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ـکتاب
خــلج ٬مــنصور ٬نـمايشنامهنويسان ايـران )از
آخوندزاده تـا بـيضايي(  ٬نشـر اخـتران ٬تـهران

بــديهي است کـه نـخستين نـمايشهايي کـه
ت فرنگي داشـتند
بهـاينـترتيب عرضه شدند
اصلي ِ
ّ
مثل نمايشنامههاي مـوليِر بـا اجـراي مـزينالدوله

 ٢٢٣ ٬١٣٨١صفحه ٬تصوير.
بازي سرگرمکننده فردي يا جمعي
نمايش در معناي ِ

نقاشباشي فرنگ ديده .اما وضع همواره به هـمين
ِ

در ايـران سـابقه دراز دارد و در شکـلهاي سـنّتي

صــورت نــماند و خـود ايـرانـيان نـيز کـمکم بـه

هـمچون شـبيهخوانـي ٬تـعزيه ٬خـيمهشببازي٬

نمايشنامهنويسي روي آوردند کـه مـيراز فـتحعلي

ن ّق الي ٬پردهداري ٬تخت حوضي و مانند اينها رواج

آخــــوندزاده )١١٩٠ش١٢٥٧-ش( نــخستين و

داشته است .پيشينه صورت مکتوب برخي از آنها

پـيشگام آنـان است .آخـوندزاده ٬کـه در قـفقاز بـا

نيز بـه چـند قـرن پـيش مـيرسد؛ امـا نـمايش و

نمايش اروپايي آشنا شـده بـود ٬چـند نـمايشنامه

اروپــائي آن از
نــــمايشنامهنويسي در مـــفهوم
ِ

مولير و گوگول تأليف کرد و عمًال
تحت تأثير آثار ِ

آشنائي ايران بـا اروپـا و رفت و آمـد ايـرانـيان بـه
ِ

هنرمندان بعد از او ٬برافراشته و استوار شد تـا در

رهاوردهاي نيمه دوم عصر قاجار به بعد و از نتايج

پي بنايي را ريخت که تدريجًا ٬به همت استادان و

ـکشورهاي اروپايي است .ناصرالدين شاه هم ٬کـه

روزگار ما به صورت هنري اصيل و صاحب منزلت

ايراني عالقهمند به نمايش است ٬بر
اولين شهريار
ِ
اثر سفر اروپا با نمايش و بهاصطالح »تياتِر« آشـنا

در اين ميان ٬سهم برخي از نمايشنامهنويسان٬

شد و اولين نمايشها ٬به تشويق و با حمايت او٬

بهويژه آنان که خود دستي در هـنرپيشگي و اجـرا

ابتدا به طور مخفيانه و دور از چشم عامه مردم ٬در

درـصــحنه داشــتند ٬بس نــظرگير است .کسـاني

تاالر دارالفنون به روي صحنه آمد .شـايد ايـن کـه

همچون مـيرزا آقـا تـبريزي ) سـرگذشت اشـرفخان

نمايش در ايران بهصورت »هنر خواص« درآمده و

حاـکم عربستان  ٬طريقه حکـومت زمـانخان بـروجردي ٬

اين خصوصيت را تا کـنون کـمابيش حـفظ کـرده

حکايت عاشق شدن آقا هاشم خلخالي  (...٬که عـمدتًا

است نتيجه همين سابقه باشد.

تحت تأثير آخوندزاده بوده است؛ ميرزا احمدخان

درآمد.

١٩٢

تازههاي نشر

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

١٩٣

ـکــمالالوزاره ) حـاجي ريـايي خـان  ٬اوسـتاد نـوروز

شکورزاده ٬ابراهيم ٬دوازده هزار مثل فارسي و
سي هزار معادل آنـها  ٬انـتشارات آسـتان قـدس

قديم و حکام جديد ٬عشق در پيري(... ٬؛ حسن مقدم

رضوي ٬مشهد  ٬١٣٨٠سيزده ١١٣٨ +صفحه٬

)جعفر خان از فرنگ آمده (...٬؛ گـريگوريقيکيان کـه
منحـصرًا بـه مـوضوعهاي تـاريخي مـثل تـراژدي

فهرست واژهها.
ـکتابنامه٬
ِ
زبان فارسي زبان شعر و َم ثَل و لطيفه است .شايد
بتوان بيگزافه گفت که هيچ يک از زبانهاي قديم و

افشين  ٬تراژدي کمبوجيه  ٬آرش تيرانداز مـيپرداخت؛

جديد عالم در اين زمينه به زبان فارسي نميرسد.

سيدعلي نصر که تئاتر نصر را در خـيابان اللهزار راه

مردم ٬هر روز و در هـر مـورد ٬بـيشتر مـنويات و

انداخت و دهها نمايشنامه عمومًا کمدي مـثل سـه

خواهر خجول  ٬عروسي اجباري  ٬طـلبکار و بـدهکار...

تمس ک به شعر و مثل بـيان
انديشههاي خود را با ّ

ميکنند .از اين رو ٬اهل علم و ادب ٬از ديرباز ٬به

تـئاتر

ـگردآوري امثال و اشعاري که مَ ثَل سـاير گشـته و

هستند ٬و نامآوران معاصر از جمله علي نصيريان

شايد اولين اديبي که به گردآوري امثال فارسي

ـکه بـازيگر هـم هست ٬غـالمحسين سـاعدي کـه

و تدوين آنها پرداخته ميرزا محمد هبلهرودي باشد

روشـــي تـازه در نـمايشنامهنويسي پـديد آورد و

ـکه در سال  ١٠٥١کتابي بهنام جامع الـتمثيل تأليـف

بيشتر از هر نويسـنده ايرانـي نـمايشنامه نـوشت٬

ـکــرد .پس از او ٬چــند تــن ديگـر نـيز هـمچون

اـکبر رادي که از جواني به نـمايشنامهنويسي روي

محمدصادق صادقي اصفهاني )در دانشنامه شاهد (٬

آورد و امروزه از افتخارآفرينان ايـن رشـته هـنري
است ٬بـهمن ُف ـرسي کـه َس ـبکي نسـبتًا نـامأنوس

و امــــيرقلي امــــيني )در هـــزار و يک ســخن(

پينهدوز ٬ـ(...ـ؛ مؤيدالممالک فکـري ارشـاد ) حکـام

بـيشتر تــرجـمه کـرده استـ؛ ارسـالن پـوريا کـه

نوشت؛ عبدالحسـين نـوشين کـه گـردانـنده

فردوسي بود و نسلي از هنرپيشگان تـربيتشده او

داشــت ٬عــباس نــعلبنديان کــــه در نـوشتن و

وارد زبان محاوره شدهاند همت گماشتهاند.

مجموعههايي از امثال بـه دست دادنـد تـا ايـنکه
شادروان علياـکبر دهخدا با امثال و حکم  ٬در چهار

رسمالخط هم به راه خود ميرفت چنان کـه مـثًال

جلد ٬صورت نسبتًا جامعي از امثال و اصطالحات

»لطفًا« را »لطـفن« مـينوشت ٬و ٬بـاالٔخره ٬بـهرام

و مانند آنها عرضه کرد .اما ٬صـرف نـظر از کـتاب

بيضايي که گل سرسبد اين مجموعه پربار و سازنده

ـکوچه اثر شاملو که ناتمام ماند ٬جاي يک فرهنگ

است.
طبعًا هنرمندان ديگر هم ٬نظير صادق هدايت٬

جامع حاوي امثال فارسي همچنان خالي بـود تـا
ِ
زماني که مرحوم دکتر ابراهـيم شکـورزاده )مـتولد

ميرزاده عشقي ٬ذبيح بهروز ٬رضـا کـمال شـهرزاد٬

 ١٣٠٣در تربت حيدريه که دو سال پيش روي در

بــيژن مــفيد ٬اسـماعيل خـلج در »جـايگاه بـلند

نقاب خاـک کشيد( کتاب دوازده هزار مثل فارسي ...را

نمايشنامهنويسي فـارسي« نـقش و سـهم سـازنده

تأليف و عرضه کرد که شش هـزار مـثل بـيشتر از

دارند که آـگاهي از آن مستلزم مطالعه کتابي است که

امثال و حکم دارد.
دکتر شکورزاده ٬که سالها در دانشکده ادبيات

با حوصله و دقت فراهم آمده است.
ع .روحبخشان

فردوسي مشهد تدريس کرده ٬از جواني به
دانشگاه
ِ

١٩٤

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

ـتازههاي نشر

امثال فارسي وگردآوري آنها توجه يافت و ٬ضمن

فــرهنگستان زبــان و ادب فــارسي اجــرا شــد.

تدريس و کارهاي عـلمي ديگـر ٬چـند کـتاب بـه

دستاوردهاي اين طرح در شورايي مرکّب از مجري

فارسي و فرانسه در اين زمينه تأليف و منتشر کرد و

آن ٬دکتر ماندانا صديق بهزادي ٬و دکتر عليمحمد

نشان داد که در زمينه امـثال فـارسي پـژوهشگري

حقشناس ٬احمد سميعي )ـگيالني( ٬عـلياشـرف

صاحب تجربه و صاحب نظر است.

صـادقي و کـامران فـاني ٬طـي جـلسات مـتعدّ د٬

دوازده هزار مثل فارسي ٬ ...که به دقت تنظيم و

بررسي و درباره مـوا ّد آن اظـهار نـظر شـده است.

تدوين شده است ٬با »آب آباداني مـيآورد« آغـاز

مجري طرح دکتر ماندانا صديق بهزادي و جـميله

ميشود و با »يهودي که مفلس ميشود توي قباله

دبيري ٬در حـوزه ايـرانشـناسي و اسـالمشناسي٬

ـکهنهها ميافتد« پايان ميگيرد.ارزش کار مخصوصًا

دستيار او بود.

در اين است که ٬در هر مورد ٬يک يا چند معادل يا

دراين اثر ٬ناهماهنگيهاي ضبط اعالم )نامهاي

شاهد ٬که آنها هم غالبًا صورت مثل دارند ٬در شرح

اشخاص ٬اسامي جغرافيايي و تـاريخي( در زبـان

هر مثل نقل شده است و هرگاه که مثل برگرفته از

فـارسي و در مـتون و نـيز مـدخلهاي ابـزارهـاي

شعري بوده است نام شاعر و مصراعهاي پيش يـا

ـکتابشناسي نشان داده شده و ٬براي کاهش تشتّت

پس از آن در متن يـا در زيـر صـفحه آمـده است.

در ضبط اعالم ٬معيارهايي بـراي انـتخاب الگـوي

همچنين صورت تحريفشده مصراعهـا و ابـيات

مناسب و دستورالعملهايي پيشنهاد شده است.

نشان داده شده است.

مؤلف ٬در مقدمه ٬برخي مشکالت موجود در

ـکتابشناسي« نُـه صـفحهاي )شـامل بـيش از
»
ِ
مأخذ قديم و جديد( ٬فهرست آثار
دويست عنوان
ِ
ديگر مؤلف )هشت عنوان ٬از جمله عقايد و رسوم
مردم خراسان  ٬افسـانههاي عـاميانه خـر اسـان بـه زبـان
فرانسه  ٬مواعظ و ِحکم سعدي با ترجمه و معادلهاي

ضبط اعـالم اشـخاص در مـنابع را بـه شـرح زيـر
برميشمارد:
صور نام اشخاص
 (١مالـک گزينش صورتي از َ

مشخص نشده است؛ مثًال در مورد گونههاي متعدّ د
ابوعليسينا  ٬بوعليسينا  ٬شيخالرئيس و پورسينا.

ِ
اصـطالحات عـلوم و مـعارف
فــرانســوي ٬فـرهنگ

 (٢نامها و القاب و عناوين متعدّ د جستجو را

اسالمي  ٬(...و »فهرست واژههـاي کـليدي« )در ٤٢

مــختل مــيکند .مــثًال مـعلوم نـيست کـه بـراي

صفحه( بر فوايـد و مـزايـاي کـتاب ٬کـه در واقـع

غياثالدين ابوالفتح داود بن محمد سلجوقي يا ابـومنصور

ـگنجينه امثال فارسي است ٬ميافزايد.

محمد بن احمد دقيقي بلخي به کدام بخش مدخل بايد
ع .ر.

رجوع کرد.
 (٣ترتيب و توالي ضبط کنيه و لقب بعد از نام

صديق بهزادي ٬مـاندانـا ٬بـا هـمکاري کـبري

اشهر متفاوت است؛ مانند فراالوي  ٬محمد بن موسي و

سلسلهسبزي ٬شيوهنامه ضبط اعالم  ٬فرهنگستان

فراالوي  ٬ابوعبداهلل محمد بن موسي.

زبان و ادب فارسي ٬تهران  ٢٩١ ٬١٣٨١صفحه.

 (٤ضبط نامهاي يوناني و رومي گاه به شکل

شيوهنامه ضبط اعالم حـاصل طـرحـي است کـه در

رايج اسالمي و گاه به صورت ملفوظ در زبان مبدأ

تازههاي نشر

اختيار شده است؛ مانند بطليموس و پتولمي.

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

١٩٥

وحدت )پـرهيز از پـراـکـندگي مـدخلها و اخـتيار

در اعالم جغرافيايي نيز مسائل زير مطرح است:

صــورت واحـد( ٬و ويـژگي )انـتخاب مـدخل بـه

 (١مالـک انتخاب مدخل بين دو صورت جديد

صورت خاص ٬مستقيم و بيواسطه( را در انتخاب

و قديم آن مشخص نبوده است .مـثًال ضـبط نـام

مدخلها مدّ نظر دارد.

شهرها و کشورهايي که پيشتر نام اسالمي داشته و

وي ٬درباره پيشينه ضبط نامهاي خاص ٬نتايج

سپس تغيير نام دادهاند به دو صورت قديم و جديد

حاصل از بررسي مـراجـعي چـون دايـرةالمـعارف

اختيار شده است؛ مـانند قـرطبه  /کـوردوا  ٬غـرناطه /

فارسي به سرپرستي غالمحسين مصاحب ٬دانشنامه

ـگراناد يا گرانادا.

جهان اسالم  ٬شيوهنامه ضبط اعالم انگليسي در فارسي ٬

 (٢اعالم جغرافيايي دو يا سه جزئي که جزئي

فهرست مستند اسامي مشاهير و مؤلفان و شماري ديگر

از آنها اسم جنس چون کوه ٬رود يا دريـاست ٬بـه

از نظاير آنها را ارائه داده و ضـعفها و کـمبودهاي

چند صورت مدخل شدهاند؛ مـانند سـيراف ٬بـندر /

آنهارا نشان داده است.
در تدوين شيوهنامه ضبط اعالم براي هـر يک از

بندر سيراف.
جغرافيائي ترکي و عربي دخيل
 (٣ضبط اعالم
ِ

در فارسي نيز مشتّت است.

درباره اعالم تاريخي مشکالت زير ديده شده
است:

مجموعههاـــ اعالم اشخاص )عرب ٬ايراني ٬ترک٬
تاجيک ٬هندي ٬يوناني و رومي(؛ اعالم تـاريخي
)خاندانها ٬سلسلهها ٬اقـوام و طـوايـف ٬فـرق و
مکاتب و طرايق ٬و رويدادهاي تـاريخي(؛ اعـالم

 (١کاربرد انواع عالمتهاي جمع )فـارسي و

جغرافيائي )تقسيمات کشوري ٬عـوارض طـبيعي٬

عربي(؛ مانند بـهمنيان  /بـهمنيها  ٬رقـابات  ٬مـرابـطين ٬

مســتحدثات و نــهادهاي اجــتماعي(ــــ بــاب

شهابيّون.

جداـگانهاي گشوده شده است.

 (٢برخي از اعالم تاريخي به صـورت جـمع

در تدوين قواعد ٬استانداردهـاي بـينالمـللي

فارسي و عربي مـدخل شـدهانـد؛ مـانند سـالجقه /

رايج در ضبط اعالم و در مجموع گرايشهاي غالب

سلجوقيان ؛ قرامطه  /قرمطيان.

با پذيرش موارد استثنا رعـايت و بـراي گـردآوري

(٣درباره مداخل خاندانهاي حاـکم از وندهاي
)پسوند ان  ٬پيشوندهاي آل  ٬ابن  ٬ابي و بني(
ـگوناـگون
ِ

دادهها از منابع معتبر فارسي ٬ترکي و عربي استفاده
شده است.

استفاده شده است؛ مانند آل عامر /بنيعامر /ابيعامر.

ثريا پناهي

 (٤در عنوان وقايع تـاريخي نـيز نـاهماهنگي
توالي اسم جنس وجود دارد؛ مـانند

اعـالميه لنـدن/

لندن ٬اعالميه.
مؤلف پس از بيان مشکالت موجود در شيوه
ضبط اعالم به مدخلهاي کتابشناختي ميپردازد.
نياز مراجـعهـکـننده ٬
وي رعايت اصول ضروري نظير ِ

عبداللهي ٬منيژه ٬فرهنگنامه جـانوران در ادب
پارسي  ٬انتشارات پژوهنده ٬تهران ٢ ٬١٣٨١ج٬
 ١٢٠٤صفحه.
اين مجموعه دوـجلدي با مقدمهاي آغاز شده است

١٩٦
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ـتازههاي نشر

ـکه حاوي اطـالعات مـختصر در بـاب تـاريخچه

مؤلف ٬با اين بـخشبنديها ٬خـود را مـختار

دايــرةالمـعارفنويسي ٬دايـرةالمـعارف در جـهان

دانسته است کـه در مـوارد ضـروري بـه بـحث و

اســالم ٬دايــرةالمـعارف و فـرهنگهاي فـارسي٬

تحليل و توضيح مطلب بپردازد و مقيّد به رعايت

جانوران و عـجايبنامههاست .مـؤلف ٬در بـخش

متون زير از جمله منابع نـويسنده در تـدوين
ِ
مقالهها بوده است :تعليقات و يادداشتهايي بر اوستا ٬

اين مجموعه و روش تحقيق و تدوين هـر مـقاله

از جــليل دوسـتخواه؛ پـژوهشي در اسـاطير ايـران ؛

اختصاص داده است .جانوراني که در اين مجموعه

مجموعه مقاالت ماهيار ّنو ابي ؛ اساطير و فرهنگ ايران ؛

در جلد اول )آـ ــش( ـ آهو ٬اسب ٬استر ٬باز ٬ببر٬

ـکــارنامه اردشـير بـابکان ؛ مـتون تـفسيري فـارسي

بز ٬بلبل ٬بلدرچين ٬بوزينه ٬پرستو ٬پشـه ٬پـلنگ٬

تأليفشده تا قرن پنجم هجري؛ نهجالبالغه صبحي

تذرو ٬تَز )صعوه( ٬تيهو ٬جغد ٬چرغــچرخَ ٬چرز٬

صالح؛ لمعه در فقه؛ کيمياي سـعادت ؛ سـوادـاالعـظم ؛

چکاوک ٬حواصل ٬خر ٬خرس ٬خرگوش ٬خروس٬

حــــيوة الحــــيوان ؛ نــــزهتنامه ؛ نــفايسـالفــنون ؛

خفاش ٬خوکُ ٬د ّر اجَ ٬ر نگ ٬روبـاه ٬زنـبور ٬سگ٬

ـکشــفـالمــحجوب ؛ رســاله قشـيريه ؛ تـاريخ بـلعمي ؛

دايـرةالمـعارفهاي ايـرانـي ٬مـجموعههاي ويـژه
پاياني مقدمه ٬قسمتي را به توضيح شـيوه تـدوين

مدخل شده است به شرح زير است:

سمور ٬شاهين ٬شتر ٬شترمرغ ٬شغال ٬شير.

در جــلد دوم )طـــي( ـ طــاووس ٬طــوطي٬
عقاب ٬عنکبوت ٬غُرم ٬غَليواژ ٬فاخته ٬فـيل ٬قـفا٬
قمري ٬کبک ٬کبوتر ٬کـرکس ٬کـرم ٬کـژدم ٬کـالغ٬
ـکلنگ ٬گاو ٬گـراز ٬گـربه ٬گـرگ ٬گـنجشک ٬گـور٬

اختصار معمول فرهنگها نباشد.
ايجاز و
ِ

فرهنگ ايران باستان ؛ زرادشتنامه ؛ زند وهومن يسـن ؛

مجملـالتواريـخ ؛ شـاهنامه و ديـوانهـاي بسـياري از
شعرا.
منابع ارجاعي در پـانوشت هـر صـفحه آمـده
است.
سهيال غضنفري

ـگوزن ٬گوسفند ٬مار ٬ماهي ٬مرغابي ٬مـلخ ٬مـور٬
موش ٬ميش ٬نهنگَ ٬و َر شان ٬وزغ ٬هدهد ٬يوز.

