد. 
با اميد به اين که نشر اين مجموعه، گامي هر چند اندک در مسير رشد و بالندگي فرهنگ نقـد در جامعـه

ايران اسالمي باشد.  
علي اوجبي 

  



 



  
  
  
  
  
  

معرفي جمع پريشان* (دفتر دوم)   
  

رضا مختاري  
  

تاکنون دو دفتر به عرصة نشر راه يافته و به پژوهشگران تقـديم شـده و دفتـر پريشان جمع از کتاب
1383 بـه سوم آن نيز در دست تأليف است. دفتر نخست اين اثر، به سال 1382 و دفتر دوم آن در سـال

طبع رسيده است.  
دفتر اول، در ده فصل، 35 مقاله را در خود جاي داده و مقاالت آن به صورت موضـوعي دسـتهبنـدي
شده که بدين قرار است: فصل اول: حديث؛ فصل دوم: نقد؛ فصـل سـوم: فقـه،  اصـول؛ فصـل چهـارم:
روحانيت، مرجعيت؛ فصل پنجم: با فرزانگان؛ فصل ششم: تاريخ، تـراجم؛ فصـل هفـتم: پـژوهش؛ فصـل

هشتم: کتابشناسي، نسخهشناسي؛ فصل نهم: کالم؛ فصل دهم: وقف.  
نيز همانند دفتر نخست، در واقع ويراسـت دوم مجموعـه مقـاالتي اسـت کـه پريشان جمع دفتر دوم
پيشتر به طبع رسيده بودند و پس از تغيير و تصرفاتي، بار ديگر يکجا عرضـه شـدهانـد و تعـداد انگشـت-
شماري از مقاالت هم به داليلي، ضرورت چاپ مجدد را نداشتهاند و نويسـنده از عرضـه آنهـا خـودداري
کرده است، ويژگي دفتر دوم آن است که موضوع مقـاالت، نقـد و معرفـي کتـاب ـ اعـم از آثـار تـأليفي،
 1363 تصحيحي و ترجمهاي ـ است. اين دفتر مشتمل بر شصت مقاله است که طي هيجده سال از سـال

تا 1381 نگاشته شدهاند.  
کتاب افزون بر ديباچه، در سه بخش سامان مييابد: بخش اول: نقد و معرفي تفصـيلي، مشـتمل بـر
سي مقاله؛ بخش دوم: نقد و معرفي ترجمه،  شامل بيست مقاله؛ بخش سـوم: نامـههـا، حـاوي ده مقالـه.
3.  نقـد و معرفـي 2.  نقـد و معرفـي ترجمـه؛ بخش اول، خود سه فصل دارد: 1. نقـد و معرفـي تـأليف؛

تصحيح، و البته روشن است که مقصود از نقد تصحيح، نقد کار مصحح است، نه مؤلف اثر.  
  ***

در آغاز هر مقاله، در پانوشت ياد شده اسـت. بيشـتر ايـن مقالـههـا، پريشان جمع منابع همه مقاالت
تلخيص گرديده و برخي بسط و عنوان برخي ديگر تغيير يافته است. پارهاي از مباحث که در اين دفتر بـه

                                                 
* حجتاالسالم رضا مختاري، تأليف کتاب «جمع پريشان، دفتر دوم، نقد کتاب»، نشر دانش حوزه، چاپ اول، زمستان 1383، 

640 ص، وزيري. 
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اختصار آمده، به تفصيل در جاي ديگري مذکور است که نويسنده در ديباچه کتاب به نوشتههاي ديگـرش
ارجاع داده است.  

  
ضرورت نقد و انتقاد  

نويسنده در ديباچه اثر خود،  مطلبي را بيان ميدارد که توجه او را به «اخالق نقـد» نشـان مـيدهـد. وي
مينويسد: «غالباً اسامي مؤلفان، مترجمان و مصححان کتابهاي مورد نقد را به داليلي حذف کردهام؛ از جمله 

بدين دليل که در نقد سر و کار ناقد، با اثر است، نه پديدآورنده آن».  
اينکه ما به اثر بنگريم، نه پديدآورنده، ميتواند پارهاي از مشکالت را در عرصه نقد برطرف سازد. اوالً 
اين کار موجب ميشود تا بدون توجه به اسم و رسمها و عناوين دهن پرکن کتاب يا نويسنده به نقـد اثـر
بپردازيم. فايدة ديگر چنين نگرشي آن است که با نقد اثر، شخصيت صاحب اثر لگـدمال نشـود؛ چـرا کـه
ممکن است در هر کاري، خطا و اشتباهي صورت بگيرد و رخ دادن برخي خطاهـا باعـث نمـيشـود کـه

سالها تالش علمي نويسنده ناديده بينگاريم.  
شخصيت اخالقي مثبت يا منفي نويسنده، باعث نميشود تا نکات مثبت يا منفي خود اثر تحت- ثالثا) ً

الشعاع قرار گيرد.  
اما نقد چگونه باشد؟ آيا اسلوب و روشي خاص دارد؟ آيا نقد عالمانه در هر علمي، روشي خاص و ويژه 
همـه ايـن نکتـه را دارد؟ آيا بايد اخالق نقد هم مورد توجه قرار گيرد؟ از همة اين سؤاالت کـه بگـذريم،
جمـع پذيرفتهاند که راه رشد و تعالي، با نقد درست و روشمند امکانپذير مـيگـردد. از ايـن رو، نويسـندة
در ديباچة کتاب خود بر ضرورت و اهميت نقد تأکيد ميورزد. وي سخن خود را به کلمات نوراني  پريشان
معصومان مستند ميسازد که آنان «اهداي عيوب» را ماية «رشد و سازندگي» و «بهترين برادران» خـود
را کساني ميدانستهاند که «عيوب» را بازتاب دهند. از بيانات آن بزرگان چنين برمـيآيـد کـه مـا سـخن
«برگزيـدهتـرين ناقدان را ارزشمند و خود ناقد را نيز عزيز بشماريم. امير مؤمنان، عليهالسالم، ميفرمايـد:
مردمان در نزد تو بايد کسي باشد که خير و صالحت را بگويد و معايبـت را بـر تـو آشـکار سـازد». امـام

صادق(ع)،  محبوبترين برادر خود را کسي معرفي ميکند که عيوبش را به او اهدا کند.  
عرضة آثار سست و کممايه بهويژه در عرصة پژوهشهاي دينـي پريشان، جمع دغدغة ديگر نويسندة

است. وي در ديباچه مينويسد:  
خـوب و مقـدس را شـرط «حقيقت آن است که برخي يا بسياري از نويسندگان ما گويي تنها انگيـزة
کافي و وافي نويسندگي و تحقيق ميدانند و آثاري را پديد ميآورند که مايه سرافکندگي متدينان و وهـن

دين و ايمان ميشود... (صفحة،  نوزده)».  
وي در جاي ديگر از ديباچه اثر ميگويد:  

«روشن است که هم نقد کتابهاي معاندان و مخالفان دين و ايمان وظيفه است، هم نقد آثار سست 
مدافعان ايمان و متدينان و محتواي اين دفتر نقد آثار متدينان و کساني است که اثري را با انگيزه و نيتي 
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مقدس پديد آوردهاند، ولي نبايد از نظر دور داشت که بهانة بسياري از هوچيگريهاي معاندان، دفاع سست 
و بيپايه از دين، و پريشانگويي و سستنويسي در بخشي از کتابهايي است که به همين انگيزة مقدس 
نوشته ميشوند و نقد علمي و منصفانة اين گونه آثار زمينة پيدايش اينسان کتابها را از بـين مـيبـرد و
بهانه را از معاندان و دشمنان ميگيرد و قلم آنان را کند و بيانشان را  الکن ميسازد». (صفحه،  بيسـت و

چهار)  
در سه بخش سامان يافته اسـت. بخـش اول در سـه فصـل، پريشان جمع چنانکه گفتيم، دفتر دوم

حاوي سي مقاله با عناوين زير است:  
  

فصل اول: نقد و معرفي تأليف  
1. دواي دل و راحت جان: آثار اخالقي امام خميني. در اين مقاله نويسنده پس از معرفي آثار اخالقـي

مرحوم امام خميني، ويژگيها و موضوعات اين گونه آثار را چنين برميشمرد:  
يک: انسان داراي دو فطرت اصلي و تبعي است.  

دو: عالم طبيعت، دار تغيرّ و همه ملکات اخالقي قابل اصالح است.  
سه: علم رسمي، سر به سر قيل و قال است.  

چهار: فرق علم و ايمان و بيثمر بودن علم بدون ايمان.  
پنج: مکايد نفس و شيطان.  

شش: حب دنيا و نفس.  
هفت: دستورالعملهاي اخالقي.  

هشت: انکار نکردن مقامات اولياي خداوند.  
نه: تعبد و عنايت شديد به ادعيه و احاديث ائمه و تبيين مقامات آنان.  

ده: موعظههاي هوشيارکننده و مناجاتهاي سرشار از شور.  
ــر ــه ذک ــة فصــل نخســت از بخــش اول، ب ــين مقال 1)». دوم ــالمي (ج ــزرگ اس ــارف ب ــرةالمع 2. «دائ

(ج 1) ميپردازد. برخي نمونهها را در اينجا ذکر  اسالمي بزرگ دائرةالمعارف خطاها و سهوهاي برخي مقاالت
ميکنيم:  

1031 ق/ 1622 م) و  «او نـزد شـيخ بهـائي (د در ذيل مدخل آل ابي جامع (ص 543)، آمده  اسـت:
زينالدين (د 1011 ق/ 1602 م) و شيخ حسن فرزند شهيد ثاني.... درس خوانـده و از آنـان معالم صاحب

اجازه روايت داشته است».  
نامش زينالـدين نيسـت، بلکـه حسـن فرزنـد معالم مينويسد: «اوالً، صاحب پريشان جمع نويسندة
همان شيخ حسن فرزند شهيد ثاني است و غير او. بنابراين معنا نـدارد معالم زينالدين است. ثانياً، صاحب
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و شيخ حسن فرزند شهيد ثاني (که همو باشد)، درس خواند. ثالثاً، چنان که  معالم گفته شود: او نزد صاحب
خواهد آمد، قطعاً شيخ بهايي در سال 1030 ق درگذشته است، و نه 1031 ق».  

در ذيل همين مدخل (ص 542) گفته شده است: «آل ابي جامع را از نسل شيخ عبدالصمد برادر شيخ 
بهائي دانستهاند».  

مينويسد: «و در همان صفحه و مقاله، احمدبن محمد معروف بـه ابـن ابـي پريشان جمع ناقد فاضل
جامع را مؤسس آل ابي جامع و متوفاي 928 ق دانستهاند که البته اين دو مطلب با هـم متنـاقض اسـت،
زيرا شيخ عبدالصمد برادر کوچک شيخ بهائي است و در سال 966 به دنيـا آمـده اسـت؛ بنـابراين چگونـه
ممکن است آل ابي جامع از نسل او باشند؛ در حالي که مؤسس آل ابي جامع بـه گفتـة دائـرةالمعـارف در

سال 928 درگذشته است. بنابراين يکي از دو مطلب نادرست است».  
مقالة «آل ابي جامع»، خطاهاي ديگري هم دارد که مؤلف به آنها اشاره مـيکنـد. مـوارد ديگـري از
آنها را ذکر ميکنـد کـه بـراي پريشان جمع اشتباهات برخي مقاالت دائرةالمعارف وجود دارد که نويسندة

(دفتر دوم) رجوع شود.   پريشان جمع آگاهي بيشتر بايد به مقاله دوم
3. «دائرةالمعارف بزرگ اسالمي (ج 2)». اين مقاله به پارهاي از اشتباهات جلد دوم اين کتاب ميپردازد. از 

بيان ميدارد، بسنده ميکنيم:   پريشان جمع باب نمونه به ذکر برخي موارد که نويسنده
نويسندة مدخل آل طاووس (ص 55) ميگويد: «آنچه از آثار خطي ابن طاووس به جاي مانده، بـدين
کتابخانـة مرکـزي المسـائل، نجاح و السائل فالح موجود در کتابخانه وزيري يزد، الشيعه، قرار است: ربيع

دانشگاه تهران».  
بـأعالم الـوري اعـالم همـان کتـاب الشيعه ربيعً آقاي مختاري در نقد سخن باال معتقد است که اوال
ابن طاووس هم سالها پيش  السائل فالح تأليف طبري است که بارها به چاپ رسيده است و ثانياً، الهديه

چاپ شده است و بايد در زمرة آثار چاپي محسوب شود، نه آثار خطي.  
را به محمدبن علي  المهجة لثمرة کشفالمحجة خطاي ديگر در همين مدخل، آن است که نويسنده، کتاب

از آن پدر (رضيالدين) است.   يعني يکي از فرزندان رضيالدين نسبت ميدهد؛ در حالي که اين کتاب قطعا ً
در ذيل مدخل «آل کبه» در شرح حال شيخ محمدحسـن کـه معـروفتـرين شخصـيت علمـي ايـن
عالمه حلي ذکر شـده کـه بـه طـور مسـلم، مدارک خاندان است (ص 116) يکي از تأليفات او حاشيه بر

از سيد محمد عاملي نوة شهيد ثاني است، نه از عالمه حلي.   مدارک
در  مقالة «آيات االحکام» (ص 252)، نويسنده مقاله گفته است که تعبير «آيات االحکـام»، «عنـوان
مشهور و اصطالحي تعدادي از کتب فقهي استداللي که بر پايه آيـات فقهـي قـرآن مجيـد نوشـته شـده

است».  
ـ پيشتر و  االحکام آيات مينويسد: «در اينجا از اين نکته غفلت شده که پريشان جمع اما ناقد ارجمند
بيشتر از کتابهاي مربوط به اين دسته از آيات ـ بر خود آيات فقهـي قـرآن اطـالق مـيشـود؛ از جملـه
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خمسـمائة آيـة و قـال ـ 41) گويد: قال الغزالي و غيـره آيـات االحکـام (ج 4، ص 40 اتقان سيوطي در
بعضهم: مأئة و خمسون....».  

«آيـات االحکـام» سـؤاالت گونـاگوني را معتقد است که مقالـة پريشان جمع عالوه بر اين، نويسندة
بيپاسخ گذاشته: اولين آيات االحکام را چه کسي نوشت؟ مهمترين و بهترين آنها کدام اسـت؟ آيـا تعـداد

آيات االحکام پانصد تاست يا بسيار بيشتر يا کمتر؟  
وي آمده است: «اين کتاب بر اساس  الغارات در مقالة ابراهيم بن محمد ثقفي (ص 454) درباره کتاب
نسخه منحصر به فرد متعلق به ميرجاللالدين حسيني ارموي (محدث) و به کوشش همو در 1354 و بـار

دوم در 1355 ش در تهران به چاپ رسيده است».  
در  الغـارات در حالي که نسخه مرحوم محدث ارموي منحصـر بـه فـرد نيسـت و نسـخه ديگـري از
کتابخانه ظاهريه دمشق موجود است و بر اساس همين نسخه، اخيراً به کوشش سيد عبـدالزهراء حسـيني

خطيب چاپ شده است.  
در موارد متعددي، به اشـتباهات مربـوط بـه تـاريخ وفـات و حيـات و... اشـاره پريشان جمع نويسنده

ميکند و نيز موارد گونـاگون ديگـري از خطاهـاي دائـرةالمعـارف بـزرگ اسـالمي  (جلـد اول و دوم) را  
برميشمرد.  

مقاالت ديگر اين فصل عبارتاند از:  
4. يک دسته گل دماغ پرور.  

5. کتابشناسي فقه شيعه.  
6. نسخهشناختهاي عکسي.  

7. از بلد دهند.  
8. آينه کتاب.  

9. در گوشه خوانسار.  
10. ستيغ پژوهش در پژوهش ستيغ.  

11. فقيهان شيعه ايراني.  
12. فقهاي نامدار شيعه.  

13. علماي بزرگ شيعه از کليني تا خميني.  
14. اعالم المکاسب.  

15. نشر مآخذ بحاراالنوار.  
16. جامع المقاصد.  
17. دامن فکر بلند.  

18. کتابي تازه در تصحيح متون.  
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19. چاپ تازه غلط ننويسيم.  
20. ارشاد األذهان و ديگر آثار فقهي عالمه.  

  
فصل دوم: نقد و معرفي ترجمه.  

پريشان. در اين فصل به نقد و معرفي ترجمه سه کتاب ميپردازد، به ترتيب زير:   جمع نويسنده دانشمند
منيـة- منيةالمريد. نويسنده پس از معرفي چاپها و ترجمههاي چاپ بسيار گوناگون 21. ترجمههاي

ميپردازد.   اسالم در تعلم و تعليم آداب به نقد جديدترين ترجمه يعني المريد
نوشته شهيد ثاني است. اين کتاب دربارة ارزش علم و وظـايف والمستفيد، المفيد آداب في منيةالمريد
شاگرد، استاد و مفتي و مستفتي و آداب مناظره و کتابت و ترتيب فراگيري علوم اسـالمي و دههـا مسـألة
شش چاپ  منيةالمريد پريشان، تا سال 1383، جمع ارزنده و مورد ابتالي ديگر است. بنا به گزارش مؤلف
از سوي ناشران مختلف داشته است و تا همين تاريخ، سه ترجمه از آن انجام گرفته و يکي از اين ترجمه-
اسالم، به همت دفتر نشر فرهنگ اسالمي در تهران انتشار يافته و بارها  در تعلم و تعليم آداب ها با عنوان
پريشان، اين ترجمه را بهترين ترجمـه در ميـان ايـن جمع در شمارگان فراوان عرضه شده است. نويسندة
سه ترجمه ميداند که مزاياي فراواني هم دارد و ارزش اين ترجمه را نسـبت بـه دو ترجمـه ديگـر، قابـل
مقايسه نميداند آنچه مورد نقد و بررسي قـرار گرفتـه، چـاپ چهـاردهم همـين ترجمـه اسـت. نويسـنده
اشتباهات مربوط به اين ترجمه را در سه بخش بيان ميکند: يک ـ  اشـتباهات ترجمـه؛ دو ـ  اشـتباهات

مقدمه مؤخره و پانوشتهاي مترجم؛ سه ـ  خطاهاي جزئي و قابل اغماض.  
هديهالرازي. 22. ترجمة

النبوي.  الشريف المسجد توسعه و عمارة 23. ترجمة

  
بخش دوم: نقد و معرفي اجمالي  

(دفتر دوم)، نقد و معرفيهاي اجمالي نويسنده است که در جاهـاي مختلـف پريشان جمع بخش دوم
به چاپ رسيده بود و اينک در اين دفتر همه آنها را گردآورده است. در اين بخش بيست مقاله آمده است، 

به ترتيب زير:  
31. الصحيفه السجاديه الجامعة.  

32. تفسير االمام العسکري.  
33. االجازة الکبيرة.  

34. ترجمه مسکنّ الفؤاد.  
35. مجمع األمثال.  
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36. شاعران نجف.  
37. کتابشناسي آثار حمد الجاسر.  

38. هدية الرازي.  
39. شرح فصوص الحکم.  

40. المسائل االربعينيه.  
41. المصابيح.  

42. شرح القواعد.  
43. رسالهاي نويافته از شيح حر عاملي.  

44. رسالة شهرستاني در غنا.  
45. رساله ميرزا عبدالغفار تويسرکاني در غنا.  
46. منظومهاي در غنا از شيخ هادي تهراني.  

47. رسالهاي در غنا از شيخ هادي تهراني.  
48. رسالهاي در غنا از عالمي ناشناخته.  

49. دو تحرير از الروضة الغناء.  
50. «پيام حوزه» و حوزويان.  

  
بخش سوم: نامهها  

مطالب اين بخش را نامهها تشکيل ميدهد.  
اين بخش مشتمل بر عناوين ذيل است:  

51. تعليقاتي بر مقاله «زندگي طلبگي در قرن يازدهم».  
52. چند نکته.  

53. نونيه المفاخر رازي.  
54. شاهد مدعا.  

55. طبرسي يا طبري.  
االفهام. مسالک 56. نسخههاي

57. سه نکته.  
58. هشت نکته.  

59. موارد مخدوش در دو مقاله.  
60. ديدن زهره بر خورشيد.  

 



  



  
  
  
  
  
  

افراط در استناد*  
سيروس پرهام  
  
اصل اول پژوهش و تحقيق، يافتن و مدون ساختن و به کار آوردن روشمند مدارک و اسناد و شـواهد
و قراين است. اما اين تازه اول کار است. اصول و قواعدي ديگر نيز هست که هر کدام سسـتي و کاسـتي
گيرد، يا از آنچه بايسته است افزونتر شود، يا به صورتي ـ دانسته و ندانسته و خواسـته و ناخواسـته ـ بـه
اندازه نباشد، و به هر صورت دستخوش افراط و تفريط گردد و از رسم و قاعدة تناسب ـ که الزمة زيبـايي
و موزوني و آراستگي و نيکويي همه چيز است ـ خـارج شـود، الجـرم، وزن و اعتبـار علمـي و کـارآيي و

سودمندي اثر پژوهشي تنزل مييابد، و گاه يکسره تباه ميشود.  
اعتبار و سودمندي کار تحقيقي زماني تحقق پيدا ميکند که نـه تنهـا اسـتنباط و اسـتدالل و اسـتناد
متين و روشمند و سنجيده باشد، بلکه از هر گونه اغراق و افراط و غليـان احساسـات و تکـرار غيـرالزم و

حشو (قبيح و حتي مليح) و زيادهگويي و زيادهروي پيراسته باشد.  
اين همه تأکيد بر رواداري بديهيات روش تحقيق بدان مالحظه است که نگاه نداشتن اندازه و خـارج
شدن از حدود تعادل و توازن علمي و پايبند نبودن به قواعد متعارف تتبـع و تحقيـق و پيـروي از اصـل
کاذب هر چه بيشتر بهتر (آفتهاي گذار از جامعة مقيد سنتي به جامعة بيبند و بار مصرفي)، مدتي اسـت
که گريبانگير پژوهندگان و محققان کشور ما گشته و چيزي نمانده که ناتواني يا امساک در ارائـة دليـل و
مدرک از يک سو و افراط و زيادهروي و نوعي ذوقزدگي در استناد و نقل شواهد و مدارک هر چه بيشـتر،
«بـا هـم تازنـد»  و اسـاس از سوي ديگر، به رغم عدم امکان اتحاد اضداد، دست در دست هـم نهنـد و

تحقيق علمي نوبنياد ما را «براندازند».  
درست است که تفريط و امساک در نشان دادن مأخذ و مدرک و افراط و اسراف در ارائة مسـتندات و
شواهد به يک اندازه مخل پژوهش علمي روشمند است، ولي امساک در اين مقوله ممکن اسـت محملـي
چون حزم و احتياط علمي داشته باشد، حال آن که افراط به هيچرو توجيهپذير نيسـت و جـز زيـادهروي و 
شتابزدگي و چه بسا فضلفروشي و خودنمايي در تحقيق و تتبع، که فروتني و ميانهروي از لوازم آن است، 

انگيزهاي نتواند داشت (مگر اين که ندانم کاري سبب گشته باشد).  

                                                 
* سيروس پرهام، «افراط در استناد» منتشر شده در نقد و بررسي کتاب فرزان، دي ماه 1383. 
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اين نيز هست که ناتواني در نشان دادن مدرک، در بدترين حالت صرفاً از اعتبار و فايدهبخشي و اجـر
و قدر پژوهنده ميکاهد. حال آن که زيادهروي بياختيار در قلمرو تحقيق، و پشت سر هم از اين شاخه به 
آن شاخه پريدن، ماية افسوس است اگر پژوهنده، صادقانه و بيريا، تالش بسيار کـرده و زحمـت فـراوان
کشيده و به مرارت و با صرف وقت و حوصلة زياد (که اين روزها کمياب است) از هر گوشة ممکن، دور و 
نزديک و تاريک و روشن، سندي و مدرکي ـ خواه نوشتاري و گفتاري و شنيداري، خواه تصويري ـ فراهم
آورده باشد. افسوس از اين جهت که اجر زحمت به هدر ميرود و حرام ميشود، چرا که گـردآوري ديگـر
است و فرآآوري ديگر. بگذريم از اين که آنگاه که دستاورد پژوهش به چاپ ميرسد، و به اقتضاي انبوهي 
و انباشتگي مدارک و مستندات، کتاب يک جلدي دو جلدي و گاه چند جلدي ميشـود، هـم هزينـههـاي
کاغذ و چاپ و تجليد برافزوده ميگردد، و هم خوانندة مشتاق يک تومان را دو تومان و گاه چندين تومان 
ميپردازد. باز هم بگذريم که محقق پرکار و پرتوان ميتوانست اين سعي و اهتمام ضايع شده و اين وقت 

و سرماية معنوي و مادي تباه گشته را صرف پژوهشي ديگر و بسا که پربارتر نمايد.  
1930 صـفحه، کـه نمونة تمام عيار و برجستة اين گونه افراط و اسراف کتـابي اسـت دو جلـدي، در

ايران، فراهم آورده است.1   در طبابت و طب تاريخ پژوهندهاي پرتوان و خستگيناپذير در زمينهاي بکر،
پژوهش و کاوش مؤلف در هر دو جلد کتاب گسترده و پردامنه اسـت. کمـابيش، چيـزي را فروگـذار
نکرده و براي مدون ساختن تاريخ طب و طبابت در اين دورة دويست ساله هر آنچه الزم بـوده گـردآورده
است. اما، مشکل او کمکاري و سهلانگاري و سرهمبندي نيست. مشکل جـاي ديگـر و از مقولـة ديگـر
است. به واقع، مشکل اصلي تحقيق، زيادي و تراکم غيرالزم اسناد و مدارک مکرر است. درسـتتـر ايـن
که، مشکل انباشتن و به واقع تلانبار کردن اندوختههاست ـ در کتابي که موضوع و محـدودة پژوهشـي و

اطالعرساني آن بطور کامل و دقيق محدود و مشخص شده است.  
يک وقت هست که هر پژوهندهاي بايسته ميداند که دربارة موضوع کار خود و جوانـب و سـوابق آن
همة منابع و نوشتههاي به دسترس را به مطالعه گيرد و يادداشت بردارد و «فيش» کند. ولـي ايـن بـدان
معنا نيست که همة آموختهها و اندوختهها و گردآوردهها را در کتاب يا رساله يا مقالة خود، کوتاه يـا بلنـد،
جاي دهد (مگر آن که موضوع تحقيق بکل تازگي داشته باشد و پيش از او کسي به آن نپرداخته باشـد و

مدارک بغايت محدود باشد و آنچه پيدا شده قرنها و چه بسا هزارهها مدفون و ناشناخته مانده بوده باشد).  
تأليف و تحقيق هم مانند هر کار فرهنگي ديگر رسم و قاعده و اسـلوب و روش دارد؛ حـد و حـدود و
قبض و بسط دارد؛ قيد و بند و وصل و فصل دارد؛ فيضان و فيضرساندن آن نه به مفهوم لغـوي ريـزش

آب از بسياري و فوران بياختيار و مداوم است، بلکه به يک تعبير همچون آب منضبط و مقيد فواره است.  
افسوس که مؤلف سختکوش ما از بس خوانده دستخوش بيخويشتني نوشتاري گشـته و از همـان 
آغاز «مقدمه» هفده صفحهاي تا پايان کتاب 1930 صفحهاي همة دانستنيهاي خود را بر کاغـذ آورده و
به چاپ سپرده است. نويسنده دومين صفحه «مقدمه» را با سـرآغاز عمـدتاً افسـانهاي و اسـاطيري طـب

ايراني آغاز ميکند:  
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مورخين و خاورشناسان بر اين باورند که در داستانهاي کهن ايراني آغاز و معرفي طب را به جمشـيد
پادشاه اساطيري نسبت دادهاند و او اولين کسي بوده که استفاده از دارو را به مردم ياد داده است. به گفتة 
حکيم ابوالقاسم فردوسي کشور ايران بر اثر درايت جمشـيد سـر و سـاماني يافـت. مـردم بجـاي زنـدگي
درغارها به ساختن منازل اقدام کردند... و سرانجام فن طبابت و روشهاي درمـان را کشـف کـردهانـد. او
قصد داشت براي مردمان سرزميني بيافريند که کسي در آن گرسنه و تشنه و پير و بيمار نشود و آنان را از 

مرگ دوري جوياند. فردوسي در اين باره سروده است...  

ژول مول (ج 1، ص 28) در اين باره، در پانوشت هـم ابيـاتي دربـارة شاهنامة پس از نقل پنج بيت از
ـ 42) آورده ميشود. سپس ميپردازد به آمدن آرياهـا چاپ مسکو (صص 40 شاهنامة سلطنت جمشيد از
اوسـتا؛  به ايران و بهرهوري آنان از پزشکي پيشرفتة مصر و بابل.... از طريق آشوريان...؛ سه نـوع طبيـب
حقالزحمة طبيبان باستان؛ بيماري را از اهريمن دانستن زردشتيان؛ مشاوران پزشکي کوروش و داريـوش؛
معالجة پاي پيچخوردة داريوش و غدة سينة ملکة آتوسا توسط دموکدس يوناني؛ رفتن برزويـة طبيـب بـه
دمنه؛ خاندان بختيشوع «که نام آنها نيمي پهلوي و نيمـي سـرياني و کليله هندوستان و به ارمغان آوردن
است (به معني: نجات يافتهاي به دست عيسي) و در طي شـش نسـل در علـم و دانـش طـب مشـهور و
ذخيـرة بالرقيب بودند»... و انبوه مطالبي از اين دست تا ميرسيم به رازي و ابنسينا و جرجـاني صـاحب
تـا صـفويه عهـد از طب فطرت دورة خوارزمشاهي، و خواجه رشيدالدين همداني، او اوصاف ربع رشيدي و

(بدون ذکر دليل) و دهها مطلب ديگر بر همين روال.   قاجار فتحعليشاه سلطنت آخر
«مقدمه» که تمام ميشود «سرآغاز سخن» چنين آغاز ميگردد:  

ميتوان گفت با دستگيري و کشته شدن لطفعلي خان زند ـ واپسين پادشـاه زنديـه ـ اقبـال قاجاريـه
درخشيدن گرفت و آغا محمد خان قاجار ايرانمدار شد و سلطهاي بنياد نهاد که نزديک به يک صد و سي 
و چند سال بر ايران و ايراني حکومت کرد. زيرا نخستين فرد اين دودمان در سال 1193 ق. بـه حکومـت
رسيد و در سال 1210 ق. رسماً در تهران تاجگذاري نمود و خـود را  شـاه ايـران اعـالم کـرد. او از روي
کياست حاضر نشد که تاج چهارپر نادرشاه را بر سر بگذارد، بلکه خود را با يک ديهيم مدور که بنام «کاله 

کياني» ناميده ميشد اقناع نمود. او همچنين شمشير مخصوص صفويه را در اردبيل به کمر بست.  
اين مطلب به اضافة چهار پانوشت مربوط به مآخذ اين نقل تاريخي، يک صفحة تمام را پر ميکنـد و
صفحة دوم و سوم هم بر همين رسم و قاعده و با پانوشتهاي مفصـلتـر جـايگيـر مـيشـود. خواننـده
همچنان منتظر است که به شرح روشهاي طبابت در عهد آغا محمدخان برسـد، ولـي جـز روايـتهـاي
«بيرون آوردن چشم» و «شکنجههاي سخت» و «عقيم کـردن مـردان» و «تقسـيم کـردن زنـان بـين

استربانهاي لشکر» چيزي دستگير نميشود:  
آغا محمدخان قاجار نه جوانمرد بود و نه بزرگـوار، نـه گذشـت داشـت نـه بخشـش. خاصـه آن کـه
در کودکي بينوايي فراوان ديده بود و از خاندان افشاريه و زنديه هم دل خوشـي کـه نداشـت هـيچ! ابتـدا
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چشمهاي برادرش مصطفي قلي خان را بيرون آورد، برادر ديگر را که قصد فرار داشت به قتـل رسـانيد و
شاهرخ نوة نادرشاه را که در مشهد به آرامي ميزيست دستگير و عالوه بر شکنجههاي سختي کـه بـه او
داد تمام مردان خانوادة شاهرخ را عقيم ساخت و زنان را بين استربانهاي لشکر تقسيم کرد. آغا محمد به 
قدري ستمگر، و ظلم و شقاوتش به حدي رسيده بود که ميگويند: کمتر اتفاق ميافتاد به اقامة نماز قيـام

کند و مابين دو نماز دستور گردن زدن شخصي را صادر نکند.  
پس از آنکه سه صفحه تمام شرح حال بدفرجام آغا محمـدخان را مـيخـوانيم، از مـاجراي سـلطنت
فتحعلي شاه و واليتعهدي عباس ميرزا باخبر ميشويم. 2 تا اينجا (صفحة،  سي و هفت) صحبتي از طب 
و طبابت نيست (مگر آن که «بيماري العالجي» که گريبانگير کشور ايران شده بود از اين مقوله به شمار 
رود!) تا صفحة «سي و نه» شرح جنگهاي ايران و روس است و پيامدهاي شکست ايران از روسيه «که 
افکار و قلوب همگان را تکان داد. تازه پس از اين تاريخنگاري نابجا است که به ورود و اشتغال پزشـکان
خارجي در ايران و اولين محصلين اعزامي به فرنگ ميپردازد، يعني همان مبحثي که بايـد از ابتـدا بـدان

ورود ميکرد.  
ـ با همة اين احوال، ورود مؤلف به اصل مطلب هم به همان سياق پيشين شاخ و برگ هرس کردني 
بسيار دارد: اين که براي دو محصل اعزامي، که يکي تحصيل طب ميکـرد و ديگـري نقاشـي، از خزانـة
دولت انگليس ساالنه «متجاوز از هزار و سيصد ليره» صرف شده و «اين مبلغ در آن ايام واقعاً پول قابـل

توجهي بوده است. ميشود گفت که در انگلستان مثل بچههاي اعيان و اشراف زندگي ميکردهاند...   
آورده اسـت کـه در آن يـک صالح ميرزا سفرنامة يکي از صورتحسابها را اسمعيل رائين در مقدمة
رقم سي پوند و يک شيلينگ و شش پنس بابت ويزيت دکتر بليک و چهل و پنج پوند و شانزده شـيلينگ
بابت دارو به چشم ميخورد.... ظاهراً اين اقالم ويزيت طبيب و دارو مربوط به محمد کـاظم نقـاش اسـت 
که متأسفانه پس از اقامت هجده ماهه در لندن در برابر آب و هواي سرد و مرطوب آن شهر از پاي درآمد 
 1813 25 مـارس 1228 ق. برابـر بـا و به بيماري جانگداز سل دچار شد و سرانجام در چهارم ربيعالثـاني
جان سپرد». اگر اين تفصيل مبسوط راجع به آن محصلي بود کـه طـب مـيخوانـد شـايد انـدک ربطـي
احساس ميشد. ظاهر اين است که همان شرح دوا و درمان و مرگ يک جوان ايراني در انگلـيس بسـنده
بوده که در صفحات چهل و پنج تا چهل و هشت جاي گيرد و بعد هم اضافه شود که «مقامات انگليسـي
خواه به علت امساک خواه به علت بياعتنايي، از نهادن سنگي بر قبر اين جوان غريب ايرانـي خـودداري
ميکردند تا اينکه حاجيبابا از سر سوز دل به يکي از انگليسيهاي دستاندرکار نامه مينويسـد» و بقيـه
قضايا؛ که از آن جمله است هفت صفحه (پنجاه تا پنجاه و هفت) متن و حاشيه در وصف کتاب حاجيبابـا
نوشتة جيمز موريه و ترجمة ميرزا حبيب اصفهاني و ارزشهاي ادبي و هنري فراوان ترجمة ميرزا حبيب و 
را به انگليسي ترجمه کرده است». 3   حاجيبابا اعالم نادرستي نظر کسانيکه «گمان کردهاند موريه کتاب
نزديک به يکسوم «تاريخچه» سيصد و سي صفحهاي در جلد يکم بر همين طرح و قاعـده اسـت و
تنها دوسوم آن محتوي اطالعات و دانستنيهايي است دربارة تاريخچـة بنيـاد يـافتن نهادهـاي آمـوزش
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پزشکي و بيمارستانها و اطباي ايراني و فرنگي و جز اينها. بدنة اصلي جلد يکم، مشتمل بر 557 صفحه، 
دربردارندة انواع اسناد و قوانين و نظامنامهها و آييننامهها و قراردادها و گـزارشهـا و صـورتمجلسهـا و
«فهرسـت عمـومي ـ 660) نيـز بـه مکاتبات رسمي و اعالنات طبي و صحي است. يکصد صـفحه ( 560

اعالم» و «تصاوير اسناد و عکسها» اختصاص يافته است.  
اين همه البته براي ثمربخشي و مستندسازي کتاب الزم بوده است. نهايت اينکـه در اواخـر بدنـه (از
ص 302) بخشي مفصل با عنوان «اسنادي از: اوضاع بهداشتي و بيماريهاي مسري» گنجانيده شده که 
آکنده است از نمونههاي آزاردهندة «افراط در استناد». نخستين صفحة اين بخش (بهبود بيماري يکـي از
درباريان ناصري) شرحنامهاي است که يکي از درباريان به ناصرالدين شاه نوشته که کمتر از يـک بيسـتم
مطالب آن ظاهر «طبي» دارد؛ آن هم در اين حد بسيار پيش پا افتاده: «.... از ديروز تا به حـال تـب رفـع
شده امروز فردا را حکيم دوا ميدهد»، همين و بس! 4 دومـين صـفحه و دومـين سـند، گـزارش بيمـاري
«طبـي»  فخرالملوک دختر ناصرالدين شاه است که از هشت سطر نوشته فقط حدود نيم سـطر بـه ظـاهر

است: «فخرالملوک قدري احوالش به هم خورده و ناخوش شده است.»  
از اين دست مطالب در اين بخش فراوان است، از «واقعة عجيبه» که شرح حملة گرگهـا اسـت بـه
روستايي در نهاوند و کشتن و زخمي شدن «دويست سگ و چند رأس گاو و گوسـفند» و مجـروح شـدن
«بيست نفر از مرد و زن» و معالجة آنان توسط «پيرزني که در مداواي اين گونـه جراحـات يـد طـواليي
داشته» تا مادري که به اشتباه مرگ موش را با جوشاندة پسرش مخلوط ميکند و او را ميکشد؛ دختـري
که به سبب در دسترس نبودن طبيب زنده به گور ميشود؛ مرد جواني کـه دارو نمـيخـورد مگـر آن کـه
نامزدش بر بالين او حاضر شود و چون دخترک ميآيد به محض خوردن دارو ميميرد، و «معجزة بـاهرة» 

شفا يافتن عيال فالج کرباليي حسن (صص 302 ـ 305، صص 322 ـ 330).  
نگارنده سخت اکراه دارد که از اين سنخ بيش از اين نمونه بياورد، هر چند به اشاره و اختصار. لـيکن،
دريغ است درگذشتن از مواضعي که جايگاه طب و طبابت در اسناد نقل شده بسيار ناچيز است و به زحمت 
به يک دهم حجم آنها ميرسد. نمونـة بـارز، بخشـي اسـت کـه در پـانزده صـفحه داده شـده اسـت بـه
دربارة اوضاع بهداشتي يکي از بيمارستانهـاي اصفهان صداي «گزارشات محمدعلي مکرم، مدير روزنامة
1317 خورشـيدي جمعـاً هفـده گـزارش ـ 439). مکرم از اواخر سال 1316 تا اوايـل شهر» (صص 425
دربارة وضع بيمارستان سنبلستان به فرماندار اصفهان مينگارد، که اگر مؤلف کتاب بـه روش درسـت بـه
نقل نگاشتههاي مربوط به بيمارستان و بيماران و پزشکان و دارو و درمان اکتفا ميکرد، پانزده صفحة پـر

و پيمان کمتر از دو صفحه ميشد. 5  
از جانب ديگر، در اين بخش پاياني جلد اول اسنادي هم هسـت بغايـت جالـب و خوانـدني کـه هـم
آگاهيهاي ما را بر وضع آشفته و نابسامان طب و طبابت در آن دوران ميافزايد و هم از خشکي ماللآور 
انشاي اداري و رسمي بخش اعظم سندهاي چاپ شده ميکاهد و مطبوع طبع خوانندة متفـنن مـيافتـد.

يک نمونه هم از اين نوع ميآوريم6 و به جلد دوم ميپردازيم.  
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شرح حال طبيبان  
جلد دوم کتاب مشتمل است بر «شرح حال طبيبان نامدار و ناشناختة ايران» که مؤلف سـختکـوش
سالها صرف تدوين آن ساخته و در مواردي که منابع و اسناد مکتوب وجود نداشته يا ناقص و نارسا بوده، 
از راه مصاحبه با بازماندگان اطبا اطالعات مورد نياز را فراهم داشته است. يکي از نمونههاي برجسته شرح 

حال خاندان حافظ الصحههاي بروجرد است که نزديک به يک سال زمان برده است. 7  
جاي دريغ است که اين همه جستجو و تالش و کاوش خستگيناپذير در اين جلد هم به سبب تراکم 
مستندات و روايتهاي مکرر و زيادهروي در استناد و نيز هيجان بيجـا و توصـيفات غيـرالزم، اسـتحکام
منطقي و علمي اثر کاهش يافته و هزينة چاپ و کاغذ دو چندان شده است. 8 در اين باره تنها به ذکر يک 
مورد، که بسيار هم شگرف است و خواندني، بسنده ميکنيم و اين نوشته را،  که زياده دراز شد، به پايـان

ميبريم:  
نَ ملقب به نظامالحکما از اطباي نامدار اواخر عصر قاجار و پزشـک دربـار ميرزا سيد حسين خان هنجَ
ناصري است که پس از دريافت ديپلم طبابت از دارالفنون به همراه امينه اقدس سوگلي ناصرالدين شاه به 
اروپا رفت و بيش از يک سال در روشهاي جديد طبابت مطالعـه کـرد و پـس از بازگشـت بـه ايـران در
مکتب زينالعابدين خان مؤتمن االطبا به تعلم و طبابت پرداخت. وي در سال 1300 هـ . ق . بار ديگر به 
االدويـة مفتـاح فرانسه ميرود و پس از هفت سال متخصص جراحي و «طب مزاجي» مـيشـود. کتـاب

او از منابع معتبر درمانشناسي عصر قاجار است.   ناصري
شهرت نظامالحکما زماني به منتهاي درجه ميرسد که پاي تيرخوردة سـتارخان سـردار ملـي را، کـه
اطباي ايراني و فرنگي عصر در قطع کردن پا به اجماع رسيده بودند، به گونهاي اعجازآميز معالجه ميکند 
(در سال 1328 هـ . ق).  نکته اينجاست که مؤلف کتاب چهـارده صـفحه از شـرح حـال  بيسـت و يـک
ـ 638) نظامالحکما را به اين ماجرا اختصاص داده است. او ابتدا بـه شـرح واقعـة پـارک صفحهاي (618
اتابک و اسباب و علل درگيريهايي که منجر به مجروح شدن ستارخان شد بـه نقـل از منـابع گونـاگون
ـ 630). سپس چگونگي پاي تيرخـورده و مراحـل مختلـف طبابـت و جراحـي آن ميپردازد (صص 625
توسط اطباي متعدد ايراني و فرنگي، از جمله اسکات طبيب سفارت انگليس، را به تفصيل و تکـرار بـازگو
ميکند. آنگاه طرز معالجة نظامالحکما را به روايتهاي گوناگون و مکرر از همة منابع مکتـوب بـه شـرح
ايـران سـتارة تمام ميآورد و حتي مقالهاي را که ميرزا جواد خان ناطق در تجليل نظام الحکما در روزنامة
به چاپ رسانده از قلم نمياندازد، و بسياري مطالب ديگر، مانند نامههايي که براي پرداخت ششصد تومان 
حقوق ديواني نظامالحکما (مصوب مجلس شوراي ملي) ميان دربار و مجلس و وزارت ماليه مبادلـه شـده

است.  
همة اينها، خصوصاً طرز معالجة کامالً ابتکاري زانويي که به ضرب گلوله متالشي شـده و بـه دههـا
ريزه استخوان مبدل گشته، ممکن بود حداکثر در هفت صفحه بيـان شـود بـيآن کـه کمتـرين نکتـهاي 
فروگذار شود. اگر مؤلف مقالهاي جداگانه و به استقالل دربارة نظامالحکما در نشريهاي به چاپ ميرساند. 
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اين شرح و بسط بيست و يک صفحهاي بسزا بود. اما کتابي پيشرو داريـم کـه بـه طـرزي سرسـامآور و 
خارج از تناسب انباشته شده است.  

اين نيز گفتني است که «فهرست عمومي اعالم» کتاب هم با هيچ يک از روشهاي تدوين نمايـه و
فهرست اعالم نميخواند. در بخش «3،  فهرست نام بيماريها، داروها...»، به مثل، ذيل حرف دال چنين 
اقالمي گنجانده شده است: «در آتش کرسي سوخته» ـ  «در بيرون شهر خفهاش کردند،» ــ   «در چـاه
ـ  و  «در راه آب  ـ  «در حوض آب خفه شده» ـ  «در حمام زمين خورده و فوت کرده» افتاده خفه شده»

سرچشمه فوت کرده».  
  

پانوشتها:  
پـژوهش و نگـارش: اسـناد، روايـت رضاشاه) به عصر پايان تا قاجار عهد ايران (از در طبابت و طب 1.  تاريخ

محسن روستايي، سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران، تهران، 1382.  
2.  مختصر آنکه فتحعلي شاه «عباس ميرزا را وليعهد بيچون و چراي تـاج و تخـت خـود مـيدانسـت؛ زيـرا
عالوه بر اينکه مطابق قانون و سنت بسيار سخت خانوادگي، وليعهدي از آن بزرگترين پسر از تبار شاهزادگان بـود؛
شاه محبت روزافزوني به پسر خود احساس ميکرد و به او اعتماد کامل داشت. گرچه بعدها و در اثـر دسيسـههـاي

بيشمار اعتماد شاه نسبت به عباس ميرزا تقليل يافت».  
3.  مؤلف در پانوشتها و حاشيهها بر همان راه و روش متن پيش ميرود. الجرم، هـر چـه پـيشتـر مـيرود حجـم
حاشيهها و پانوشتها بيشتر ميشود و اندک نيست صفحاتي که حاشيه بيش از متن اسـت؛ و همـه غيـرالزم و خـارج از
موضوع.  براي نمونه در حاشية مفصل شمارة 1 در ص پنجاه و هفت، سخن از مطالبي است که روانشاد جمالزاده دربـارة
ايران، ترجمة ميرزا حبيـب را يکـي از بهتـرين نمايشي ادبيات نوشته و جمشيد ملکپور در کتاب آينده حاجيبابا در مجلة

نمونههاي نثر فارسي در قرن سيزدهم دانسته و «ارزشهاي ادبي و هنري فراوان» آن را بر شمرده است.  
4.  در اين نامه يکي دو سطر هم دربارة تمارض تفنني عريضهنگار است که البـد جـزو مـرض و معالجـات او
فرض شده است: «چون اين ايام بيکاري چاکر خانهزاد است محض مشغوليات گاهي ناخوش شـده مشـغول دوا  و

معالجه ميشوم که نيز بيکار نماند».   
5.  براي نمونه نامة مورخ 1317/2/2 (ص 431) بدين شرح است: «به عرض مبارک ميرساند: صفا و زيبـايي

سنبلستان و خيابانهاي اطرافش امروز موقعيت مخصوصي دارد و دست تطاول اطرافيان از هر جهت اسباب زحمت 
شده. سالهاي قبل به محض اين که غنچههاي گل سرخ باز ميگرديد عوض اينکه مردم استفاده کنند ديده نشـد
يک گل به درخت باقي بماند. از باغبان گرفته تا اطرافيان مخصوصاً اسماعيل ماستبند و چند نفر گالبگير شـبانه
دو ساعت به اذان صبح مانده يک قيچي برميداشتند و غنچههاي نارس را تماماً مـيچيدنـد و حـال آنکـه ممکـن
است گل سرخ آنجا را به صد تومان اجاره دهند يا از تطاول جلوگيري شود و به مـدت بيسـت روز مواظبـت کـافي

الزم دارد تا هر کسي تجاوز کرد به محکمه جلب شود.  
مطابق تصديق رضا قهوهچي و غيره يک درخت بيد بزرگ در خيابان سنبلستان افتـاده باغبـانهـا مـيگوينـد
اطالع نداريم. اگر واقعاً اطالع ندارند غفلت کرده و مسئولاند و اگر خود بردهانـد بـدتر و اگـر هـم مـردم بـردهانـد
جلوگيري الزم است. کوزه گليهاي آن جا نسبت به سال قبل کمتر شده و تحقيق الزم است. عرض ديگر چنـدي
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قبل به عرض رسانيدم درختها  شماره ندارد. عليالمسموع آمدهاند شماره کردهاند. وليکن به دست کسي نسـپرده-
اند. باز هم قضيه ناقص است؛ زيرا تحويل کسي داده باشند يا باغبان يا ديگـري». نيـک پيداسـت کـه فرمانـدار از

مکرم خواسته که همه چيز را گزارش کند و او هم با دقت و وسواس همين کار را کرده است. ولي اين نامه و چهار 
پنج نامة ديگر، چه ربطي به بيمارستان سنبلستان و کتاب طب و طبابت دارد؟ همة اين پنج شش نامه بسيار جالـب

است و موضوع جالبي براي تحقيق، ولي جايي ديگر و در مقالهاي ديگر.  
6 . [مرگ عيال سيد ابوالقاسم کفاش...!؟] مورخة 10/10/28[13] به خاکپاي اعليحضرت قدر قدرت روحنـا فـداه ـ

اي پدر تاجدار! از احواالت بندر پهلوي چه طور به اين رعيت بدبخت ميگذرد اين است که به عرض ميرسانم: اينجانب 
عيالي داشتم علويه و حامله بوده مريض نبود. در ساعت 8 شب به درد فحانر مبتال و در ساعت 9 فـارغ و بـيحـال
ميگردد. از ساعت 9 الي دوي بعد از نيمه شب به منزل اطباي شرح ذيل: آقاي دکتر نعيمي ـ آقاي منوچهر خان ـ 
آقاي عباسزاده ـ آقاي کايلويج ـ دکتر منصوره خانم ـ آقاي دکتر کمال، رفته بعضيها مستخدمين ايشـان اظهـار
کردند که آقاي دکتر منزل نيستند و بعضيها ابداً درب خانه را باز نکردند. آقاي دکتر کمال منزل بوده اظهار کـرده

که من نميتوانم بيايم. ناچار به ادارة نظميه بندر پهلوي تظلم نموده صاحبمنصب کشيک جواب دادند که ما اجازه 
نداريم اطبا را اجبار نماييم براي معالجة مريض بروند ممکن است برويد به منزل رئـيس کميسـاريا اجـازه بياوريـد.
رفتم منزل رئيس کميساريا مشاراليه در منزل نبودند. ناچار در دوي بعد از نصف شب منزل حاج يوسف زماني رفتـه
ايشان فوراً به اتفاق بنده به منزل دکتر منوچهر و منصوره خانم رفتيم مشاراليها در منزل نبودند و در ادارة  شـيالت
مهمان بودند. به منزل دکتر کمال رفتيم جناب حاجي يوسف زماني از آقاي دکتـر تقاضـا و خـواهش نمـوده آقـاي
دکتر پذيرفته و به اتفاق به منزل رفتيم. جناب دکتر عيال و طفل بنده را معاينه نموده ديدند هر دو فوت کردهانـد...