شرح هر مدخل در پنج بخش زير آمده است:

رساله بيان بديع  ٬مـيرزا ابـوطالب فـندرسکي٬

متنهاي قبل از اسالم؛ معارف و مـتون اسـالمي؛

بــهـکـوشش مـريم روضـاتيان ٬دفـتر تـبليغات

قـصص و داسـتانها؛ زيـباييشناسي و آرايـههاي

اسالمي ٬اصفهان (٨+١٩٢+٢٤) ٢٢٤ ٬١٣٨١

ادبــي؛ جــلوههاي گـوناـگـون خـارج از مـباحث

صفحه.
مؤلّف اين رساله ٬ميرـابوطالب فندرسکي ٬در قرن

خواب و رؤيا ٬ستارهشناسي ٬زيستگاه.

يازدهم و اوايل قرن دوازدهم هجري ميزيسته و

چهارگانه مذکور شامل خواص پزشکي و دارويي٬
هر بخش خود به تقسيمات فرعيتري منقسم

فرزند جاللالدّ ين ميرزابيگ ٬نواده يـا خـواهـرزاده

است .مــثًال ٬در بــخش اول ٬ريشــه واژگــاني٬

ميرفندرسکي بزرگ و شاـگرد مح ّمدباقر مـجلسي٬
مح ّمدباقر محقّق سبزواري و آقاحسين خوانساري

نوشتارهاي اوستايي ٬نوشتارهاي پهلوي درج شده
است.

بوده است .ميرـابوطالب صاحب تأليفات متعدّ دي

تازههاي نشر

در علوم ديني ٬ادبـي و ريـاضي است .در مـقدّ مه

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
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١٩٧

مــطو ل
ترجمهـگونهاي است از بخش بيان و بـديع
ّ

شــده است ٬از جـمله رسـاله مـجمع البـحرين )بـه

ِ
تـلخيص خـطيب قـزويني( اثـر سـعدالدّ يـن
)شرح
ِ
تفتازاني .اين رساله بـه نـام شـاه سـليمان صـفوي

فــارسي ٬در عــروض و قـافيه( ٬نگـار خـانه چـين ٬

مـصح ح ٬تـرجـمه
مصدّ ر شـده است .بـه نـوشته
ّ

سـاقينامه  ٬غـزوات حـيدري  ٬تـحفة العـالم  ٬مـنشآت.
همچنين مؤ ّل ف ٬در ضمن رساله بيان  ٬از چند اثـر

ابــوطالب تــرجــمهاي است آزادـــ گـاه عـيني و

مـصحح بـه آنـها
ديگر خود ياد کرده که در مقدّ مه
ّ

تصر فـــ و حذف و اضـافات
جزءبهجزء و گاه با ّ
مترجم چندان است که آن را ميتوان اثري مستقل

اشاره نشده است ٬از جمله نوادر الجواهر  ٬بهارستان

بهـشمار آورد.

خيال  ٬تقويم که ظاهرًا جزئي از نام کتاب است ٬شرح

متن رساله با مقدّ مه مؤلّف در حمد خداونـد٬
نعت رسول اـکرم ٬صلي اهلل عليه و آله و س ّل م ٬مدح

سه مورد اخـير مـحتمل است عـناوين بـرخـي از

شاه سليمان صفوي ٬ذـکر ابواب کتاب ٬و تـعريف

منشآت وي باشد.

اولي )در
علم بيان و بديع آغاز شده و سپس مقاله ٰ

مصح ح ٬بهجز اين رساله ٬از شانزده اثر ديگر او ياد
ّ

عوامل  ٬صيدگاه  ٬بهارستان اقبال  ٬و هفت کـوکب  ٬کـه

ايــن کــتاب بــا ابـياتي از مـير ابـوطالب )در
مـعرفي رسـاله و
مـصحح )در
مناجات( و مقدّ مه
ّ
ّ
شواهد ٬سبک نگارش ٬نسخههاي خطّ ي ٬و روش

فصل تشبيه ٬استعاره ٬کنايه( به عـلم بـيان ٬و
سه
ِ
مــحسنات مـعنو ّي ه٬
مــقاله ثــانيه )در دو قســم
ّ
ِ
فن بديع اختصاص يافته است.
محسنات لفظيّ ه( به ّ
ّ
مــؤ ّل ف ٬در فـصلي مشـبع ٬تـقسيمات جـالبي از

فهرست عام اعالم و فهرست منابع اين تحقيق آمده

اجزاي تشبيه و اغراض آن آورده و سپس از هجده

است.

قسم تشبيه ٬سيزده قسم استعاره ٬و سه قسم کنايه

تــصحيح آن( آغـاز شـده و ٬پس از مـتن رسـاله٬

در متن هر سه نسـخه خـطّ ي مـورد اسـتفاده
مصح ح ٬نام اين رساله بيان ضبط و فقط ٬در نسخه
ّ
اساس ٬کلمه بديع در باالي سطر افزوده شده است.
در اين تصحيح ٬نام کتاب ٬در ضمن مقدّ مه مؤ ّلف٬

ضـمن
)هــر يک در چــند قســم فــرعي( و ٬در
ِ
مــحسنات کـالم ٬از سـيـو هشت قسـم صـنعت
ّ
معنوي و هجده قسم صنعت لفظي )برخي در چند

قسم فرعي( يـاد کـرده و فـصلي مشـبع در انـواع

مـصحح و
بهصورت بيان ]ـو[ بـديع و ٬در مـقدّ مه
ّ
روي جلد ٬بهصورت رساله بـيان بـديع آمـده است.

شـعري و اقسـام آن و ذـکـر بـعضي اصـطالحات

البتّه علم بيان و بديع هرـدو مـوضوع ايـن رسـاله

پرداخته است.

فـن بـديع را
است؛ امّ ا ٬از آنجا که علماي بـالغت ِّ

تابع علم بيان دانستهاند ٬ممکن است افزودن کلمه
ِ
ه
ب
ه
خاص
ـــ
ه
رسال
اين
نام
به
»بديع«
ـصورت رسـاله
ّ
ِ
ِ
بيان بديع ـــ اصالت نداشته باشد.
رساله بيان مير ابوطالب ٬که در يک مقدّ مه و دو
مقاله و يک خاتمه تبويب شده ٬به تصريح مؤ ّلف٬

جناس آورده و ٬در خاتمه کتاب ٬به مبحث سرقات

مصح ح ٬تا
نثر کتاب ساده ٬روان ٬و ٬به نوشته
ّ
حدودي متأثّر از زبان عربي است که با شواهـدي
منظوم و منثور به فـارسي و عـربي هـمراه است.
مطو ل و سرودههاي مـؤ ّلف و
بيشتر اين شواهد از ّ

معاصران او انتخاب شده است.

در تصحيح از سه نسخه خطّ ي به شـرح زيـر
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استفاده شده است  (١نسخه کتابخانه ملّ ي مـلک٬

مـصحف تـعديد٬
تـعديل )ص ٬١٦٨سـطر آخـر(
ّ

شکسته نستعليق ٬مو ّرخ  ٬١٠٩٩قديمتر و کاملتر
از دو نســخه ديگـر )نسـخه اسـاس(؛  (٢نسـخه

مـصحف
شــباقةـاالعـداد )ص ٬١٦٨سـطر آخـر(
ّ
سياقةـاالعداد ٬خطيئه )ص ٬١٧٤سطر ١؛ ص٬١٨٥

ـکتابخانه مجلس شوراي اسالمي ٬نستعليق ٬مو ّرخ

مـصحف
ســطر  ١٢و ١٣؛ ص ٬٢١٩ســطر (١٦
ّ

١١١٣؛  (٣نســــخه کــتابخانه آيتاهلل روضــاتي

حطيئه ٬برون رفتن )ص ٬١٧٧سطر  (١١به جـاي

)اصــفهان( ٬نســخ ٬بــيتاريخ ٬داراي افـتادگي از

برون رفتي ٬خـلل وزن در يک مـصراع )ص٬١٩٧

آخر.ــدر تصحيح شـواهـد عـربي نـيز ٬از
مـطو ل و
ّ

ســطر  ٬(١٤آيــانتر )ص ٬٢٠١سـطر (٣ـ؟ ٬تـاج

جــامع ـال ّش ـواهـد بـهرهجويي شـده است .در پـايان
مقدّ مه ٬تصوير نمونهاي از صفحات نسخ خ ّط ي ٬و
ّ
عـال مه مـح ّمدباقر
دســتخط ّ
تــصوير اجــازهنامه
االول  ١١٠٢بــراي
مـــجلسي مــو ّرخ  ٢٤ربــيع ّ
ميرـابوطالب و با ستايش بليغ از او درج شده است.
برخي از اشـتباهات کـتابـــ کـه بـيشتر آنـها

ـکيکاوس )ص ٬٢٠٧سطر  (٨به جاي تاج کاووس.
همچنين امالي که از )ص ٬٥٣سـطر ١٠؛ ص٬٥٦
سطر آخر؛ ص ٬١٧٧سطر  (١١به جاي کاز يا کـز٬
معويه )ص ٬٧٩و چندين جـاي ديگـر( بـه جـاي
معاويه ٬کهاي )ص ٬١٤٤سطر  (٥به جاي کاي.
در فهرست عمومي اعالم ٬نقايصي بـه شـرح

ظــاهرًا چـاپي استـــ بـه ايـن شـرح است :بـيع

زير ديده ميشود.

)ص ٬١٣سطر مـاقبل آخـر( بـه جـاي بـديع ٬بـخ

ــ بسياري از اعالم ٬از جمله رستم )ص ٬(٥٥حاتم

)ص ٬١٤سطر آخر( به جـاي بـخش ٬جـملهبدني

)ص ٬(٥٥نوشيروان )ص ٬(٥٥ابـنسينا )ص٬١٢٥

)ص ٬١٥سـطر (١٣بـه جـاي جـملهبندي ٬غـربيه

 ٬(١٣١ابوالفتح بستي )ص  ٬(١٢٨اردوان )ص ٬(١٢٩

)ص ٬٢٥سطر دوم پانوشت( به جاي غريبه ٬لهالل

ارسطو )ص ٬(١٣١افـالطون )ص ٬(١٣١صـمةبن

)ص ٬٤٣سطر  (٥به جـاي للـهالل ٬خـلل وزن و
معني در بيت ظهير تفرشي )ص ٬٤٧سطر  ٬(٦چو

عبداهلل )ص ٬(١٤٢ابوت ّمام )ص ٬(١٤٢ميرزا مح ّمد

شيرواني )ص ٬(١٥٠ ٬١٤٩معتصم باهلل )ص٬(١٥٣

شرر )ص ٬٥٦سطر  (٣به جـاي چـون شـرر ٬کـو

بشّار )ص ٬(١٧٦قرآن مـجيد )ص ٬١٨٩و چـندين

)ص ٬٧٧سطر  ٥و  (٦به جاي گو ٬سرور )ص٬٨٥

جاي ديگر( ٬حافظ )ص ٬(١٩٠يعقوب )ص٬(١٩٦

سطر  (٧به جاي سرود ٬پاسر )ص ٬١٠٠سـطر (١

يوسف ) ص ٬( ١٩٦ايّوب )  ٬( ١٩٦سلطان جاللالدّ ين

آخر( به جاي المر ّح ل ٬يک )ص ٬١٠٥سطر  ٬١١دو
بار( به جاي يکي ٬خلل وزن يک مصراع )ص٬١٠٨

ــ
امري القيس و مثنوي نگارخانه چين دو بار آمده
ٔ
است؛

سطر  ٬(٤شعر گويد )ص ٬١١٠سطر  (١بـه جـاي
شـاعر گويد ٬تـويه )ص ٬١٤٣سـطر  (٢بـه جـاي

مطو ل شماره صفحات مربوط به متن و
ــ در ذيل ّ

پانوشت خلط شده است؛

توبه ٬چـين )ص ٬١٦٢سـطر (٦بـه جـاي چـنين٬

ــ ذـکر طرفه )ص ٬(٣٧عـ ّزت )ص ٬(١٢٣مـغاربه
)ص (١٩٤وجهي ندارد.

وــتـيره )ص ٬١٦٦ســطر  (١٠بــه جــاي وتـيره٬

ــ ضــبط بــعضي اعــالم مـانند » هـفت کـوکب «٬

المـرحل )ص ٬١٠١سـطر مـاقبل
بهـجاي پـاوسر٬
ّ

صـائب )ص ٬١٦٦سـطر  (٧بـه جـاي صــاحب٬

)ص ٬(٢٠٢نيامده است؛

تازههاي نشر

»مــح ّمد)ص(«» ٬بــدخشان« » ٬نگـار خـانه چـين «٬
»جامي« ٬در موضع نادرست الفبايي آمده است به
صورت »انشاي موسوم به هفت کوکب«» ٬حضرت
رسول است ص ّل ي اهلل عليه و آله«» ٬ـکوه بدخشان«٬
»مال جامي«.
»مثنوي نگارخانه چين«ّ ٬
جاي فهرستهاي مفيدي شامل اصطالحات٬
اشعار ٬آيات و احاديث نيز خالي است.
محسن ذاـکرالحسيني
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محلّ ه؛ بخش سوم )»ذـکر شعراي کازرون«( ٬شامل
شرح حال و نمونه شعر ٢٣تن از شاعران کازروني؛
بخش چهارم )»ذـکر قراي کازرون«(؛ بـخش پـنجم
)»حاالت شيراز«( ٬شامل خصوصيّات جغرافيايي٬

محالت شيراز ٬و ذـکر علما ٬بزرگان و
دروازهها و ّ
سلسلههاي مشهور هر مح ّله است.
آثار الرضا در همان سال تأليف به طريقه سنگي
صـدرالس ـادات در
به چاپ رسيده و مـنبع اصـلي
ّ

تأليــف ايـن کـتاب فـارسنامه نـاصري بـوده است.
الرضا )در تاريخ و جـغرافـياي کـازرون و
آثار ّ
صدرالس ـادات سـالمي کـازروني ٬بـه
شيراز(٬
ّ

موسي مط ّه ريزاده٬
ـکوشش زهرا خوشبويي ـ
ٰ

مصححين اين متن را بر اساس چاپ سنگي مذکور
ّ
آماده کردهاند و اشتباهاتي هم در آن ديده ميشود
ـکه ممکن است از چاپ قبل به آن راه يافته باشد.
مصححين دربـاره خـاندان٬
اين چاپ با پيشگفتار
ّ

نشر کازرون ّيه )مجموعه آثار فارسيپژوهي ٬(٢
تهران  ٨٢+١١٢+٣٠ ٬١٣٨١صفحه.

صدرالسادات و رابطه
ممدوحان ٬امالـک و تأليفات
ّ

سـيد مـح ّمدرضا
آثار الرضـا اثـري است مـنثور از ّ
حسـنـي حسـينـي سـالمـي کـازرونـي )ـ-١٢٧٧

خصوصيات نـثر )ويـژگيهاي امـاليي ٬صـرفي و
ّ

١٣٥٤قـ(ـ ٬شاعر و نويسنده عصر قـاجار ٬مـلقّب
الس ـادات« و مـتخلّص بـه »رضـا« ٬کـه
بـهـ»صـدر ّ

متن ٬تعليقات )شامل تـوضيحاتي دربـاره بـرخـي

او بـــا شــاعري و مشــروطيّ ت ٬و نــيز مــنابع٬

نحوي( و موضوعات آثار الرضا آغاز شده و پس از
اعالم ٬آيات ٬احاديث و اشعار( ٬نـمايهها )شـامل

نويسنده آن را در سـال ١٣٢٧ـق تأليـف و بـه نـام

نمايه واژهها ٬نامها و جايها( و کتابنامه )شامل

مح ّم دعليشاه مصدّ ر کرده است.
مؤ ّل ف ٬پس از مقدّ مهاي کـوتاه در ذـکـر وجـه

 ١٣٢کتاب و  ١٣مقاله( آمده است.
م .ذ.

تسميه و سبب تأليف ٬متن کتاب را به پنج بـخش
اصلي تقسيم کـرده است :بـخش ّاو ل ٬در بـيست
فصل ٬شامل شجرهنامه مؤ ّلف که به امـام صـادق

برهانـالمرتاضين  ٬شيخ علي بن محمد مشـهور
به شيخ علينقي اصطهباناتي ٬تحقيق و تصحيح

)عليه السالم( منتهي ميشود .شرح حال هريک از
آباء و اجداد مؤ ّلف در يک فصل آمده و فصل بيستم
به احوال مؤلّف اختصاص يافته و مبلغي از اشعار

مح ّمد هرتمني ٬مقدّ مه سيّد احساناهلل عظيمي٬

نشر مقيم ٬اصفهان  ٢١٤ ٬١٣٨٢صفحه.

وي در آن جاي داده شده است .بخش دوم )»فـي

برهانـالمرتاضين اثري است عرفاني به زبان فـارسي

حاالت کازرون«( ٬شامل خصوصيّات جغرافـيايي٬

ـکـه نـويسنده آن را ٬در عـهد صـفويّ ه ٬در دفـاع از

محالت و ذـکر علما ٬بزرگان و سلسلههاي مهم هر
ّ

عــارفان و صــوفيان و حــمايت از انــديشهها و
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آموزههاي عرفاني نگاشته است.

تصوف شرح شده است.
ّ

اين رساله مشتمل است بر ديباچهاي مختصر٬

صوفيه بـه
عنوان فصل چهارم »در ذـکر استناد
ّ

صـفات
تـصوف و بـرخـي از
تعريف و ذـکر منشأ
ِ
ّ
صوفيان اختصاص يافته است .نـويسنده کـوشيده

پنجم ٬از استناد سلسله ذهبيّ ه به امـام رضـا عـليه

است که در تأييد آراء خود به آيات قرآن و احاديث

خاتمه کتاب ٬حاوي ذـکر علمايي است که مشرب

السالم استشهاد کـند.
و
روايات معصومين عليهم ّ
ِ
وي ٬بــه اسـتناد احـاديث قـايل است بـه وجـود

تصوف و عرفان داشتهاند.
ّ

از برهان المرتاضين چهار نسخه در دست است:

جماعتي مخصوص به حمل و حفظ اسـرار ائـ ّمه

دو نسـخه در کـتابخانه آسـتان قـدس رضـوي بـا

مفص ل ٬پنج فصل و يک خاتمه .مقدّ مه به
مقدّ مهاي ّ

الس الم که بسيار کماند ٬اما قدر ايشان بزرگ
عليهم ّ

است و شأن ايشـان عـظيم .ايـن جـماعت هـمان
عارفان حقيقي هستند .مؤ ّل ف ٬مـانند سـيّد حـيدر
مـمتحن حـامل
آملي ٬شيعيان ر اسـتينـــ شـيعيان
ِ

اسرار ائ ّم هـــ را عارفان حقيقي دانسـته است .وي٬

الس ـالم« است .در فـصل
ائ ّم ه معصومينـــ عليهم ّ

بزرگان اين سلسله ذـکر شده است.
السالم ياد و نام
ّ
ِ

شمارههاي  ١٦٤٢٧و ٢٤٧٥٧؛ نسخهاي به شماره
 ٢٨٧در کتابخانه مسجد اعظم قم؛ و نسخهاي در
ـکتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع تهران به
شماره  .١٩٧تصحيح بر مبناي سه نسخه نخست
انجام گرفته و به همراه مقدّ مه احساناهلل عظيمي و

اصحاب ُصفّه و شيوه سلوک عملي آنان را سرمنشأ

فـهرستهاي مـنابع ٬آيـات و احـاديث و اسـامي

»صـفّه«
سلوک صوفيانه و واژه صوفي را مشتق از ُ

اشخاص به چاپ رسيده است.