روز بعد رياست نظميه بندر پهلوي بنده را احضار و استفسار فرمود. بنده شرح حاالت را عرض کردم که آقاي رئيس 
کميساريا منزل تشريف نداشتند و صاحب منصب کشيک چرا به بنده يک نفر آژان نداده که يک نفر دکتر را مجبور 
کرده و به همراه بنده بيايد. بنده بياطالع از قانون بودم که اين کلمه خطرناک بدبختانه از زبان بنده جسـتن کـرد.
به فوري رياست نظميه بندر پهلوي روي زخم و بر پريشاني بنده فحش زيادي دادند که به چه مناسـبت شـما ادارة

نظميه را متهم ميکنيد و اظهار ميداريد که من رفتم منزل رئيس کميساريا ايشان نبودهاند....  از اين حرفها بزنيد 
شما را حبس خواهم نمود... رؤسا عوض تساليي اين نحو همراهي و دلداري به اين ملت بدبخت مـيدهنـد. سـيد

ابوالقاسم کفاش».  
«رئـيس موافق سند بعدي، اين نامه از دربار به نخستوزيري ارجاع و وزارت داخله مأمور پيگيري ميشـود و
«کابينـه محتـرم رياسـت جليلـه وزراي کل تشکيالت نظميه مملکتي» (سرتيپ آيرم) گزارش رسيدگي امـر را بـه

عظام» ميفرستد و درخواست ميکند ترتيبات قانوني مدون براي موظف ساختن اطبا در مواقع غيرعادي داده شود. 
(صص 435 ـ 437).  

هفته، شمارة 169، 9 اسـفند کتاب 7.  «نهفتهها[ي] تاريخ پزشکي، گفتوگو با محسن روستايي، پژوهشگر»،
  .1382

8.  البته، دوازده هزار تومان براي دو جلد 1930 صفحهاي با جلد گالينگور زرکـوب و کاغـذ سـفيد و حـروف-
نگاري و چاپ خوب زياد نيست و خيلي هم مناسب است. سخن اينجاست که صرف نظر از تحميل هزينة غيرالزم 
بر بودجة دستگاه دولتي (سازمان اسناد و کتابخانة ملي ايران)، خريداران کتاب هم ميتوانستند با صرف وقت کمتـر

و به نصف اين قيمت همين دانستنيها را به دست آورند.  



  
  
  
  
  
  
  

کاري ارجمند اما نه براي هميشه*  
رضا روحاني  

  
که به وصف «معنوي» همراه گشته، در واقع عمق معنويت خود را از قرآن کريم  مثنوي کتاب شريف
کسب کرده و اين نکتهاي است که هم از متن آن کتـاب برمـيآيـد و هـم گوينـده آن بـه تکـرار بـدان
اذعان دارد. در مقدمه منثور دفتر اول از قول جناب موالنا ميخوانيم که کتاب خود را «کشـاف القـرآن»1 

مينامد.2  
شريف، استفاده، استشهاد و استمداد از مضامين و داستانهاي قرآني چنان وسيع و پربسامد  مثنوي در
جز با شناخت مفاهيم قرآني يا ممکن نيسـت و يـا در صـورت مثنوي و متنوع است که فهم اکثر مطاوي
نيز  قرآن امکان،  همه جانبه و کامل نميتواند باشد. البته در مقابل، شناخت برخي حقايق باطني و معنوي

با کتاب مولوي ممکنتر به نظر ميرسد.  
گهگـاه «مثنـوي و معاني آن تا به اندازهاي است که بـه تعبيـر اسـتاد زريـنکـوب: قرآن پرداختن به
کريم محسوب ميشود... بدين گونـه اشـتمال بـر معـاني و قرآن همچون تفسيري لطيف و دقيق از تمام
تا حدي است که از اين کتاب نوعي تفسير صوفيانه، موافق با مـذاق اهـل سـنت مثنوي لطايف قرآني در

ميسازد». 3  
علت اين اعتبار بسيار براي قرآن و اعتناي بيشتر از ساير شاعران، حتـي شـاعران عـارف نيـز متعـدد
است. غير از سوابق شغلي و خانوادگي او که بيشتر وعظ و افتاء بـوده، داليـل و انگيـزههـاي شخصـي و
معرفتي ديگري نيز باعث ميشده است که او کتاب خود را کامالً صبغهاي الهي و قرآني بدهد و سيرت و 

را با سيرت و صورت کالم و پيام حق بيارايد و بياگند.   مثنوي صورت
مثنـوي و قرآن باري، در اين مقال قصد معرفي و بررسي اجمالي اثري را داريم که به تازگي و به نام
به بازار دانش عرضه شده است. کتاب حاضر تدوين آقايان بهاءالدين خرمشاهي و سيامک مختاري اسـت
که در نشر قطره (1383) منتشر شده و عنوان فرعي آن «فرهنگواره تأثير آيات قرآن در ادبيـات مثنـوي» 

است.  

                                                 
* رضا روحاني، «کاري ارجمند اما نه براي هميشه» منتشر شده در کتاب ماه ادبيات و فلسفه، شهريور ماه 1383. 
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اين کتاب در 728 صفحه ارائه شده که 9 صفحة اول آن پيشگفتار، و حدود 100 صفحة آخر آن نيـز
شامل فهرست آيات و ابيات مندرج در کتاب است.  

در پيشگفتار کتاب که به قلم جناب خرمشاهي است، بحثي کوتاه (5 صفحه) در انـواع ربـط و پيونـد
آمده و بيان شده که «سبک و ساختار تو در تو و خوشه ـ خوشه،  و گسسته نماي ظاهري  مثنوي و قرآن

(و پيوسته باطني) مثنوي هم متأثر از شيوه و شکل و زبان و بيان و سبک و سياق قرآن است». 4  
ايشان يکي از وجوه ربط و پيوند اين دو کتاب را نفوذ الفاظ و معاني آيات و عبـارات قرآنـي در ابيـات
ميداند که از ديدگاه ايشان به 5 شکل: تضمين، برگرفتن، اقتباس، الهام گـرفتن و اشـاره داشـتن مثنوي
قابل حصر است. البته در متن کتاب همة اثرپذيريها تحت يکي از سه عنوان اقتباس، الهـام و اشـاره ( و

به ندرت «برگرفته») آمده است.  
دربارة شيوه کار و تدوين کتاب نيز ميخوانيم که «ساختار اين کتاب مرجع، چنين است که ابتدا ابيات 
که ربط و پيوندي يعني اثرپذيري از آيات و عبارات قرآني دارند، بـا حـروف سـياه، درج شـده و در مثنوي

ذيل آن شماره دفتر و شماره بيت آمده است». 5  
مثنوي، آيه اصلي مورد اشاره يا اقتباس و يا الهام ذکر شده و نشـاني آيـات مشـابه بعد از ذکر بيت از
«مگـر بـه آمده و ترجمه آيه نيز از ترجمه جناب خرمشاهي نقل شده است. شرح و توضيحي نيـز نيامـده
ندرت و در جايي که کمال ضرورت را داشته است که به خواننده / مراجعهکننده در موارد ديرياب، که ربط 

و رابطه آشکار نيست، ياري داده شود». 6 کل کتاب از ابتدا تا انتها به همين شيوه تدوين شده است.  
در اينجا در دو بخش، به مزايا و معايب کار که به نظر نگارنده اين سطور آمده اشاره ميشود:  

  
الف. مزايا  

در حجمي شايسته و بـا چـاپي زيبنـده و بـيغلـط و مثنوي 1. اين کتاب به علت پرداخت ويژه به آيات
چشمنواز، قابل توجه و ارزشمند است.   

مثنوي، بر همگاني شدن استفاده از آن افزوده است. امـري 2. کتاب حاضر با ترجمه آيات مورد اشاره در
مغفول مانده بود.  مثنوي آيات که در برخي کتابهاي مشابه، مثل

که بيشتر ربط و پيوندشان بـا مثنوي 3. با اهتمام و تالش مبارک تدوينکنندگان محترم، برخي از ابيات
بازيابي و ذکر نشده بود، يا حداقل در آثار پراکنده و مختلف ذکر شده بـود، در يـک مجموعـه مثنوي

فراهم آمده است. 
  

ب. کاستيها و اشتباهات  
با همة تالشي که تدوينکنندگان محترم کتاب به انجام رساندهاند، بـراي مراجعـهکننـده يـا خواننـده
و مقوله مولويپژوهي ابهامات، کاستيها و اشتباهاتي در تدوين کتاب و محتواي آن ديـده مثنوي آشنا به

ميشود که ذکر برخي از مهمترين آن موارد ضروري به نظر ميآيد:  
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1. کافي نبودن داليل و توجيهات تدوين کتاب 
در اکثـر شـروح گذشـتگان و مثنـوي و نيـز درج آيـات مثنـوي با وجود کتابهايي ويژه درباره آيات
معاصرين،7 در کتاب حاضر داليل چندان موجهي در ضرورت تدوين چنين اثري ديده نميشود، يعنـي در
ابتداي کتاب به خوبي توجيه و تبيين نشده که چه ضرورتها و نيازها و انگيزههاي تازهاي موجب تـدوين

اين کتاب شده است.  
مثنوي) و يک  آيات و المثنوي دربارة پيشينه اين کار و آثار همانند، در پيشگفتار اثر، نام دو اثر (مرآت
شرح (شرح آقاي کريم زماني) نقل شده و گفته شده که اين کوششها براي نماياندن تأثير آيـات قرآنـي
قابل توجه اما ناتمام بوده است. سپس، در جواب اين سؤال که «چرا کتاب حاضر به اين درجـه مثنوي در
از حجم و جامعيت رسيده است، آوردهاند که «تاکنون کساني که به تدوين اين گونـه فهرسـتهـا همـت
داشتهاند. و تا اين زمان و اين اثر، هيچ گاه محققي کـه مثنوي ورزيدهاند، فقط انس با آيات قرآن و ابيات
حافظ کل قرآن بوده باشد، به تنظيم چنين فرهنگ فهرستوار يا فهرست فرهنگوارهاي نپرداخته اسـت.
عمده امتياز کتاب مرجع حاضر در اين است که تحقيق و تطبيق اصـلي و اوليـه و کارسـاز آن را يکـي از

محشور بودهاند». 8   مثنوي حافظان برجسته قرآن... عهدهدار بودهاند... و ساليان سال نيز با
چند اشکال عمده در اينجا مشهود است، اول آنکه بهتر بود به ساير کوششهاي انجام گرفته در ايـن
زمينه نيز حداقل اشاره ميشد تا خواننده دريابد که با همة اين کوششها، چه ضرورتي وجـود داشـت کـه

کتابي به شکل حاضر تدوين شود؟  
نکتة ديگر آنکه اين سخن در کجا گفته يا اثبات شده است که هيچ کـدام از شـارحان و تـدوينکننـدگان 

معاصر و به ويژه درگذشته، امثال انقروي و اکبرآبادي، حافظ کل قرآن نبودهاند؟  
سومين ايرادي که بر کالم فوقالذکر وارد است آنکه الزامي در اين نيست که هر که حـافظ مصـحف
نيز محشور باشد) بهتر از کسي اين خدمت را به انجام رساند که حافظ کل قرآن  مثنوي شريف باشد (و با
تبحر بيشتري دارد (اما حافظ قرآن نيسـت) مثنوي نيست. چه بسا کسي که در شناخت و پژوهش قرآن و
را با استفاده از شيوهاي درست، بهتر و بيشتر از آنچه در اين کتاب انجام  مثنوي بتواند تأثير آيات قرآن در

يافته، بازنمايي کند.  
  

2. فقدان روشمندي الزم و طرح تازه  
درباره غير روشمند بودن اثر يا تازه نبودن شيوه تدوين کتاب ذکر اين نکات ضروري است:  

اول آنکه در تدوين اين کتاب، طرح ويژهاي ديده نميشود، و دستهبندي تازهاي از انواع تأثيرات قرآن 
و شيوههاي اثرپذيري مولوي از قرآن  ارائه نشده است و از اين جهت کتـاب بـديعي محسـوب مثنوي در
نميشود،9 يعني طرح مطالب در اين اثر، همانند همان کاري است که در کتابهاي مشابه و در شروح نـو

انجام يافته است.   مثنوي و کهن
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ديگر آنکه در اين اثر، موارد مشابه به جاي ارجاع به يکديگر، در اکثر موارد تکرار شده است، و علـت
اصلي حجم زياد کتاب نيز همين نکته بوده، و اين امر آگاهانه باشد شائبه افزونسازي حجم کتـاب را بـه
ذهن ميآورد. ارجاع موارد تأثير به مورد نخست در کتاب بسيار اندک و انگشـتشـمار اسـت، چنانکـه در
250 صفحه نخست کتاب بيش از 5 مورد به موارد مشابه قبلي ارجاع نشده است. امري که با قاعدههـاي
نوين نگارش و تدوين کتاب، به ويژه در کتابي با عنوان و قصد مرجع شـدن و فرهنـگوارگـي سـازگاري

ندارد. 10  
به عنوان نمونه عين آيه 69 سوره انبياء (: قلنا يا نارکوني بردا و سالما علي ابراهيم) و ترجمـه آن، در
ـ 276  ـ 248 ـ 245 ـ 181 ـ 226 ـ 178 ـ 91 ـ 165 ـ 65 51 ـ 63 15 موضع از اين کتاب (صـفحات
ـ 621 ) بدون هيچ ضرورتي، تکرار شده که اگر يک مورد درج و 14 مورد ديگر بـه ـ 572 ـ 441 ـ 300

مورد اول ارجاع ميشد، هم کار روشمندتر ميشد و هم بيهوده بر حجم کتاب افزوده نميگشت.  
اين کار (تکرار موارد، به جاي ارجاع آنها) وقتي درشتناکتر و ناخوشتر است که بدانيم تعداد کثيـري
اقتباس يا اشاره شده است. برخي آيات پرکاربرد حتي بيش  مثنوي از آيات، به تکرار، در بسياري از مواضع

اشاره شده، که در کتاب حاضر، در همه موارد، بدون ارجاع، تکرار گشته است. 11   مثنوي از 10 بار در
اين  کار تدوينگران محترم، به ويژه به اين دليل که در انتهاي کتاب نيز فهرست مفصل و جامعي از 
آيات به کار رفته در کتاب، با شمارة صفحات و شمارة ابيات نقل شده، و مراجعهکننده به راحتي ميتوانـد

موارد مشابه و تکراري را بيابد، غيرضروريتر جلوه کرده است.  
سوم آنکه نام فرعي کتاب که «فرهنگواره تأثير آيات قرآن در ابيات مثنوي» است ايجاب ميکرد که 
کتاب طرحي ديگر (فرهنگمانند) داشته باشد نه به شيوه پشت سرهم آوردن ابيات شش دفتر و ذکر آيات 

ترجمه شده مناسب با ابيات در پي آن.  
چهارم آنکه يافتههاي کتاب يعني موارد اشاره و الهام و اقتباس، در همه موارد به طـور قطـع و يقـين
ذکر شده، در صورتي که روشمندتر آن بود که تدوينگران گرامـي، حـداقل برخـي از مـوارد غيرصـريح و
پنهانيتر را احتمالي فرض ميکردند، به عنوان مثال مينوشتند که اين بيت احتماالً اقتباسي از فالن آيـه

است يا آنکه محتمل است يا گمان ميرود که به فالن آيه اشاره (دور يا نزديکي) داشته باشد.  
  

3. استغنا از منابع و عدم استناد و ارجاع بدانها  
در کاري اين چنين که به انگيزه کاري مرجع و نهايي تهيه ميشود شرط آن است که با مراجعـه بـه
مثنوي، بررسي و بازنمايي شود که چه ابيات يا آياتي از آن آثار فوت و فرامـوش شـده آثار مشابه و شروح
تا در اين اثر تکميل و تدارک گردد. از ظاهر کار چنين برميآيد که ارجاع و اسـتنادي بـه منـابع نشـده و
تهيهکنندگان ارجمند در اين کتاب خود را از اين کار مستغني ميدانستهاند. ايـن اسـتغنا باعـث شـده کـه
نقصها و اشتباهاتي در اثر راه يابد که در نهايي و کامل بودن آن خلل ايجاد کند. برخي از اين نواقص در 

ذيل ذکر شده است.  
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4. کاري نه براي هميشه يا غيرنهايي بودن کتاب  
کتاب حاضر، به رغم انتظار يا ادعا، به هيچ وجه به صورت کاري «يک بار براي هميشه»12 درنيامـده
و اين دعوي، در کتاب، معنا نيافته است. هر چند که در مورد کمتر کاري نيز به ضـرس قـاطع مـيتـوان

مدعي شد که کاري نهايي و آخري باشد.  
اين کار در صورتي ميتوانست کاري تقريباً نهايي فرض شود که حداقل در همه منابع موجود که بـه

مثنوي، استقصايي صورت ميگرفت.   اشاره کردهاند، به ويژه شروح مثنوي آيات
نگارنده براي اين دعوي خود که اين کار تا نهايي شدن هنوز فاصلههايي دارد (که اميد است ايـن دو
بزرگوار يا ديگران خألها و خللها را پر کنند) به برخي از تأثير و تأثراتي که از اين کار فـوت شـده اشـاره

ميکند.  
مثنوي13 شاهد ميآوريم، کتـابي کـه شـرح کامـل همـة شرح در رضوي مکاشفات نمونه را از کتاب
ابيات مثنوي نيز به شمار نميرود، اما در همين اثر غير کامل نيز، در نگاهي گذرا، حـداقل فقـط در دفتـر
به پيوندي نهاني يا آشکار بين ابيات و آيات پي بردهانـد مکاشفات اول به 12 بيت برميخوريم که صاحب
(کتاب مورد بحث) اثري از آن موارد نيست. براي رعايت اختصار فقـط بـه دو مثنوي و قرآن که در کتاب
مورد و شماره 10 بيت ديگر از دفتر اول، به همراه شماره سوره و آيه (که در آن کتـاب بـه قـرآن ارجـاع

مناسب داده شده) اشاره ميشود: 14  
بيت 979  

بدمحالي جست کو دنيا بجستنيک حالي جست کو عقبي بجست  
d حَرْثَ االخِرَة  dکانَ يريد ْ مينويسد: «تضمين آيه،  منَ رضوي مکاشفات محمدرضا الهوري، صاحب

d حَرْثَ الدنياُّ نؤتهِ منهاِ وما لهd فِي االخِرَة منِ نَصيبٍ (20/42)»   dيريد ْ d في حَرْثهِ ومنَ نزدِ لهَ
بيت 2668  

که تا حجتها همي گفتيم ماتا به جاي ما چه آيد اي خدا  
d بِحَمْدِکَ  ُ نُسَبحِّ d الدماءّ وَ نَحنْ ْسِدd فيها و يَسفکْ dيف ْ ُ فيها منَ الهوري مينويسد: «اشاره به آيه،  اَ تَجْعلَ

وَ نُقَدَّسd لَکَ (30/2)»  
بيت 470 اشاره به سوره 4/ آيه 28  

بيت 606 = سوره 41/5  
بيت 970 = سوره 33/55  
بيت 984 = سوره 37/24  

بيت 1940 = سوره 17/8 و سوره 10/48  
بيت 2065 = سوره 48/14  
بيت 2505 = سوره 20/16  
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بيت 2667 = سوره 30/2  
بيت 3803 = سوره 165/2  
بيت 3821 = سوره 74/2  

البته اين فوت و فراموشيها تنها به دفتر اول منحصر نميشود اما همين اندازه براي اشاره کافي است.  
  

5. درج مباحث غيرضروري و کمارتباط  
اشاره و وورد به مباحث غيرضروري و بيتناسب با اهداف کتاب نيز کم نيست. بـراي مثـال، کلمـات
به تصحيح دکتر توفيـق سـبحاني) مثنوي و زماني کريم مهجور و دشوار ابيات، به کمک دو کتاب (شرح
معنا شده است، انجام اين کار، هر چند در جاي خود سودمند، در کتابي اينچنين که اثـري مرجـع معرفـي

ميشد و موضوع آن چنين کاري را ايجاب نميکند ضرورتي ندارد.  
همچنين است شرحي که تدوينکنندگان محترم کتاب براي برخي ابيات، به ويژه ابيات آغازين دفتـر
اول آوردهاند، کاري که بدون ضرورتي در صفحات آغازين کتاب شروع شـده، و در صـفحات ميـاني (بـه

ويژه از صفحه 75 به بعد) به طور محسوسي رها ميشود.  
نقل برخي احاديث و دعاها (به ويژه دعاهاي امام سجاد(ع)، و برخي کلمات امام علي(ع)) براي برخي 
ابيات، از همين مقوله است، کار و وظيفهاي که در عنوان يا مقدمـه، بـراي کتـابي مرجـع کـه بـه قصـد

تدوين شده، تعريف نشده است.   مثنوي در قرآن شناسايي آيات
  

6. ديگر موارد اشتباه  
مواردي که به عنوان اشتباه يا کمدقتي تدوينگران محترم کتاب ميتوان برشمرد (عالوه بر مـواردي

که در باال اشاره شد) اندک نيست، در نگاهي گذرا و انتقادي به اين نکات ميتوان اشاره کرد:  
اول آنکه برخي از نمونههايي که در کتاب به عنوان «اشاره» به آيه ذکر شده با عنـوان اشـاره جـاي
نميگيرد و بيشتر از مقوله الهام و تأثيرپذيري نهاني و غيرمستقيم از آيات الهي است، به عنوان نمونه اين 

موارد:  
دفتر 1825/1 ـ دفتر 1870/1 ـ دفتر 1176/4 ـ دفتر 616/5 ـ دفتر 2642/5 ـ دفتر 853/6   

و....  
منشأ اصلي اين کمدقتي که دامنگير کتاب شده به عدم تعريف روشن و دستهبندي روشمند از انـواع
برميگردد. جناب خرمشاهي در تعريف الهام و اشاره مينويسـند: مثنوي در قرآن و اقسام تأثيرگذاريهاي
«الهام از يک آيه/ عبارت قرآني و اشاره به آن فيالواقع فرق چنداني نـدارد، و گـاه بـه لفظـي و معنـوي
تقسيم ميشود. عمالً لفظيها را اشاره و معناييها را الهام به حساب آوردهايم... حاصل آنکه اشاره و الهام 

با هم فرق چنداني ندارند و زيرمجموعه اقتباساند».15  
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را اشاره و اقتباسهاي معنايي را  الهـام بـه حسـاب قرآن به اين ترتيب، ايشان اقتباسهاي لفظي از
آوردهاند که اگر تقسيمبندي تازه و بديعي باشد، تقسيمبندي مفيد و راهگشايي نيست، درسـتتـر بـه نظـر
ميرسد که بگوييم اشاره به اشاره لفظي و معنوي تقسيم ميشود، يعني يک بيت ميتواند اشاره لفظي يـا
معنايي به فالن آيه داشته باشد، اما نميتواند الهام داشته باشد، بلکه ميتواند از آيهاي آشکارا و آگاهانه يا 
«از» و «بـه» در واژه «الهـام» و  ناآشکارا و غيرآگاهانه الهام گرفته باشد. به عبارت ديگـر، حـرف اضـافه
«اشاره»،  به قول معروف اضافي نيست و معنا را مختلف ميکند، ما نميتوانيم بگوييم «اشاره به» همـان
«الهام از» است و فرق چنداني با هم ندارند (هر چند لفظ الهام و اشاره در يک معنا نزديک به هم باشد).  
ارجاع داده شده که ربط روشني ـ حداقل در نگـاه اينجانـب ـ قرآن مواردي نيز در اين کتاب به آيات
«اشـاره»  به آيات قرآني ندارد و به راحتي و حتي با دشواري نيز نميتوان حکم کرد که بيت به فالن آيـه

دارد. براي نمونه به چند مورد اشاره ميشود:  
ـ ص 25: 36/1  

بود شاهي در زماني پيش ازين ملک دنيا بودش و هم ملک دين  
نوشتهاند «اشاره دارد به آيه،  و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفياآلخرة حسنه وقنا عـذاب

النار...»  
ـ ص 35: 275/1  

هر دو صورت گر به هم ماند رواستآب تلخ و آب شيرين را صفاست  
نوشتهاند «اشاره به عبارت قرآني،  و ما يستوي البحران هذا عـذب فـرات سـائغ شـرابه و هـذا ملـح

اجاج...»  
ـ ص 43: 454/1  

هر که جز آگاه و صاحب ذوق بودگفت او در گردن او طوق بود  
نوشتهاند: «اشاره به آيه،  انه ليس له سلطان علي الذين آمنو وعلي ربهم يتوکلون...»  