تصوف را بر مبناي احـاديث مـعصومين
دانسته و ّ

مح ّمدجواد شمس

الس ـالم تـعريف کـرده و کـوشيده است تـا
عليهم ّ
صوفيان را مصاديق راستين اولياي الهي معرفي کند
ـکه در روايات به آنان اشاره شده است.
در فصل ّاو ل ٬با طرح بحثي رواييــفقهي ٬به

تحليل و تجويز صوت َحسن و تمييز آن از غنا و
موسيقي حرام پرداخته است .به بيان او ٬غنا و شعر
ِ

مذموم در شرع کالمي است که از روي لهو و لعب

پژوهشهاي ايرانشناسي )نامواره دکتر محمود
افشار(  ٬به کوشش ايرج افشار با همکاري کريم
اصفهانيان ٬جلد يازدهم )در بـر گـيرنده چـهل
مقاله( ٬بـنياد مـوقوفات دکـتر مـحمود افشـار
يزدي ٬تهران  ٧٠٦ ٬١٣٧٨صفحه.

بخوانند يا سخن لغوي است که هـيچ فـايدهاي از

پژوهشهاي اير انشناسي نام مجلد يازدهم و در اصل

قص ههاي
براي گوينده يا شنونده در آخرت ندهد يا ّ

شماره هفتاد و يکم از مجموعه انتشارات ادبـي و

دروغ يا مدح کسي که از براي اعتبار و جاه دنيا و يا

تاريخي موقوفات دکتر محمود افشار يزدي است.

نـيت و
مذ ّمت مؤمني باشد .حسن و قـبح آن بـه ّ
شر ـــ برميگردد.
قصد گوينده و شنوندهـــ خير يا ّ

پس از انتشار مجموعه ده جلدي نامواره دکتر محمود

فصل دوم به ذـکر و انواع آن اختصاص يافته و٬

در فـصل سـوم ٬بـرخـي از اصـطالحات و الفـاظ

افشار اينک دوره جـديد ايـن مـجموعه بـا عـنوان
پژوهشهاي اير انشناسي  ٬کـه دنـباله نـامواره است٬
چاپ و منتشر ميشود.

تازههاي نشر
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ايرج افشار ٬در مقدمه ٬دليل نامگذاري جديد را

همايون « )حسن ذوالفقاري(؛ »القاب اعيان شيراز در

اهميت و اعتبار جايگاه مطالعات و پـژوهشهاي

سنوات واپسين دوره قاجاري« )احـمد شـعباني(؛

ايرانشناسي ذـکر کرده و بر آن است کـه ايـنگونه

»مــوسيقي و سـماع در غـزليات شـمس تـبريزي

عناوين کار جستجو و دستيابي بـه مـوا ّد دلخـواه
عالقهمندان را آسان ميسازد .وي مقصود از چاپ

)پرويز البـرز(؛ »آثـار مـنسوب بـه آزاد بـلگرامـي«
)سيدحسن عـباس ٬از هـندوستان(؛ »شکسـپير و
ايران« )محمد کريم اشراق ٬از هلند(؛ »ـکتيبه پهلوي

اين مجموعه را اجراي ّنيت واقفـــ بررسي مـقام
سرزمين تـاريخي ايـران و مـخصوصًا جـغرافـياي

ـکازرون« )حسن حـاتمي(؛ »واژههـاي فـارسي در

تاريخي آنـــ نشان داده و اظهار داشـته است کـه

ترکي آذربايجاني« )ضياءالديـن صـدرزاده(؛ »چـند

قصد دارد نتايج پـژوهشهايي دربـاره هـر يک از

لغزش در پـهلوي خـوانـي« )چـراغـعلي اعـظمي

ايـران پـيش از اسـالم و دوره
دورههـاي تـاريخي
ِ

ســنگسري(؛ »جــاجرودنامه« )مـحمدحسنخان

اسالمي را در قالب مقالههايي بـه چـاپ بـرساند.

اعـتمادالسـلطنه ٬ايـرج افشـار(؛ »نـزع اسـتبداد و

مقالههايي که در مجموعه پـژوهش ايـرانشـناسي

واپسين تشنّجات آن« )بخشي از رساله جمالزاده

درج شده مستند است به منابع و مآخـذ مـعتبر و

در احوال پـدرش ٬سـيد جـمالالديـن اصـفهاني٬

روشي که پژوهشگران در تحقيق اختيار کـردهانـد

بهـکوشش سـيد عـلي آلداود(؛ »واژهنـامه گـويش

اهم حـوزههاي پـژوهشي در
روشي علمي استِّ .
مقالههاي جلد يازدهم به اين شرح است:

دامغاني« )حسـن ذوالفـقاري(؛ »ايـرانشـناسي در

ــ قلمرو زبان فارسي شامل مقالههاي ادبي و
زبانشناسي نـوشته مـحققان و ادبـاي افـغانستان٬
تاجيکستان و شبهقاره؛
ــ جســتارهاي پـژوهشي شـامل مـقالههايي
درباره تاريخ و جغرافياي تاريخي ايران؛
ــ گنجينه گذشته شامل متون کوتاه فـارسي و
اسناد و نوشتههايي از پيشينيان.

نَ ْم سه« )ايرج افشار(؛ »ـگويش اردستاني« )محمود
مولوي و مرتضي شفيعي اردستاني(.

پيوست جلد يازدهم ٬مجلد دوم مخزنالوقـايع

)شرح مأموريت و مسافرت فرخخان امينالدوله( تأليف
حسينـبن عبداهلل سرابي است که به کوشش کـريم
اصفهانيان وقدرتاهلل سروش زعفرانلو فراهم آمده
است.
ث .پ.

جلد يـازدهم ايـن مـجموعه بـدون فـهرست
مندرجات با مقاله »ـگفتار غـزالي در بـارگاه سـنجر
سلجوقي« تأليف ابـومحفوظالکـريم مـعصومي از

عباسي  ٬شيخ مح ّمدعلي مؤذّن خراساني٬
تحفه ّ
نشر انستک ٬تهران  ٥٥٦ ٬١٣٨١صفحه.

ديگر اين مـجموعه است» :سـال عـالم پـارسيان«

عب اسي از متون روائي ادبيــعرفاني است که٬
تحفه ّ

روايت ناقص از فصلي درباره سال عالم اثر ابومعشر

عصر ٬شيخ مح ّم دعلي مؤذّن خراسـاني ٬نگـارش
يافته است .تس ّلط عميق نويسنده بر متون عرفاني

ـکلکته هندوستان آغاز ميشود .از جمله مـقاالت
)ترجمه فارسي همايون صنعتيزاده( که ظاهرًا دو
منجم قرن نهم هجري است؛ »مثنوي سعد و
بلخيّ ٬

در اواسط دوره صفو ّي ه ٬به قلم عـارف پـرآوازه آن
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عين حال ساده و
و روائي ٬نثر پخته و استوار و در ِ

مهمترين مباحث ابواب دوازدهـگانه علم ٬زهد٬

روان او ٬آن را در زمره آثار پرـارزش زبـان فـارسي

ُص ــمت )سکــوت ٬خــاموشي( ٬جــوع و َسـ َهر
)شبزنــدهداري( ٬عـزلت ٬ذـکـر ٬تـوکّل ٬رضـا و

مفصل در پنج
اين اثر شامل ديباچه ٬مقدّ مهاي ّ

تسليم ٬موسيقي و شعر ٬وجد و غَشيَ ت ٬شـرايـط

تحميد باري تعالي و نعت رسـول اـکـرم صـلي اهلل
السالم سبب
عليه و آله و س ّلم و اهل بيت عليهم ّ

در اين ابواب ٬نکتههاي ُپ رمعني بسياري آمده
از جمله عالم حقيقي و متأـلّ ه عارفي دانسته شـده
ِ
است که از روي ريا و ُس معه جوياي علم نباشد و

جاي داده است.
فصل ٬دوازده باب و يک خاتمه است .ديباچه بـا
مسج ع و موزون آغاز شده و مؤ ّل ف ٬پس از
نثري
ّ

تأليف آن را بيان کرده است.

مريدي ٬و شرايط مرادي است.

زاهد حقيقي کسي است که طمع ثواب بـهشت و

مقدّ مه مشتمل است بر پـنج فـصل در مـعني

نجات از عقوبت دوزخ نداشته باشد .براي زهد نيز

تصوف و صوفي ٬وجه تسميه صوفي و عـالمات
ّ

مقرر شده است :زهد عوام که ترک حرام
سه وجه ّ

نبوت و
صوفيان ٬اعتقادات صوفيان درباره توحيدّ ٬
امامت و معاد ٬و استناد صـوفيان بـه ائـ ّمه اطـهار
السالم.
عليهم ّ
مؤلّف شريعت را لفـظ عـامّ ي دانسـته کـه بـر

حقيقتي واحد و ذومراتب اطالق مـيشود و ٬بـه

مـانند
اعتبار هر مرتبه ٬نامها و عـناوين مـتفاوتي
ِ
ظـاهر آن
تـصوف مـييابد.
طــريقت ٬حـقيقت و
ّ
ِ

فـضول
خــواص کـه تـرک حـرام و
است؛ زهــد
ّ
ِ
الخاص که
خاص
ّ
)=ـزيادتي( از حالل است؛ زهد ّ

پرهيز کردن از ما سوي اهلل است.
تسليم مرتبهاي باالتر و برتر از مرتبه توکّل و
رضا شمرده شده است؛ چون سالک ٬در تـوکّل و
رضا ٬هـنوز تـع ّل ق خـاطري دارد و بـه مـصلحت

حقيقت مجازًا شريعت خوانده ميشود که از قبيل

خـويش مـيانـديشد و ٬در مـرتبه تسـليم ٬تـعلّق
خاطري ندارد و متعلَّ ق خـود را مـتع ّل ق خـداونـد

خاص است.
اطالق لفظ عا ّم بر ّ
ِ

ميداند.

مؤذّن ٬در مبحث توحيد ٬از اوصـاف االشـراف

ابواب
خواجه نصير طوسي بسيار بهره گرفته و در
ِ
مراتب مردم در خـداشـناسي ٬اتّـحاد و وحـدت٬
ِ

شطحيات حالّج و بايزيد مطالبي از
تأويل و شرح
ّ

نبوت و
آن کتاب نقل کرده است .وي ٬در بحث از ّ
امامت ٬به بررسي ديدگاه کالمي شيعه پرداخته و٬
باب معاد ٬بر حفظ شريعت و عمل بـه احکـام
در ِ
شرع تأـکيد کرده است.
معرفي و
در پايان مقدّ مه ٬سلسله کبرويه ّ
ذهبيه ّ
بزرگان اين سلسله از جمله پير و مرشد مؤلّف
نام
ِ
ِ
ذـکر و به احترام ياد شده است.

مهم اين کتاب موسيقي و شعر
يکي از مباحث ّ

است .به بيان شيخ مؤذّن٬

»حقيقت ُحسـن و جـمال مـناسبت است و
ِ
هرچه متناسب بـاشد نـمونهاي است از آن
موزون مـتناسب نـيز
خوش
آواز
ِ
ِ
عالَ م .پس ِ
نشـانهاي است از آن جـهان« و سـبب مـيل
انســان بــه مــوسيقي »مــناسبتي است کـه
حقيقت آدمي را هست بـا عـالم قُ ـدس کـه
جهان ُح سن و جمال است«) .ص(٣٥٥
ِ

بيان اقاويل
نويسنده ٬در خاتمه ٬با
عنوان »در ِ
ِ

مباحث مه ّم ي چون حقيقت
صوفيّ ه در هر باب«٬
ِ
ات تج ّل ي و ظـهور ٬عـالم
مح ّمد ّي ه ٬عوالم و حضر ِ
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واقعات عرفاني را مطرح کـرده است.
مثال ٬و نيز
ِ
وي ٬با تس ّلط کامل بر متون عرفاني و روائي و نيز با

ديني و عرفاني پرداخت و ٬تا آخر عـمر پـدر ٬در

تــبحر کـافي در شـعر و ادب ٬اثـري ارزشـمند و
ّ

نجف اشرف ٬در خدمت او بود و ٬ضـمن سـير و

ـگرانقدر و کامًال محقّقانه پديد آورده و ٬براي رفع

سلوک عملي ٬در فراـگيري نکتهها و دقايق عـرفان

هرگونه شبهه ٬کوشيده است آراء عرفاني خود را با

نظري نيز از محضر او بهرههاي بسيار برد.

آيات و روايات مستند سازد.

جامع الکل ّّـي ات يگانهـاثر مکـتوب بـاقيمانده از
ا ّم ـسلمهـبيگم است که ٬به قـول خـود مـؤلّف ٬بـر

تــصحيح مــحقّقانه ايــن کـتاب ارزش آن را
دوچندان کرده است .در تصحيح ٬از شش نسـخه
چاپ سنگي استفاده و به منابع
خ ّط ي و دو نسخه ِ
و مآخــذ مــورد اســتناد نــويسنده مــراجـعه و

وي ٬در  ٬١١٥٨نزد پدرش به فراـگيري معارف

مــبناي مـباحث مـنظومه عـرفاني پـدرش ٬فـصل

الخطاب )قصيده تائيهاي به زبان عربي در بـيش از
مدون گشته است.
شش هزار بيت( ٬مرتّب و ّ

پــانوشتهاي ســودمندي ٬افــزوده شـده است.

ا ّم ـسلمه کوشيده است مطالب اين مـنظومه را

عبارات عربي که ترجمه آنها در متن نيامده ترجمه

بهاختصار به زبان فارسي ساده بـيان کـند .وي ٬در

شده است .در پايان نيز ٬بخشي از نورـالهدايه شيخ

شرح معاني عرفاني ٬بـه آيـات قـرآن و روايـات و

نجيبالدّ ين رضا تبريزي نـقل شـده است .آيـات٬

همچنين اشعار فارسي اسـتشهاد جسـته و احـيانًا

احــاديث ٬مـنظومهها ٬اسـامي اشـخاص ٬اديـان٬

مباحث کالم شيعه را مطرح کرده است.
برخي از
ِ

ـر ق ٬اسـامي امـاـکـن و بـالد٬
طوايف ٬سالسل ٬فِ َ
اسامي کتابها و نيز منابع تحقيق فـهرست شـده

در جامع الکل ّّـي ات  ٬مهمترين مباحث عرفاني در

بـيان ّاو ل» ٬در
چهارده باب »بيان« شـده است .در ِ

تحقيق معني الهوت« ٬از حقيقت وجود ٬صفات و

است.
م.ج .ش.

جامعـالکلّيّات  ٬ا ّم ـسلمهـبيگم نيريزي ٬تـصحيح

تعليقات مهدي افتخار ٬نشـر بـخشايش ٬قـم
و
ِ
 ٢٢٦ ٬١٣٨١صفحه.
ا ّم ـسلمهـبيگم ٬ملقّب به »دعا« ٬از بزرگترين زنـان
عارف قرن دوازدهم هـجري است .پـدر او ٬سـيّد
ِ
قطبالدّ ين مح ّمد حسيني نيريزي )وفات٬(١١٧٣ :

وحدت حق ٬نسبت خداوند با عالم٬
اسماء الهي٬
ِ
حقيقت علم خداوند و مرتبه ذات سخن به مـيان
آمده است؛ ا ّم ـسلمه ٬به پيروي از پدرش ٬هـرگونه
صفات خداونـد و مـمکنات را نـفي
اشتراـک ميان
ِ

ميکند .به گـفته وي ٬مـيان او و مـمکنات امـتياز

است بالاشتراـک معنوي و لفظي« .صفات الهي يا
حـمل
ذاتي ه است کـه رابـطه آنـها بـا ذات
صفات ّ
ِ
اولي است؛ يـا صـفات فـعليّه کـه
هُ َو ـهُ َو يا حمل ٰ

و جدّ مادرياش ٬شيخ عـلينقي اصـطهباناتي ٬از
ذهـبيه بـودند.
عــارفان بـزرگ و پـرآوازه سـلسله
ّ
دانستههاي ما درباره ا ّم سلمه محدود به اطّ العاتي

حـمل
حادث است و حمل آنها بر ذات خـداونـد
ِ
ذاتيه است
اشتقاق است .اسماء الهي نيز يا اسماء ّ
ذاتـي ه است؛ و يـا
ـکه حادث و مشـتق از صـفات ّ
اسماء فعليه که آن نيز حادث و مشـتق از صـفات

است که خود اودر جامعالکل ّّـي ات به دست داده است.

ـو
فعليه است .اسماء ذاتيّ ه و فعليه ٬به حمل هُ َو ـهُ َ
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يعني حمل اولي بر ذات حمل ميشوند.

ـگرفتار و در مقام فرقاند.

در بـيان دوم» ٬در تـحقّق عـالم جـبروت« ٬از
ظهور اسماء و صفات و تجلّيات الهي ٬بهويژه نور

از جامعـالکل ّّـي ات نسخههاي متعدّ دي در دست
مرکزي
است :نسخهاي به شماره  ٨٥٧در کتابخانه
ِ

جبروت ظهور کماالت اسماء و صفات الهي است

تهيه شـده؛ سـه نسـخه بـا شـمارههاي ٬٩٣١٣/٤

و روح مح ّم دي ٬سخن به ميان آمده و قوسين مُهر
نبوت شرح شده است .بـه نـقل او ٬تـحقّق عـالم
ّ
ـکه اجمالش صادر ّاول و همان نور مح ّمدي است و
تفصيلش تج ّل ي ثاني و روح مح ّمدي.

اهـدائـي سـيّ دمح ّمد
دانشگــاه تـهران ٬مـجموعه
ِ
مشکوة که ميکروفيلمي نيز با شـماره  ٥٦٣١از آن

 ٥٩٠٣و  ٨٦٠١/٦در کــتابخانه آيتاهلل مـرعشي؛

بيان سوم »در تحقيق عالم مـلکوت و تـجلّ ي

نسخهاي بـه شـماره رديـف  ٢٦١و شـماره دفـتر
 ٣١٧٢/٧در کتابخانه م ّل ي تـبريز؛ و دو نسـخه بـا

افعالي« ٬بيان چهارم »در تحقيق عـالم آثـار« ٬بـيان

شــمارههاي  ١٦/١و  ٢٤/٢در کــتابخانه خـانقاه

پنجم »در تحقيق عالم نـاسوت و حـقيقت انسـان
ـکامل« است .موضوع بيانهاي ششم تا دهم مبدأ و

احمديّه شيراز.

اين اثر ٬نخستين بار به کوشش وحيداالوليـاء

بـيان
معاد و سير نزولي و صعودي روح است .در ِ
يازدهم ٬از معرفت روح ٬عقل ٬نفس و بدن سخن

به صورت سـنگي )شـيراز  ١٣٥٢ق( چـاپ شـد.
مصحح از اين چاپ سنگي و از نسـخه کـتابخانه
ّ

بيان آخر ٬به اقسام سـالکان ٬طـرق
رفته و ٬در سه ِ

خــانقاه احـمديّ ه شـيراز بـهره بـرده و ٬افـزون بـر

ا ّم ـسلمه ٬سالکان را به چهار دسته تقسيم کرده

سيد قطبالدّ ين٬
و نيز شرح مختصر احوال و آثار ّ

 (١مجذوبان سالک که از جـذبه بـه حـقيقت

متعدّ ديـــ آيـات و اشـعار ٬کـتابها ٬اشـخاصـــ

سلوک و سير سالکان پرداخته شده است.
است:

رسيده و از خود فاني شدهاند؛ سپس ٬به امر الهي٬
به اين عالم باز ميگردند تا خلق را هدايت کنند.

معر في اين رساله و نويسنده آن
مقدّ مهاي کوتاه در ّ

پـــاورقيهاي مــفيدي افــزوده و فــهرستهاي

درج کرده است.
م.ج .ش.

 (٢سالکان مجذوب ٬کـه نـخست بـه سـير و
سلوک و علم و عمل و رياضت پرداختهاند؛ سپس٬
قابليت جذبه الهـي را يـافتهانـد .ايـن جـماعت را
ّ

رؤيــاهاي ازـيـادـرفـته ٬گـزيده اشـعار هـنديـ
فارسي ٬ ١وارث کرماني ٬دهلي .١٩٨٦

 (٣مجذوبان مطلق ٬که از جـذبه بـه حـقيقت

وارث کرماني ٬نويسنده کـتاب ٬اسـتاد بـازنشسته

رسيده و از خـود فـاني شـدهانـد و بـه ايـن عـالم

زبــان و ادبــيات فـارسي دانشگـاه عـليگر است.

بــازنگشتهانــد بــلکه در مــقام جـمع مـحوند و

رؤياهاي از ياد رفته مجموعهاي است از سرودههاي

نميتوانند ديگران را هدايت کنند.