ـ ص 77: 1273/1  
گفت پيغمامبر به تمييز کسانمرء مخفي لدي طي اللسان  

نوشتهاند «اقتباس از آيه، ولو نشاء ال ريناکهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعـرفنهم فـي لحـن القـول واهللا
يعلم اعمالکم...» در اينجا اشاره به حديث مسلم و اقتباس از آيه مشکوک بلکه مردود است، حـداقل بايـد

است.   قرآن اشاره ميشد که اين کالم نبوي مأخوذ از
(البته در بيت 846 از دفتر دوم:  

آدمي مخفيست در زير زباناين زبان پردهست بر درگاه جان  
چون کاربرد موالنا به طور مطلق و بدون ذکر نام گوينده است، اشاره به آيه ميتواند صحيح باشد)  

ـ ص 85: 1608/1  
گفت پيغمبر که اي مرد جريهان مکن با هيچ مطلوبي مري  
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مورد مشابهي است که کالم نبي (ص) است و در کتاب آمده که به اين آيه قرآن اشاره دارد: «... فال 
تمار فيهم اال مراء ظاهرا»  
ـ ص 390: 2442/4  

غازيان حمله غزا چون کم برندکافران برعکس حمله آورند  
نوشتهاند: «اشاره به عبارت قرآني،  و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل...»  

ـ ص 502: 2641/5 ـ 2640   
گفت رو به صاف ما را درد نيستليک تخييالت وهمي خوردنيست  

نوشتهاند: «اشاره به آيه،  و قاسمهما اني لکما لمن الناصحين...»  
ـ ص 550: 701/6  

مطرب آغازيد پيش ترک مستدر حجاب نغمه اسرار الست  
نوشتهاند: «اشاره به عبارت قرآني... الست بربکم قالوا بلي...» که اگر ما مواردي مثل آمدن واژه الست 
اشتراک لفظي دارد  قرآن آمده و با مثنوي را نيز اشاره به آيه به حساب آوريم بايد براي هر کلمهاي که در

نيز شاهد يا شواهد و اشاراتي بياوريم، کاري که موجه و ممکن نخواهد بود.  
ـ ص 550: 702/6  

پيش اين خورشيد کو بس روشني استدر حقيقت هر دليلي رهزني است  
نوشتهاند: «اشاره به آيه، شهيد اهللا انه ال اله اال هـو والمالئکـه و اولـوالعلم قائمـا بالقسـط ال الـه اال

هوالعزيز الحکيم»  
در آخر، مولويوار از خدا جوييم توفيق ادب، و اميدواريم کتاب مورد بحث، که در تـدوين آن زحمـت
زيادي کشيده شده، با رفع نواقص و اشتباهات، قرآندوستان و مثنويپژوهان را هر چه بيشتر و بهتـر بـه

کار آيد.  
  

پانوشتها:  
(فرهنگ تأثير آيات قرآن در ابيات مثنوي)، تدوين بهاءالدين خرمشاهي و سيامک مختـاري، مثنوي و * قرآن

انتشارات قطره، چاپ اول،  1383.  
** عضو هيأت علمي دانشگاه کاشان.  

معنوي، جاللالدين مولوي، تصحيح رينولد نيکلسون، مولي، بيتا، مقدمه، ص 1.   مثنوي .1
هنـر 2. براي تفصيل بيشتر ر. ک به: مقاله «قرآن در مثنوي معنوي» از نگارنـده چـاپ شـده در فصـلنامه

ديني، شماره چهارم، تابستان 1379. 
سرني، عبدالحسين زرينکوب، علمي، چاپ اول،  1364، ج 1، 342.  .3

مثنوي، پيشگفتار، ص 11.  و قرآن .4
5. همان، ص 15. 
6. همان، ص 16. 
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7. در کتابهاي ديگري نيز به استقالل يا در ضمن شروح مثنوي و در فهرستهاي آخر شـروح، بـه تـأثير
مثنوي، به طور ويژه و وسيع اشاره شده که تدوينکنندگان کتاب نه نامي از آنها بردهاند و نه ظـاهراً آيات قرآني در

از آنها بهرهاي گرفتهاند، آثار نامبرده در ذيل از جمله آنهاست: 
فهرسـتهـاي معنوي، تدوين نظامالدين نوري کوتنايي (هر چند که کتابي بسيار پرغلط اسـت)؛ مثنوي آيات
7 شـامل مثنـوي،  دکتـر اسـتعالمي، جلـد شـرح مثنوي، نيکلسون، تهيه و تدوين آزاده موسـوي؛ شرح هشتگانه
مثنوي، از عبـدالباقي گولپينـارلي، شرح و نثر مثنوي، دکتر سيد جعفر شهيدي؛ شرح فهرستهاي شش دفتر است؛
آن، عالمه محمد تقي جعفري؛ و از شـرح گذشـتگان بـه اعالم و مثنوي تحليل و نقد ترجمه دکتر توفيق سبحاني؛

اشارات بسياري کردهاند.   مثنوي ويژه شرح انقروي و اکبرآبادي و محمدرضا الهوري، به آيات
مثنوي، ص 14.   و قرآن .8

9. براي اطالع از دستهبنديهايي نوين از تأثير آيات قرآن در شعر فارسي و از جمله در مثنوي، ر.ک: تجلي
فارسي، دکتر سيد محمد راستگو، سمت، چاپ اول،  1376.  شعر در حديث و قرآن

1200 آيـه در 1377) بـه تـأثير حـدود مثنوي، تدوين دکتر محمود درگـاهي، (اميرکبيـر، آيات 10. در کتاب
191 صـفحه تجـاوز نکـرده اشاره شده اما به علت ارجاع موارد تکراري و عدم ترجمه آيات، حجم کتـاب از مثنوي

است. 
تأثير نهاده است.  مثنوي 11. مثل اين 12 آيه اين که در مجموع 183 بار در

179 / اعراف: 13 بـار 172 / اعراف: 19 بار ـ 49/ آل عمران: 14 بار ـ 74/ بقره: 11 بار ـ 34/ بقره: 15 بار ـ
10/ سـبأ: 35 / نور: 18 بار ـ 69 / انبياء: 15 بار ـ 18/ کهف: 12 بار ـ 11 / توبه: 14 بار ـ ـ 17 / انفال: 18 بار ـ

17 بار و 82 / يس: 17 بار.  
ص 16.  مثنوي، و قرآن .12

معنوي، محمدرضا الهوري، مقدمه، تصحيح و تعليقات: رضـا روحـاني، مثنوي شرح در رضوي مکاشفات .13
سروش، چاپ اول،  1381. 

14. شماره ابيات از نسخه نيکلسون، چاپ انتشارات مولي است. 
مثنوي، ص 13 ـ  14.  و قرآن .15

  





  
  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي کتاب  
کتابي تازه در تاريخ فرق اسالمي*  

محمد کاظم رحمتي  
  

با وجود کثرت آثار تأليف شدة عربی و فارسی دربارة تاريخ مذاهب اسالمی موضوعی که هنوز چندان 
به آن پرداخته نشده، بحث از مبانی نظری تحقيق در تاريخ مذاهب است و به طبع همين اشـکال آثـاری
که در معرفی مذاهب اسالمی تأليف شده، از حيث نظری با مشکالتی روبهرو است. بـه ديگـر سـخن تـا
زمانی که پژوهشگر نتواند دربارة ربط منابع فرقشناسی و اطالعاتی که دربارة فرقهای آمده است در پرتـو
منابع اصلی آن فرقه توازنی برقرار کند يا در صورت نبود چنين منابعی، چگونگی منابع فرقنگاری و ربـط
آنها با يکديگر را مشخص نکند، هر گونه پژوهش و تحقيق چيزی جز رديف کردن منابع و نگاه خـام بـه
آنها نيست. به عبارت ديگر در چنين رويکردی محقق اسير متون است. در بسياری از موارد گـزارشهـای
منابع فرقنگارانه سوای سمت و سوی خصمانهای که دارند، بيشتر از آنکه بازتـابدهنـدة وضـع فرقـهای 
دربـارة  باشد، گزارشی از ذهنيت فرقنگار است. در اکثر نوشتههای عالمان شيعة سدة اخيـر، در نقـد آثـار
شيعه که از سوی محققان عربزبان نوشته شده، اين انتقاد به کرات آمده است که اين نوع نگاه محصول 
تکية اين محققان بر گزارشهای غرضورزانة نويسندگان فـرقنگـار قـرون ميانـه اسـت. بـرعکس آثـار
محققان مسلمان در اين حوزه، پژوهشهای خاورشناسان در سطح مطلوبتری قرار دارند و دليل بـر ايـن
مدعا، پژوهشهای بسيار خوب و جزئی در مسـائل کالمـی اسـت کـه همتـراز آنهـا در آثـار و تحقيقـات
مسلمانان قابل ذکر نيست.1 مسئله ديگری که بر ضعف تحقيقات مسلمانان در ايـن حـوزه افـزوده، عـدم
بهرهگيری آنها از تحقيقات فراوان خاورشناسان در اين موضوع است که البتـه علـت اصـلی ناآشـنايی بـا
زبانهای تحقيقات انجام شده و خود تحقيقات است. 2 سازمان تدوين کتابهای درسی (سمت) به تازگی 
شـيعه، بـه قلـم آقـای حسـين به منسوب فرقههای و شيعی اسالمی(2): فرق فرق تاريخ کتابی با عنوان
صابری (تهران، 1383) منتشر کرده است. اين اثر مزايای بسياری نسبت به آثـار مشـابه تـأليف شـده در
حوزه تاريخ مذاهب اسالمی به زبان فارسـی و حتـی عربـی دارد و تـا حـدی از اشـکاالت ذکـر شـده در 
نوشتارهای مشابه مبرا است. 3  اين کتاب را از دو  جهت میتوان بررسـی کـرد. اگـر بـه هـدف نگـارش

                                                 
* محمد کاظم رحمتي، «کتابي تازه در تاريخ فرق اسالمي» منتشر شده در کتاب ماه دين، دي و بهمن 1383. 
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کتابهای درسی توجه کنيم، اين چنين متونی را بايد دارای دو خصيصـه دانسـت. نخسـت آشـنا کـردن
دانشجويان با کليات و مطالب مورد نياز برای آشنايی با موضوع؛ و دوم آموزش شيوه يا شيوههای تحقيـق
دربارة آن موضوع. به نظر نگارندة اين کتاب با همة قوت و جنبههای مثبتی که دارد، عمالً در تحقق ايـن
دو هدف ناکام بوده و اگر کاستیهای هدف اول را به اغماض بنگريم مسلماً در برآوردن هـدف دوم ايـن
کتاب را بايد عقيم دانست. نوشتار حاضر را میتوان تکملهای بر اين کتاب از جهت اول دانست که عمـالً
محدود به بررسی چند جنبه کتاب از حيث محتوايی است و به جز يـک مـورد دربـارة هـدف دوم سـخن
نگفتهام. همچنين مجلد اول اين کتاب نيز منتشـر نشـده کـه در فرصـتی ديگـر بـه بررسـی آن خـواهم

پرداخت.   
  * * *

  شکلگيری و تکوين فرقههای اسالمی يکی از جذابترين مباحث در حوزة تاريخ مذاهب اسالمی 
است که نويسندگان و محققان متعددی در نيم قرن اخير، در پژوهشهای خود به بررسی آن پرداختهاند 
عبدالرحمن بدوی باشد که به دليل جامع بودن  االسالميين المذاهب تاريخ که شايد موفقترين آنها، کتاب
در گزارش توصيفی و نه تحليلی از نحلههای اسالمی مورد توجه محققان است. تکنگاریهای فراوانی 
که در بحث از نحلههای اسالمی تا به حال منتشر شده است، فهرست بلندی از کوششهای مسلمانان در 

 4 با اين حال معرفی و بازشناسی اين جنبه از تاريخ فکری مسلمانان در سدههای گذشته را نشان میدهد.

اغلب اين آثار بيشتر از آنکه تحقيقی باشند، چيزی جز تکرار دانستههای عام دربارة نحلههای اسالمی 
نيست و کمتر در اين آثار میتوان مطالبی جديد و نو يافت و چنين آثاری را به جرأت بايد تحريری 

امروزين از نگاشتههای عالمان سدههای ميانه در حوزه فرقنگاری دانست.   
و شيعی اسالمی(2): فرق فرق تاريخ  يکی از آثار تازه منتشر شده در حوزة فرقشناسی، کتاب

از آقای حسين صابری است که انتشارات سمت آن را در ضمن آثار درسی  شيعه به منسوب فرقههای
خود به چاپ رسانده است. کتاب در هفت فصل تأليف شده و مؤلف در شش فصل کتاب به گزارشی از 
فرقههای شيعه پرداخته است. فصل نخست کلياتی دربارة تشيع (صص 15-33)، گزارشی از مفهوم شيعه 

و فرقههای مهم آن است که موضوع بحث شده در کتاب است.   
 کيسانيه نخستين فرقهای است که مؤلف کتاب بحث خود، درباره فرق شيعه را با آن آغاز کرده 
است. (صص 35-61). 5 زيديه به عنوان دومين انشعاب مهم شيعه، موضوع بررسی فصل سوم است و 

نويسنده به تفصيل از اين فرقه سخن گفتهاند (صص 104-63).   
 با توجه به طرح مؤلف که شکلگيری تاريخی فرق شيعه را در ذهن داشتهاند، موضوع بحث فصل 
چهارم، اسماعيليه و اسالف فکری آنها يعنی اخوان صفا است (صص 105-174) اماميه يا به تعبير 
دقيقتر اثناعشريه موضوع بخش پنجم است (صص 175-254). دو فصل آخر کتاب غاليان (صص 
259-294) و واقفه (صص 295-307) بحث کوتاهی دربارة فرق غالت و جريان واقفه است. کتابنامه 
نسبتاً مفصل (صص 309-327) که نشان از آشنايی تقريباً کامل مؤلف با اکثر آثار چاپ شده در اين حوزه 
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دارد، بخش قبل از نماية کتاب است. با وجودی که مؤلف، منابع فراوانی را برای تأليف کتاب بررسی کرده 
است. (238 منبع) در طرح برخی از مطالب و گاه ارائه تاريخچة مذاهب و سير تحول آنها ناکام بودهاند. 
نگارنده در بررسی خود، فصلهای زيديه، اسماعيليه و اثناعشريه را به دقت بررسی کرده و با مراجعه به 
آثار ديگر، از برخی کاستیهای اين فصول سخن خواهم گفت. پيش از ورود به بحث از محتوای اين جلد 
از کتاب الزم است که اشاره کنم، مهمترين ايراد اين کتاب، عدم بهرهگيری مؤلف از مقاالت و تأليفات 
خاورشناسان در حوزه مذاهب اسالمی است و اين اشکال در منابع عربی کمتر در منابع فارسی خاصه 
اسالم و  جهان دانشنامة مدخلهای مرتبط با موضوعات مورد بحث به خصوص در دو دايرةالمعارف،

نيز تا حد قابل مالحظهای مشهود است.    اسالمی بزرگ دايرةالمعارف
  * * *

  نخستين موضوعی که در بحث از فرق به نحو اعم، اهميت دارد، در دسترس بودن و شناخته بودن 
منابع آن فرقه است و طبعاً گزارشی که بر اساس منابع معتبر فرقهای در باب خودش ارائه شود، تا حد 
زيادی متفاوت از معلوماتی است که منابع ديگر فرق دربارة آن نحله در اختيار ما قرار میدهند. در حقيقت 
اشکال جدی مؤلف در بحث از زيديه، بهرهگيری اندک ايشان از منابع اصلی اين نحله است. البته اين 
اشکال تا حد زيادی چاپ نشدن آثار زيديه بازمیگردد که البته مؤلف اين نقيصه را با بهره جستن از 
تحقيقات زيديهپژوهان نامداری چون رودولف اشتروتمان،6 کورنيلوس وان آرندوک،7 ويلفرد مادلونگ8 و 
بنيامين آبراهاموف9 میتوانستند، جبران کنند که البته چنين نکردهاند. بحث درباره زيديه با گزارشی دربارة 
زيدبن علی که به نحو سنتی وی را بنيانگذار زيديه میشناسيم، آغاز شده و در ادامه گزارش مختصری 
دربارة برخی از مهمترين قيامهای عالمان زيدی در قرن دوم و سوم آمده است (صص 67-75). نکتة 
شگفتی که در بحث اخير مؤلف به چشم میآيد، ايشان از اثر بسيار مهم ابوالفرج اصفهانی در تاريخ 

استفاده نکرده است. 10    الطالبيين مقاتل قيامهای زيديه يعنی کتاب
که سالها  فخ اخبار همچنين از تکنگاریهای عالمان زيدی چون احمد بن سهل رازی مؤلف کتاب
قبل متن آن را مامرجرار به چاپ رسانده استفاده نکردهاند که بحث مبسوط و مفيدی دربارة توجيهات 
نظری قيامهای عالمان زيدی به قلم محقق آن دربردارد. همين گونه در بحث از دولت زيدية يمن که به 
کوشش الهادی الی الحق يحيی بن حسين بن قاسم بن ابراهيم رسی (متوفی 298 ق.) بنيان نهاده شد، 
از گزارش بسيار معتبر دربارة وی يعنی سيره زندگی الهادی در يمن استفاده نشده است و اساساً ايشان 
اطالعی دربارة اين سنت مهم نزد زيديه، يعنی سيرهنگاری امامان زيدی و اهميت اين آثار ارائه 
ندادهاند.11 بحران توجيه مشروعيت بخشی به  امامان زيدی و اين مشکله که گريبانگير زيديان 
حکومتگر در يمن بود. موضوع مهمی است که مؤلف از آن بدون هيچ اشارهای گذر کردهاند و در عوض 

بحث نه چندان ضروری دربارة گسترش يا محدود شدن قلمرو زيديه در يمن را آوردهاند (ص 78-77).  
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 مشابه اشکال عدم بهرهگيری از منابع مهم در تاريخنگاری زيديه در يمن، بحث از تاريخ خاندانهای 
ابن اسفنديار و تحقيقات  طبرستان تاريخ حکومتگر زيديه در طبرستان است که مؤلف از منابع مهمی چون
مهمی که دربارة تاريخ سياسی زيديه طبرستان به قلم ويلفرد مادلونگ انجام شده، استفاده نکرده است. 12  
بحث از آرا و عقايد کالمی زيديه (صص 80-89) با اشارهای کوتاه به آثار باقی مانده از زيدبن علی 
آغاز شده است که اغلب محققان در انتساب قطعی اين آثار به زيدبن علی همداستان با مؤلف کتاب، 
شناخته میشود،  والفقهی الحديثی المجموع ترديد دارند. هرچند برخی از اين آثار خاصه آنچه که با عنوان
در ميان زيدية عراق، جبال و يمن دستکم از اواخر قرن سوم رواج داشته و در متون باقی مانده از اين 
دوران به کرات استفاده شده است. 13 اشاره به محوری بودن آراء و عقايد قاسم بن ابراهيم رسی (متوفی 
245 ق.) در تکوين عقايد زيديه، امر درستی است که مؤلف به درستی به آن اشاره کردهاند. با اين وجود 
اصرار مؤلف بر تأثيرپذيری زيديه در تدوين آراء کالمی خود از معتزله مطلبی است که امروز ميان زيديان 
و برخی محققان قول چندان صحيحی به شمار نمیآيد. 14 ديگر آنکه مؤلف در اين بخش از کتاب خود به 
تکوين تاريخی عقايد زيديه و بررسی اين موضوع از اين چشمانداز توجهی نکردهاند که در اين باب در 
ادامه بحث و سخن از فرقه جاروديه و مرحله تکوين زيديه در کوفه بيشتر توضيح خواهم داد. ادامة بحث 
که با عنوان مشاهير زيديه (صص 89-93) آمده است، چندان جذاب نيست و خواننده کتاب که طبعاً در 
درجة نخست دانشجويان است، شايد در مواجهه با فهرست بلند يک صفحهای از اسامی عالمان زيدی با 
اين پرسش روبهرو شوند که ضرورت ذکر يا فراگيری اين اسامی چيست؟ آيا فقط ذکر نام اين افراد به 

عنوان مجدد در متون زيديه نشان از اهميت آنها دارد؟   
 سخن مؤلف کتاب (ص 89 ، پانويس 2) دربارة منابع شرح حالنگاری زيديه دقيق نيست.  همان 
گونه که در قبل نيز اشاره کردم، در ميان زيديه سنتی وجود دارد که در حقيقت حاصل تالشهای عالمان 
زيدی در مشروعيت بخشی به حاکميت امامان آنهاست؛ سنت سيرهنويسی که در آن غالباً يکی از 
نزديکان امام، شرح احوال و اوضاع سياسی، امام عصر خود را گردآورده است و بر جنبههای مورد تأکيد در 
نزد زيديه بر امامت اشاره میکند. اين آثار اغلب به صورت تکنگاری وگاه به صورت شرح احوال ائمه 
حسن بن عبداللهّ بن محمد السيرة السير يا زيديه تأليف شدهاند. از کهنترين آثار دستة نخست کتاب

يحيی بن الحسين ـ عليه و آله  الحق الی الهادی سيرة (متوفی 145 ق.) و کتاب زکيه نفس به مشهور
السالم ـ به روايت پسر عموی او علی بن محمد بن عبيداللهّ عباسی را میتوان نام برد که کتاب دوم را 
سهيل زکار (بيروت 1972) سالها قبل منتشر کرده است. 15 از آثار تأليف شده به صورت دوم به 
از ابوالعباس احمد بن  الطاهرين ولدهما من واالئمة المرتضی و المصطفی أخبار من المصابيح کتابهای
از ابوطالب هارونی يحيی بن حسين (متونی  السادة االئمة تاريخ فی االفادة ابراهيم حسنی،16  کتاب

از حميد بن احمد  الزيدية االئمة مناقب فی الوردية الحدائق 424)17 و اثر بسيار  مهم زيدی در قرن هفتم
محلی (متوفی 652 ق.) را میتوان نام برد. 18  
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سنت طبقاتنگاری در ميان زيديه، از قرن دهم رواج يافته است و ظاهراً نخستين اثر در اين موضوع 
از صفیالدين احمد بن صالح مشهور به ابن  البحور مجمع و البدور مطلع را عالمی زيدی و يمنی، کتاب
ابی رجال (متوفی 6 ربيع االول 1092 ق.) نگاشته است که شرح حال 1300 نفر از عالمان و رجال زيدی 
عراق و يمن را دربردارد. 19 در آثار تراجمنگاری که فقهای شافعی يمنی نگاشتهاند، اطالعات اندکی نيز 
اليمن نوشته عمر بن علی  فقهاء طبقات دربارة عالمان زيدی آمده است. از مهمترين اين آثار کتاب
مشهور به ابن سمره (متوفی بعد از 586 ق.) است که متن آن را فؤاد سيد (قاهره، 1957) منتشر کرده 
والملوک بهاءالدين محمد بن يوسف جندی  العلماء طبقات فی السلوک است. اين کتاب اساس کتاب
(متوفی 732 ق.) بوده است. 20  اطالعات بسيار با ارزش دربارة آثار سيرهنگاری و تاريخ زيديه را ايمن 
(قاهره، 1974) گردآورده است که مؤلف از  االسالمی العصر فی اليمن تاريخ مصادر فؤاد سيد در کتاب
اين اثر بسيار مهم و همچنين کتاب ديگر ايمن فؤاد سيد دربارة حرکتها و جنبشهای دينی در يمن 
(قاهره: 1988/1408)  السادسالهجری نهايةالقرن حتی اليمن بالد فی الدينيه المذاهب تاريخ يعنی کتاب

که میتوانستند نکات باارزشی را از آن اخذ کنند، استفاده نکردهاند.   
 بحث از فرقههای زيديه (صص 93-104) نياز به تأمالت بيشتری دارد. برخی از فرقههای معرفی 
شده (جاروديه، بتريه / صالحيه، سليمانيه / جريريه، صباحيه، عقبيه، نعميميه و يعقوبيه) در حقيقت 
گروههای مختلف زيدية کوفه در قرن دوم و سوم است که مؤلف بیتوجه به اين مطلب و همانند اغلب 
کسانی که دربارة زيديه مطالبی نگاشتهاند، اين فرقهها را به عنوان گروههای اصلی زيديه بدون تحديد 
تاريخی آنها نام بردهاند. 21 اين اشکال در  اصل به منابع ملل و نحل بازمیگردد که تقريباً با تفاوتهای 
اندک، آنچه که دربارة زيديه آوردهاند، رونويسیهايی از يکديگر است و دربارة تداوم تاريخی زيديه 
اطالعات مفيدی نمیدهند. در صورتی که مؤلف در آغاز بحث خود يعنی پيشگفتار مقايسهای کلی دربارة 
گزارشهای آمده در مهمترين منابع ملل و نحل دربارة فرقههای مورد بحث در کتاب آورده بودند، به اين 
نکته وقوف میيافتند. در صورتی که به چنين نکتهای توجه میشد برای مثال ايشان به راحتی 
درمیيافتند که آنچه در منابع دربارة جاروديه آمده، قابل تفکيک به دو يا سه گزارش است و در حقيقت 
نويسندگان کتابهای ملل و نحل گزارشهای مشابه يا برگرفته از يکديگر يا منابعی مشترک دربارة اين 
فرقه آوردهاند. 22 توضيحات مؤلف دربارة جاروديه به عنوان سلف زيديه، چندان دقيق نيست، هرچند 
جاروديه را بايد سلف جريان حديثگرای زيديه در قرن سوم دانست. در صورتی که ايشان از نوشتههای 
ذيل مادة ابوالجارود زياد بن منذر (ج 1، ص 327-328) و مدخل ابوالجارود  ايرانيکا ويلفرد مادلونگ در
نوشتة آقای علی بهراميان استفاده کرده بودند، عالوه بر آنکه  اسالمی بزرگ دايرةالمعارف زيادبن منذر در
میتوانستند از تکرار خطاهای موجود در منابع اجتناب کنند، میتوانستند گزارش دقيقتری دربارة جاروديه 
ارائه دهند. 23 ايشان در بحث از ابوالجارود،  اشارهای به دو اثر مهم فقهی و تفسيری وی که بخشهای 
اعظم آن باقی مانده، نکردهاند. در تفسير منسوب به علی بن ابراهيم قمی، تقريباً بخش اعظمی از تفسير 
ابوالجارود نقل شده است. 24 کمااينکه در ديگر متون اماميه نيز نقلهايی از اين تفسير آمده است. 25 
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همچنين از اثر فقهی ـ حديثی يا دقيقتر اصل ابوالجارود که در منابع زيدی چون امالی احمد بن عيسی 
بن زيد (متوفی 247 ق.) و آثار اماميه روايات فراوانی نقل شده که اشارهای به آنها نشده است. 26 منبع 
بسيار مهمی که مؤلف در بحث از منابع روايی و راويان در سراسر کتاب میتوانستند از آن سود جويند و 
جمالالدين مزی (متوفی 742 ق.) است که از چشم  الکمال تهذيب به آن ارجاع دهند، کتاب بسيار مهم
ايشان به دور مانده است. به دليل جامع بودن اين اثر، شايسته بود مورد استفاده قرار میگرفت. 27 ذکر سه 
مکتب مهم فقهی زيديه يعنی قاسميه، هادويه و ناصريه به عنوان فرقههای زيديه، نادرست است (ص 
102-103). 28 همچنين متأثر بودن فقه برخی گروههای زيديه در قرن دوم از فقه حنفی داوری 

مسامحهآميز است و اساساً سخن گفتن از نظامهای فقهی مجزا در قرن اول و دوم چندان دقيق نيست. 29  
در بحث از تداوم جريان زيديه در يمن، نکات مهمی از قلم افتاده است. بعد از وفات الناصرلدين اللهّ 
احمد بن يحيی بن حسين رسی ميان فرزندان وی يعنی حسن بن احمد و قاسم بن احمد در امر امامت 
اختالف افتاد. حسن بن احمد که بعد از درگذشت پدرش ادعای امامت کرد با عدم پذيرش زيديه روبهرو 
شد و زيديه با برادرش قاسم بيعت کردند و اين به اختالف بين دو برادر منتهی شد. مرگ دو برادر در 
345 ق. خاتمه بخش اين اختالف بود، هر چند در اين مدت در بين زيديه بر سر امامت، اجماعی حاصل 
نبود و عالم ديگر زيدی يمن قاسم بن علی عيانی در شوال 388 ادعای امامت کرد. از آنجا که وی از 
اعقاب عموی الهادی يعنی محمدبن قاسم بن ابراهيم رسی بود، امامتش مورد اجماع قرار نگرفت و او تا 
اواخر عمر خود (393 ق.) با اشراف هادوی اختالف داشت. 30 بعد از وفات عيانی، فرزندش المهدی لدين 
اللهّ حسين بن قاسم عهدهدار امامت نشد. در نبردی که در ناحيه بون در 404 ق. رخ داد، المهدی به قتل 
رسيد، ولی گروهی از پيروان او مرگش را انکار کردند و اين به ايجاد فرقة حسينيه در بين زيديه منتهی 
شد که به غيبت المهدی اعتقاد يافتند. فرزندان المهدی بعد از وفات او بدون آنکه ادعای امامت کنند، به 
نيابت از پدر خود، رهبری جماعت حسينيه را برعهده گرفتند. 31 جريان  اصلی زيديه نيز در اين دوره به 
رهبری عالم زيدی ابوالفتح ناصر بن حسين ديلمی (متوفی 444 ق.) تداوم يافت. 32 با مرگ ديلمی فترتی 

در بين زيديه رخ داد و اين به دليل قدرتگيری صليحيون اسماعيلی مذهب در يمن بود. 33  
دورة دوم امامت زيديه در يمن با قدرتگيری المتوکل علی اللهّ احمد بن سليمان در 532 ق.  آغاز 
شد. در اين دوره جريانی ديگر با آرای خاص در ميان زيديه با عنوان مطرفيه شکل گرفت که در برخی 
آرای مهم از جريان زيديه جدا شد. احمد بن سليمان برای مقابله با جريان مطرفيه دست به دامن زيديان 

ايران شد. گرچه اين راه حل را امير زيدی مکه ابن وهاس به او پيشنهاد کرده بود.   
در پی اين دعوت، عالم نامور زيدی ايرانی زيدبن علی بن حسين بيهقی به يمن مهاجرت کرد و در 
آنجا ضمن انتقال بخشی از ميراث زيديه ايران به يمن، توانست برخی از عالمان به نام مطرفی را به 
جريان اصلی زيديه بازگرداند. مهمترين شخصيت در اين ميان، قاضی جعفر بن عبدالسالم مسوری 
(متوفی 573 ق.) است که بعدها به دليل نقش مهمی که در انتقال ميراث زيديه عراق و ايران به يمن 
داشته، در سنت زيديه جايگاه بس رفيعی يافت. 34 مجادالت  ميان زيديه که مخالفان آنها مطرفيه، از آنها 
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به مخترعه ياد کردهاند، در دورانهای بعدی نيز تداوم يافت. در پی غلبة مخترعه، عالمان مطرفيه از 
خليفة عباسی برای مقابله با مخترعه طلب ياری کردند. در هر حال جريان مطرفيه نتوانست جايگاه خود 

را در سنت زيديه حفظ کند و از ميان رفت. 35  
بخش چهارم کتاب گزارشی از جريان اسماعيليه است که نسبت به فصول ديگر کتاب اشکاالت 
اسماعيليه عقايد و تاريخ کمتری دارد که البته به استفادة مؤلف از منبع مهمی در اين بخش، يعنی کتاب
فرهاد دفتری بازمیگردد. 36 مشکل اصلی اين بخش در معرفی اعالم و آثار عالمان اسماعيليه است. برای 
نوشتهاند: «اين کتاب از کهنترين کتابهای اسماعيلی دربارة آداب  الزينه مثال ايشان در سخن از کتاب
الکلمات فی الزينه دعوت است و بخشی از آن را همدانی در قاهره منتشر کرده است. (ص 161) کتاب
العربية، کتابی دربارة واژهها و اصطالحات اسالمی است که ابوحاتم رازی در اين کتاب همچون  السالمية
عالمی لغوی به شرح نامنظم اين واژهها پرداخته است. جلد اول و دوم اين کتاب به چاپ رسيده است و 
بخشی از جلد سوم در معرفی فرقههای اسالمی را عبداللهّ سلوم سامرائی در کتاب خود دربارة غالت با 
االسالمية (بغداد 1972/1392) به چاپ رسانده است. در  الحضارة فی الغالية الفرق و الغلو عنوان
الزينه، تمام اين بخشها در کنار هم و در يک مجلد منتشر شده است. 37 مراجعه  چاپهای اخير، ازکتاب
( ج 5 ، صص 307-310) میتوانست مانع از بروز  اسالمی بزرگ دايرةالمعارف به مدخل ابوحاتم رازی در

چنين خطايی شود.   
 بحث مؤلف درباره نسفی و اهميت آرای وی دربارة اسماعيليه روشن نيست و عمالً جوانب اصلی 
تفکر نسفی مغفول مانده است و از توضيحات نويسنده به سختی میتوان وجوه اصلی تفکر و انديشة 
نسفی را دريافت. عقيدة مهم نسفی که به اعتقاد حتی عالمان اسماعيلی مذهب راه را برای اباحیگری در 
ميان اسماعيليه هموار کرده، عقيدة خاص وی دربارة نطقاء است. اسماعيليان معتقدند که تاريخ دينی بشر 
به هفت دوره قابل تقسيم است که در هر دوره پيامبری صاحب شريعت آغازگر آن است، اما نسفی در 
اين نظام فکری، تغيير مختصری ايجاد کرد و نسفی در پذيرش آدم(ع) به عنوان اولين ناطق حامل 
شريعت ترديد روا داشت و سلسلة نطقاء را که بر اساس عقيدة عام اسماعيليه عبارت است از: آدم، نوح، 
ابراهيم، موسی، عيسی و محمد(ص)، محمدبن اسماعيل را با طرح اين عقيده که آدم فاقد شريعت بوده، 
اصالح کرد و برخالف ديگر اسماعيليه معتقد بود که آدم فقط عقيده به توحيد را بيان کرده است. 38 
همچنين نسفی با تغيير در سلسلة نطقاء، قائل به آن بود که در دورة قبل از ظهور هفتمين ناطق شرايع از 
ميان میرود، در حالی که اسماعيليان اين امر را به دورة پس از ظهور ناطق هفتم موکول کردهاند. نسفی 
بيان کرده است که از اين کتاب  المحصول آرای خود دربارة نطقاء و تفسير جديد خود را در کتابی به نام
به جز نقل قولهايی در آثار متأخر اسماعيلی اثری در دست نيست. 39 توضيحات آمده در معرفی آثار 
ابويعقوب سجزی و يا حميدالدين کرمانی (ص 165، 167) کافی نيست و آثار ياد شده نيازمند توضيح و 

معرفی حداقل کوتاه، ولی دقيق است. 40  
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در بحث از تدوين فقه اسماعيليه توضيح کافی و دقيقی ارائه نشده است. 41 فقه اسماعيليه البته به 
صورتی که اينک در اختيار ما قرار دارد، حداقل در ميان خود اسماعيليه از قرن چهارم تا به حال رواج 
داشته، به تدوين مهمترين فقيه اسماعيليه قاضی نعمان بن محمدبن حيون تميمی (متوفی 363 ق.) 
است. بعد از تأسيس دولت فاطميان در شمال آفريقا در 297 ق، ضرورت تدوين متون فقهی، خلفای 
فاطمی را بر آن داشت تا با بهرهگيری از دانش فقهی قاضی نعمان و به احتمال قوی برخی داعيان 
مجرب اسماعيلی که در مناطق عراق فعاليت داشتند و متون حديثی ـ  فقهی اماميه و زيديه به فکر 
تدوين متون فقهی بيفتند. قاضی نعمان نخستين متن مdسْنَد فقهی حديثی مفصل خود را با عنوان 
االيضاح تأليف کرد. از اين کتاب فقط بخش تقريبا کامل باب صالة باقی مانده که به چاپ نيز رسيده 
االسالم را  دعائم است. 42 بعدها  قاضی نعمان با بهره جستن از اين کتاب خود آثاری متعدد از جمله:
تأليف کرده است. از ميان عالمان اماميه، ابن شهر آشوب (متوفی 588 ق.) کهنترين عالم امامی است 
که با برخی از آثار قاضی نعمان آشنايی داشته و از کتاب مهم قاضی نعمان در فضايل اهل بيت، يعنی 
نقل قول کرده است.43  شيعی دانستن قاضی نعمان را اساساً عالمان اخباری اماميه مطرح  االخبار شرح
کردهاند که گمانی بیاساس است. 44 دربارة ادبيات مکتوب اسماعيليه و آثار مهمی که به فهرست اين 
الکتب فهرسة تأليفات پرداختهاند، مؤلف سخنی نگفتهاند و از سه منبع بسيار مهم در اين حوزه يعنی

والرسائل تأليف عالم اسماعيلی، اسماعيل مجدوع (تحقيق علینقی منزوی، تهران: 1966) و 
و اسماعيل قربان حسين پوناواال، نه نامی بردهاند و نه بهرهای که حداقل برای  ايوانف کتابشناسیهای

مطالعة بيشتر خواننده آثاری قابل ارجاع باشد. 45  
فصل پنجم، اثنیعشريه، با بحثی کلی دربارة ائمه آغاز شده است (صص 176 - 199). بخش دوم 
اين فصل، از غيبت کبری تا سقوط بغداد به بررسی حيات اماميه در اين برهة تاريخی اختصاص يافته 
است. همانگونه که مؤلف خاطرنشان کردهاند، در اين برهه دو جريان اهل حديث و عقلگرا بر سر 
مباحثی چون عقل و ماهيت آن و مسائل ديگر منازعات جدی با يکديگر داشتهاند. 46 نکتهای که مؤلف 
توجه زيادی به آن نکرده، داوری وی دربارة شيخ مفيد و ديدگاههای اوست. شيخ مفيد خود در آغاز يکی 
از افراد جناح اهل حديث بود و بعدها در آرای خود تجديد نظر کرد و از مکتب اهل حديث فاصله گرفت. 
در اينکه شيخ مفيد متأثر از چه جريانی از اهل حديث فاصله گرفت، شايد بتوان آن را نتيجة مواجهة شيخ 
مفيد با معتزله بغداد يا شاگردی وی نزد متکلمان امامی بغداد دانست که در هر حال اصول فکری همانند 
با معتزله داشتهاند، شيخ مفيد در آغاز همچون عالمان نامور اهل حديث عصر خود، در مسائلی که میتوان 
آنها را شاخصهای فکری اهل حديث دانست مانند اعتقاد به سی روز بودن ماه رمضان، عقايدی همچون 

اهل حديث اماميه داشت و از فقهای عقلگراي شيعه چون ابن جنيد انتقاد کرده است. 47  
بیتوجه به اين مطلب نويسنده نوشته است: «شيخ مفيد برخالف در پيش گرفتن رويکرد خردورزانه 
در هر دو باب فقه و کالم از درغلتيدن به زيادهانگاری در امان مانده چونان که در فقه با آرای استاد خود 
را به  الرأی اجتهاد فی الجنيد ابن علی النقض ابن جنيد که طرفدار قياس بود به مخالفت برخاست و کتاب
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همين منظور تأليف کرد» (ص 242). به نظر میرسد آنچه منابع کهن به عنوان قياس به ابن جنيد نسبت 
دادهاند، غالباً جز به کارگيری عقل و شيوههای استداللی در استنباط آرای فقهی نبوده که شيخ مفيد در 
آغاز به دليل آرای اخباری خود بر ابن جنيد خرده گرفته است. بیاشکال بودن آرای فقهی ابن جنيد را از 
مختلف گفتههای صفیالدين محمدبن محمد موسوی میتوان استنباط کرد. کما اينکه عالمه حلی در

را نقل کرده است. 48   المحمدی الفقه فی االحمدی تقريبا تمام آرای فقهی ابن جنيد در کتاب الشيعه
در بحث از تشيع در دورة صفويه، طبعاً مهمترين موضوع مهاجرت علمای جبل عامل به ايران است 
که از قضا مطالعات و مقاالت مفيدی در اين باب منتشر شده است. 49 مؤلف بیتوجه به اين تحقيقات و 
عدم بهرهگيری از آنها در بحث از اين موضوع نوشتهاند: «پس از او (شاه اسماعيل) در دوره شاه 
طهماسب صفوی، به تدريج فقيهان جبل عامل در دستگاه حکومتی جايگاهی چشمگير يافتند. سرآمد اين 
گروه از فقيهان علی بن حسين بن عبدالعالی کرکی مشهور به محقق کرکی (متوفي 940 ق.) بود که 
خود صاحب مکتب فقهی مشخصی است. يکی از ويژگیهای مکتب و آثار فقهی او توجه به مسائلی 
چون حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و مباحثی از اين دست که پيش از دورة صفويه به سبب عدم 
ابتالء چندان مورد توجه نبود و اکنون نظام جديد حکومتی و قدرت يافتن فقيهان آنها را اقتضاء میکرد». 

(ص 208) 50.  
حضور فقيهان جبل عامل در ايران، خاصه محقق کرکی به همان اوان ظهور حکومت صفويه و دورة 
شاه اسماعيل بازمیگردد و محقق کرکی در دورة شاه طهماسب به ايران نيامده، هر چند اوج قدرتيابی 
محقق کرکی در دوره شاه طهماسب است. 51 به کار بردن لفظ مکتب فقهی مشخصی دربارة محقق 
کرکی خالی از تسامح نيست، اين موضوع که محقق کرکی قائل به توسع بيشتری در حوزة اختيارات فقيه 
بوده است نيز دليل بر مکتب فقهی خاص وی نيست. همچنين به تفصيل بيشتر دربارة برخی از 
موضوعات سخن گفتن نيز دليلی بر اين مدعا نمیتواند قرار گيرد. اساساً آرای فقهی و نظام فقهی محقق 
کرکی برای مثال با آرای فقهی عالمه حلی از حيث کليت تفاوت چشمگيری ندارد. پرداختن به برخی 
موضوعات خاص فقهی در اين دوره چون نماز جمعه، بحث از حليت خراج مسائل عام مورد بحث فقيهان 
اين عصر است. در ادامة اين بحث مؤلف نوشتهاند: «در پی آمدن محقق کرکی به ايران موجی از عالمان 
منطقة شام و لبنان به اين سرزمين آمدند و ديگر بار يادآور نشر معارف شيعی از سرزمينهای عربیای 
چون بغداد شدند. از جمله اين مهاجران زينالدين جبعی عاملی مشهور به شهيد ثانی (متوفي 966 هـ . / 
1558 م) را میتوان نام برد». (ص 208 - 209) اين عبارت به نحوی متضمن ارتباط مهاجرت فقهای 
عاملی به مهاجرت محقق کرکی است که چندان دليلی برای آن وجود ندارد. همچنين زينالدين بن علی 
عاملی مشهور به شهيد ثانی (متوفی 965 ق.) هيچ گاه به ايران مهاجرت نکرده است. 52 بحث مفيد 
مؤلف دربارة شهادت ثالثه (ص 208، پانوشت 1) جالب توجه است، اما به نظر نمیرسد که قرار گرفتن 
اين گفته در اذان را صفويان رواج داده باشند، کما اينکه نحوة بحث از اين موضوع در آثار فقهی 

نشاندهنده آن است که در بين شيعيان اين عمل قبل از دورة صفويه نيز رواج داشته است. 53  
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بحث نويسنده دربارة احياء اخباریگری در دورة صفويه (صص 209 - 211) دقيق نيست و اشکاالتی 
دارد. البته بخشی از اين اشکال اساساً به منبعی بازمیگردد که از قضا ايشان در اين مورد از آن يادی 

شيعه. (ص 57 - 58)   فقه بر مقدمهای نکردهاند، يعنی کتاب
 مدرسی در اشاره به شکلگيری اخباریگری در دورة صفويه مینويسد: «زمينة مناسب برای احيای 
مکتب اهل الحديث به مرور از اوايل قرن دهم آماده شده بود. پيرامون نيمة اين قرن گرايشی که خواستار 
آزادی بيشتر در فقه بود، اندک اندک محبوبيت يافت. شهيد دوم رسالهای عليه پيروی از سلف و پيشينيان 
بدون تحقيق در استدالالت آنان نوشت. شاگردش حسين بن عبدالصمد عاملی، شيخ االسالم دربار 
صفوی، همين راه را ادامه داد و رسالهای مشابه در همان موضوع نوشت که در آن ادعا میشد اجتهاد تنها 
راه کشف احکام شرعی نيست. او در بيشتر آثار ديگر خود روش فقهای شيعه را مورد انتقاد قرار داد و آنان 
را به خاطر تقليد از پيشينان مالمت کرد». در اين موضوع که زمينة احيای حرکت اخباریگری در دورة 
صفويه را اساساً عالمان اصولی پديد آوردند، ترديدی نيست. تالشهای جدی عالمان اصولی در احيای 
توجه به آثار حديثی، نگارش آثار متعدد در علوم حديث در اين دوره، خاصه آثار شهيد ثانی و شاگردش 
حسين بن عبدالصمد حارثی که از او به عنوان احياءکنندة توجه به متون حديثی در ايران ياد شده، نقش 
بسزايی در احيای حرکت اخباریگری داشته است. همچنين اگر در تحليل پيدايش اخباریگری آن را 
نتيجة گرايشی که خواستار آزادی بيشتر در فقه بدانيم، بايد به حرکت اصولگرايانهتری برسيم نه 
برعکس. البته آنچه که باعث شده است تا آقای مدرسی در تحليل پيدايش اخباریگری چنين اظهار 
کنند، عنوانی است که در فهرست نسخههای خطی کتابخانة مجلس در معرفی يکی از آثار حسين بن 
عبدالصمد حارثی آمده است: فی ذم المجتهدين.54 متن اين رساله به چاپ رسيد. و در اين متن مراد از 
مجتهدان، عالمان اهل سنت است که ادعای تتبع و اجتهاد دارند. 55 حارثی در اين رساله بحثی دربارة 
وضو مطرح کرده و سعی دارد تا بر اساس روايات مروی از طريق اهل سنت حکم منع را استخراج کند. 
در بررسی که از آثار فقهی حارثی داشتم، برخالف آنچه که آقای مدرسی از خردهگيری وی بر عالمان 
سلف شيعه سخن گفتهاند، حارثی اغلب فقط به نقد ديدگاههای محقق کرکی فقيه نامور معاصر خود 

پرداخته و نشانی از نقد آرای عالمان متقدم اماميه در بين آثار او نيست.  
 از  ديگر مطالب قابل نقد اين فصل اطالق عنوان پايهگذار فقه امامی در ايران به محمدبن حسن 
صفار قمی (متوفی 290 ق.) (ص 235) که اساساً محدثی با گرايشهای حديثی بوده؛ عدم اشاره به 
که به پدر شيخ صدوق منسوب است (ص  الحيره عن التبصرة و االمامة قطعی نبودن هويت مؤلف کتاب
را میتوان ديگر ايرادات اين بخش برشمرد. 57 (ص 232) تقريبا اغالط چاپی  الياقوت 199) 56 يا کتاب
ندارد، به جز دو يا سه مورد چون صفوانی که به خطا صنوانی (ص 235)، رمانی به جای رقانی (ص 
کلينی بحث جالبی را میتوانستند مطرح کنند و آن اينکه نسخهای که از  کافی 240). در بحث از کتاب
اينک در دست است، تلفيق دو يا چند تحرير از اين کتاب به روايت شاگردان وی است که از  کافی کتاب
جهاتی که مدرسی به خوبی به آن اشاره کرده، اهميت فراوانی دارند. 58 بار ديگر اشاره میکنم که اين 



کتابي تازه در تاريخ فرق اسالمي/ محمدکاظم رحمتي   □  45  
 

تحقيق به نسبت آنچه که تا به حال در اين حوزه انجام شده، اثری قابل تقدير و ستايش است و به هيچ 
رو قابل مقايسه با آثار اغلب کمماية تأليفی اين حوزه نيست و اين خردهگيریها و چند اشکال را نبايد 
دليل بر ضعف نگارنده دانست، بلکه برای کاری به اين گستردگی طبيعی است و اميد که چاپ اصالح 

شدة اين کتاب با در نظر گرفتن نظرات انتقادی ديگر متبحران اين حوزه منتشر شود.  
   

پینوشتها:  
تاريخ هجری، سوم و دوم قرون در جامعه و کالم علم 1.  به نحو مشخص کتاب ژوزف فان اس با عنوان

(برلين -  نيويورک 1991 - 1997) را در نظر داريم.   اسالم صدر در مذهبی تفکر
  Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2 und 3 Jahrhundert

Hidschraieine Geschichte des religiosen Denkens im fruhen Islam (Berlin – 
New York: Walter de Grugter 1991 - `1997). 

غرب،  در کالمی پژوهشهای مآخذشناسی 2.  برای فهرستی از اين تحقيقات بنگريد به: محمدکاظم رحمتی،
هفت آسمان، شمارة 19 (پاييز 1382)،  صص  141 - 198.  

اسالم نوشتة علی اصغر حلبی  جهان و ايران در کالم علم تاريخ 3. مثالً  از آثار فارسی میتوان به کتاب
عرفان (تهران، 1378)؛  فلسفه، اسالمی: کالم، علوم با آشنايی (تهران: انتشارات اساطير،  1373)؛ رضا برنجکار،
االسالم فی الکالم علم تاريخ (قم: 1377) و از آثار عربی میتوان به کالمی مذاهب و فرق علی ربانی گلپايگانی،

احمد محمود صبحی  الکالم علم فی نوشتة مرحوم شيخ االسالم فضلا... زنجانی (مشهد: 1417) و مجموعه مهم
اشاره کرد.  

4. متأسفانه کار جامع کتابشناسانهای دربارة اين آثار انجام نشده است. با اين حال بنگريد به: علیاکبر ضيائی، 
اليزيدية) (قم: 1415).   الدرزيه، العلوية، العامة، االسالميه (المصادر الفرق مصادر فهرس

5. در بحث از کيسانيه، متأسفانه ايشان از تحقيق بسيار مهم خانم وداد القاضی دربارة کيسانيه استفاده 
االدب (بيروت:   و التاريخ فی الکيسانيه نکردهاند و به آن نيز هيچ اشارهای نکردهاند. بنگريد به: وداد القاضی،

  .(1974
6. Rudolf Strothmann, DasStaatsrecht der Zaiditen (Strassburg, 1912) Kultus 

der Zaiditen (Strassburg, 1912), “DieLiteratur der Zaiditen,  “Der Islam 1 (1910), 
pp. 354- 368;  2 (1911), pp. 49-78; “Das Problem der Literarischen Personlichkeit 
Zaid b. Ali”, Der Islam 13 (1923), pp. 1-52. 