شاعران شـبهقاره از قـرن يـازدهم تـا قـرن بـيستم

ســالکان بـيجذبه کـه ٬بـه عـقل خـود و
(٤
ِ
بيمرشد ٬سلوک ميکنند و به قـيد و ِانّـيّت خـود

1) Waris Kirmani, Dreams Forgotten, An Antho-

مهتدين و ّتوابين نيز خواندهاند.
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ميالدي ٬به همراه شرح مختصري از زندگي آنـان.

ضـرورت
درباره رابطه عالم کبير و عـالم صـغير و
ِ
شناخت آنها سخن گفته ٬سپس ٬جداـگانه به هرکدام
ِ

از تــاريخچه پـيدايش و تـحول شـعر پـارسي در

از آنـدو پرداخته است.

ـکتاب دو فصل مهم دارد :فصل اول گزارشي است
شبهقاره .فصل دوم به سبک هندي و تاريخچه آن

وي عالم صغير )انسـان( را نسـخه و نـمودار

اختصاص دارد .مؤلف براي يافتن نام ٬نشان و آثار

عالم کبير شمرده و شناخت عالم کبير را از طـريق

بهجايمانده از شاعران به همه نسـخههاي خـطي

ميسر دانسته است.
معرفت نفس ّ
باب ّاول علم الهي و قضاـوـقدر
از مباحث ّ
مهم ِ
است .به بيان مؤ ّل ف ٬قضاي الهي پيدا آمـدن عـلم

استعارهها و تشـبيههاي بـديعي است کـه در بـين

ازلي الهــي و اسـباب است و قـدر در کـار آوردن

اشعار نقلشده ميتوان يافت.
ِ

اسباب .ر ّد بعضي از قدر شدني است اما ر ّد ّ
کل آن
شدني نيست .و قدر با قدر رد ميشود .مؤلّف ٬در

موجود در شبهقاره و نيز منابع چاپي مراجعه کرده
است .از ويــــژگيهاي کــتاب وجــود واژههــا٬

فرناز ناظرزاده کرماني

بيان نظرگاه اهل وحدت درباره عالم کبير ٬آنان را به
دو گروه تقسيم کرده است :طايفهاي کـه مـعتقدند
زبدةـالحقايق  ٬شيخ عزيزالدّ ين ن ََس في ٬تصحيح
تعليقات حقوردي ناصري ٬طـهوري٬
مقدّ مه و
ِ

تهران ) ١٣٨١چاپ دوم( ١٤٠ ٬صفحه.

زبدةـالحقايق رسالهاي است عرفانيــتعليمي درباره

وجود بيش از يکي نيست و آن وجـود خـداونـد
است و طايفه ديگر که به وجود حقيقي و وجـود
خيالي قايلاند :خـداونـد وجـود حـقيقي است و
هستي نيستنماي؛ عـا َلم وجـود خـيالي است و
ِ

معرفت مـبدأ و
معرفت عالم کبير و عالم صغير و
ِ
معاد .اين رساله ٬چنان که نسفي خـود در مـقدّ مه

نيستي هستنماي .به گفته وي ٬باطن اين وجـود
ِ

مفصل و حجيم بهنام رساله
اشاره کرده ٬گزيده اثري ّ

عـاشق
ماالمال اين نـور است .ايـن نـور
عالم نيز
ِ
ِ
مظاهر خود است؛ چون ٬در اين مظاهر ٬جمال و

مبدأ و معاد است و زبده انديشهها و تعاليم عرفاني
ِ
مؤ ّلف را در بر دارد .اين اثر به همان سبک و سياق
مـطالب
ديگر آثار نسـفي نـوشته شـده و ٬در آن٬
ِ
عرفاني ٬به قصد تعليم ٬بـه زبـاني سـاده بـه بـيان
درـآمده است.

نور است و همين نور است که جان عالم است و

اسماء و صفات خود را مشاهده ميکند.
در اصلهاي سهـگانه باب دوم ٬به تـرتيب ٬از
انسان و مراتب انسان ٬رابطه عـالم صـغير و عـالم
ـکبير ٬و سلوک و تع ّلقات آن بحث ميشود.

رساله مشتمل است بر دو باب ٬هر باب در سه

نسفي ٬در بحث از رابطه عالم صـغير و عـالم

باب دوم
باب نخست به مبحث عالم کبير و ِ
اصلِ .

ـکبير ٬از مقام خالفت الهي سخن گفته ٬عقل ّاول را

به مبحث عالم صغير اختصاص يـافته و آراء اهـل

شريعت و اهل حکمت و اهل وحدت در آنها شرح

صفات خداوند در عالم کبير و
خليفه الهي و مظهر
ِ

عقل انسان را خليفه خداوند در عالم صغير دانسته

داده شده و ٬در خالل ديدگاه اهل وحدت ٬رأي و
نظر خود مؤ ّلف نيز طرح شده است .نسفي نخست

است.
در بحث سلوک ٬از نيّت سالک ٬حجاب و مقام

٢٠٦
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سخن به ميان آمده است .سلوک رفتن از اقوال بد

رونق گرفته است .اين يادنامهها سبب ميشوند که٬

به اقوال نيک و از افعال بـد بـه افـعال نـيک و از

قــبل از هـر چـيز ٬زنـدگينامهاي جـامع ٬دربـاره

اخالق بد به اخالق نيک و از هستي خود به هستي

شخصيت مورد نظر در دسترس عالقهمندان قـرار

خداي تعريف و مداومت سالک بر اقوال ٬افعال و

ـگيرد و چهبسا که سرمشق هم واقـع شـود .فـايده

اخالق نيک موجب تابيدن انوار معارف بـر وي و

ديگـر ايـن يـادنامهها احـتواي آنـها بـر تـازهترين

ـکشف حقايق اشيا شمرده شده است.

دستاوردهاي مـحققان است .امـا فـايده مـهمتر و

نسفي اقوال و افعال و اخالق نيک و معارف را

اصلي اين يادنامهها در اين است که ٬چون حـول

احوال طريقت و دوستي جـاه و
اصول مقامات و
ِ

شخصيتي معيّن که در زمينهاي خاص تحقيق کرده

مال و تقليد و معصيت را اصول ُح ُجب و عقبات

و عمر گذرانده است تدوين ميشوند ٬محتواي آنها

دانسته است.

جنبه تخصصي پيدا ميکند و خود کتاب بهصورت

از ايـن رسـاله نسـخههاي مـتعدّ دي در دست
مصحح فقط از يک نسخه خ ّط ي کـه در
است .امّا
ّ

منبعي تخصصي در موضوعي خاص درمـيآيدـــ

 ٧١٠) ١٢٤٧سال پس از مرگ مصنّف( کتابت شده

و نيز از نسخه چاپ سنگي که ذيل اشعةـاللّ معات به
چاپ رسيده استفاده کرده است.

بگذريم از انـدک يـادنامهها و جشـننامههايي کـه
صورت کشکول پيدا ميکنند وگردآورنده هرچه به
دستش ميرسد در آن ميريزد.
خوب اين يادنامههاي تخصصي که
يک نمونه
ِ

بنابراين ٬هنوز جاي تصحيح انتقادي ديگـري

در سال  ١٣٧٦بـه کـوشش آقـايان ايـرج افشـار و

حق اين اثر ارزشمند عرفاني را ادا کـند
ـکه بتواند ّ

هـانس رويـمر انـتشار يـافته است سـخنواره است

خالي است.

حاوي پنجاهـوـپنج گفتار پژوهشي به فارسي و چند
م.ج .ش.

زبان اروپايي که به ياد دکتر پـرويز نـاتل خـانلري
فراهم آمده است.
دکتر پرويز نـاتل خـانلري ) (١٣٦٩-١٢٩٢از

سخنواره :به ياد دکتر پرويز ناتل خـانلري  ٬بـه

نامداران مـعاصر ايـران مـخصوصًا در زمـينه ادب
ِ
فارسي است که کار تأليف و تـرجـمه را از نـوزده

انــتشارات تـوس ٬تـهران ١٦٩+٧٧٣ ٬١٣٧٦

سالگي با ترجمه دختر سروان  ٬اثر پوشکين ٬در سال

ـکوشش ايرج افشارــدکتر هانس روبرت رويْ مر٬
صفحه )به زبانهاي اروپايي( ٬جـلد زرکـوب٬

 ١٣١٠آغــاز کــرد و در  ١٣١٧بــا انـتشار کـتاب

تصوير.

روانشناسي رسمًا به جرگه اهل قـلم پـيوست .از آن

ـگراميداشت بزرگان از خصلتهاي پسنديده ديرين

پس ٬عمر را همواره در تأليف و ترجـمه گـذرانـد.

ايرانيان است که در اخالق عملي و نظري همواره

تأليفات ٬تصحيحات ٬ترجمهها و مجموعههاي او

بــر آن تأـکــيد شـده است .امـا تـدوين يـادنامه در

به سيـوـسه عنوان ميرسد که نيمي از آنها جايگاه

بزرگداشت بزرگان و نامآوران از رهاوردهاي فرنگ

مرجع پيدا کردهاند.

است که در سالهاي اخير در ايـران بـاب شـده و

از جمله خدمات خانلري يکي تأسيس مجله

تازههاي نشر

طي سالهاي ١٣٢٢ـ١٣٥٧
ادبي سخن و انتشار آن ّ
است که در دورهاي طوالني ٬با نشر آثار نويسندگان
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ادبـيات فـارسي بـا آثـاري از سـيد عـلي آلداود٬
محمدحسين اسـالمپناه ٬شـريفالنسـاء انـصاري٬

و شاعران ٬خالٔ فرهنگي بزرگي را ٬بـهخصوص در

آنــجلو پــييه مـونتسه ٬مسـعود تـاـکـي ٬هـاشم

عرصه ادبيات جهاني ٬پر کرده و ٬عالوه بر آن ٬به

رجبزاده ٬مــحمدرضا شـفيعي کـدکني ٬ذبـيحاهلل

مترجمان جوان فرصت بروز استعداد وپديدآوردن

صفا ٬احمد ظهورالدين ٬اميرحسـن عـابدي ٬بـرق

فراوردههايي ارزشمند داده و در پرورش آنـان نـيز

عطا کـريم ٬مـحمد غـالمرضايي ٬مـهدي قـريب٬

سهم عمده يافته است.

اشرف وحيد؛ تـاريخ و فـرهنگ بـا مـقالههايي از
او تأسيس بنياد فرهنگ ايران

چراغعلي اعظمي ٬ايـرج افشـار ٬مـهران افشـاري٬

خدمت بزرگ ديگر

و جـلب پـرمايهترين مـحققان بـراي هـمکاري در

ـکــيکاووس جــهانداري ٬مـحمدتقي دانشپـژوه٬

تصحيح متون گرانبهاي فارسي و نشـر ايـن مـتون

محمد دبيرسياقي ٬جالل ستّاري ٬منوچهر ستوده٬

بوده که موجب شده است بخش مهمي از ميراث
فرهنگي ما از نهانگاه گنجينههاي نسـخ خـ ّط ي در

احمد شعباني ٬شاپور شهبازي ٬همايون صـنعتي٬
شريف حسين قاسمي ٬بدرالزمـان قـريب ٬کـتايون

بالد جهان بيرون آيد و در دسـترس فـارسيزبانان

مزداپور ٬علينقي منزوي ٬مـحمد سـرور مـواليي٬

عالقهمند قرار گيرد.

اصغر مهدوي ٬هما ناطق ٬مـحمد عـيسي ويـلي٬

توجه به دکتر خـانلري و شـناخت بـهتر او و

اقــبال يــغمايي؛ مـقاالت بـه زبـانهاي ديگـر از

ـگراميداشتش از آن رو ضرورت دارد که وي يکي

هـ.ـبوسه ٬ا.ـدانـييل ٬ژ .دوشـن گـيمن ٬انـعامالحـق

از اديبان صاحب نظر ٬نويسندگان صاحب سبک و

ـکوثر ٬ژ .الزار ٬نذير احمد ٬رضا نوابپـور ٬تـورج

شاعران پرمايه روزگار مـاست و در شکـلگيري و

اسکارچا َا مورتي ٬ب .اوتاس ٬ر .زيپولي.
رهنماُ ٬

تأثيرگذار داشته است .آثار دکتر خـانلري بـه طـور

است که همه کساني که در تدوين ايـن مـجموعه

تحول ادبيات فارسي سهم و نـقش انکـارناپذير و
ّ
طي چند دهه٬
ـکلي و ماهنامه سخن به طور اخصّ ٬

آشنائي درست و
از بهترين و آموزندهترين وسايل
ِ
سنجيده ايرانيان با ادبيات کهنه و نو اروپايي بـوده

است.
مجموعه سخنواره هم ٬که به ياد او فراهم آمده

غرض از ذـکر اين اسامي نشان دادن اين نکته

همکاري کردهاند اهل فن و تخصص بودهاند؛ اما٬
از آنــجا کـه نـقل چکـيده مـقاالت آنـان بـه درازا
ميکشد ٬در اينجا براي به دست دادن نـمونهاي از
محتواي سخنواره به نقل عنوان مقاالت و چکـيده
يکي دو مقاله بسنده ميشود.

است ٬به همين اندازه آموزنده و سودمند است .اين

در بخش »زبان فـارسي و زبـانشناسي« مـقاله

مجموعه متشکل از چهار بخش مـج ّز است :زبـان
فارسي و زبانشناسي حاوي تـحقيقاتي از مـحسن

دشـااور
»شائور فارسيــ ِا
احمد اقتداري به بررسي
ِ
ِ
سومري« اختصاص دارد .شائور رودي است که از

ابوالقاسمي ٬پرويز اذـکايي ٬احمد اقتداري ٬ساسان

ميان شهر شوش ميگذرد و در حدود العالم و کتب

سپنتا ٬احمد شمسالدين ٬غالمرضا طاهر ٬محمد

جغرافيايي پس از آن به صـورت »شـاوور« ضـبط

نـو ابـي؛
مقر بي ٬يـحيي مـاهيار ّ
فشارکي ٬مصطفي ّ

شده است» .اور« در مغرب ايران و بينالنـهرين در

٢٠٨
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معناي شهر بزرگ و رود پرـآب بهـکار ميرفته است

ايران«» ٬اسناد آرشيو ايـتاليا دربـاره مشـروطيت«٬

و نام شهر مـعروف و مـهم سـومري بـوده کـه در

»بربط بر اساس وامـق وعـذراي عـنصري«» ٬غـزل

ترکيب شائورِ /ادشااور وارد شده است.

حافظ« مقاالت اين بخش به آلمـاني ٬انگـليسي و

بخش دوم» ٬ادبيات فارسي« به مـعرفي چـند

فرانسوي است.

منظومه چاپ نشده ٬شعر حافظ ٬قصص مـولوي٬

ع .ر.

سرچشمه قصه ليلي و مجنون ٬چند شاعر گـمنام
مثل صامت اصـفهاني و انـيسالشـعرا اخـتصاص
سعديشناسي  ٬دفتر ششم ٬به کوشش کوروش

دارد.
آموزندهترين بخش مجموعه بخش »تـاريخ و

ـکمالي سروستاني ٬مرکز سعديشناسي ٬شيراز

فرهنگ« است با تحقيقاتي درباره پيشينه پـزشکي

ارديبهشت + ١٨٣ ٬١٣٨٢

در ايران ٬هماننديهاي داستانهاي نوح و فريدون٬

در فهرست اين دفتر عناوين پانزده مقاله و گزارش

روز تولد٬آفريدگار در اساطير شمال آفريقا ٬جايگاه

درج شده است که ذيًال به بررسي آنها ميپردازيم.

»ـکــبودجامه« ٬خـدايـنامه در مـتن يـوناني ٬نـقش

»در آيـيـن نـکـوداشـت سـعـدي« از احــمـد

سغديها در حـفظ و گسـترش فـرهنگ ايـرانـي٬

مسجدجامعي ٬بـر سـه ويـژگي آثـار قـلمي شـيخ

ضحاـک و فريدون ٬دانشجويان ايراني در دانشگاه

ـالر حمهـــ آراستگي پند و اندرز بـه لطـايف و
عليه ّ

ليون فرانسه...ـ.
دکتر شاپور شهبازي ٬در مقاله بديع » خدايـنامه
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صفحه.

خـلقيات اجـتماعي اصـناف
تـوجه بـه
ظـرايـفّ ٬
ّ
ـگوناـگون ٬و شهامت در بيان حقيقتـــ تأـکيد شده

در متن يوناني« که بر اساس منابع شرقي و غربي

است.

تــهيه شـده است ٬نشـان مـيدهد کـه در روزگـار

باستاني پاريزي ٬در »تخلّص سـعدي« ٬اظـهار
نظر کرده که شيخ تخ ّلص خود را از »آل سـعدي«٬

ـکه »تا به امروز کمابيش همه آن را در روايتي يوناني

طايفهاي در شيراز ٬گرفته است .استاد خـاطرنشان

در دست داريــم« و آن مـتني است کـه آـگـاثياس

ميسازد که سعدي ٬در بيش از  ١٢٠غزل ٬پس از
بيت تخ ّلص ٬که معموًال آخرين بيت غزل است ٬دو

مترجم ارمني ٬تهيه کرده بوده است.

يا سه بيت آورده است.

انوشيروان »دستچيني« از خداينامه تهيه شده بـوده

)متولد حدود سال ٥٣٢ـم( بـه کـمک سـرگيوس٬
در بخش چهارم تحقيقاتي با عنوانهـاي زيـر
درج شده است:

در »ـگفتـو شنودهاي توانگر و تـهيدست بـه
روايت گلستان سعدي« ٬از محمود روحاالميني ٬به

»تــــخت جــمشيد«» ٬واژههــاي عــربي در

سه زمينه متفاوت در باب توانگري و تهيدستي در

فــارسي دوره قــاجار«» ٬عــروض
ســفرنامههاي
ِ
فارسي«» ٬مکتبهاي شعر فارسي«» ٬چرا فارسي٬

ـگلستان اشاره شده است (١ :در »جدال سعدي بـا
مدّ عي« ٬چنين مينمايد که سعدي توانگري را بـر

دري نام گرفت«» ٬مجالس تصويري مونسـاالحرار «٬

فـقر بـرتري داده است؛  (٢در حکـايات »درويش

» يکي بود يکي ِ
نبود جمالزاده«» ٬ادبـيات جـديد در

بــرهنه« و »مــوسي و درويش بــرهنه« ٬سـعدي

تازههاي نشر
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تــهيدستي را نــاشي از خــرج بــيش از دخـل و

سعدي از آرايههاي ادبي عاري است و اين سادگي

ـکمظرفيتي ميداند؛ (٣در حکايات »ـگفتگوي حاتم

مهمترين ويژگي هنر اوست .در عين حـال ٬شـيخ

طايي و مرد خارکن« و »ـگفتگو با درويش تهيدست

سرودههايي دارد آراسته به ترفندهاي هنري که ٬در

بزرگـه ّم ت« و »ـگفتگوي توانگرزاده با فـرزند يک

آنها ٬با آشناييزدايي و هنجارشکني رستاخيز بهـپا

تهيدست« سعدي به مناعت طبع در عين تهيدستي

ـکرده است .مثًال در بيت

توجه دارد.
ّ

نشســتم تــا بــرون آيــي خـرامـان

مقاله »حکـايت تـناقضگوييهاي سـعدي« از

تو بيرون آمدي من رفتم از هـوش

اصغر دادبه در سه بخش ارائه شده است :تناقض و

رديف شدن فعلهاي »نشستم«» ٬برون آيي«٬

نقد
تناقضنمايي؛ سعدي ٬تناقض و تناقضنمايي؛ ِ
نقد )نـقد خـردهـگـيريها( .در بـخش ّاو ل ٬ضـمن

»بيرون آمدي« اين انتظار را پديد ميآورد که فـعل

تعريف تناقض در منطق نظري و تـناقضنمايي در

»رفتم« همسان بقيه فعلها در معني اصلي بهـکـار
رفته باشد؛ اما خواننده ٬برخالف انـتظار ٬آن را بـا

آمد عادت
منطق شعر ٬شواهدي در بيان معناي خالف ِ

واژه »هوش« همنشين و در معناي مجازي مييابد

ذـکر شـده است .در بـخش دوم ٬مـؤلّ ف ٬بـا نـقل

و غافلگير ميشود.

نمونههايي از گلستان و بـوستان  ٬کـوشيده است تـا

ـگــاهي شـاعر ابـتدا خـوانـنده را بـه سـمتي

نشان دهد که غزليّات سعدي و اشعار آميخته به نثر

ميکشاند و ٬در ميانه راه بهناـگهان مسير ذهني او را

او نمونه اعالي شعر و جلوهـگاه صنايع بـديعي و

تغيير ميدهد چنان که در اين بيت:

بياني از جمله متناقضنمايي است .در اين بخش٬

ّاول منم که در همه عالم نيامدست
زيباتر از تو در نـظرم هـيچ مـنظري

سخنان سعدي تـناقض مـنطقي سـراغ گـرفتهانـد.

سعدي صنعت ايهام را نـيز اسـتادانـه بـهـکـار
مـيبرد تـا بـه حـدّ ي کـه در آن تکـ ّل في احسـاس

انتقادها بر اساس اصل تـناقض در جـامعه )مـنظر

نميشود .نمونهاش:

همچنين ٬نظر منتقداني مطرح شـده است کـه در
بخش سـوم حـاوي پـاسخهايي است در ر ّد ايـن
جامعهشناختي( ٬اصل مـنطقي )مـنظر هـنري( ٬و
اعم اغلب(.
اصل بسامد )منظر ّ

در مقاله »هرجا گل است خـار هـم هست« از

ابراهيم قيصري ٬نـويسنده نـارساييهايي را کـه در
ســخنان ســعدي ديــده بــيان کـرده است .ايـن
نارساييها )حدود سي نمونه( عمومًا جنبه بالغي
دارد و از مقوله اضافههاي تشبيهي و اسـتعاري و
ـکنايه و مجاز است.

آب دو ديده از تو غـرقم
در ِ
امّـــــــيد لب و کــــنار دارم

ِب ْه ـگزيني واژههـا و تـعبيرها نـيز هـنر نـظرگير

سعدي است .مثًال در اين بيت:

آنــــان کــــه شب آرام نگــيرند ز فکــرت
چون صبح پديد است که صاحبنظرانـند

تعبير »چون صبح پديد است« در کنار »شب«
بهترين گزينش است.

ـکاووس حسنلي در »شگردهاي هنري سعدي«

در مقاله »سعدي و سيف فرغاني :کـاميابي و

تـوج ه کـرده کـه بسـياري از سـخنان
به اين معني ّ

ناـکاميابي« از سعيد حميديان نشان داده شده است
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ـکه سيف فرغاني ٬شاعر معاصر سعدي ٬در بسياري

تشخّص و برجستگي بهـکار رفته است .تـرکيباتي

از اشـعار خـود از سـعدي اقـتباس و اشـعار او را

چون ديده به در بودن ٬ديده بستن ٬ديـده پـوشيدن٬

ذيل
تضمين کرده است .اشعار سيف را ميتوان در ِ
دو مقوله محتوا و شکل با اشعار سعدي سـنجيد.

آب چشم ٬چشـم تـنگ ٬چشـم فـتّ ان٬
ديده دوختنِ ٬
چشم مست ٬نرگس مست ٬چشم سيه ٬چشم شـوخ٬

سعدي ٬در بيان مضامين عاشقانه ٬بيباـک و محو و

چشم برگرفتن ٬چشم برنهادن ٬چشم دوختن در اين

مستهلک در معشوق است و سيف محافظهـکار و

زمــره است .هـمچنين در غـزل

سـعدي ٬نـظربازي

عــافيتجوست .صــور خـيال ٬در شـعر سـيف٬
متک ّلف و غريب است .کاربرد گـونههاي گـويشي

تشخّص ديگري دارد .اـگـر سـعدي ٬در گـلستان و
بوستان  ٬صاحبدل را بـرميگزيند ٬در غـزل شـاعري

مثل خوهم ٬خوهي ٬خوهيم از فعل خواستن در هنجار

است نظرباز.

سخن سيف تأثير گذاشته است .از حـيث قـافيه و

در مـقاله »سـعديشناسي در ژاپـن« از هـاشم

رديف نيز در شعر سيف پديدههايي ميتوان سراغ

رجبزاده آمده است که يکي از قديمترين اشارهها

الف
ـگرفت که در سـعدي نـاياب است .از جـمله ِ
اطالق در آخر بيت ٬قافيه شدن دال و ذال معجم٬

بــه ســعدي در نـوشتههاي ژاپـنيان را در سـفرنامه

يوشيدا ماساهارو ميتوان يافت .او ٬در سـالهاي

قافيه شدن ياي نکره و غير آن ٬تکرار قافيه ٬ايطاي

١٨٨٠ـ١٨٨١ـم فرستاده ژاپن در دربار نـاصرالدّ يـن

جلي )شايگان(.

شاه بود .از آن به بعد ٬مترجـمان آثـار سـعدي بـه

ميرجاللالدّ ين ک ّزازي در مقاله »پديدارشناسي

ژاپني ٬بهترتيب تاريخي ٬به اين شـرحانـد :آر اـکـي

سخن سعدي« ٬اين نکته را خاطرنشان ساخته کـه

شيگهرو؛ کاتو چـوکا ٬مـترجـم گـلستان در ١٩٢٢؛

يک سر دامنه
زيباشناسي سخن آرايه است و سـر
ِ

کو واشي ٬مترجم گـلستان
توکوزاوا ريوتان؛ تاـکاسه ْ

فن معاني در انتهاي دامنه ٬مـرزي نـزديک بـه آن ٬
ّ
جاي ميگيرد .هرچـه از آرايـه مـيگسليم و بـه آن

مــعتبر گــلستان کـه در  ١٩٥١مـنتشر شـد؛ گـامو

فن بيان در مـيانه و
فن بديع در آغازّ ٬
ديگرش آن ـّ .

در ١٩٤٨؛ ساوائي زو ٬صاحب تـرجـمه اصـيل و

ِر يايــچي ٬پـديدآورنده مـعتبرترين و دقـيقترين

مـيپيونديم ٬از بـرون بـه درون ٬از پـيکر بـه پـيام

تـرجـمه گـلستان کـه در  ١٩٥٣انـتشار يـافته )وي

نزديک ميشويم .قـلمرو آفـرينش هـنري سـعدي

همچنين ٬در اثر ديگر خود ٬ترجمه احوال مردان ادب

زيبائي او در شعر
بيشتر به آن سوي آن باز ميگردد.
ِ

قرنهاي ميانه ايران و شاعران ايران  ٬گلستان و بوستان

تسونهئو.
سعدي را معرفي کرده است(؛ کُوروياناـگي ُ

زيــبائي گــوهرين )ذاتــي( است و ٬از ايــن رو٬
ِ
شورانگيزتر ٬شررخيزتر و هنريتر است.

در مــقاله »هــمه گــويند ولي گـفته سـعدي

در مقاله »نگاه سـعدي در غـزل« از نـعمتاهلل

دگرست« از احمد مهدوي دامغاني ٬نمونههايي از

ايرانزاده ٬به برخـي از ويـژگيهاي سـبکي شـاعر

مضامين و تـعبيرات سـعدي ٬در مـقام تـضمين و

توج ه شده است .از جمله ويژگيهاي غزل سعدي٬
ّ

تلميح و يا در مقام تحدّ ي و مجازات با گـويندگان

در حوزه
معنائي واژگان ٬واژههاي چشم )يا ديده( و
ِ

پيش از خود از ايراني و عرب يـا از بـاب »تـوارد

ترکيبات آن است که بسـامد آن بـيشتر است و بـا

خاطِ َريْ ِن « آمده است.
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غازاننامه منظوم  ٬نورالدّ ين بن مـح ّمد اژدري
متخ ّلص به »نوري« ٬به کوشش محمود مد ّب ري٬

مکتب را در غزلهاي سعدي بازيابد کـه از جـمله

بنياد موقوفات دکتر محمود افشار يزدي ٬تهران

آنـهاست نشـانههاي حـقارت ٬مـهرطلبي ٬رشک٬

 ٢٨+٣٧٠+١٠ ٬١٣٨١صفحه.

مقاله »ديباچه گلستان« بخشي از مقدّ مه کنتس

تصحيح اين کتاب بر اساس نسخه خطّ ي منحصر
به فردي انجام گرفته که سابقًا به ادوارد براون تع ّلق

دونوآي است بر ترجمه گـلستان سـعدي بـه زبـان

داشته و هماـکنون با شماره ) Brown Ms V. 28 (8در

فرانسه به قلم فرانتس توسن .کنتس از بـزرگترين

ـکتابخانه کمبريج انگـلستان نگـهداري مـيشود و

شعراي فرانسه در عصر خود و مقدّ مه او در زمـره

فيلم آن به شماره  ٨٥٠در کتابخانه مرکزي و مرکز

زيباترين نمونههاي نثر معاصر است.
در مقاله »ساختمان آرامگاه سـعدي« از عـلي

اسناد دانشگاه تهران موجود است .اين نسـخه در
حج ه سال  ٬٨٧٣به ّ
خط نستعليق خطوطي
نهم ذي ّ

ســامي آمــده است کـه آرامگـاه سـعدي ٬بـنا بـه

شرواني ٬در تبريز ٬براي خزانه اوزون حسن کتابت

ـگزارشهايي که تذکرهنويسان از قرن هشتم هجري

شده است .کاتب مقدّ مهاي منثور بر کتاب نوشته و

تا کنون دادهاند ٬هـمواره زيـارتگاه اهـل دل بـوده

ـگويا همو برخي از واژههاي مشکل متن را مـعني

است .نخستين جهانگردي که از سعديّه نـام بـرده

ـکرده است .در مقدمه کاتب و عناوين نسخه برخي

آزارجويي ٬سماجت ٬عجز و ناتواني ٬جابهجايي.

شد االزار
ابنبطوطه در  ٧٦٨هجري است .صاحب ّ

اشتباهات تاريخي ديده ميشود.
از ا ّطالعات مـحدودي کـه در مـتن کـتاب و

)تأليف ٧٩١ :هـ(؛ فصيح خوافـي )٨٤٥-٧٧٧ـهـ(٬
مؤلّف مجمل فصيحي ؛ دولتشـاه سـمرقندي مـؤ ّلف

مقدمه کاتب آمده چـنين بـرـمـيآيد کـه سـرايـنده

تذکرة ال ّشعرا )تأليف  ٨٩٣هـ( نيز ٬هريک به نحوي٬

غاز اننامه در حدود سال  ٬٧٠٨گويا در تبريز ٬به دنيا

از آرامگاه سعدي خبر دادهاند.

آمده و تمايل به مـذهب شـيعه داشـته و پـدرش٬

در گزارش »سعدي در اينترنت« از فرح نيازکار
نشاني بيش از پنجاه پايگاه )سايت( اينترنتي آمده
ِ
است که ٬با مراجعه بـه آنـها ٬مـيتوان اطّ ـالعاتي
اجمالي درباره سعدي و آثـار او کسب کـرد .ا ّم ـا٬
بــهـرغــم وجـود ايـن شـبکهها ٬در هـيچ يک از

ِو ْبسايتها نميتوان متن کل ّّي ات سعدي را به زبان

آشنائي کودکان و نوجوانان با
فارسي بازيافت .براي
ِ
سعدي هيچگونه سايتي وجـود نـدارد .مـقاالت و

شمسالدّ ين مـح ّمد اژدري ٬در زمـان غـازانـخـان

موسوم به وزارت بوده که البتّه در مـنابع تـاريخي

تأييد نشده است.
نظم غاز اننـامه به سال  ٬٧٦٣در پنجاه سالگي
شاعر ٬به پايان رسيده است .نوري اين مثنوي را به
نام سلطان اويس جالير ٬در تاريخ ايـلخان بـزرگ
غازان خـان مـحمود ٬شـايد از روي تـاريخ مـبارک

غازاني خواجه رشيدالدّ ين فضلاهلل همداني ٬سروده

پژوهشهايي که تا کنون در باب سعدي ارائه شده

است .نـام کـتاب ٬در مـقدّ مه کـاتب ٬بـه صـورت

در هيچ يک از سايتها نيامده است.

» غاز اننامه « و در متن )بيت ش ٢٩٢و  (٨٩٦١چند
س .غ.

بار به صورت »غز اننامه « آمده است.
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ناظم ٬در مقدمه اثر ٬بـه حـمد خـداي ٬نـعت
رسول اـکرم )صلّ يـاهلل عليه و آله و س ّلم( و حضرت
الس الم( ٬وصف خرد و سخن و نفس و
امير )عليه ّ

آفرينش ٬مدح پادشاه )اويس( ٬نصيحت فـرزند ٬و

ـکرده و مقدّ مهاي درباره سراينده و خود غاز اننامه و
نسـخه کـتاب آورده است .نـمونه تـصوير نسـخه
خطّ ي ٬فهرست لغـات و تـرکيبات ٬فـهرست عـام
اعـالم )نـام ٬جـاي ٬کـتاب( ٬فـهرست مـطالب و

سبب نظم کتاب پرداخته و سپس متن تاريخ را ٬با

يادداشتي از ايرج افشار با عنوان »غازاننامه ديگر«

ذـکر مختصر پادشاهي چنگيزـخان و جانشينان او تا

نيز در پايان کتاب آمده است.

روي کار آمدن ارغونـخان ٬پدر غازان ٬آغاز کرده و

بعضي اشتباهات متن ٬مانند »ـگواهي« )بـيت

آنگاه شرح زندگي و آثار و اخبار مربوط به غـازان

ش (٢٢به جاي »ـگوايي«» ٬اوست« )بيت ش(١١٠

بن ارغون را به تفصيل آورده است.

به جـاي »ازوست«» ٬تـاختم« )بـيت ش (٢٨٩بـه

غاز اننامه  ٬صـرف نـظر از اشـتمال بـر فـوايـد
تاريخي بسيار ٬از لحاظ ويژگيهاي لغوي و زباني
توج ه است .سراينده واژههاي
هم درخور بررسي و ّ

جاي »تافتم« ٬و »نهدستي« )بيت ش (٢٩١به جاي
»زدستي« مـمکن است از نسـخه خـطّ ي بـه ايـن
تصحيح راه يافته باشد.

ـکهن بسياري در شعر خود به کار برده که در ديگر

م .ذ.

متون همعصر وي رواجي نداشته و به نظر ميرسد
ـکه در اين مورد قصد و عمدي داشته است.
نوري غاز اننامه را در بيش از  ٨٧٠٠بـيت ٬بـه

مثنوي طريق التّ حقيق  ٬منسوب به حکيم سنائي

بحر متقارب و به تقليد از شاهنامه فردوسي سروده

غزنوي ٬احتماًال از گفتار احمد بن الحسن بـن

است .وي سخت تـحت تأثـير فـردوسي بـوده و
چندين بيت و مصراع را با اشاره به مأخذ يا بدون

مح ّمد النّ خجواني ٬به کوشش بو ُاوتاس ٬ترجمه

] ـمقدّ مه از[ غالمرضا دهبد ٬انتشارات سروش٬

آن )مانند بيت ش (٢٤٤٥از شاهنامه تضمين کرده٬

تهران  ١٨٣ ٬١٣٨١صفحه.

معالوصف ادعا کرده است که

مــثنوي طـريق الــتّحقيق مـنظومهاي است عـرفانيـ

تبرا نـخست
ز شهنامه کردم ّ
غزاننامه نامش نهادم درست
)بيت ش(٢٩٢

اخالقي با خصلت تعليمي در بحر خـفيف شـامل
 ٩٤٨بيت .اين مثنوي ٬بهرغم کمحجمي ٬مباحث
مهم عرفاني را در بر دارد .آغـاز ّي ه آن در تـوحيد و
ّ

مـتوسط
مــصحح غــاز اننــامه را مـنظومهاي
ّ
ّ
خوانده است )ص .(٧عيبهايي در وزن و قوافي و

شاعر ٬ضمن اشاره به برخي از صفات و اسماء

فصاحت بعضي ابيات آن ديده ميشود و ٬با ايـن

الهــي آنــها را تــوقيفي دانسـته است .او ٬پس از

حال ٬گوينده خود را هـمشأن فـردوسي خـوانـده

مناجات به نعت رسول اـکرم صليـاهلل عليه وـآله و
س ّلم و خلفاي راشدين پرداخته ٬سـپس ٬از قـدوم

ّ
الخـط رايـج امـروزي را در
مصحح شيوه رسم
ّ

خضر و مالقات خود با وي سخن گفته و به نحوي

است ) Äبيت ش.(٢٧٠ ٬٢٦٩
اين متن اعمال و ابيات منظومه را شـمارهـگـذاري

تنزيه حق است.

از سبب سرودن اين مثنوي ياد کرده است.

تازههاي نشر
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خاص شاعر بـه خـرد خـبر مـيدهد .خـرد
ّ
توجه ّ
»شهري را که جـا و مکـان مـاست« و »صـحن آن

بند
ـکليم است.گذر از هستي ما ّدي و بيرون آمدن از ِ
نقش عـالَم ِگ ـل يکـي ديگـر از
ٰ
هوي و گذشتن از ِ
ِ
راههاي رسيدن به کمال و وصول به عالم وحدت

سقف گنبد اعالست« وصـف و شـاعر را تشـويق

است .کوشش انسان و دوريگزيدن وي از غفلت

ميکند که بدان فرود آيد و ٬در آن» ٬خـلعت شـا ْه
بيبدن« پوشد و »باده ْ
شوق بيدهن« نوشد و نغمه
ريک لَ ه« شنود .شاعر ٬در پـاسخ ايـن
»وحدَ ُه ال شَ َ
َ
ِ
دعوت ٬نخست به توصيف خرد ميپردازد و آن را

موجب ميشود که لطف ايزد نيز ياور وي گردد:

ـو ن«
»سـايه الهـي« و »نـخستين حـرف بـر
لوح کَ ْ
ِ
ميخواند و آفرينش را نتيجه او ميداند .سپس ٬از
موانع و مشکالت سخن به ميان ميآورد:
ـگرچه هست اين رباط منزل من
دل مـن
تو
شهر
به
مايل
هست
ِ
ِ
جان بر افشـانم از طـرب آن دم
ـکــه نــهم انـدر آن سـواد قـدم
رباط خراب
من مسکين در اين
ِ
ِ
ســاخته خــانه بــر ر ِه سـيالب
*
نفس خاـکيم فلکي
نشود ِ
تا نگردد نها ِد من َمـلَ کي
نرسد کس به کعبه تحقيق
رفـيق او تـوفيق
تا نباشد
ِ

مباحث اصلي طريق الـتّحقيق  ٬بـا پـند و انـدرز

آغاز ميشود .شاعر ابتدا از جايگاه و منزل اصلي
انسان و هدف و مقصود از آفرينش وي سخن بـه
ميان مـيآورد .انسـان لطـيفترين و شـريفترين
بند ازل هـيچ نـقشي بـهتر از
مخلوق است؛ ْ
نـقش ِ
انسان نيافريده و شرف نور معرفت تنها به او ارزاني
شده است .پس از آن ٬شاعر به نکوهش و ذ ّم نفس
و نفسپرستي ميپردازد و پند و اندرز آغاز ميکند.
راه رسيدن به حق آمـوختن عـلم ديـن است.
ِ
علم دين
حق
موجب سرافرازي و حضور در بارگاه ّ
ِ
ِ
همدم
و
همره
و
يقين
خانه
ـکن
ا
س
دين
م
ل
عا
است.
ِ
ِ
ِ
ِ

بشــري ت چــو از تـو دور شـود
ّ
عـين دل است نـور شـود
آنـچه
ِ
سـر عـالَ م غـيب
شودت کشـف ِّ
ِ
نقد مـعني نـهندت انـدر جـيب
ِ

اخالص نيز مرکبي استوار است و انسان را به
سرادق اعلي رهنمون ميشود:
حقيقت اخـالص
چون بيابي
ِ
سرادق خاص
ره کني قطع تا
ِ
بســاط جــالل بــنشيني
بـــر
ِ
هرچه بيني به چشم دل بيني
ِ

سالکان حقيقي کسانياند کـه مـعتکف بـر در

حقاند و جز غم او غمي ندارند و »در جهانند و از
ّ
ِ
جان فارغ« .اسرار غيب بر آنان مکشوف است.
شاعر بر شريعت نيز تأـکيد خاصي دارد و شرع
را شحنه واليت و موجب سرافرازي در روز محشر
ميداند.
مهم عرفاني که شـاعر بـدان
از جمله مباحث ّ

پرداخته عشق و رؤيت است .عشق حيات ابدي و
بهترين شعار رهروان است که اسرار آن را نميتوان
بيان کرد:
ســر عشـق نـتوان گـفت
بــه زبــان
ِّ
آنچـنان ُدر بـه گُ ـفت نـتوان ُس ـفت
هــرچــه گـويي کـه آنچـنان بـاشد
غـــير آن بــاشد
عشــــق
صــــفت
ِ
ِ
عشق را عين و شين و قـاف مـدان
سر ي است در سه حرف نهان
بلکه ّ
کــار دل است
ســر عشــق
ســخن
ِ
ِّ
ِ
شــعار دل است
عشــــق پـــيرايــه
ِ

رؤيت قرين عشق است .عاشقي کـه سـراسـر

٢١٤
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وجودش را سوز و شوق و درد عشـق فـرا گـرفته

منابع و مآخذ بسيار ٬به تـصحيح و نشـر ايـن اثـر

صـالحيت و ليـاقت رؤيت را مـييابد .ايـن
باشد
ّ

ه ّمت گماشته و آن را از احمد بن حسن بن مح ّمد

شـايستگي
عارف چشم مـيشود .زمـاني عـاشق
ِ
رؤيت مييابد که سـراسـر وجـودش ديـده شـود.