7. Cornelius Van Arendonk, De Opkomst Van het Zaidietische Imamaat in 
Yemen (Leiden, 1919). Fr. Trans by Jacques Ryckmans, Les debuts de l’imamat 
Zaidite au Yemen (Leiden, 1960). 

8. Wilferd Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehve 
der Zaiditen (Berlin, 1965). 

9. Binyamin Abrahamov. The Theological Epistles of al-kasim ibn Ibrahim (in 
Hebrew) Ph. D. Dissertotion, Tel Ariv 1981. 

الطالبيين بنگريد به: مدخل ابوالفرج اصفهانی در  مقاتل 10.  دربارة ابوالفرج اصفهانی و کتاب مهم وی
اسالمی، ج 6، صص 126 - 138.   بزرگ دايرةالمعارف
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معارف،  11. دربارة اين سنت نزد زيديه و اهميت آن بنگريد به: حسن انصاری قمی، «تاريخ مسلم لحجی»،
دورة پانزدهم، شمارة 3 (آذر - اسفند 1377)، صص 132 -  152. 

12. Wilferd Madelung, "The Alid Rulers of Tabaristan, Daylaman and Gilan",
Atti, del III Congresso di StudiArabi e Islamica, (Ravello 1966) pp. 483 – 492. 

الصدع، تحقيق علی بن اسماعيل بن عبداهللا المؤيد  رأب 13. مثالً بنگريد به: احمدبن عيسی بن زيد، کتاب
امالی يا الصدع رأب (بيروت:  1990/1410)، ج 1، ص 25، 27، 42، 43، 44، 46، 51 و موارد ديگر. دربارة کتاب

احمدبن عيسی بن زيد (متوفی 247 ق.) اين مطلب را بيفزايم که اين کتاب به تدوين شاگرد وی يعنی محمدبن 
باقی مانده است. همچنين بنگريد به: مدخل احمدبن عيسی بن زيد در  . ( منصور مرادی (متوفی 292 ق
اسالمی، ج 7، صص 2 -  4، نوشته آقای حسن انصاری قمی. در برخی از تحقيقات جديد  بزرگ دايرةالمعارف
الحديثی معرفی شده  مجموع عبدالعزيز بن اسحاق مشهور به ابن بقال (متوفی 363 ق.) به عنوان تدوينکنندة

است.  
 استناد اين محققان گفتههای شرح حال نگاران در شرح حال ابن بقال است. برای مثال خطيب بغدادی 
(متوفی 463 ق.) در شرح حال ابن بقال گفته است: «کان ابن بقال هذا أحد المتکلمين من الشيعه، و له کتب 
السالم، تحقيق بشار عواد معروف (بيروت: 1422)، ج  مدينه تاريخ مصنفه علی مذاهب الزيدية تجمع حديثاً کثيرا...» ً
12، ص 229. چنين اظهار نظری با توجه به نقلهای متعدد از کتاب زيد در منابع متأخر، دليل روشنی بر نادرستی 
میتوان گفت آن است که وی تنها  الحديثی مجموع چنين مدعايی است. آنچه که دربارة ابن بقال و ارتباط وی با
در بين زيديه توسط ابن بقال، صحيحترين  الحديثی مجموع راوی اين کتاب بوده است. در هر حال طريق روايت
امالی خود، عمدتاً از اين  طريق روايت اين کتاب است. ابوطالب يحيی بن حسين هارونی (متوفی 424 ق.) در
فی المطالب تيسير الفقهی زيدبن علی نقل کرده است. بنگريد به: همو، و الحديثی مجموع طريق رواياتی را از

تحقيق عبداهللا بن حمود العزی (صنعاء، 1422 /2002)، ص 304، 329، 333، 335، 350، 351 و  طالب، ابی امالی
موارد ديگر.  

14.  مادلونگ در تحقيق خود دربارة قاسم بن ابراهيم معتقد است که قاسم در برخی موارد متأثر از معتزله بوده 
اما فردی کامالً معتزلی نبوده است. بنگريد به:  

Madelung, Der Imam al  Qasim ibn Ibrahim, ss. 97, 106, 110 – 114, 118 – 119, 
153. 
نظر مادلونگ در اين خصوص يعنی همان تأثيرات در برخی عقايد از معتزله را بنيامين آبراهاموف در تحقيق 

الکبير.    الدليل خود دربارة قاسم بن ابراهيم نقد کرده است. بنگريد به: مقدمة آبراهاموف بر کتاب
al -  Kasim b.Ibrahim on the Proof of God’s – Existence ,(Leiden, 1990),    pp. 

11- 14, 21 – 22, 32 – 36, 45-59. 
برای پاسخهای مادلونگ در اين خصوص بنگريد به:  

“Imam al- Qasim ibn Ibrahim and Mutazilism”   in ulla Ehrensvärd and 
christopher Toll, eds., on Both sides of al - Mandob: Ethiopian, south - Arabic 
andIslamic studies presented to Oscar Löfgren on his Ninetieth  Birthday 
(Stockholm, 1989), pp. 39-48, esp. 47-48. 

که آبراهاموف آن را تصحيح کرده است در:   رسی الکبير الدليل و معرفی و نقد کتاب
Journal of the Royal Asiatic society2 ,(1992) pp. 267- 270 



کتابي تازه در تاريخ فرق اسالمي/ محمدکاظم رحمتي   □  47  
 

همچنين دربارة اين مطلب بنگريد به: احمد عبداهللا عارف، الصله بين الزيدية والمعتزلة: دراسة کالمية مقارنة 
کتاب آلراء الفرقتين (بيروت -  صنعاء: 1987/1407)؛ محمدکاظم رحمتی، «کتابی مهم در رجال و تاريخ زيديه»،

دين، شماره 73، (آبان 1382)، ص 11.   ماه
15. در متون زيديه آنچه که دربارة الهادی آمده، غالبا برگرفته از همين سيره است. برای مثال بنگريد به: 
اليمانی، تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور (قاهره: 1968/1388)، ج 1،  القطر فیاخبار األمانی غاية يحيی بن حسين،

صص 202-166.  
بنگريد به: محمدکاظم رحمتی، «قيام عالمان زيدی: ابوالعباس  المصابيح 16. دربارة ابوالعباس حسنی و کتاب

دين، شماره 80 (خرداد 1383)، صص 25-22.   ماه کتاب حسنی و کتاب المصابيح»،
بنگريد به: حسن انصاری قمی، «کتابی ارزشمند در تاريخ امامان  االفادة 17. دربارة ابوطالب هارونی و کتاب

دين، سال سوم (تير 1379)، صص 14-12.   ماه کتاب زيدی از مؤلفی طبری»،
بنگريد به: محمدکاظم رحمتی، «کتابی مهم در رجال و تاريخ  الحدائق 18. دربارة حميدبن احمد محلی و کتاب

(آبان 1382)، شماره 73، صص 13-8.   دين ماه کتاب زيديه»،
االسالمی، صص 244-243.   العصر فی اليمن تاريخ مصادر 19. دربارة ابن ابیرجال بنگريد به: أيمن فؤاد سيد،

20. اين کتاب را محمدبن علی بن الحسين االکوع (صنعاء:  1414) در دو جلد به چاپ رسانده است.  
عرفان  فلسفه، اسالمی: کالم، علوم با آشنايی 21. برای مثال بنگريد به بحث کوتاه در آثار زير: رضا برنجکار،

(قم:  1377)، صص 117- 118.   کالمی مذاهب و فرق (تهران:  1378)، صص 57-58؛ علی ربانی گلپايگانی،
اسالم،  نوشته نگارنده (در دست چاپ)، ج 9.   جهان دانشنامه 22. بنگريد به: مدخل جاروديه در

23. مادلونگ در مدخل ابوالجارود گزارش کوتاه، ولی مفيدی از اين عالم زيدی آورده است. مادلونگ دربارة 
اين عالم زيدی مینويسد: «ابوالجارود زيادبن منذر بن زياد همدانی خارفی، فقيه شيعی کوفی و رهبر گروه قديمی 
زيديه بود که بعد از وی جاروديه ناميده شدند. نسب خارفی، به خارف، تيرهای از قبيله همدان برمیگردد که در 
کوفه نضج گرفتند و در حرکت مختار وی را حمايت کردند. تلفظ ديگر القاب وی که در منابع آمده، الحوفی يا 
الحرقی مشخص نيست و ظاهرا تصحيف خارفی است. شيخ طوسی، ابوالجارود را از موالی (آزادشدگان) ياد کرده 
است. ديگر القاب وی که در منابع آمده، العبدی، الثقفی، النهدی و الخراسانی است که احتماالً نادرست هستند. در 
وثاقت گفتة ابن نديم که او را ابوالنجم نام برده نيز ترديد هست. ابوالجارود از هنگام تولد نابينا بوده است. بر اساس 
تاريخ وفات اساتيد و مشايخ وی که از ميان آنها میتوان به اصبغ بن نباته، ابوبرده و حسن بصری اشاره کرد، 
میتوان تاريخ تولد وی را حدود 80 هـ .  / 699 م. دانست، شيخ طوسی از ابوالجارود به لقب تابعی ياد کرده که 

ظاهراً به دليل روايت وی از ابوطفيل عامربن واثله از آخرين صحابه (متوفی بين 100 هـ .  / 718 م. و 110 هـ .  
/ 728 م.) باشند. ابوالجارود از ياران برجستة امام محمدباقر ـ عليهالسالم ـ (متوفی حدود 117 هـ .  / 735 م.) 
است که بعدها به ابوالجارود، لقب سرحوب (شيطان کور و ساکن در دريا) را بنا بر نقل منابع امامی به او داده است 
که ظاهراً جعلی و ساختة راويان امامی در بعد است. وی در قيام زيدبن علی در 122 هـ. / 740 م. حضور داشت و 

نبايد وی را با فرد همنامش زياد نهدی اشتباه کرد. به نوشتة محمدبن اسماعيل بخاری، ابوالجارود بعد از 150 هـ .  
االسالم، وفات او را بين سالهای 140 هـ .  / 757 م. تا 150 هـ .  /  تاريخ / 764 م. درگذشته است و ذهبی در
الباقر نيز مشهور بوده است. بخشی از اين  تفسير قرآن بوده که به 767 م. دانسته است. اثر مشهور وی، تفسير
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تفسير را علی بن ابراهيم بن هاشم قمی (زنده در 307 هـ .) در تفسير خود آورده است. ديدگاههای کالمی 
EIr, Vol. -328 :ابوالجارود در اين تفسير، جبری و سازگار با نظريات ضدمعتزلی زيدية نخستين است. بنگريد به

  .1, pp.327

 همچنين دربارة آراء ضدمعتزلی ابوالجارود در تفسير خود بنگريد به: مقاله نقش شيعيان و خوارج در کالم 
ميانه، ص 151، پانويس يکم.   سدههای در اسالمی فرقههای و مکتبها پيش از اماميه در ويلفرد مادلونگ،

24. دربارة تفسير ابوالجارود ر.ک:  
Meir M. Bar- Asher, Scripture And Exegesis In Early Imami shiism (Brill, 1999), 

pp. 46- 56, 244-247;   
دين، شمارههای 63-64 (دی -   ماه کتاب محمد کاظم رحمتی، «حاکم حسکانی و تفاسير کهن اماميه»،

بهمن 1381)، صص 87-88 پانوشت 9.  
25. «حاکم حسکانی و تفاسير کهن اماميه»، صص 87-88، پانوشت 9.  

قرن سه از شيعه مکتوب ميراث 26. برای تفصيل اين موضوع بنگريد به: سيدحسين مدرسی طباطبايی،
هجری، دفتر اول، ترجمه سيدعلی قرائی و رسول جعفريان (قم:  1383)، صص 168-164.   نخستين

اسالم، ج 8 ، تأليف آقای  جهان دانشنامه 27. دربارة اين کتاب بنگريد به: مدخل تهذيب الکمال در
محمدکاظم رحمان ستايش.   

واآلثار،  والفقه الحديث علوم فی الدّوار الفلک 28. صارمالدين ابراهيم بن محمدالوزير (متوفی 914) در کتاب
تحقيق محمد يحيی سالم عزان (صعده ـ صنعا: 1415)، ص 62 مینويسد: «و من الشايع علی األلسنة أن يحيی ـ 

عليه السالم ـ کثيراً مايوافق أباحنيفة و الناصر ـ عليه السالم ـ کثيراً ما يوافق الشافعی، وممن ذکر ذلک الفخر 

الرازی فی کتابه الشجرة الذی صنفه فی أنساب العترة المطهرة، وليس کذلک و انما الهادی يوافق قوله قول اهله 

الذين بالکوفة، ويعتمد علی ما رووه، وابو حنيفة کثيراً مايوافقهم التحاد البلد والسند والمعتقد».   
29. خاصه با در نظر گرفتن اين مطلب که آراء اين فقيهان از طريق شاگردان آنها به دست ما رسيده است.   
کتب مجموع والدالئل، ج 1، صص 56-62،  در التنبيه 30. در اين خصوص بنگريد به: قاسم بن علی عيانی،

العيانی، تحقيق عبدالکريم احمد بَدْبان (صعده: مکتبة التراث االسالمی: 2002/1423).    القاسم االمام رسائل و
باهللا المنصور سيرةاالمام 31. دربارة قاسم بن علی عيانی بنگريد به: حسين بن احمد بن يعقوب (قرن چهارم)،

العيانی، تحقيق عبداهللا محمدالحبشی (صنعاء: دارالحکمة اليمانيه 1996/1417). سيرة دو شريف  علی بن القاسم
حسينی يعنی قاسم و محمد نوادگان قاسم بن علی نيز حاوی نکات مهمی دربارة تاريخ اين فرقه در عصر اين دو 
محمد و القاسم الفاضلين الشريفين الجليلين سيرةاألميرين شريف حسينی است. بنگريد به: مفرح بن احمد ربعی،

تحقيق رضوان السيد و عبدالغنی محمود عبدالعاطی (بيروت:  العيانی، علی بن القاسم االمام ابن جعفر ابنی
  .(1993/1413

اسالمی، ج 6، صص 104-  بزرگ دايرةالمعارف 32. دربارة ابوالفتح ديلمی بنگريد به: مدخل ابوالفتح ديلمی در
106، نوشته خانم سيمين محقق.  
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و الصلحيون 33. دربارة صليحيون بنگريد به: حسين بن فيضاهللا الهمدانی و حسن سليمان محمود الجهنی،
(من سنة 268 هـ . الی سنة 626 هـ .)، المعهد الهمدانی لدراسات االسماعيليه (قاهره:  اليمن فی الفاطمية حرکة

  .(1955
34. برای نقش قاضی جعفر، همچنين انتقال ميراث زيديه و معتزله جبال به يمن بنگريد به: أيمن فؤاد سيد، 
نهاية حتی اليمن بالد فی الدينيه المذاهب تاريخ االسالمی، صص 34-36؛ همو، العصر فی اليمن تاريخ مصادر

صص 254- 259.   الهجری، السادس القرن
حتی اليمن بالد فی الدينيه المذاهب تاريخ 35. دربارة مطرفيه و بحثی از عقايد آنها بنگريد به: أيمن فؤاد سيد،

الهجری، صص 241-254؛ حسن انصاری قمی، يادداشتی دربارة مطرفيه و ردية قاضی جعفر  السادس القرن نهاية
دين، شمارههای 49-50 (آبان - آذر 1380)، صص 112- 126. تنها متن کالمی مطرفی  ماه کتاب ابن عبدالسالم،
المضائق، نوشته عالم مطرفی سليمان  ورط من المخلص الرائق البرهان که تا به حال يافت شده، کتابی با عنوان
بن محمد محلی است که علی محمد زيد گزارش مهمی درباره مطرفيه براساس اين کتاب آورده است. بنگريد به: 
(بيروت:  1997)؛ ويلفرد مادلونگ نيز گزارشی از اين نسخه ارائه  الهجری السادس القرن فی اليمن معتزله تيارات

کرده است:  
Wilferd Madelung, “A Mutarrifi Manuscript”, in Procedings of the VIth 

Congress of Arabic and Islamic Studies (Stockholm 1972), pp. 75-83.  
به قلم دفتری.   اسالمی بزرگ دايرةالمعارف 36. همچنين بنگريد به مدخل اسماعيليه در

کنگره هشتمين الزينه اثر مشهور ابوحاتم رازی، الزينه بنگريد به: محمدعلوی مقدم، کتاب 37. دربارة کتاب
ايرانی، به کوشش محمد روشن (تهران: 1358)، دفتر سوم، صص706-753؛ محمد رياض العثيری،  تحقيقات

(اسکندريه: 1985).   الرازی حاتم البی الزينه کتاب فی االسماعيليه: دراسة عند اللغوی التصور
(تحقيق مهدی محقق و حسن مينوچهر، تهران: 1377)، ص 56 به بعد  االصالح 38. ابوحاتم رازی در کتاب
به تفصيل به نقد عقيدة نسفی در عدم پذيرش آدم به عنوان اولين فرد از سلسلة نطقاء پرداخته است. ابوحاتم رازی 
را نقل میکند و در ادامه به نقد مفصل آن میپردازد. به عنوان  المحصول االصالح، ابتدا عبارتی از کتاب در کتاب
مثال بعد از قول نسفی که «أنّ اول النطقاء، دعا الی التوحيد، دون العمل»، (االصالح، ص 79) به تفصيل اين 
قابل ذکر است، اين مطلب است که بخشی از آغاز  االصالح عقيدة نسفی را رد میکند. نکتهای که دربارة کتاب
کتاب افتاده است، چرا که ابوحاتم رازی در آغاز جزء دوم کتاب مینويسد: «واالن نبتدی فی اصالح ماوقع من 
الغلط فی الکتاب [المحصول] الذی قدجری ذکره واقصد لذکر االصول التی اليجوز اعتقاد الخطاء فيها» (ص 23)، 
اما بحثی دربارة کتاب مورد بحث در بخش اول کتاب نيامده است. همانگونه که ايوانف نيز اشاره کرده، در کتاب 
المحصول توسط  المحصول نيست. ترديدی که ايوانف درباره تأليف کتاب االصالح، اشاره صريحی به نام کتاب

نسفی ابراز کرده، نادرست است. برای تفصيل مطلب بنگريد به:  
W. Iwanow, Ismili Literature, pp. 23-24. 

نسفی بنگريد به:  المحصول 39. دربارة بخشهای بازمانده از کتاب
Ismail K.poonawala, Biobibliography of Ismaili Literature (Malibu, 1977), pp. 

42-43. 
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المحصول در  االيضاح که عارف تامر آن را با انتساب به ابوفراس مينقی به چاپ رسانده از کتاب در کتاب
چندين مورد نقل قول آمده است. بنگريد به: االيضاح (بيروت: 1965)، ص 26، 52، 54، 91، 112، 116، .148 
االيضاح يا عنوان درستتر آن شجرةاليقين ابوتمام داعی نيشابوری بنگريد به: محمدکاظم رحمتی،  دربارة کتاب

دين، شمارههای 68-69 (خرداد - تير 1382)، صص 105-102.   ماه کتاب «ابوتمام و کتاب الشجره»،
و دربارة  اسالمی بزرگ دايرةالمعارف 40. دربارة آثار ابويعقوب سجزی بنگريد به:  مدخل ابويعقوب سجزی در

بامراهللا، ترجمه  دورةالحاکم کرمانی، تفکر اسماعيلی در حميدالدين آثار حميدالدين کرمانی بنگريد به: پل واکر،
فريدون بدرهای (تهران:  1379)، صص 33- 56.  

و نعمان اسماعيليه: قاضی فقه بر درآمدی 41. برای گزارشی از فقه اسماعيليه بنگريد به: محمدکاظم رحمتی،
باطنی،  به کوشش محمد کريمی زنجانی اصل (تهران: 1383)، دفتر  جنبشهای و سينا ابن در االيضاح کتاب

پنجم، صص 212-171.  
شيعه،  حديث ميراث االيضاح، به تحقيق محمدکاظم رحمتی در 42. قاضی نعمان بن محمد بن حيون تميمی،

ج 10.  
ابیطالب، ج 2، 16، 18، 49، 240، 253، 363، 379؛  ج 3، ص  آل مناقب 43. برای نمونه اين شهرآشوب،

16، 40، 337، 397؛  ج 4، ص 10، 174.  
44. برای گزارشی کامل از اين روند شيعی دانستن قاضی نعمان بنگريد به:  

Ismail K. Poonawalla, “A Recon sideration of al-Qadi al- Numan‘s Madhhab”, 
BSOAS, 37 (1974), pp. 572-579. 

45. See Waladimir Ivanonw, A Guide to Ismaili Literatur (London, 1933).  
  اين کتاب را بعدها ايوانف با اصالحات و افزودههای فراوانی با اين عنوان منتشر کرده است.  

Ismaili Literature: A bibliographical survey (Tehran, 1963). 
  

 اسماعيل قربان حسين پونا واال نيز کتابشناسی مهمی خاصه از آثار باقی مانده اسماعيليان هند در اثر زير 
فراهم کرده است:  

Bibliography of Ismaili Literature (Malibu, 1977). 
46. مثالً  ابن قبه که يکی از نامورترين افراد گروه متکلمان است در عباراتی اين چنين بر محدثان میتازد و 
خود در اشاره به مواضع اهل حديث و برخورد آنها با احاديث روايت شده يا منسوب به اهل  نقضاالشهاد در کتاب
بيت مینويسد: «انّ اختالف االماميه انما هو من قبل کذا بين دلّسوا انفسهم فيهم فی الوقت بعد الوقت والزمان بعد 
الزمان حتی عظم البالء، وکان اسالفهم قوم يرجعون الی ورع واجتهاد و سالمة ناحية، ولم يکونوا اصحاب نظر و 
فرآيند در مکتب االشهاد، در کتاب تميز، فکانوا اذا رأوا رجالً مستوراً يروی خبراً احسنوا به الظن وقبلوه». نقض

المقاالت، چاپ مهدی محقق (تهران: 1413)،  اوائل صص 220-221، بند 34. همچنين بنگريد به:  مفيد، تکامل،
ص 19؛ حسن انصاری قمی، «اخباريان و اصحاب حديث اماميه: نيم نگاهی به تحوالت فقه امامی در سدههای 

(تير - مرداد، 1380) شمارههای 45-46، صص 95-76.   دين ماه کتاب نخستين»،
نقل کرده است. ابنطاووس  البرهان لمع 47. شيخ مفيد آرای خود درباره سی روز بودن ماه رمضان را در کتاب

(ص 5 به بعد) آورده است.    االقبال مطالبی از اين کتاب را در آغاز
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(چاپ محمدالحسون، قم:  1415 ق)، صص 291-292 در اشاره به اين  االشتباه ايضاح 48. عالمه حلی در
بوده که  الشريعه ألحکام الشيعه تهذيب کتاب ابن جنيد مطالب مفيدی آورده است. مهمترين کتاب فقهی ابن جنيد
صفیالدين محمدبن محمد موسوی (متوفی 620 ق.) نسخهای از جلد اول اين کتاب را در اختيار داشته و آن را 
ستوده است. درباره شرح حال محمدبن محمد موسوی نيز بنگريد به: صالحالدين خليل بن ايبک الصفدی، کتاب 
بالوفيات، چاپ س. ديد رينغ (بيروت:  1970/1389)، ج 5، صص 42 ـ 43.  برای نظری موافق با تحليل  الوافی
اسالمی، ج 3، صص  بزرگ دايرةالمعارف آقای صابری دربارة ابن جنيد بنگريد به: مدخل ابن جنيد اسکافی در

258-262، نوشته آقای احمد پاکتچی.  
49. برای فهرست اين آثار بنگريد به: محمدکاظم رحمتی، «حسين بن عبدالصمد حارثی و کتاب نورالحقيقة و 

(تير 1383)، ص 27، پینوشت 1.   دين ماه کتاب نورالحديقة»،
50. مفهوم قدرت يافتن فقهاء خالی از ابهام و تسامح نيست. اين که فقهای دورة صفويه به مفهوم متوسع 

واليت برای فقيه اعتقاد داشتهاند، محل تأمل جدی است . 
51. Andrew J. Newman, “The Myth of the clerical Migration to safavid Persia, 

Arab Shiite opposition to Ali al-Karaki and safavid shiism,” Die welt des Islam, 33 
(1993), pp. 66- 112;  
صفوی (تهران: 1377)، صص  عصر در ايران به عامل جبل از شيعه علمای مهاجرت مهدی فرهانی منفرد،

  .111-107
52. در اين باب بنگريد به: مهدی فرهانی منفرد، همان، ص 88.  

53. برای بحثی فقهی از اين موضوع همچنين بنگريد به: حسن بن يوسف حلی، تذکرةالفقهاء، (قم: 1414)، ج 

(قم، بیتا)، ج 7، صص 404-403.   الطاهرة العترة احکام فی الناضرة الحدائق 3، ص 45؛ يوسف البحرانی،
دين، شماره 73  ماه کتاب 54. بنگريد به: محمدکاظم رحمتی، «دو کتاب از حسين بن عبدالصمد حارثی»،

(آبان 1382)، ص 50.  
گنجينه 55. حسين بن عبدالصمد حارثی، «رسالة فی ذم المجتهدين»، تحقيق حسنعلی علیاکبريان، 

1)، صص 321- 345.   اصول و بهارستان (فقه
تکامل، ص 129، پینوشت  فرآيند در مکتب 56. درباره کتاب االمامة والتبصرة، بنگريد به: سيدحسين مدرسی،

213، ص 140، پینوشت 261.  
اماميه، ص 122 و پانويس 1، چاپ شده در  و معتزله کالم الياقوت، ر.ک: ويلفرد مادلونگ، 57. دربارة کتاب

ميانه، ترجمه جواد قاسمی (مشهد: 1375).   سدههای در اسالمی فرقههای و مکتبها ويلفرد مادلونگ،
58. مدرسی، همان، ص 146، پانوشت 274.  