بـه مـعرفي بـرخـي از مـهمترين نسـخهها و بـيان

رؤيت با چشم ظاهر نيست ٬تمام وجود و هستي

بدينسان ٬عشق سابق بر رؤيت است و رؤيت نه
به چشم ظاهر بلکه به ديده جانبين است.
جمله عضوهاش ديده شـود
تا نشاني ز دوست ديده شود
زانکه اين ديده ديـد نـتوانـد
ديــده از ديـدنش فـرو مـاند
ديـــده را ديــده دگــر بــايد
تا بدان ديده ديـدنش شـايد
به چنين ديدهها که ما داريـم
طـاقت ديـدنش کـجا داريـم
ِ

سراينده اين مثنوي به تحقيق دانسته نـيست.
بيشتر منابع قديم و جديدي که از اين مثنوي يـاد
ِ
ـکردهاند آن را به سـنائي غـزنوي نسـبت دادهانـد.

نخجواني دانسته است .وي ٬در مقدّ مه اين چاپ٬

مندرجات اثر پرداخـته و ٬در جـدولي ٬تـرتيب و
ِ
توالي ابـيات و عـنوانهـا را بـه دست داده است.
ترجمه اين مقدّ مه به قلم غالمرضا دهبد همراه بـا
واژهنامه فارسيــانگليسي و انگليسيــفـارسي در
پايان کتاب درج شده است.
م.ج .ش.

مجملـاالقوال في الحکم و االمـثال )ـگـنجينه
نسخهبرگردان متون فارسي ٬(٢احمد بن احمد
بن احمد دمانيسي سيواسي ٬به کـوشش ايـرج
افشار و محمود اميدساالر ٬نشر طالئيه ٬تهران
 ٢٤ ٬١٣٨١صفحهـ ١٦٣ +برگـ ١٤ +صفحه.

صـحت ايـن انـتساب را
بار مضموني اثر
ّ
سبک و ِ
تأييد ميکند و استاداني چون فروزانـفر ٬نـفيسي٬

بـه هـ ّمت دو ايـرانشـناس نـامي ٬ايـرج افشـار و

سنائي دانستهاند .هـلموت ريـتر نـخستين کسـي

ـگسترش فرهنگ پارسي )در اينديانا( بـه صـورت

مد ّرس رضوي ٬نذيراحمد ٬به طـور قـطع آن را از

است که در
انتساب طريق التّحقيق به سنائي تـرديد
ِ

ـکرده و آن را به شخصي بهنام احمد بن حسن بن
مح ّمد نخجواني نسبت داده است.

اين کتاب اثر دوم از مجموعه ارزشمندي است که
محمود امـيدساالر ٬و بـا حـمايت مـالي سـازمان
عکسي در اختيار دوستداران زبان و ادب فـارسي
قرار ميگيرد .اين چاپ از روي نسخه دستنويس
االول سال  ٬٦٩٣که تاريخ
غره ربيع ّ
مؤ ّل ف ٬مو ّرخ ّ

پس از وي ٬شاـگردش احمد آتش نـيز ٬در ر ّد
انتساب طريق التّحقيق به سنائي ٬بحثي کـلي پـيش

فقيد شادروان سيّد جاللالديـن مـحدّ ث ارمـوي٬

مـفصل خـود٬
انـتقادي طـريق التّ ـحقيق  ٬در مـقدّ مه
ّ
ِ
مفص لي در اين باره کرده است.
تحقيقات جامع و ّ

ارميني ه قديم( و خود زاده سيواس )واقع در آناطولي
ّ

نسخه
چاپي مثنوي طريق التّحقيق و با بهره بردن از
ِ

ديار ٬به نام حسامالدّ ين ابوالمعالي وزير تأليف کرده

ـکشيده است .بو اوتـاس  Bo Utasـ ٬ضـمن چـاپ

بو اوتاس ٬با دستيابي به  ٢٤نسـخه خـطي و ٥

تأليف آن نيز هست ٬به ياد مالک نسخه ٬دانشمند
انجام گرفته است.
مـؤ ّل ف ٬کـه پـدرش اهـل ُد مـانيس )واقـع در

قديم( بوده ٬اين اثر ارزشمند را در زمـان دوري از

تازههاي نشر
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است .مجملـاالقوال في الحکم و االمثال مجموعهاي

موا ّد هر بابي را )حدود  ٥٠مورد در هـر بـاب( بـا

نغز از مثلها و سخنان حکيمانه عـربي است کـه
مؤلّف آنـها را بـراي اسـتفاده مـنشيان و دبـيران و

احـاديث نـبوي ٬سـخنان
ترتيب ثـابتــــ آيـات٬
ِ
خـاص ه حـضرت امـير )عـليه السـالم(٬
صـحابه٬
ّ

مذکّران گرد آورده و به صورت موضوعي تبويب و

سخنان پادشاهان ٬سخنان حکما ٬سخنان عارفان٬

به زبان فارسي ترجمه کرده است .مقدّ مه و خاتمه

امثال و اشعارـــ ذـکر کرده و گاه ٬در ذيل باب ٬چند

ايــن کـتاب نـيز فـارسي و بـيشتر بـراي اسـتفاده

فصل فرعي نيز آورده است .شعرها در آخر هر باب

فارسيزبانان تأليف شده است.

آمده؛ امّ ا ٬هرگاه شعري با مثلي ربط تام داشته ٬آن

مسجع
سيواسي اين کتاب را با مقدّ مهاي به نثر
ّ

شعر بهـدنبال مَ ثَل آمده است.

و مصنوع فارسي آغاز کرده در حمد خداي ٬نـعت
رسول اـکرم )ص ّل يـاهلل عليه وآله و س ّل م( ٬رنج غربت

ـکتاب را به پارسي ترجمه کند تـا فـايده آن عـامتر

وروي آوردن به درگاه ممدوح ٬مدح ممدوح ٬سبب
تأليف ٬شرح روش کار وفهرست ابواب .متن اصلي

باشد؛ امّا جاي ترجمه عبارات در چـندين صـفحه
نانوشته مانده است .وي چـند بـاب نـخستين را٬

در دو قسم آمـده است :قسـم ّاول )در مـؤتلفات(

براي آنکه کليدي بـه دست خـوانـنده داده بـاشد٬

مشــتمل بـر هـفتاد بـاب ٬در مـوضوعاتي چـون

واجبات دين و مسلماني ٬فرمانبُرداري از ملوک و

سالطين ٬فضيلت عقل ٬فضيلت صبر ٬مذمّت عقل
و علم ٬شکر ٬صبرَ ٬ف َر ج ٬عذر خواستن و استغفار٬

سيواسي بناي کار را بر آن گـذاشـته کـه هـمه

بهـطور کامل معني کرده؛ ا ّم ا ٬در بابهاي ديگر ٬از

ترجمه عبارات آسان صـرفـنـظر کـرده است .وي
معني آيات و احاديث و امثال را در متن قرار داده
و ٬هرگاه الزم دانسته ٬به معني اـکتفا نکـرده و بـه

مشورت و نصيحت ٬راست گـفتن و دروغ گـفتن٬

شرح و توضيح مطلب پرداخته؛ ا ّما معني اشعار را
ـالسطور به طـور
ـکلمهـبهـکلمه و تحتـاللّ فظي بين ّ

سخاوت ٬بخل ٬صفت منافقان ٬وفاي عهد ٬عجز و
اضطرار ٬هوشياري ٬ستايش سخن ٬ستايش خط و
فضيلت قلم ٬نکـوهش دنـيا ٬سـتايش تـوانگـري٬

مو ّرب آورده است .اين شيوه ٬به گفته استاد ايرج

افشار )مقدّ مه ٬ص ٬(١٥از حـيث تـاريخ تـرجـمه

نکـوهش پـيري ٬بـقاي نـام نـيک؛ قسـم دوم )در

متون عربي به فارسي اه ّم ّيت دارد.

متفرقات( مشتمل بر هـفت بـاب ٬در
مختلفات و ّ
امثال بر ن ََس ق آيات ٬در اخبار که بر آن نسق اشعار
ـگــفتهانــد ٬در مــختارات )=ـگــزيدههاي( کـالم

مجملـاالقوال في الحکـم و االمـثال  ٬بـه لحـاظ

برخورداري از نثر فصيح فارسي قرن هفتم ٬ضـبط
بسياري از واژههاي اصيل فارسي )مانند فکندگي به

اميرالمؤمنين عـلي )عـليه السـالم( ٬در مـختارات
امثال فصحاي عرب ٬در اشعار که بـه انـواعْ بـدان

توجه به
خاصه با ّ
جاي تواضع و ِبهآمد به جاي بهبود( ّ

ذـکر معادل عربي آنها ٬و اشتمال بر چندين حکايت

تمثّل توان کرد ٬در حکاياتي مربوط به آيات قرآن ٬

فــارسي )قســم دوم ٬بــاب چــهارم و ششـم( و

در فنون محاورات مسـتن َبط از آيـات ٬در خـاتمه٬
انگيزه مؤلّف براي اتمام کتاب آمده است.

نــمونههايي از اشـعار گـويندگاني مـانند دقـيقي٬

مؤلّ ف ٬پس از دستهبندي موضوعي مـطالب٬

المعي ٬مسعود سعد ٬سنائي ٬رشيد اديب ٬نظامي٬
و مؤ ّلف بسي ارزشمند است.
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سيواسي ٬در اين تأليف ٬عالوه بر محفوظات
و مجموعهها و تعليقات و سفينههايي که ازروزگار
جواني گرد آورده ٬بيست مـنبع مـعتبر از تأليـفات
ديگران نيز در اخـتيار داشـته کـه ٬از آن مـيان ٬در
الس ـائره  ٬ابـوعبيد
مقدّ مه ٬از امثال ابـوعبيد ) االمـثال ّ

قاسم بن ّ
سالم هروي( ٬امثال ميداني )مجمع االمثال ٬
ابوالفضل احمد ميداني نيشابوري( ٬امـثال ثـعالبي
)ابومنصور عبدالملک ثـعالبي نـيشابوري( ٬امـثال

زمخشري ) المستقصي في االمـثال  ٬جـاراهلل مـحمود
زمـخشري( ٬امـثال ابـوبکر رازي )ـگـويا االمـثال و

الحکم  ٬مح ّمد بن ابيبکر رازي( ٬روضةال نّ اظر )شايد
ـ

روضةال نّ اظر و نزهةالخاطر  ٬عبدالعزيز کاشي( ٬کتاب
ــ

يواقيت ـ)؟(ـ ٬و جوامعالکلم )شايداز ابوبکر مح ّمدبن
علي بن قفّال شاشي( ياد کرده است )افشار ٬ص.(١٧
ّ
مؤلف پارهاي از يادداشتهاي خودرادر حاشيه

نسخه افزوده است .هـمچنين ٬در حـواشـي ايـن
دستنويس ٬افزودهها و توضيحاتي ديده ميشود که
يکي از مالکان نسخه غالبًا آنهارا از لطايف الطّوايف

علي ـبن حسين کاشفي نقل کرده است.
ّ

در آغاز اين چاپ ٬يـادداشـتي وافـي از ايـرج

افشار درباره چگونگي دست يافتن به اين نسخه٬
مـعرفي مـؤ ّل ف ٬ويـژگيهاي زبـاني٬
معرفي متن٬
ّ
ّ
بـررسي دستنـويس از ديـدگاه نسـخهشناسي ٬و
يــادداشــتي از مـيرهاشم مـحدّ ث ٬و ٬در پـايان٬
فهرست شعرهاي فارسي و فهرستهاي سـهـگـانه
)ـکسان ٬جايها ٬کتابها( ٬و يادداشـتي بـه زبـان
انگليسي از محمود اميدساالر آمده است .در ايـن
اثر نفيس ٬جاي خالي فـهرست آيـات ٬احـاديث٬
امثال ٬و اشعار عربي محسوس است.
م .ذ.

, Sost. S.ـ) شعر شرق( Vostochnaya poeziya
Valov, A Khramkof. M.: TERA–Knizhny ¦ â
Klub, Literatura, 2002, 2 vol., 512 p..

شعر شرق  ٬به کوشش س .والُف و آ .خرامْکُف٬
تراـ کـنيژنيکلوب ٬ليـتراتـور٬٢٠٠٢ ٬
مسکوّ :
٢ـج ٥١٢ ٬صفحه.

روسـيه بـه
ترجمه آثار اد ّبيات کـالسيک ايـران در
ّ
اوايل قرن نوزدهم باز ميگردد .در واقع ٬در روسيّ ه٬
ادبيات ايران حتي
نخستين تحقيقات ادبي در زمينه ّ

قبل از قرن نـوزدهم انـجام گـرفته است .گـواه آن
دوـنسخه خ ّط ي از ترجمه چـند بـاب از گـلستان و
ِ
بوستان سعدي است متعلق به اواخر قرن هـفدهم.

اين نسخهها هماـکنون در کـتابخانه مـلي لنـينگراد
آثـار
نگــهداري مــيشود .از آن پس ٬بسـياري از ِ
شاعران پارسيگوي به زبان روسي ترجمه يا تصحيح
و منتشر شـده است .از جـمله ٬شـاهنامه بـه روش
علمي تصحيح و در نُه جلد انتشار يافته است.
مجموعه شعر شرق ترجمه گـزيدهاي از اشـعار
فارسي متعلّ ق به قرنهاي چهارم تا دهم هجري به
زبان روسي است .بسياري از اين آثار ٬پيش از اين٬
بهطور کامل ٬ترجمه و منتشر شده بـودند .مـقدمه
نسبتًا مفصلي با عنوان »اشعاري با درونمـايههاي
جهاني« به قلم بر اـگينسکي ١در آغاز جلد ّاول اين

ـگزيده آمده است .بر اـگينسکي صاحب آثار بسياري
در زمينه ادبيات فارسي و از خـاورشناسان مـعتبر
است.
طوالني ترجمه و انتشار آثار
بهرغم اين پيشينه
ِ

ادبي فارسي ٬بـه گـزارش مـقدمه ٬هـنوز در مـيان
تحصيلکردگان روس کساني يافت ميشوند که بـا
نامهاي فردوسي و سعدي و حافظ آشـنا نـيستند.
1) I. Braginskii
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بر اـگينسکي ٬در اين مقدمه ٬به بررسي اوضاع شعر

در پـايان هـر جـلد ٬مـعرفي کـوتاهي از ايـن

پارسي و عصر وروزگار هريک از شاعران پرداخته

شاعران افزوده شده است .فـهارس گـزيده شـامل

و به تأثير ادبيات عرب در شعر فارسي اشاره کرده و

نــامهاي کسـان ٬اسـامي جـغرافـيايي و فـهرست

رنسـانس

اصطالحات به کوشش بر اـگينسکي تهيه شده است.

از قرنهاي چهارم تا نهم هجري با عنوان
شعر ايراني ياد کرده است.

در گزيده ٬ترجمه اشعار بيستـوـچـهار تـن از

در فهرست اصطالحات ٬بـعضي از واژههـا مـانند
اثـر چـاپي
غالم ٬جانِ ٬ذـکـر شـرح داده شـده استْ .

شاعران پارسيگو درج شده است .در جلد اول ٬از

مرغوب دارد و روکش آن با نقشي از يک مينياتور

رودکي ٬ترجمه نزديک به هشتاد قصيده و غزل و

ايراني تزيين شده است.

قــطعه درج شــده است .بــيشتر ايــن اشــعار را

ليال عسکري

س.ـليپکين ١و باقي را وِ .ل ويک ٢ترجمه کرده است؛
از شاهنامه فردوسي ٬اشعارآغازين در ستايش خرد٬
بــخشهايي مــربوط بـه پـادشاهان اسـطورهاي٬
داستانهاي ضحاـک ٬فرود ٬بهرام گور و مزدک بـه
قلم ليپکين ترجمه شده است؛ از باباطاهر عـريان٬
ترجمه  ٣٢٢رباعي به قلم سديخ ٣؛ از خيام ٬ترجمه
نزديک بـه ٤٣٠ربـاعي بـه قـلم گ.
پـليس تسکي ٤؛
ِ
همچنين تـرجـمه اشـعاري از خـاقاني ٬عـنصري٬
ابــوعلي ســينا ٬فــرخــي ٬مــنوچهري ٬اسـدي٬
نـاصرخسـرو ٬سـنايي ٬انـوري ٬نـظامي ٬عـطّار و
ـکمالالدين اصفهاني در گزيده آمده است.
در جلد دوم ٬ترجمه اشعار شـاعران قـرنهاي
هفتم تا نهم هجري بـه شـرح زيـر آمـده است :از
سعدي ٬ترجمه برخي از رباعيات ٬غزليات به قـلم
ِرويچ ٥و بان ٦و نيز ديباچه و نـه بـاب از ده بـاب
بوستان به قلم چايکين ٧؛ از دهلوي نزديک به صد

غــزل بــه قــلم سـديخ؛ از خـواجـوي کـرماني٬
بخشهايي از گل و نوروز به قلم شـروينسکي ٨؛ از
حــافظ نــزديک بــه  ١٥٠غــزل بـيشتر بـه قـلم
ـپــليس تسکي و بـاقي بـه قـلم دونـايوسکي ٩؛
ـگ.
ِ

2) V. Levik

1) S. Lipkin

4) G. Plisetskii

3) Dm. Sedykh

همچنين اشعاري از جامي ٬مولوي ٬عبيد ز اـکاني٬

6) Ban

5) A. Revich

8) S. Shervinskii

7) K. Cha¦ âkin

عرفي.

9) E. Dunaevskii
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مقاله
اشرفزاده ٬رضا» ٬آيا شرح عـرفاني غـزلهاي
حافظ از ختمي الهوري است؟« ٬مجله دانشکده
ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ٬

شباهت اسمي دليـل قـانعکنندهاي بـراي انـتساب

شماره سوم و چهارم ٬سال سي و چهارم ٬پاييز

ـکتاب به ختمي الهوري نـيست .وي ٬سـپس ٬بـا

و زمســتان  ٬١٣٨٠تــاريخ انــتشار :تـابستان

مقايسه دو کتاب به اين نـتيجه مـيرسد کـه شـرح

 ٬١٣٨١ص٥٥٨-٥٤٣ـ.

مصححان
»ختمي« آمده و پيشنهاد حذف آن را به
ّ
ـکتاب داده است .امـا اشـرفزاده بـر آن است کـه

عرفاني غزلهاي حـافظ  ٬بـه طـور قـطع ٬از خـتمي

اشرفزاده ٬که خود مرج البحرين ختمي الهوري را٬

الهوري نيست و نويسنده کتاب همان تهتلي است

بر اساس دو نسـخه ارزشـمند ٬تـصحيح و آمـاده
چاپ کرده ٬در اين مقاله ٬با ارائـه داليـل مـحکم٬

ـکه هو ّيت او نامعلوم و قابل تحقيق است.

در مقاله ٬براي اثبات اين قول ٬داليل و شواهد

انـتساب شـرح عـرفاني غـزلهاي حـافظ بـه خـتمي

ـگوناـگوني عرضه شده است ٬از جمله ٬تفاوت در

الهوري را رد کرده است.