 



  
  
  
  
  
  
  

آيا هر پرسشي يک پاسخ دارد؟*  
تأملي در کتاب «معصوميت و تجربه»  

علياصغر سيدآبادي  
  

مرتضي خسرونژاد، يکي از جديترين پژوهشگران ادبيات کودک و نوجوان ماست که چه با نتايج 
پژوهشهايش موافق باشيم و چه نباشيم، نميتوانيم تالش ارزندهاش را ناديده بگيريم. او از سالها پيش 
که نقد و نظر در ادبيات کودک، محدود به متنهايي بود که صدق و کذب گزارههايشان را نام و شهرت 
نويسندهها تعيين ميکرد، نه جستوجوي محققانه و استداللهاي عقالني، به پژوهشهاي آکادميک 
توجه نشان داد و عليرغم ناديده گرفته شدن، بر آن پاي فشرده و راه دشواري را که آغاز کرده بود، ادامه 

داد.  
تجربه، مقصدي است در ميانه همين راه و کوششي براي تدوين نظريه ادبيات کودک  و معصوميت
که مؤلف کتاب، آن را «فلسفه ادبيات کودک» مينامد. خسرونژاد، عبارت «فلسفه ادبيات کودک» را 
براي معرفتي به کار ميبرد که ميتواند تمام پژوهشهاي نظري مربوط به حيطه ادبيات کودک و نيز 
يافتههاي اين پژوهشها را دربر بگيرد. (ص 1) او امکان استفاده از اين عبارت، براي معرفت مورد اشاره 
را در گرو گشودن اصليترين معضل نظري در اين حيطه، يعني تبيين «هدف» و «روش» ادبيات کودک 

ميداند. (ص 2)  
در اين کتاب، فلسفه همچون وسيلهاي براي تبيين ادبيات کودک در نظر گرفته شده است و تفکر 
فلسفي، راهي براي دست يافتن به تعريف، ويژگيها، اصول، مباني، مسايل، اهداف، روشها، محتواها و 

شيوههاي ارزشيابي ادبيات کودک معرفي ميشود. (ص 14)  
معصوميت و تجربه نيز مثل هر پژوهش ديگري، متکي بر پيشفرضها و تعريفهايي است و

براي دستيابي به نتايج مطلوب، از روش يا روشهايي پژوهشي بهره گرفته است که در نقد و بررسي آن، 
تجربه، به مثابه يک پژوهش  و معصوميت نميتوان به آنها بيتوجه بود. در اين مقاله، کوشيدهايم تا
مورد نقد و بررسي اجمالي قرار گيرد. با اين توضيح کراري که آن چه مطرح ميشود، بيش از آن که 

                                                 
* علياصغر سيدآبادي، «آيا هر پرسشي يک پاسخ دارد؟» منتشر شده در پژوهشنامه ادبيات کودک و نوجوان، پاييز 1383. 
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دربردارنده حکمهاي مطلق باشد، دربرگيرنده پرسشهايي است که ميتواند موضوع گفتوگو قرار گيرد؛ 
هر چند ممکن است به عادت مألوف زباني، گاهي لحن مقاله، تحکمي به نظر برسد.  

  
شفافيت و تکثر  

بسياري از پژوهشها و مقالهها و نقدها، چنان از «ادبيات کودک» سخن ميگويند که گويي با مفهوم 
واحدي روبهرويند که تمامي مخاطبان، از آن معنايي يکسان دريافت ميکنند. در حالي که «ادبيات 
کودک» حداقل در کشور خودمان، از حوزههايي است که هنوز تعريف مورد توافقي از آن به دست نيامده 

است.  
تعريف ادبيات کودک، با توجه به عنصر «ادبيت» (به تعبير کتاب، ادبياتگرايي) که در سالهاي اخير 
مورد توجه نويسندگان و مؤلفان اين حوزه قرار گرفته است، به نديده گرفتن مخاطب مفهوم ادبيات 
کودک ميانجامد و تعريف ادبيات کودک با توجه به مخاطب، عنصري فراادبي را در تعريف دخيل ميکند 
که خود بسته به شرايط اجتماعي و جغرافياي زماني و مکاني، متغير است. در چنين وضعيتي، تعريف 

دقيق، تعريفي «اين جايي و اکنوني» است.  
از اين بحث گذشته، نکتة مهم ديگري وجود دارد که معموالً ناديد گرفته ميشود. ما وقتي از مفهوم 
«ادبيات» سخن ميگوييم، گونهها و انواع مختلفي را مد نظر داريم که هر يک مشخصههايي ويژه دارند 
و حتي براي سليقههاي مختلف ادبي، جايگاه ويژهاي قايليم و هميشه پديدآمدن گونههاي جديد يا عبور 
از مرزهاي گونههاي پيش را ممکن ميدانيم، اما وقتي از ادبيات کودک سخن گفته ميشود، گويي در 
پايان تاريخ قرار داريم و پرونده آن تکميل است و تکليف همه چيز روشن. ضمن اينکه آن را مفهومي 

يگانه تلقي ميکنيم و طيف رنگين گونهها و سليقهها را در آن ناديده ميگيريم.  
گاهي اختالف نظرها و چالشهاي اساسي ما در ادبيات کودک، دقيقاً از همين جا ناشي ميشود که 
ميخواهيم تکليف همة طيفهاي متنوع ادبيات کودک را ذيل يک مفهوم روشن کنيم و نسخة واحدي 

براي همه انواع بپيچيم.  
به نظر من، هر بحثي دربارة ادبيات کودک، موکول به عبور از دو مرحله است: 1.  ارائه تعريفي از 
ادبيات کودک تا مخاطب بداند ما وقتي از اين مفهوم سخن ميگوييم، دقيقاً چه چيز يا چيزهايي 
مدنظرمان است و چه برداشتي از آن چيز و چيزها داريم؛  2.  پذيرش اين که آن چه ما ميگوييم، يک 

تعريف در کنار تعريفهاي ديگر و يک تلقي در کنار تلقيهاي ديگر است.  
اين «شفافيت و تکثر»، پيشنياز بحث دربارة ادبيات کودک است. اگر شفافيت نباشد، بحث بر مبناي 
سوءتفاهم پيش خواهد رفت و به سوي بيراههها. طبيعي است که در چنين وضعيتي، «فهم مشترک» که 

الزمة ارتباط است، شکل نخواهد گرفت. اگر هم تکثر نباشد، گفتوگو ممکن نخواهد شد.  
تجربه را بررسي کنيم، چه توصيفي از آن ميتوانيم به دست  و معصوميت حال اگر از اين منظر،
بدهيم؟ آيا وقتي در اين کتاب، با «ادبيات کودک» روبهرو ميشويم، درمييابيم منظور از اين مفهوم دقيقاً 
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چيست؟ آيا روشن است که ادبيات کودک در اين متن، ناظر به چه چيزهايي است؛ فقط به گونههاي ادبي 
مثل شعر و داستان اشاره دارد يا به هر متني که مخاطب آن کودک باشد؟ آيا به تفاوت گونههاي مختلف 
توجه شده است؟ آيا کتاب ادعا دارد که دستاوردهاي اين پژوهش، به تمام گونههاي ذيل مفهوم ادبيات 

کودک قابل تعميم است؟ و آيا....  
البته، در البهالي متن کتاب، مستقيم و غيرمستقيم به برخي از اين پرسشها و پرسشهايي از اين 
دست پاسخ  گفته شده است و يا ميتوان از متن، پاسخ برخي از اين پرسشها را استخراج و استنباط 

کرد، اما پرسشهاي بدون پاسخ نيز کم نيست.  
  

تصويري از يک برداشت  
اساسيترين مفهومي که در پژوهشهاي مربوط به ادبيات کودک بايد تعريف شود، همين «ادبيات 
کودک» است. از اين مفهوم، در پژوهش مورد بررسي ما، اگر چه تصويري روشن ارائه نشده، ويژگيهايي 
از آن در البهالي سطور کتاب ارائه شده است که ميتوان از آن تصويري ـ  هر چند نه کامل ـ استخراج 
کرد؛ تصويري که خود ميتواند مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد. زيرا اين تصوير ـ که تصوير برداشت 
خسرونژاد از ادبيات کودک است ـ در نتيجه پژوهش بسيار تأثيرگذار است و اگر در اين تصوير، تغييري 
ايجاد شود، احتماالً نتايج پژوهش نيز دگرگون ميشود؛ چرا که هر پژوهشي بر اساس تعاريفش از مفاهيم 

اساسي و روشي که انتخاب کرده، سامان مييابد.  
خسرونژاد، در بخشي از فصل اول با عنوان «ويژگيهاي ادبيات کودک»،  بحث مهمي را ميگشايد 

که تعريف ادبيات کودک، بدون اتکا به آن ممکن نيست؛ او حضور «کودک» را در اين مفهوم ميکاود.  
او در اين بخش کوتاه، تالش ميکند با آوردن نقل قولهايي از کارشناسان و پژوهشگران، توصيفي 
از رابطه بين نويسنده و خواننده به دست دهد که به نظرش آفرينندة مسائل نظري ويژهاي است که به 

ماهيت مستقل فلسفه ادبيات کودک، اعتبار ميبخشد. (ص 32)  
خسرونژاد از اين بحث که اهميت آن بر کسي پوشيده نيست، به نتيجهاي دست پيدا ميکند که در 
آن ميتوان به ديده ترديد نگريست. او مينويسد: «ادبيات کودک، در ماهيت خويش، آموزشي است. آن 
گاه که يکي از اين دو، بزرگسال و ديگري کودک است و آن گاه که يکي از اين دو، بزرگسال و ديگري 
کودک است و آن گاه که فرد بزرگسال، عاطفه و انديشه خويش را به گونهاي طراحي شده و هدفمند بر 
کودک عرضه ميدارد، فرآيندي پديد ميآيد که به گونهاي گريزناپذير، ماهيتي آموزشي دارد». (ص 33)  
خسرونژاد در اين سخن کوتاه، ضمن اين که به صراحت بر «آموزشي بودن» ادبيات کودک پاي
ميفشارد، تلقي خود را از ادبيات کودک نيز به اشاره بيان ميکند. در واقع، او ادبيات کودک را فرآيندي 
ميداند که طي آن، فردي بزرگسال، عاطفه و انديشه خود را به گونهاي طراحي شده و هدفمند، به کودک 

عرضه ميکند.  
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دربارة اين سخن، دو پرسش ميتوان طرح کرد؛ آيا اين تلقي از ادبيات کودک ـ که به اشاره بيان 
شده ـ قرين به واقعيت است؟ و آيا به فرض قرين به واقعيت بودن، ميتوان از آن نتيجه گرفت که 

ادبيات کودک در ماهيت خود آموزشي است؟  
او در اثبات سخنان، تعريف دکتر سيف را از «آموزش» ميآورد و مينويسد: «بنابر تعريف سيف 
(1379) آموزش در معناي جامع خود عبارت است از «هر گونه فعاليت يا تدبير از پيش طرحريزي شدهاي 

که هدف آن آسان کردن يادگيري در يادگيرندگان است».  
او ادامه ميدهد: «همانگونه که مشهود است، تعريف آموزش تا حد زيادي مبتني بر مفهوم يادگيري 
است و بنابراين، درک کامل مفهوم آموزش نيز بر درک کامل اين مفهوم مبتني است». او سپس 
يادگيري را تعريف ميکند: «يادگيري به فرآيند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاري که 

حاصل تجربه است، گفته ميشود و نميتوان آن را به حالتهاي موقتي [...] نسبت داد».  
و بعد نتيجه ميگيرد که آموزش فعاليت يا تدبيري از پيش طرحريزي شده است که هدف آن،

آسانسازي وقوع تغيير نسبتاً پايدار، در رفتار و يا توان رفتاري [...] است. (ص 33)  
در اين تعريف، «از پيش طرحريزي کردن»، با هدف «آسان کردن وقوع تغيير نسبتاً پايدار»، به 
عنوان ويژگيهاي آموزش ذکر شده است. اما در تعريف تلويحي خسرونژاد از ادبيات کودک، به تغيير 
نستباً پايدار هيچ اشارهاي نشده است. به عبارت ديگر، به فرض اين که بپذيريم، ادبيات کودک فرآيندي 
است که طي آن، فردي بزرگسال عاطفه و انديشه خود را به گونهاي از پيش طرحريزي شده، به کودک 
عرضه ميکند، آيا هدف احتمالي ديگري جز «آسان کردن وقوع تغيير نسبتاً پايدار» نميتواند مد نظر 

باشد؟ آيا هدف نميتواند صرفاً «سرگرمي» و «دادن لذت» باشد؟  
خسرونژاد براي نقل و قولهايي از چمبرز متوسل ميشود که به صراحت، تأييدکننده ديدگاهش 
نيستند، اما با تفسير و تأويلهايي که خود آن را باريکبيني مينامد، اين نقل و قولها را مؤيد ديدگاهش 

معرفي ميکند. (ص 34)  
او از دو نقل قول زير، به عنوان مؤيد ديدگاه خود،  استفاده ميکند:  

«در کتاب مؤلف ارتباطي با يک خواننده ميآفريند که اين ارتباط براي کشف معناي متن آفريده
ميشود [...] براي رسيدن به اين مقصود، يک مؤلف، گاهي آگاهانه، گاهي نه، تصويري از خود و 
تصويري از خوانندهاش ميآفريند. خوانندة خود را ميسازد، همچنان که خود دوم خود را ميسازد و 
موفقيتآميزترين مطالعه آن است که اين خودهاي آفريده شده مؤلف و خواننده، بتوانند توافق کامل 

بيابند». (چمبرز 92: 1995) (ص 34)  
«ما بايد به دقت بکوشيم خواننده مستتر در يک کتاب را آشکار سازيم. اما پيش از آن، مفيد خواهد 
بود اگر فنون اصلياي را که به وسيلة آنها مؤلف، لحن رابطه با خوانندة مطلوب خود را بنا مينهد، مورد 
بررسي قرار دهيم. فنوني که با توجه به اهميت ويژهشان در ادبيات کودک، مؤلف ميتواند به وسيلة آنها 
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خواننده را به گونهاي به درون متن بکشد که وي نقش پيشنهادي را بپذيرد و به الزامات درون متن وارد 
شود». (ص 94) (ص 35)  

خسرونژاد در استداللش براي ربط دادن نقل قول او به موضوع آموزش مينويسد: «.... به ناگزير 
يکي از نتايج اين ارتباط و مطالعه، تغييري در زاويه ديد و نگرش کودک مطالعهکننده است». (ص 34) 
همچنين، در توضيح نقل قول دوم مينويسد: «.... ميتوان استنباط نمود که بنابر باور چمبرز اين فنون 
آگاهانه از سوي مؤلف انتخاب ميشوند و براي به درون متن کشاندن کودک و در نهايت تأثير بر او به 
کار ميروند». (ص 35) و سپس نتيجه ميگيرد: «پس نگارش ادبي براي کودک، هدفي دارد و آن موافق 
کردن خواننده با نويسنده ـ و در واقع تغيير نگرش او ـ است و براي رسيدن به اين هدف نيز نويسنده 
طراحي ميکند و آگاهانه به سوي آن گام برميدارد. الزم به يادآوري است که باور به ناخودآگاه بودن 
فرآيند آفرينش ادبي نيز در نهايت و به ناگزير «تغيير خواننده را پس از مطالعه اثر» نميتواند ناديده 

انگارد». (ص 35)  
در جملة پاياني اين بند، اگر چه به صراحت از آموزش سخني نميرود، لحن جمله چنان است که 
گويي «تغيير خواننده پس از مطالعه اثر»، خود به تنهايي براي اثبات آموزشي بودن ادبيات کودک کفايت 
ميکند. در حالي که پيشتر خوانديم که «طرحريزي شدن از پيش» به قصد «تغيير نستباً پايدار» از 
ويژگيهاي آموزش است. به هر حال در ديدگاه خسرونژاد، دايره آموزش چنان وسيع است که همة 
فعاليتهاي انساني را ميتواند دربرگيرد. در اين دايره وسيع مسافرت، معاشرت، صلح و جنگ و همه چيز 
آموزش است، اما اگر از اين «معناي موسع» درگذريم و منظورمان را از آموزش محدودتر و دقيقتر کنيم، 
آيا در ديدگاه خسرونژاد خدشهاي وارد نکردهايم؟ تازه، اين در حالي است که پذيرفته باشيم ادبيات کودک، 
فرآيندي است که طي آن، بزرگسال عاطفه و انديشه خويش را به گونهاي طراحي شده و هدفمند، به 

کودک عرضه ميدارد. به نظر ميرسد که اين تعريف، خود با مشکالتي روبهرو باشد.  
اول اين که آيا آفريننده ادبيات کودک، صرفاً بايد بزرگسال باشد؟ آيا کودک يا نوجوان نميتواند 
ادبيات کودک و نوجوان بيافريند؟ ما نمونههاي بسياري ديدهايم که نوجوانان يا کودکاني براي نوجوانان و 
کودکان ديگر شعر گفته يا داستان نوشتهاند. آيا اينها را نميتوان ادبيات کودک ناميد؟ به نظر من در اين 
داوري، از نکتهاي غفلت شده و در تعريف ادبيات کودک، به جاي متمرکز شدن روي متن و مخاطب، به 
آفريننده توجه بيشتري شده است. در حالي که آفريننده ميتواند هر کسي باشد. ضمن اين که نسخه 
واحدي براي آفرينش آثار ادبي پيچيده شده است؛ به اين معني که تصور شده است، همه نويسندگان و 
شاعران در آثارشان براي کودکان، عاطفه و انديشه خود را به صورت هدفمند، به مخاطب خود عرضه 

ميدارند.  
نخست اين که آفرينش ادبي، فعاليتي کامالً فردي و شخصي است و ما نميتوانيم به طور دقيق 
دربارة آن سخن بگوييم و امکان اين که شيوههاي آفرينش آثار بسيار متفاوت باشد، وجود دارد و بعد اين 
که چگونه ميتوانيم اثبات کنيم که الزاماً آفرينش ادبي براي کودکان، هدفمند و از پيش طرحريزي شده 
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است؟ آيا ممکن نيست کسي بدون طرحريزي قبلي، اثري بيافريند؟ براي نمونه از اين دست کتابها 
اشاره کرد و بعد آيا بين ژانرهاي مختلف، از نظر آفرينش تفاوتي  عجايب سرزمين در آليس ميتوان به
وجود ندارد؟ آيا توليد يا آفرينش يک متن غيرداستاني که ميخواهد موضوعي خاص، مثالً تاريخ يک 
دوره را ارائه بکند، با خلق يک شعر تفاوتي ندارد و اصطالح «طرحريزي از پيش» براي توصيف هر دو 

مناسب است؟  
  

پرسش نخستين  
تجربه، هدف خود را کوشش براي تدوين «فلسفه ادبيات کودک» ميداند. در اين  و معصوميت
کتاب، مفهوم فلسفه با نظريه يکسان انگاشته شده است (ص 10) و در واقع، منظور از فلسفه ادبيات 
کودک، معرفتي است که تمام پژوهشهاي نظري اين حوزه و نيز يافتههاي اين پژوهشها را دربربگيرد. 
(ص 1) فلسفه ادبيات کودک بر اساس اين تعريف، راهي است براي دستيابي به تعريف، ويژگيها، اصول، 

مباني، مسايل،  اهداف، روشها، محتواها و شيوههاي ارزشيابي ادبيات کودک. (ص 14)  
او سه ويژگي براي فلسفه ادبيات کودک برميشمارد: «بومي بودن»، «ويژه بودن» و «توصيفي و 
تجويزي بودن». (ص 37) به عبارت ديگر، به نظر خسرونژاد «فلسفه ادبيات کودک، نميتواند به صورت 
انتزاعي و جهاني وجود داشته باشد و حتماً مقيد به عملي،  محلي و ملموس بودن است». (ص 36) اين 
فلسفه به طور مطلق وجود نخواهد داشت و داراي گرايش ويژه پردازنده خويش است (ص 37) و
همچنين، فلسفهاي تجويزي ـ توصيفي است؛ زيرا از يک سو مبتني بر توصيف کودکي و ادبيات کودک 
است و از سوي ديگر، به سوي ارزشگذاري بر روشهايي ويژه در آفرينش و عرضه اثر ادبي ميگرايد. 

(ص 37)  
خسرونژاد مسايل فلسفه ادبيات کودک را سه پارادوکس «جامعهپذيري ـ خالقيت»، «ادبيت ـ 
کودکيت» و «جهاني بودن ـ بومي بودن» ميداند (ص 31) و به نظر او، سؤالهاي مطرح در اين فلسفه، 
عبارتند از: هدف (اهداف) ادبيات کودک چيست؟ روش(هاي) آن کدام است؟ ادبيات کودک داراي چه 
محتواهايي است؟ و شيوههاي ارزشيابي و نقد آن کدام است؟ (ص 40) البته، او در پيشگفتار کتاب 

يادآوري ميکند که در اين کتاب، تنها به مقوله هدف و روش پرداخته شده است.  
پيشتر گفتيم که هر بحثي دربارة ادبيات کودک، موکول به تعريفي از اين مفهوم است. خالف 
بسياري از رشتهها و علوم که تعريف کلي و مورد توافق درباره آن وجود دارد، ادبيات کودک، از چنين 
تعريفي بيبهره است و دربارة «چيستي» آن بحث و چالش بسياري هست و تلقيهاي مختلفي از آن 
وجود دارد. بحث بر سر چيستي ادبيات کودک، خود موضوعهاي ديگري را نيز دربرميگيرد، اما پيش از 

آن که به هر موضوع ديگري پرداخته شود، بايد تکليفمان را با اين مفهوم روشن کنيم.  
اگر بخواهيم سؤالهاي مطرح فلسفه ادبيات کودک را دوباره مرور کنيم، به نظر من مهمترين و 
محوريترين پرسش اين است که ادبيات کودک چيست؟ و فلسفه ادبيات کودک، پيش از آن که به هر 
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پرسش ديگري پاسخ بدهد، بايد در جستوجوي پاسخ اين پرسش باشد. اما آيا اين پرسش فقط يک 
پاسخ دارد؟ و آيا ميتوانيم به يک پاسخ دست يابيم و همه را به پذيرش آن قانع کنيم؟ به نظر من، با 
توجه به خصلت ادبيات کودک، دستيافتن به چنين پاسخي بسيار دشوار و حتي ناممکن است. از سوي 

ديگر، بدون داشتن پاسخي براي اين پرسش، يافتن پاسخ پرسشهاي ديگر نيز با دشواري روبهرو ميشود.  
به عبارت ديگر، «فلسفه ادبيات کودک»، گزارههايي قطعي نخواهد داشت و بيشتر گزارههاي آن، 
شرطي و با اما و اگر روبهرو خواهد بود و همين ويژگي، باعث ميشود که در بحث از «چيستي ادبيات 
کودک»، پرسشهاي بسيار طرح شود و چالشهاي زياد به وجود آيد که پرداختن به پرسشهاي ديگري 

همچون هدف و روش، بدون توجه به آن ممکن نباشد. 
هر کسي که بخواهد به پرسشهايي چون هدف، روش، محتوا و... بپردازد، ابتدا بايد پاسخي براي 

«ادبيات کودک چيست»، دست و پا کند؛ پاسخي که ممکن است با پاسخ ديگري تفاوت داشته باشد.  
اگر از اين منظر نگاه کنيم، برخي از موضوعهايي که در بحث خسرونژاد، از آنها به عنوان پارادوکس 

ياد شده است، بيشتر امکاني براي انتخاب خواهد بود.  
خسرونژاد در بخش ويژگيهاي فلسفه ادبيات، خود به صورت تلويحي به اين موضوع اشاره کرده 
است. او در صفحة 37 «فلسفه ادبيات کودک» به مفهوم مطلق را ممکن نميداند و آن را داراي گرايش 
ويژه پردازنده خويش ميداند. به عبارت ديگر، ما به جاي «فلسفه ادبيات کودک»، با «فلسفههاي ادبيات 

کودک» روبهرو هستيم.  
اگر از اين زاويه نگاه کنيم، بر ويژگي سومي که وي براي فلسفه ادبيات کودک برميشمارد، خدشه 
وارد ميشود. او فلسفه ادبيات کودک را فلسفهاي تجويزي ميداند؛ زيرا معتقد است که به ارزشگذاري بر 
روشهايي ويژه در آفرينش و عرضه اثر ادبي کودک منجر ميشود. (ص 37) در حالي که اگر ما تنوع و 
تکثر در اين حوزه را به رسميت بشناسيم، به جاي استفاده از گزارههاي قطعي و تجويزي، از گزارههاي 

شرطي استفاده خواهيم کرد.  
  