شيوه نگارش و نثر دو کـتاب مـذکور ٬تـفاوت در

خر مشاهي و دو تـن از
اين کتاب را بهاءالدين ّ

هــمکاران وي بــازنويسي و تــصحيح کـردهانـد.
اشرفزاده بر آن است که اين شرح از روي نسخه
خ ّط ِي بدون تاريخ بازنويسي شده و ظاهرًا عـنوان
مصح حان اختيار کردهاند و ٬چون
ـکتاب را هم خود
ّ

منابع مورد استفاده ٬اختالف در نقل ابيات حافظ٬
تفاوت در شيوه ذـکر نام معصومين .افزون بر اينها٬
اشرفزاده به مطلبي اشاره ميکند کـه بـه نـظر او
مؤلف
قابل توجه و تأمل بسيار است و آن اين که
ِ
پايان نـقل قـولي از
شرح عرفاني غزلهاي حافظ  ٬در ِ

درباره نام شارح دچار ترديد بودهاند ٬تعيين آن را بر

مرج ـالبحرين که ظاهرًا يکي از منابع مهم او در تأليف

عهده دکتر عارف نوشاهي نهادهاند.

شـرح بـوده ٬پس از ذـکـر عـبارت
»انــتهي کـالمه«
ٰ
مينويسد» :پوشيده نماند که از اين تقرير بـر اذـکـيا

دکتر نـوشاهي ٬کـه مـقالهاي مـحقّقانه دربـاره
مرجـالبحرين نگاشته ٬ ١پس از بـررسي شـرح عـرفاني

مؤلف
غزلهاي حافظ  ٬به اين نتيجه رسيده است که
ِ
خــتمي الهـوري است .ظـاهرًا ٬در
ايــن شــرح
ِ
صفحهاي از شرح عرفاني غزلهاي حافظ )ص٬(١٣٤

هيچ معلوم نشد«.

نـويسنده ٬در دنـباله مـقاله ٬دربـاره ذـکـر نـام
»سيفالدين ابوالحسن عـبدالرحـمان« در يکـي از
صفحات شرح عـرفاني غـزلهاي حـافظ  ٬کـه بـاعث

نام »سيفالدين ابوالحسن عبدالرحمان« ذـکر شده

انتساب نادرست کتاب به ختمي الهـوري شـده٬

مؤلف مرج البحرين مطابقت ميکند و همين
ـکه با نام
ِ

توضيح داده است که اين نام در بين مطالبي آمـده

امر موجب شده که شرح عرفاني غزلهاي حافظ را هم
به او نسبت دهند .از طرفي ٬گويا ٬يکي از صفحات
اول نسخه خطي ٬نام تهتلي ـــ با قلمي غير از قـلم
ـکاتبـــ ذـکر شده که به نظر دکتر نوشاهي تصحيف

١ـ(ــنوشاهي ٬عارف؛ »نخستين شرح فـارسي ديـوان
حافظ در شبهقاره« ٬سخن اهل دل )مجموعه مقاالت
ـکنگره بينالمللي بزرگداشت حافظ( ٬کميسيون مـلّ ي
يونسکو در ايران.١٣٧١ ٬
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ـکه صـاحب شـرح عـرفاني غـزلهاي حـافظ عـينًا از

صامتهاست .در بررسي يادـشده ٢٣ ٬صامت زبان

مرجـالبحرين نقل کرده و اول و آخر اين نقلـقول را با

پهلوي  ١٢٢٢بار در جايگاه آغازي و  ٢٢٠٦بار در

»انتهي کالمه«٬
ات »در شرح ديوان نوشته« و
عبار ِ
ٰ
نشان داده است .در حقيقت ٬صاحب شـرح ٬پـنج

پاياني خوشههاي دوـصامتي و  ٢٤بـار در
جايگاه
ِ
پـاياني
جــايگاه آغــازي و  ٣٠مـرتبه در جـايگاه
ِ

صفحه کامل را از روي مرجـالبحرين رونويسي کرده
ـکه در خالل آن نام ختمي الهوري آمده است.
آزاده اتّکال

خوشههاي سهـصامتي جاي گرفتهاند.

هر صامتي نميتواند در هر جاي خوشه قـرار
ـگيرد و حضور نوع صامتها در خوشهها اتـفاقي
ِ
نيست و تا حـدود زيـادي قـابل پـيشبيني است.
برـاين اساس ٬خـوشههاي صـامت در سـه دسـته

پناهپور ٬يکتا» ٬بررسي فرض ّيه کاهش رسايي در

هجاي زبان پهلوي« ٬نشريّه دانشکده ادبـيّات و
علوم انساني مشهد  ٬سال سيوپنجم ٬شماره سوم

بررسي شدهاند:
 .١خوشههاي دوـصامتي آغازي )پيش از قلّه
هجا(ـــ در اين خوشهها ٬صامتي که به قـ ّله هـجا

وچهارم ٬پاييز وزمستان ٬١٣٨١ص.٧٣٢-٧٢٥

نزديکتر است در  ٥٩٣خـوشه از  ١٥٧٠خـوشه

فرضيه
در اين مقاله ٬کوشش شده است تا ٬بر پايه
ّ

ظــاهر شـده است .بـراي سـهولت نـتيجهـگـيري٬

ـکاهش رسايي ٬هجاهاي زبان پهلوي بررسي شود.
فرضي ه ٬زبان پهلوي را
نويسنده ٬براي آزمايش اين
ّ

مناسب تشخيص داده است.

فرضي ه کاهش رسايي ٬که در سال ١٨٨١
بنا بر
ّ

صامتهاي خوشه به دو دسته گرفته )انسـدادي٬
انســداديــسـايشي ٬سـايشي( و رسـا )دمـاغي٬
زنشي ٬کناري و غلتان ) ـنيممصوت( ـ( تقسيم شده و
بسامدشان مشـخّص گـرديده است .از  ٥٩٣هـجا

و سـالهاي پس از آن از جـانب سـوسور ٬هـوپر٬

٧٣ـدرصــد رسـا و ٢٧ـدرصـد گـرفتهانـد .در ايـن

مصوتهايي کـه
يسپرسن ١و ديگران ارائه گرديد٬
ّ
در ق ّل ه هجا قرار ميگيرند باالترين رسايي را دارند و

فرضي ه رسايي تأييد شده به اين معني که
وارسي٬
ّ
رسائي صامت خوشه ٬هرچه ازق ّل ه هجا بهـسوي
از
ِ

ـکاسته ميشود و اين در هجاهايي ديـده مـيشود

 .٢خوشههاي دوـ صامتي پـاياني )پس از قـلّه

ـکه ٬در مرز هجا ٬صامت يا صامتهايي )خـوشه
صامت( داشته باشند .بدينسان ٬ق ّل ه هـجا کـانون

هجا(ـــ از هجاهاي مورد مطالعه ٬خوشه صـامت

هرچه به سوي مرز هجا پيش رويم از اين رسايي

رسايي و درجه رسايي صامتها با فاصله آنها با آن

مرز هجا )آغاز هجا( پيش رود ٬کاسته ميشود.

پـاياني در  ٩٧٧٠مـورد ديـده شـده است .بسـامد
مصوتهاي گرفته ٬هرچه از قلّ ه هجا به سمت مرز
ّ

پناهپور ٬در پژوهشي ديگر )»بررسي واجآرايي

هجا ميرويم ٬افـزايش نـظرگير مـييابد و بسـامد
مصوتهاي رسا ٬از ق ّل ه هجا هرچه بهـسـوي مـرز

زبــان پـهلوي«( ٬واجآرايـي  ٧٣٣٠واژه پـهلوي را

آغازي هجا پيش رويم از  ٣٣/٨به صفر ميرسد و

متناسب ميگردد.

بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است که آنچه
توج ه ميکند خوشه
در اين واجآرايي بيشتر جلب ّ

1) Otto Jespersen
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هرچه بهـسوي مرز پـاياني هـجا پـيش رويـم نـيز
 .٣خــوشههاي ســهـصــامتي پـايانيـــ ايـن

محر م» ٬بررسي مآخذ برخي از اشعار
رضايتي٬
ّ
رساله قشير ّي ه« ٬مجلّه دانشکده ادبيّات و عـلوم

انساني مشهد  ٬سال سي و پنجم ٬شماره سوم و

پاياني  ١١واژه ظاهر شدهاند که
خوشهها در هجاي
ِ

چهارم ٬پاييز و زمستان  ٬١٣٨١ص٥٤٣ـ.٥٦٢

رسايي کاهش مييابد.

از آنها  ٧واژه بـه خـوشه

/ršt/

خـتم شـده است.

خوشه سهصامتي در محل اتّصال هجاهاي ّاول و
دوم قرار ميگيرد به طوري که يک يـا دو صـامت
خوشه به هجاي ّاول و دو يا يک صامت خوشه به
هجاي دوم تع ّل ق داردّ .
محل اتّصال هجاها جايگاه
ديگري است که عـملکرد هـجا را مـيتوان در آن
بررسي کرد و خوشههاي سهصامتي از اين حـيث

رساله
قشيري ه يکي از ارزشـمندترين مـتون عـرفاني
ّ
قرن پنجم هجري است .قشيري ٬در اين کتاب ٬بـا

آيات قرآن و احاديث نبوي و سـخنان و
استناد به ِ

اقوال بزرگان عرفان بـه شـرح و تـوضيح الفـاظ و

تبيين اصول و آمـوزههاي عـرفاني
اصطالحات و
ِ
ميان
پرداخته است .مهمترين موضوع اين اثر پيوند ِ
شريعت و طريقت است .سبب تأليف رساله نيز ٬به
اظــــهار مـــؤ ّل ف ٬تــمييز صــوفيان راســتين از

مناسبترين است .خوشه  /ršt/ـ ٬که بيشترين بسامد
را دارد ٬به ترتيب از باالترين رسايي که متع ّل ق به r

صــوفينمايان و شـرح و تـوضيح تـعاليم اصـيل

است )مثال aršt :ـ» ٬نيزه«( شروع و به صامت گرفته

عرفاني و جلوگيري از بدعت و انحراف بوده است.

ختم ميشود .در خوشههاي سهصامتي ٬زنشي

رساله
قشيري ه شامل يکصد و هشتاد بيت عربي
ّ

/t/

 /r/ـ ٬با  ١٣٦بـار بسـامد وقـوع )جـايگاه ّاول ٬٤٨
جــايگاه دوم  ٬١٧جـايگاه سـوم  ٧١بـار( ٬داراي
بسامد نسبتًا بااليي است .صامت گرفته  /t/ـ ٬با ٨٠

مقاله رضايتي کوششي است براي تـعيين هـو ّيت

سرايندگان و مآخذ اين ابيات .قشيري ٬عـالوه بـر

بار بسامد وقوع) ٬جايگاه ّاول  ٬٨جايگاه دوم ٬٦٢

آثار عرفاني ٬از متون ادبي و تاريخي بسياري بهره

موقعيت
جايگاه سوم  ١٠بار( ٬عکس
ّ

/r/

را دارد و

هرچه به طرف مرز هجا پيش رويم بـه بسـامد آن
افزوده ميشود.
در اين بررسي ٬مواردي پيدا شده کـه فـرضيّه

ـکاهش رسايي در آنها صادق نيست و نيز مواردي
فرضي ه در آنها قابل توجيه است.
ـکه صادق نبودن
ّ

بـدينسان ٬از هـجاهاي زبـان پـهلوي يک دسـته
مطابق با فـرضيّ ه ٬دسـتهاي ديگـر ٬در عـين عـدم
فـرضيه
مطابقت ٬قابل توجيهاند .دسـته آخـر ٬کـه
ّ

مــذکور در آنــها صـدق نـميکند ٬شـامل مـوارد

است که نام گوينده بسياري از آنها دانسته نـيست.

بيين
ـگرفته است .از جمله اين منابع است :البيان و الـ ّت ِ
ِ
جاحظ ٬عقد
ِ
الفريد ابن عـبدـرب ـه٬
اغـاني ابـوالفـرج

ّ

اصفهانيُ ٬د َمي ة القصر و عصرة اهل العـصر عـلي بـن
الد ِ
هـر ثـعالبي؛ البـدايـة و
ابيطيّب باخزري ٬يـتيمة َّ

الـنّ هايه ابن کثير؛ امثالـو
حکم رازي؛ و معجم االدباء
ِ

ياقوت حموي.

نويسنده مـقاله  ٤٩بـيت از ابـيات مـندرج در
رساله را بررسي و سراينده برخي از آنها را مشخّص
ـکرده است .در نـقل و ضـبط بـرخـي از ابـيات و
هــمچنين شــماري از آنـها مسـامحه و بـيد ّق تي
مالحظه ميشود.

استثنايي با بسامد بسيار اندک است.
فاطمه جدلي

م.ج .ش.

تازههاي نشر
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زيپولي ٬ريکاردو» ٬پيوند نحوي بين باد و موي

تعبير نسيم و گيسو  ٬تـعابير مـترادف و نـيمهمترادف

در غزل ّيات حافظ« ٬ترجمه احـمد قـائممقامي٬

غزليات حافظاند کـه در يکـسـو مـفهوم بـاد و در

نامه پارسي  ٬سال هفتم ٬شـماره دوم ٬تـابستان
 ٬١٣٨١ص٢١ـ.٣٢

ديگر سو مفهوم مو را بيان ميکنند .زيپولي ٬در اين
بخش از مقاله ٬ضمن فهرست کردن جـانشينهاي

ريکاردو زيـپولي ٬نـويسنده مـقاله ٬عـضو هـيئت

غزليات حافظ ٬فهرستي از
باد و مو و بسامد آنها در ّ
ترکيبات گوناـگون اين دو واژه و بسـامد و شـماره

ونـيز
علمي گروه زبان و ادبيات فـارسي دانشگـاه
ِ
ايتالياست .وي ٬در اين مقاله ٬ضمن تأـکيد بر لزوم

ابيات گزيده ارائه کرده است .نيز اشاره کرده است

تفسير هر غزل در پيوند با دستگاههاي نشانگاني که

ـکه ٬با بررسي تطبيقي همه نقشهايي کـه مـفهوم

بافت منطقي و معنادار آن را تشکيل ميدهند ٬بـه

نسيم و گيسو در ابيات به عهده دارنـد مـيتوان بـه

 .١نشانگان دروني

کاربردي ترکيب نسيم جعد گيسو در بافت
ويژگيهاي
ِ

اين دستگاهها اشاره کرده است:

شامل درونـمتني؛ بيناـمتني مجموعه غزلياتي کـه
ِ
غزل مورد مطالعه عضوي از آن است .٢ .نشانگان

زيــپولي  ٤٥بــيت از غــزليات حـافظ را کـه

بيروني شامل نشانگان درونمتني غـزليات شـعراي

تعبيرهاي نسيم و گيسو در آنها بـه کـار رفـته آورده٬

ديگر؛ نشانگان فر اـمتني که زمينه فکـري شـاعر و

سپس ٬ردهبندي نوع شناختي کارکردهاي

اصلي باد

شعر مورد مطالعه را شکل ميدهد .من باب مثال٬

و مــوي را بـه دست داده است .هـرـيک از ابـيات

غزل
براي دستيابي به دستگاه نشانگان بيناـمتني ِ
حـافظ ٬بـا مـطلع مـدامـم مست مـيدارد نسـيم جـعد
ِ
ـگيسويتــ خرابـم مـيکند هـر دم فـريب چشـم جـادويت ٬

يادـشده يا چند بيت از آنها ذيل يکي از اين ردهها
پربسامدترين کارکردهايي کـه بـاد و مـو را بـه هـم

ميتوان آن را با واحـدهاي يکسـان يـا مشـابه در

عطر معشوق را ميپر اـکند؛
ميپيوندد اينهاست :باد ِ

غزلهاي ديگر او سنجيد .اين غـزل واجـد هـفده
جعد گيسو٬
ترکيب نحوي به اين شرح است :نسيم
ِ
ِ
فريب چشـم ٬چشـم
جعد گيسو٬
فريب چشم جادو٬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خـال هـندو٬
نـقش
جادو ٬شمع ديده٬
ِ
محراب ابـروِ ٬
ِ
ِ
خال هندو ٬برقع از روي ٬جان ز ...موي٬
نقش خالِ ٬
ِ
افسون چشم ٬چشم
گيسو٬
بوي
مست٬
چشم
افسون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـک سـر کـوي .هـر ـيک از ايـن
ا
خ
چشم...
در
مست٬
ِ

ـکلي دست يافت و بديع بودن آن را سنجيد.

آمــــده است .بــر ايــن اســاس ٬اصــليترين و

زلف معشوق
باد
زلف معشوق ميکند؛ باد ِ
حديث ِ
ِ
زلف معشوق
لمس ِ
و گل را آشفته ميسازد؛ باد با ِ

رشک عاشق را برميانگـيزد .ضـمنًا بـا تـوجه بـه
ِ
اينکه
جفت نسيم /گيسو تنها يک بار در ديوان حافظ
ِ
به کار رفته است ٬ميتوان نـتيجه گـرفت کـه ايـن
ترکيب در بافت غزليات حافظ استثنايي است.
س .غ.

ترکيبها ٬ترکيبات استعاري مشابه ٬با همان پيوند
معنايي اما بدون حفظ اجزاي اصلي ٬در غزلهاي
حافظ دارند که ميتوان آنها را با يکديگر سنجيد و
انسجام ترکيب مورد نظر دست يافت .از
به قدرت
ِ

ترکيب نسيم
جمله در
جـعد گـيسو جـانشينهاي دو
ِ
ِ
ِ

درون
فاعل
عليزاده ٬علي» ٬بازنگري در فرضيه
ِ
ِ
ـگروه فعلي« ٬مجله دانشکده ادبيات وعلوم انساني

دانشگاه فردوسي مشهد  ٬سـال سـيـو چـهارم٬
شماره سوم و چهارم ٬١٣٨١ ٬ص٨٥٦-٨٣٩ـ.
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يکــي از فــرضيههاي جــديد نـظريه حـاـکـميت

) ٬(١٣٦٩فرايند رخ داده در جملهاي نظير جمله ب

فاعل درون گروه
)مطابقت( و مرجعگزيني ١فرضيه
ِ

را فرايند مبتداساز ميداند:

فعلي است .اسـپورتيش ٢و کـوپمن ٬ ٣بـرخـالف
تــحليل مـتعارف در نـظريه  X barـ ٬بـراي فـاعل
جايگاهي در درون گروه فعلي قايلانـد و بـر ايـن
بــاورند کـه جـايگاه گـروه تـصريفي بـراي فـاعل
جايگاهي مشتق از حرکت گروه اسمي و ارتـقاي
فاعل به آن موضع است.
نگارنده مقاله ٬اين فرضيه ر اــــ به رغم تطبيق
آن با زبانهاي فرانسه و انگليسيـــ در زبان فارسي
صادق نميداند و بر آن است که در فارسي فاعل٬
حرکت گروه اسمي ٬از
گشتاري
در پي اعمال قاعده
ِ
ِ
جايگاه گروه تصريفي به جـايگاه گـروه مـتممساز
منتقل شده است و ميتوان آن را يک فرايند ساده
مــبتداســاز بـه شـمار آورد و نـميتوان جـايگاه
روســاختي فـاعل را جـايگاهي صـرفًا حـاصل از
ارتقاي فاعل به جايگاه متممساز دانست.

الف( هــمه دانشــجويان زبــانشناسي بــه
تحصيل عالقه دارند.
ب( دانشـجويان زبـانشناسي تـمامشان بـه
تحصيل عالقه دارند.

يعني در پـي فـرايـند مـبتداسـازي ٬کـه فـرايـندي
اضافي در جايگاه فاعل
نحويــکالمي است ٬گروه
ِ

)دانشجويان زبانشناسي( به جايگاه گروه متممساز
ِ

منتقل ميشود که حرکتي غـيرموضوعي است .از

عنصر مبتداشـده
ضمير هممرجع با
اين رو ٬ظهور
ِ
ِ
درون گرو ِه فعلي و
فاعل
نقطه مقابل نظريه وجود
ِ
ِ
حرکت فاعل از جايگاه گروه فعلي به گروه تصريفي
است و آنچه اسپورتيش از زبان انگليسي و فرانسه
اسمي فاعلي در توجيه وجود فـاعل
حرکت گرو ِه
ِ
درون گرو ِه فعلي ارائه کرده است در زبان فارسي
در
ِ
تنها يک فرايند ساده مبتداساز است.
ث .پ.