تأمل در روش  
براي ارزيابي يک پژوهش، بررسي روش پژوهش، اگر مهمتر از بررسي تعريف مفاهيم و همچنين 
پيشفرضها نباشد، کم اهميتتر از آن نيست. دربارة روش، از دو منظر ميتوان به بررسي پرداخت. اول 
اين که آيا روش انتخاب شده، با موضوع و هدف پژوهش تناسب دارد و اين روش از اعتبار و روايي الزم 

برخوردار است يا نه؟ و دوم اين که آيا در عمل، پژوهش به الزامات آن روش وفادار مانده است يا نه؟  
چنان چه براي انجام پژوهشي، روش نامناسبي انتخاب شود، نتايج به دست آمده، اهميت چنداني 
نخواهد داشت. همچنين، اگر روش پژوهش به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، نتايج تحقيق گمراه کننده 
خواهد بود؛ زيرا روش، از يک سو انتخاب راه مناسب براي رسيدن به مقصد است و از سوي ديگر، ارائه 
معياري است براي نقد پژوهش و امکان ارزيابي و سنجش آن و نيز امکاني است براي گفتوگو درباره 
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موضوع و نتايج آن چيزي که در ساليان پيش، ادبيات کودک ما به شدت از آن رنج ميبرد و در سالهاي 
اخير، به همت پژوهشگراني چون محمد هادي محمدي و مرتضي خسرونژاد و عدهاي ديگر، اين ضعف 

رفتهرفته از پيکر ادبيات کودک ايران زدوده ميشود. 
تجربه، پژوهشي روشمند است و مهمتر از آن، روش خود را به صراحت اعالم کرده  و معصوميت
است تا امکان گفتوگو و مفاهمه درباره آن پديد آيد. از اين نظر، در حوزه پژوهشهاي ادبيات کودک، 

اين کتاب چيزي شبيه کيمياست.  
بر اساس اعالم پژوهشگر، اين پژوهش، پژوهشي کيفي است که روش تحليل اطالعات در آن 
«تجريدي ـ تأويلي» است. (ص 8) اين روش درکنار مزاياي بسيارش، با يک آسيب جدي روبهروست و 

آن، سنجش و ارزيابي اطالعات گردآوري شده است.  
ما در اين نوع پژوهش، اطالعاتي را از متون و منابع مختلف گرد ميآوريم و با تحليل آنها، به 
استنباطهايي ميرسيم و بر اساس آن، نتايجي به دست ميآوريم. طبيعي است که منابع ما در اين 
پژوهشها، منابع همارزي نيستند؛ برخي معتبرند و برخي نامعتبر، به برخي ميتوان استناد کرد و به برخي 
نميتوان. در چنين پژوهشي، ارزيابي متون و منابع نقش مهمي دارد. ما بايد متون و منابع معتبر را از 
نامعتبر تفکيک کنيم. همچنين، در يک متن و منبع بتوانيم سخن معتبر را  از نامعتبر جدا کنيم؛ زيرا در 
چنين پژوهشهايي استناد اهميت بسيار دارد و اگر سخني نامعتبر مورد استناد قرار گيرد، به نتايج 

نادرستي خواهيم رسيد.  
در اين نوع پژوهش، براي پيشگيري از اين آسيبها، بررسي و ارزيابي انتقادي متون و منابع الزم 
است. البته، اين بدان معنا نيست که خسرونژاد متون و منابع نامعتبر را پايه کارش قرار داده است، اما 
فقدان نگرش انتقادي و احتمال همارز پنداشته شدن منابع مختلف، به نظر ميرسد به پژوهش آسيب زده 

باشد.  
بررسي برخي از نقلقولهايي که خسرونژاد از کارشناسان ارائه کرده است، به اين احتمال دامن
ميزند. او در بخشي از کتاب، با نقل جمالتي از احمدرضا احمدي، به تأييد آموزشي بودن ادبيات کودک 
ميپردازد. او به نقل از احمدي مينويسد: «اکنون ميدانيم که شعر و قصه کودکان مترادف هستند. هر 
دو ميخواهند منطق عملي را از اشيا حذف کنند... شعر پاسخي است براي حقيقت ناديدني جهان که هر 
لحظه رخ ميدهد. حقيقتي که قابل رؤيت نيست. نويسنده کودکان اگر براي خويش رسالتي قائل است، 
بايد اين حقيقت [...] را براي کودکان فاش کند [...] اگر او از اين تأويل و تفسير غافل و عاجز باشد، 
الجرم به پند و اندرزهاي تهي پناه ميبرد. پس شاعران هستند که در روشنايي روز هم قادرند اين نور را 

[تأللو فخرآساي کرمشبتاب را] به کودکان بياموزند». (احمدي 12: 1373) ص 32  
خسرونژاد در حالي به اين سخنان استناد ميکند که گزارههاي احمدي ابطالپذير نيستند و بيشتر 
تجربههاي به شدت شخصي يک شاعراند که هيچ پشتوانه استداللي ندارند. به راستي، چگونه ميتوان 
اين گزاره را اثبات کرد که شعر و قصه کودکان مترادفاند و هر دو ميخواهند منطق عملي را از اشيا 
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حذف کنند؟ و حذف منطق عملي از اشيا، به چه معنايي است؟ و چگونه ميتوان از اين جمله که «پس 
شاعران در روشنايي روز هم قادرند تأللو فخرآساي کرم شبتاب را به کودکان بياموزند»، آموزشي بودن 
ادبيات کودک را استنباط کرد؟ آيا اين جملههاي شاعرانه و در عين حال زيبا را ميتوان پايه صدق و 

کذب يک گزاره علمي قرار داد؟  
فارغ از اين که بخواهيم درباره نقل و قولهاي کتاب، خود دست به داوري بزنيم، فقدان ارزيابي 
تجربه، انکار کردني نيست. البته، بايد به اين نکته هم اشاره کنيم که لزوم  و معصوميت انتقادي منابع
بررسي انتقادي، فقط به منزله ضعف منابع نيست. چون نقل قولي که مثال آورديم، از نويسنده و شاعري 

ايراني بود، بدين معنا نيست که نقل قول صاحبنظران غيرايراني نيازي به ارزيابي انتقادي ندارد.  
در صفحة 38 کتاب، از قول پيتر هانت، چنين آمده است:  

«ادبيات کودک با تئوريزه کردن خود به عنوان شاخهاي از يک ساختار اساساً نخبهگرا ـ يعني ادبيات 
ـ بنابر اعتقاد بسياري ماهيت مستقل خود را زير سؤال برده است. از طرف ديگر، اگر به عنوان شاخهاي از 

تعليم و تربيت تلقي شود نيز به آزادي خود پشت پا زده است». (46: 1995)  
خسرونژاد اين جمالت را براي طرح موضوع پارادوکس «ادبيت ـ کودکيت»، نقل کرده است. در 
حالي که چنين پارادوکسي، اساساً در يگانه انگاشتن مفهوم «ادبيات کودک» و ناديده گرفتن تنوع و تکثر 

ژانرهاي مختلف، ذيل اين مفهوم و پيچيدن نسخهاي واحد براي همه اين ژانرها ريشه دارد.  
اگر ما باور داشته باشيم که ادبيات کودک ـ چه همه متون خاص کودکان را ادبيات کودک بناميم و 
چه فقط متون ادبي خاص کودکان را ـ از انواع مختلفي تشکيل شده و سليقههاي مختلفي بر آن حاکم 
است، به راحتي نميتوانيم حکم بر «ادبيت» يا «کودکيت» يا «پارادوکس» اين دو بدهيم. بلکه در آن صورت 
تنوع تعريفها، ژانرها و.... با اما و اگرها راههاي مختلف و امکان انتخابهاي متفاوتي پيش رويمان ميگذارد.  

  
سخن آخر  

تجربه، تالش ارزشمندي است که به برخي از جديترين مسايل و موضوعهاي ادبيات  و معصوميت
کودک پرداخته است و توانسته راهي پيش پاي آن بگذارد.  

دربارة اين کتاب، از جنبههاي مختلف ميتوان سخن گفت و به گفتوگو پرداخت آن چه در اين 
مقاله آمده، حاصل تأملي کوتاه است. به قصد قدرداني از تالش خسرونژاد که به نظرم بهترين قدرداني از 

هر کتابي، نقد آن است.  
با اين همه، ذکر اين نکته را واجب ميدانم که در چنين بحثهايي، حرف آخر وجود ندارد و آن چه 

ذکر شد، بيشتر طرح پرسشهايي بود و امکان ورود در گفتوگويي سازنده.  





  
  
  
  
  
  

فهرست انتشارات مؤسسه خانه کتاب  
  

علي (ع)، سيدمهدي رضايي، 1358.   جهاد خطبه تفسير -
نوجوانان، م. معلم، 1358.  و کودکان براي نمايشي طرح چند همبستگي -

پنگ هوا، جن وي، مترجم: کاوند، 1359  .  طاووس، دو -
گردآورنده: مؤسسة نشر حـديث، طريقت، بهترين سالکان و حقيقت و حق عاشقان حق، عاشقان -

 .1372
گردآورنـده: مؤسسـة عليبنابيطالـب(ع)، اميرالمومنين فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -

نشر حديث، 1373. 
گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1373.  کتابت، و کتاب در حديث چهل -

گزيده غزليات يکصد و هيجده شاعر، محمد کارگرشورکي، 1373.  غزل، سراي -
مژگان محمديان، 1373.  عشق، دست ز نقشي -

گردآورنده: مؤسسة نشر حديث،1374.  (س)، زهرا حضرت گهربار سخنان از حديث چهل -
گردآورنـده: مؤسسـة نشـر مجتبـي (ع)، حسـن امـام فضـائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -

حديث،1374. 
گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  رضا (ع)، امام فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -

گردآورنـده: مؤسسـة نشـر حـديث، ، (س) زهرا حضرت فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -
 .1374

گردآورنـده: مؤسسـة نشـر ولـيعصـر (عـج)  ، حضـرت فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -
حديث،1374. 

گردآورنـده: مؤسسـة نشـر حـديث،  (ص)، اکـرم رسول فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -
 .1374

گردآورنده: مؤسسة نشر  ، کاظم (ع) موسي امام کلمات و فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -
حديث، 1374. 

گردآورنده: مؤسسـة  (ع)، سيدالشهداء حضرت مصائب و فضائل در آيه چهل پرتو در حديث چهل -
نشر حديث، 1374. 

گردآورنـده: مؤسسـة نشـر حـديث، ، عيسي (ع) حضرت مواعظ در آيه چهل پرتو در حديث چهل -
 .1374

گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  قرآن، سورههاي فضائل در حديث چهل -
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گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  رمضان، مبارک ماه فضائل در حديث چهل -
گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  قرآن، قرائت و تالوت آداب و فضائل در حديث چهل -

گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  نماز، آداب و فضائل در حديث چهل -
گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  عالم، و علم فضيلت در حديث چهل -

گردآورنده: مؤسسة نشر حديث، 1374.  غدير، و واليت در حديث چهل -
 .1375 کشور، کتابفروشيهاي و ناشران راهنماي -

فصلنامه، فهرست موضوعي کتابهاي منتشرشده در بهار1375، 1375.  -
فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده، تهيه و تنظيم: مؤسسة نمايشگاه- ،1375 پاييز کتابنامه -

هاي فرهنگي ايران 1375. 
فهرست موضـوعي کتـابهـاي منتشـر شـده، تهيـه و تنظـيم: مؤسسـة تابستان1375، کتابنامه -

نمايشگاههاي فرهنگي ايران 1375. 
فهرست موضوعي کتـابهـاي منتشـر شـده، تهيـه و تنظـيم: مؤسسـة ،1375 زمستان کتابنامه -

نمايشگاههاي فرهنگي ايران 1375. 
گزارشي از بخشهاي مختلف دوازدهمين نمايشگاه بينالملليکتاب تهران،  انديشه، رواق چلچراغ -

محمد هاشماکبرياني، 1378.  
ايران، فهرست ناشران فعال در سال1377،  1378.  ناشران راهنماي -

فرهنگي، شرح وظايف و شرايط احراز پسـتهـاي سـازماني وزارت فرهنـگ و مشاغل فرهنگنامه -
ارشاد اسالمي، تهيه و تنظيم: مرکز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني، زيرنظر: حميدرضا بهـروان ، در

2 جلد، 1378. 
فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1377، زيرنظر: احمد مسـجدجامعي،  نشر، کارنامه -

در 2 جلد به همراه نمايه، 1378. 
ايـران،کارنامـه نشـر، زيرنظـر: احمـد اسـالمي جمهـوري سـاله بيسـت کتابشناسـي مجموعه -

مسجدجامعي، در20 جلد، سالهاي1376- 1357، 1378. 
سيدمحمود نجاتيحسيني، مينا آراميده، 1379.  فرهنگ، و اطالعرساني -

به اهتمام: زيبا درفشه و معصومه صادقي، زيرنظر: بابک دربيگي،  انتظار، دانايي، هفتم،کتاب، برگ -
 .1379

بابک دربيگي، 1379.  رايانهاي، فضاي اجتماعي و اخالقي حقوقي، چالشهاي -
فرهنگي،1379. توسعه در اطالعرساني نقش بينالمللي همايش مقاالت چکيده -

ايران، فهرست ناشران فعال در سال1378،  1379.  ناشران راهنماي -
فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1378، در 2 جلد، 1379.  نشر، کارنامه -

اطالعرساني، به اهتمام: محمدعلي زکريايي، 1379.   مأخذشناسي -
بهاهتمام : ناصـرالدين غـراب، باهمکـاري : محمـدعلي اسالمي، اطالعرساني پايگاههاي معرفي -

حسني و جواد زکريايي، 1379. 
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به اهتمام: محمدعلي زکريايي، 1379. اطالعرساني، مراکز معرفي -
ميته کواکس، مترجم : مينا آراميده،  بهاهتمام : سيدمحمود نجاتيحسيني،  فرهنگ، و اطالعرساني -

ويراستار: ناصرالدين غراب، 1380.  
تهيه و تنظيم: محسن رضايي، علياکبـر عبدالحسـيني و زيبـا عدالت، دانايي، هشتم،کتاب، برگ -

درفشه، 1380.  
فـؤاد سـزگين،  تصـوف، عقايـد، فقـه، تـاريخ، حـديث، قرآني، علوم ، عربي نگارشهاي تاريخ -
،مصـحح: بهاهتمام: احمدرضا رحيميريسه ، مترجم: موسسهنشرفهرستگان، ويراستار: حکيمـه دسـترنجي
ــاري  ــا همک ــالمي ب ــاد اس ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ، انتش ــده ــران ارزن ، مه ــني ــدالکريم گلش عب

مؤسسةخانهکتاب، 1380.  
فؤاد سزگين، مترجم: سيد سعيد  کشاورزي، گياهشناسي، شيمي، کيميا، ، عربي نگارشهاي تاريخ -
فيروزآبادي، ويراستار: احمدرضا رحيميريسه ، انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي بـا همکـاري 

مؤسسةخانهکتاب، 1380. 
فؤاد سـزگين، متـرجم: دامپزشکي، جانورشناسي، داروسازي، پزشکي، عربي، نگارشهاي تاريخ -

مؤسسهنشرفهرستگان، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همکاري مؤسسةخانهکتاب، 1380. 
فؤادسزگين، مترجم: مؤسسـه نشـر فهرسـتگان، انتشـارات وزارت شعر، عربي، نگارشهاي تاريخ -

فرهنگ و ارشاد اسالمي با همکاري مؤسسة خانهکتاب، 1380.  
تهيه و تنظيم: محمد رنجبـري، باهمکـاري: ،(1379 – 1370) هفتاد دهة در نشرکتاب تحوالت -

عليمحمد نياکان، 1380.  
فرهنگـي، "کتـاب و فنـاوري توسـعه در اطـالعرسـاني نقش گردهمايي دومين مقاالت چکيده -

اطالعات" 26-25 بهمن ماه 1380، تهيه و تنظيم: دبيرخانة همايش ، 1380.  
ايران، فهرست ناشران فعال در سال1379،  1380.  ناشران راهنماي -

مترجم: سمانه مشتاقي، زيرنظر: محمد  ارتباطات، و فرهنگ بخش 1999 يونسکو آماري سالنامه -
رنجبري، 1380. 

گرباود ، مترجم : غالمرضا اليقي، 1380.   رايت)، پديدآورنده (کپي حقوق الفباي -
فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1379، در 2 جلد، 1380.  نشر، کارنامه -

عليرضا پورممتاز ، شهره مدرسيتهراني، زيرنظر: محمد رنجبري، 1380.   کاغذ، -
ارتباطات، نگاهي بـه برخـي از تحـوالت کتـاب، کتابـداري و  و اطالعرساني در چند گاهشماري -

ارتباطات،تدوين : پرويز راسخنيا، زيرنظر : مهدي تقوي، ويراستار: کاظم حافظيان رضوي، 1380.  
.1380 فرهنگي، توسعه در اطالعرساني نقش همايش اولين مقاالت مجموعه -

:  وهـرز نوروزپـورديلمي، بـا بـه اهتمـام اطالعـات، فنـاوري و اطالعرساني نمايشگاه دوره هشت -
همکاري: فيروزه اکبريان و کورش ميرسعيدي،1380. 

مترجم : داريوش مطلبـي، زيرنظـر : وهـرز کتاب، بينالمللي استاندارد شمارة ) دستنامه ISBN) -
نوروزپورديلمي، 1381. 
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عمليات پيش از چاپ، شهره مدرسي تهراني، عليرضا پورممتـاز، بـا همکـاري: کتاب، آمادهسازي -
مهدي صداقت پيام، حسين درخشان، زيرنظر: محمد رنجبري، 1381.  

کتاب، هنر نمايهسازي به انضمام استانداردهاي ايزو، شهره مدرسي تهرانـي، عليرضـا آمادهسازي -
پورممتاز، حسين درخشان، ويراستار: سعيد بهشتي، زيرنظر: محمد رنجبري، 1381.  

  .1381 کتاب، اطالعرساني -
غالمرضا اليقي، 1381.   اسالمي، کشورهاي در نشر و طبع حق -

مرتضي شفيعي شکيب، 1381.   بينالمللي، و ملي مقررات و قوانين مولف حق از حمايت -
ايران، فهرست ناشران فعال در سال1380،  1381.  ناشران راهنماي -

رهيافتها، چالشها، ايران، در کتاب نشر حقوق بررسي تخصصي همايش مقاالت و سخنرانيها -
زير نظر : مرتضي شفيعي شکيب، 1381.  

فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1380، در 3 جلـد بـه همـراه نمايـه، نشر، کارنامه -
 .1381

غالمرضا اليقي، 1381.  صنعتي، پيشرفتة کشورهاي در کپيرايت -
ايران، فهرست ناشران فعال در سال1381، 1382.  ناشران راهنماي -

فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1381، در 3 جلـد بـه همـراه نمايـه، نشر، کارنامه -
 .1382

و "کتـاب عنـوان بـا فرهنگـي توسعه در اطالعرساني نقش گردهمايي دومين مقاالت مجموعه -
تهيه و تنظيم: دبيرخانة همايش، 1382.   اطالعات، فناوري

1372، تهيـه و تنظـيم: 11 آبـان اولين دورة هفته کتاب جمهوري اسالمي ايران، 4 تـا اول، برگ -
محسن رضايي، علياکبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، 1383.  

1375، تهيـه و 13 آبـان چهارم، چهارمين دورة هفته کتاب جمهوري اسالمي ايـران، 7 تـا برگ -
تنظيم: محسن رضايي، علياکبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، 1383.  

اولين دورة هفته کتاب جمهوري اسالمي ايران،  19 تا 25 آبان 1373، تهيه و تنظـيم: دوم، برگ -
محسن رضايي، علياکبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، 1383.  

1377، تهيـه و 16 آبـان ششمين دوره هفته کتاب جمهـوري اسـالمي ايـران، 9 تـا ششم، برگ -
تنظيم: محسن رضايي، علياکبر عبدالحسيني و زيبا درفشه، 1383.  

مقالهها، گزارشها و نکتههايي دربارة کتاب به انضمام کتابشناسي کتاب، سـيد فريـد کتاب، جنگ -
قاسمي، 1383.  

پيشرو، ساختار دولت شبه مدرن طلسم توسعه، محمد رضايي، 1383.   جهان -
زير نظر: محمد رنجبري، 1383.  ايران، کتابفروشان راهنماي -

زيرنظـر : سـعيد حبيبـا،  هنري، و ادبي مالکيت حقوق بررسي ملي همايش مقاالت و سخنرانيها -
مرتضي شفيعيشکيب ، 1383.  

سيد فريد قاسمي، در3 جلد ، 1383.  هفته، کتاب فهرست -
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فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1382، در 3 جلـد بـه همـراه نمايـه، نشر، کارنامه -

 .1383
عليرضا پورممتاز، 1383.   فارسي، رايانهاي محيط جامع طرح کليات -

تاريخ نشريههاي ادواري حوزه کتاب در ايران، سيد فريد قاسمي، 1383.  کتابگزار، مطبوعات -
1383، تهيـه و 24 ارديبهشـت هفدهم، هفدهمين نمايشگاه بينالملليکتاب تهـران14 تـا حضور -

تنظيم: محسن رضايي، زيبا درفشه، 1384. 
فهرست ناشران و کتابفروشان فعال در سـالهـاي ،1383 ايران کتابفروشان و ناشران راهنماي -

1380 تا ،1382، به اهتمام: مجتبي تبريزنيا، 1384. 
فهرست ناشران و کتابفروشان فعال در سـالهـاي ،1384 ايران کتابفروشان و ناشران راهنماي -

1381 تا 1383 ، 1384. 
فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1383، در 3 جلد، 1384.  نشر، کارنامه -

پلکرک برايد، مترجم: غالمعلي طبرسا، 1384.   اروپا، در انساني منابع مديريت -
گردآورنده: ساير محمدي، 1384.  نقد، نقد -

1383 تـا 1385، فهرسـت ناشـران فعـال در سـالهـاي ايران کتابفروشان و ناشران راهنماي -
شهريور 1385، فهرست کتابفروشيهاي ايران، فهرست ناشران الکترونيک، 1385. 

فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1384، تهيه کنندگان: ونوس رضايي  نشر، کارنامه -
خجسته، آزاده نظربلند و...،  در 4 جلد به همراه نمايه، 1385. 

فهرست موضوعي کتابهاي منتشر شده در سال1384، در 3 جلد، 1385.  نشر، کارنامه -
عبدالعي دستغيب ، به اهتمام: عليرضا قوجه  ، ادبي) انتقادي جستارهاي و نقد (گفتارها دريچه از -

زاده، در2 جلد، 1386.
جاللالـدين موالنا والدت سال هشتصدمين بزرگداشت بينالمللي همايش سخنرانيهاي خالصه -

زير نظر: غالمرضا اعواني، با همکاري مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفه 1386.   رومي، بلخي محمد
محمـد جاللالدين موالنا والدت سال هشتصدمين بزرگداشت بينالمللي همايش مقاالت خالصه -

زير نظر: غالمرضا اعواني، 1386.   ، رومي بلخي
سازمان جهاني شابک، متـرجم : داريـوش موسيقي، و کتاب بينالمللي استاندارد شماره راهنماي -

مطلبي، ويراستار: حسين مختاري معمار، 1386.
خيام، طربخانه يار احمد رشيدي، رساله سلسله الترتيب خطبه تمجيد ابن سـينا، بـا حکيم رباعيات -

مقدمة عبدالباقي گولپينارلي و رحيم رضا زاده ملک، با همکاري انتشارات ميراث مکتوب، 1386.  
فهرست موضوعي کتابهاي منتشـر شـده در سـال1385، زيرنظـر : علـي شـجاعي نشر، کارنامه -

صائين، به اهتمام: داريوش مطلبي، ونوس رضايي خجسته در 4 جلد به همراه نمايه، 1386. 
  .1386 ، کتاب نقد و نقد کتاب -

پرويز راسخنيا، 1386. زمان، گذر در گرافيک -
(بهار 1386)، 1386.   ايران اسالمي جمهوري فصل کتاب جايزه دوره اولين گزارش -
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بـهاهتمـام : منـوچهر اعتصـامي، پروين تولد سال يکصدمين نکوداشت کنگره مقاالت مجموعه -
اکبري ، 1386. 

بهاهتمام : محمد دانشگر، با همکـاري انجمـن مولوي، داستانپردازي همايش مقالههاي مجموعه -
علمي زبان و ادبيات فارسي 1386.  

کتاب، مطالبي از روزنامهنگاران حوزة کتاب، به اهتمام: حسين نوروزي، هومن بابک،  خبرنگار من، -
نگار پدرام، سيدمرتضي مرتضايي، سيد جواد حسين نصر، 1386.  

بهاهتمام : عبدالحسين طالعي، با همکاري کتابخانة موزه و مرکز اسـناد مجلـس بهارستان، هديه -
شوراي اسالمي، 1386.  

فهرست ناشران، کتابفروشيها، چاپخانهها، صحافيها، ليتوگرافيهاو... زيرنظر:  ايران، نشر مرجع -
اکبر ثقفيان، بهاهتمام : داريوش مطلبي، 1387.  

زيرنظر:  ايران، فارسي ادب و زبان ترويج انجمن سراسري گردهمايي نخستين مقاالت مجموعه -
 .1387 محقق، مهدي مقدمه: دکتر فرد، ميرباقري علياصغر دکتر

علي اوجبي، 1387.  موالنا، -
زيرنظر: دبيرخانه جشنواره نقـد کتاب)، نقد جشنواره نخستين برگزيده مقاالت برتر (مجموعه نقد -

کتاب، 1387. 
زير نظر: دبيرخانه جشـنواره نقـد کتاب)، نقد جشنواره دومين برگزيده مقاالت برتر (مجموعه نقد -

کتاب، 1387.  
  
  
  

  