مـتغير وابسـتههاي
عليزاده ٬با بررسي جايگاه
ّ
ـک ّم ي )سورهاي شـناور( در سـاخت چـند جـمله

درون گـروه فـعلي را
فــاعل
انگــليسي ٬فــرضيه
ِ
ِ

عمار جيدل» ٬تأثير مثنوي مولوي بـر مـثنوي

ـکيتاـگاوا ٥را مطرح مـيکند .فـرضيه فـاعل درون

عربي نورسي« ٬تـرجـمه احـمد مـوسي ٬نـامه
پــارسي  ٬ســال هـفتم ٬شـماره دوم ٬تـابستان

تـوصيف و آراء ردفـور ٬ ٤کـوپمن ٬اسـپورتيش و
ـگروه فعلي براي بسياري از زبانشناسان انگيزهاي
شد در توصيف و نقد و بررسي آن در ديگر زبانها.
مؤلف مقاله ٬با بررسي شواهدي از زبان فارسي و
درون گرو ِه فعلي در اين زبان٬
نمايش اصل فاعل در
ِ
مشکالتي را که در تطبيق اين نظريه پيش مـيآيد

شرح ميدهد و هدف از تأليف مقاله را اثبات اين

 ٬١٣٨١ص.١١٠-٩٣
انــــديشههاي عـــرفاني مــولوي و آمــوزههاي
ـاخالقي مثنوي معنوي قرنهاست که بر عرفان
دينيـ
ِ

و ادب و اخالق جهان اسالم تأثير گذاشته است.

بديعال ّز مان نورسي ٬اديب و دانشمند معاصر٬

درون گـروه
فـاعل
نکته ذـکر ميکند که در فرضيه
ِ
ِ

فعلي ٬در واقع عنصر فاعلي از درون گروه اسـمي

جابهجا شده است .وي ٬در تأييد پيشنهاد دبيرمقدم

1) government and binding
3) H. Koopman

2) D. Sportiche

5) Y. Kitagawa

4) Andrew Radford

تازههاي نشر

نيز از جمله کساني است که متأثّر از انـديشهها و
افکار بلند مولويانـد .وي ٬در سـال ١٢٩٣ـق ٬در
ِ
خانوادهاي کُرد ديده بـه جـهان گشـود و در سـال
جــنوب تــرکيه٬
١٣٧٩ـق در ُا ورفـــه ٬واقــع در
ِ
درگذشت .آثار و نـوشتههاي او بـه زبـان تـرکي و
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در هر دو مثنوي بررسي شده است.
هرچند جـنبههاي اجـتماعي مـثنوي مـعنوي را
توجه به مثنوي منحصرًا از
نميتوان ناديده گرفتّ ٬
اين ديدگاه نوعي تقليلگرايي بهنظر ميرسد که بر
اين مقاله حاـکم است.

عربي است .از آن جمله است مثنوي عربي  ٬اشارات

م.ج .ش.

االعجاز في
مـظان االيـجاز  ٬تـعليقات فـي المـنطق  ٬و
ّ

الخــطبة ال ّش ــاميه بـه عـربي؛ و کـلمات  ٬مکـتوبات ٬

شعاعات  ٬مالحق  ٬صيقل اسالم به ترکي.

فائزه زهرا ميرزا» ٬وزن شعر حافظ شـيرازي«٬

در مقاله »تأثير مثنوي مولوي بر مثنوي عربي

دانش )فــصلنامه مــرکز تــحقيقات ايــران و

نورسي« ٬نويسنده نخست به اخـتصار از شـرايـط

پاـکستان( ٬ش ٬٦٥-٦٤بـهار و تـابستان ١٣٨٠

زندگي مولوي و نـورسي سـخن بـه مـيان آورده٬

)تاريخ انتشار :مهر ٬(١٣٨١ص.١٥٠-١٤٧

سپس ٬به تطبيق انـديشههاي ديـنيــکـالمي آنـان

فائزه زهرا ميرزا ٬استاديار زبـان فـارسي دانشکـده

پرداخته است .به گـفته وي ٬دو مـثنوي مـولوي و

دولتي دخـتران مـارگله اسـالمآباد ٬در ايـن مـقاله

نورسي در شرايطي همانند پديد آمـدند .آنـان ٬در

آماري از قالبها و اوزان و بحور اشعار حافظ ارائه

خدمت به حقايق قرآنـي و بـه پـيروي از کـالماهلل

ـکرده است .به بيان او ٬حافظ در ده قالبــــ شامل

مجيد در سبک و مضمون ٬به نـظم روي آوردنـد.

غزل ٬قصيده ٬قطعه ٬فرد ٬تـرجـيعبند ٬تـرکيببند٬

نورسي جلد ششم رسائل نور خود را مـثنوي عـربي

مســدّ س ٬مـخ ّم س ٬ربـاعي ٬سـاقينامهــــ شـعر
سروده که در آنها  ٢٣وزن از اوزان مـختلف را در

مثنوي مـعنوي است .از جـمله داليـل ايـن تسـميه

هشت بحر عروضي به کار گرفته است.

توجه وي به
عنوان داده است که خود گواه عالقه و ّ
است :جـايگاه و اهـ ّم ّيت مــثنوي مـعنوي  ٬مـقاصد
مشترک هر دو مثنوي در کوشش براي تثبيت ايمان

شاهد و تعيين اسامي آنها آورده و تعداد اشعاري را

در دلها و احياي آن در جامعه ٬اين که مثنوي عربي

ـکه حافظ در هريک از اوزان سـروده ٬بـه تـفکيک

در اصل ادامه مثنوي مـعنوي و بـه تـعبيري نسـخه

قالب ٬مشخّص کرده و ٬سپس ٬شـمار هـرکدام از

عربي آن است.

اوزان شــعر حــافظ را در هشت بــحر عـروضي

عمار جيدل تأثير مثنوي معنوي بر مثنوي عربي را

نگارنده مقاله ٬ابتدا تـمام  ٢٣وزن را بـا ذـکـر

مختلف تعيين کرده است.

از دو جهت بررسي کرده است :سبکي و عاطفي.

فائزه زهرا ميرزا ٬که کـتاب المـعجم فـي مـعايير

وي به تأثير انديشههاي عرفاني و ديني مولوي بر
نورسي اشاره کرده و بر آن است که ايـن تأثـير در

اشعار
العجم شمسالدّ ين مـح ّمد بـن قـيس رازي را
ِ

اساس کار خود قرار داده ٬پس از به دست دادن اين

همه رسائل نور او مشـهود است .مسـائل تـوحيد٬

آمار ٬نتيجهـگيري کرده که حافظ بيشتر از همه بحور

نبو ت ٬جبر و اختيار و ديگر مسائل اساسي ديني
ّ

در بحر رمل ) ٢٢٧غزل ٩ ٬قطعه ١ ٬قصيده ١٠ ٬فرد٬

٢٢٤
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 ١مسدّ س( و کمتر از همه در بحر متقارب و بحر

غزلهاي حـافظ بـه دليـل تـنگناي قـافيه نـيست؛

منسرح شعر سروده است.

چنانکه در غزلهاي کوتا ِه او )حدود ٥ـــ ٨بـيت(
نــيز مــيتوان آن را ســراغ گــرفت .بـه بـيان او٬

آ .ا.

»تصويرسازي و مضمونپردازي و ظريفکاريهاي
هنري با تمام کلمات بيت ٬حـتّي قـافيه ٬مـدّ نـظر
مرتضايي ٬سـيدجواد» ٬تکـرار قـافيه در شـعر

حافظ است .حال اـگر او بتواند ٬با تکرار يک واژه

حافظ« ٬مجلّه دانشکده ادبيات و عـلوم انسـاني
دانشگاه فـردوسي مشـهد  ٬شـماره ّاول و دوم٬

بهعنوان قافيه ٬تصويري متفاوت ٬مضموني ديگـر

سال سيوپنجم ٬شـماره مسـلسل ١٣٦ــ٬١٣٧

بهار و تابستان ) ١٣٨١تاريخ انـتشار :زمسـتان
 ٬(١٣٨١ص٥٣ـــ.٧٤

)هـرچـند جـزئي( و هـنرنمايي و صـنعتپردازي
داشته باشد ٬از اين تکرار ِا بايي ندارد«.
مؤلف مقاله داليـل تکـرار قـافيه در  ٧٣غـزل
مذکور را به چـند دسـته تـقسيم کـرده و ٬بـا ذـکـر

تکرار قافيه که از ويژگيهاي سـبک هـندي است٬

شواهد ٬به بررسي آنها پرداخته است .اين داليل به

پيش از رواج اين سبک ٬از معايب شـعر بـهشمار

اختصار عبارتاند از:

مـيرفت و بـهـنـدرت در اشـعار شـعرا بـه چشـم

ــ تــــفاوت مــــعنايي يــا تــصويرسازي و

ميخوردـــ که آنهم يا به دليـل تـنگناي قـافيه در

صنعتپردازي ) ٢٤غزل(؛

بديعي »ر ّد
قصيدههاي بلند بود يا با کاربُرد صنعت
ِ
قافيه« .ا ّما تغيير زاويه ديد نسبت بـه نـقش هـنري

بديعي
ــ تأـکيد بر کلمه قافيه ضمن ايجاد آرايه
ِ
الصدر« و يـا يکـي از انـواع ردهـا
»ر ُّد ال َع ُج ِز َعلَ ي ّ
)٩ـغزل(؛

توج ه به آن بهعنوان ابزار تداعي بيش از
قافيه ٬يعني ّ

در نظر گرفتن جنبه موسيقائياش ٬موجب شد که

ــ تفاوت صرفي يا نحوي ) ٨غزل(؛

شاعران سبک هندي تکرار قـافيه را ٬حـتّي بـدون
ِ
يک يا دو بيت فاصله ٬جايز بشمارند .جالب اينکه

ــ رابــطه عـمودي عـناصر خـيال و مـعنا در
دوـبيتي که قافيه مشابه دارنـد ٬بـا در نـظر گـرفتن

حافظ نيز از تکرار قافيه پرهيز نميکرده و بـه نـظر

جائي ابيات ) ١٠غزل(؛
احتمال جابه ِ

هنري قافيه
ميرسد که تلقّي او هم نسبت به نقش
ِ

صورت پيش از اصالح بيتي که قافيه
ــ ضبط
ِ
ِ
تکراري داشته است ) ٤غزل(.

نگارنده مقاله بسامد تکرار قافيه در غـزلهاي

به حدس نويسنده ٬حافظ اشعار خود را بارها

حافظ را قابل مالحظه ذـکر کرده است ٬زيرا از ميان

حک و اصالح کـرده و چـهبسا خـود او ٬در ايـن
ّ

 ٢٠٠غزلي که بررسي کـرده در  ٧٣مـورد )حـدود

تجديد نظر ٬تکرار قافيه را رفع کرده و اين تغييرات

يکـسوم( تکرار قـافيه مشـاهده شـده است؛ تـازه

در بعضي از نسخهها ضبط نشده است .در نتيجه٬

بدون در نظر گرفتن مواردي از نوع »ايطاء خفي يا

تکــرار قـافيه در ايـن مـوارد تـنها مـنحصر بـه آن

جلي« و »شايگان« که در اشعار حـافظ فـراوان بـه

نسخههاست.

با تل ّق ي شاعران سلف متفاوت بوده است.

چشم ميخورد .وي بر آن است که تکرار قافيه در

ــ ضبط بيتي که شاعر آن را به دليلي تغيير داده

تازههاي نشر

صورت قبل و بعد از تغيير ) ٩غزل(؛
به هر دو
ِ

ــ اشتراـک مضمون بين دو مصراعي که قـافيه

مشترک دارند ) ٤غزل(؛
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کميت
هجاها بوده و ٬پس از آشنايي با شعر عربيّ ٬

هجاها در وزن شعر دخيل شده است .در حالي که٬
به نظر ايشان» ٬اـگر خصوصيتي در خود زبان نباشد

در پايان مقاله ٬اشاره شده که در  ٥غزل از ٧٣
غزل مذکور تکرار قافيه با هـيچيک از ايـن داليـل
خاص ي براي اين تکرار به
توجيهپذير نيست و دليل ّ

تقريبًا محال است که بتوان آن را به کـوشش وارد
وزن شعر کرد«.
مصوتها در زبان
در اين مقاله به فرق دستگاه ّ

نظر نميرسد جز همان تفاوت زاويـه ديـد حـافظ

عربي و زبان فـارسي اشـاره و تـوضيح داده شـده

نسبت به قافيه در مقايسه با شاعران پيش از او.
آ .ا.

مـصوت عـربي
است که عامل تمايز در هر جفت
ّ
مصوت فارسي ٬عالوه
امتداد است و در هر جفت
ّ

مـصو تهاي
نجفي ٬ابوالحسن» ٬تغيير کـميّ ت
ّ

استاد نجفي ٬در تأييد نظر دکـتر عـلياشـرف

بر امتداد ٬مخرج صوت آنها.
تحول وزن شعر در دوران معاصر«٬ ١
فارسي و ّ
نشر دانش  ٬سال نوزدهم ٬شماره دوم ٬تـابستان
 ٬١٣٨١ص٧ــ.٩
تحول مداوم زبان
استاد نجفي ٬در ابتداي مقاله ٬به ّ

صادقي در کتاب تکوين زبان فارسي  ٬تـوضيح داده
است که به احتمال زياد ٬در قرون نخستين هجري
مصوت کوتاه و بلند٬
و آغاز فارسي دري ٬هر جفت ّ
مانند زبان عربي ٬مخرج يکسان داشتهاند؛ امّ ا ٬در

در اثر عوامل برونزباني و درونزباني اشاره کرده و

مـصوت از
قرون اخير ٬مخرج صوت اين دو نوع
ّ

تحول
عامل دانسته است .به نظر او ٬عامل اصلي ّ

خود را از دست داده است .به اين ترتيب ٬هرچند

تحول وزن شعر فارسي را نيز نـاشي از هـمين دو
ّ

مصوتها اعتبار
هم متمايز شده و در نتيجه امتداد ّ

وزن شعر فارسي درونزباني است و »در وزن شعر
هيچ نيست که نخست در زبان نبوده باشد«.

ـکميّت هجاها امروز در زبان فارسي چندان مطرح
نيست ٬وزن شعر فارسي هنوز هم ٬به شيوه سنّ تي٬

کــميت هـجاها را در وزن شـعر فـارسي
وي
ّ
ذينقش دانسته بدين معني که ٬عالوه بر تسـاوي

»وزن کـ ّم ِي
کميت هجاهاست .بنابرايـن٬
مبتني بر ّ
ِ
ـک
شعر ديگر
طبيعي زبـان فـارسي نـيست« و ادرا ِ
ِ
وزن ٬بهخصوص براي نسلهاي جوانتـر ٬دشـوار

بيتـــ و حـت ّٰي در تـمام مـصراعهـاي يک قـطعه
شعرـــ بايد هجاي کوتاه با هجاي کوتاه و هـجاي

خصوصيت ک ّم ي هجاها و
شده است و به يادگيري
ّ

شمار هـجاهاي کـوتاه و بـلند در دو مـصراع يک

بلند با هجاي بلند تناظر داشته باشد تا وزن شـعر
احساس شود و اين قاعدهاي است که از آغاز شعر
فارسي تا کنون بر وزن سنّتي حاـکم بوده است.

وزن
تمرين متمادي نياز دارد .گرايش به شعر فاقد ِ
عروضي را ٬عالوه بر عـوامـل مـتعدّ د اجـتماعي٬
دشـواري احسـاس وزن
ميتوان نـاشي از هـمين
ِ
دانست.

استاد نجفي صحت نظريه هجايي بودن شعر
ايران پيش از اسالم را بعيد ميداند .بر اساس ايـن
نظريه ٬وزن شعر فـقط مـبتني بـر تسـاوي شـمار

١ـ(ــاين مقاله ابتدا در نخستين کـنگره ايـر انشـناسي
هــم ت بــنياد
) ٣٠-٢٧خــــرداد  ٬(١٣٨١کــــه بــــه ّ
اير انشناسي در تهران برگزار شد ٬ارائه گرديد.

٢٢٦

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

ـتازههاي نشر

استاد ٬در پايان مقاله ٬از نيما يوشيج ٬بهعنوان

فعال در اين حوزه است.

پيشرو شعر نو فارسي ٬ياد کرده است و اين که وي

دبير اين مجمع پروفسور فريدون وهمن بود و

به ادامه وزن سنّتي و حفظ ک ّم يت هجايي مـعتقد

در جلسات آن مجموعًا سي سخنراني علمي ايراد

بود و ٬براي ابداع وزنهاي جديد ٬در عـين حـفظ
ـکميت هجايي ٬نيز تالشهايي کرد که تقريبًا بيثمر
ّ

ماند.

آ .ا.

شد .بيشتر مقاالت ارائهشده به حوزه پيش از اسالم
اختصاص داشت .انگليسي زبان اصلي مجمع بود
و فارسي ٬پس از آن ٬زبان مشترک و به قولي زبان
دل بــود .ســخنرانــان مـدعو از امـريکا ٬آلمـان٬
انگلستان ٬نروژ ٬ايتاليا ٬ارمنستان ٬فرانسه ٬سويس
حضور داشتند .هفت مـحقق ايـرانـي نـيز در ايـن

يــاحقي ٬مــحمدجعفر» ٬قــلمرو فــرهنگ و

مجمع سخنراني ايراد کردند کـه از آن مـيان دکـتر

زبانهاي ايراني در سمپوزيم دانمارک« ٬کـتاب
ماه )ادبيات و فلسفه(  ٬سال پنجم ٬شماره ٬١٢

نصراهلل پورجوادي يگانه کسي بود که از ايران آمده
بود .وي درباره »قـطعات ديـني فـارسي در مـنابع

مهر  ٬١٣٨١ص.١٠٧-١٠٤

متقدم عربي« سخن گفت .از جمله سخنرانـيهاي

نويسنده مـقاله ٬کـه خـود در سـمپوزيوم شـرکت

ايــرادشـده در ايـن مـجمع است» :ـکـمدي الهـي

داشت ٬در گزارش خود به گستردگي حوزه فرهنگ

يزيديان :شـخصيتهاي آيـين يـزيدي« )ـگـارنيک

و زبانهاي ايراني توجه کرده است .مقدمه کوتاه و

آساطوريان(؛ »مالـک ايـرانـي مـتون و نـوشتههاي

خواندني سرآغاز گزارش درباره اينگونه رويدادهـا

مقدس« )شائول شـاـکـد  S. Shakedـ(؛ »آيـا ديـوان

و مجامع علمي در خارج از ايران خـوانـنده را بـا

حــافظ مــتني ديــني است؟« )فــين تــيسن

حالوهواي کيفيّت برگزاري آنها آشنا ميسازد.

 Thiesenـ(؛ »درباره تطور و گسترش تفسيرهاي کهن

Finn

در روزهــاي  ٢٢-١٨مــاه مــه ٢٨ / ٢٠٠٢

فارسي« )محمدامين رياحي( .از برنامههاي جنبي

ارديبهشتــ اول خرداد  ٬١٣٨١به ياد زندهياد دکتر

اين مجمع بـازديد شـرکتکنندگان از گـنجينههاي

احمد تفضلي ٬مجمعي علمي با عنوان »مـتنهاي

هـنرهاي اسـالمي در مـجموعه شـخصي ديـويد

ديني در زبانهاي ايرانـي« در کـپنهاـگ )دانـمارک(

سمليني

)(David Samliny

بود.

برـپا بود .ميزبان اين مجمع دانشگاه کپنهاـگ و محل

ياحقي گزارش خود را با اين پرسش به پـايان

برگزاري جلسات آـکادمي سلطنتي دانـمارک بـود.

ميبرد که ٬به رغم همه دعاوي درباره جهانيشدن

پـروفسور آنـتونيو پـانائينو ) (A. Panainoـ ٬رئـيس

) globalismـ( ٬آيا براي فـرهنگهاي قـديم ٬نـظير

انجمن اروپايي مطالعات ايراني ايتاليا ٬نيز از بانيان

فرهنگ ايراني ٬که قلمرو گستردهاي دارند ميتوان

آن بود .سابقه تحقيقات ايرانشناسي در دانمارک به

خصلت منطقهاي ) global-localism/glocalismـ(

دوره حيات آرتـور کـريستنسن )٬(١٩٤٥-١٨٧٥

را عنوان کرد.

شــرقشناس دانـمارکي ٬بـازـمـيگردد و انسـتيتو

ث .پ.

مطالعات شرقشناسي دانشگاه کپنهاـگ از مـراـکـز
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