






�

  

  ـ 1344سپهري، محمد، : سرشناسه

محمد  نقدنامه تاريخ، باستان شناسي و هنر به كوشش محمد سپهري و علي: عنوان نام پديدآور

  .ولوي

  .1389پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تهران: مشخصات نشر

  .ص 135: مشخصات ظاهري

  978-964- 426-482- 5: شابك

  فيپا: نويسي وضعيت فهرست

  هاي نقد شده هنرـ كتاب: هاي نقد شده        موضوع شناسي ـ كتاب باستان: موضوع

  ايران ـ تاريخ ـ كتابهاي نقد شده: هاي نقد شده       موضوع تمدن اسالمي ـ كتاب: موضوع

  ـ1335محمد،  ولوي، علي: شناسه افزوده

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: شناسه افزوده

    DSR 109/س 23ن  7 1389: كنگرهبندي  رده

  955/ 0072: بندي ديويي رده

 2203453: كتابشناسي ملي شماره

 

                                   �

  شناسي و هنر نقدنامه تاريخ، باستان

  

  محمد ولوي دكتر محمد سپهري، دكتر علي: لفؤم

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ناشر

  ناصر زعفرانچي: مدير نشر

  زارع مجيد اسماعيلي: ناظر چاپ

  امير خرّم: سازي فني آماده

  مهرنوش اكبرخانزاده: ويراستار

  سمانه اميري: آرا نگار و صفحه  حروف

  كلي مجيد اكبري: طراح جلد

  اعظم صادقيان: اجراي جلد

  1389: چاپ اول

  نسخه 500: تيراژ

  نشر فام: چاپ و صحافي

  89- 60 :رديف انتشار

  تومان 3500: بها

                 

�.حق چاپ براي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي محفوظ است                            

  ISBN 978-964-426-482- 5  978 -964ـ426ـ482ـ5شابك 

�88036317: ، فاكس88046891ـ3: ، تلفن14155ـ6419: تهران، صندوق پستي: نشاني          

A



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب

 

1......................................................شناسي گزارشي ازعملكرد گروه تاريخ و باستان.  الف  

  9....................................................................................................................هاي نقد كوتاهمقاله. ب 

  11.............................................................................................................................تاريخ ايران اسالمي

  21...................................................................................تاريخ سامانيان عصرطاليي ايران بعد از اسالم

  25.................................................................................................جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي

  28.....................................................................................................................................دانش مسلمين

  31..................................................................................................................................تاريخ فقه و فقها

  38.............................................................................................................................................تاريخ هنر

  43..........................................................................ويژه، اسالم وايران وامداري غرب نسبت به شرق، به

  52.....................................................................................ازميالدشناسي و هنردرهزاره اول قبل باستان

  55...............................................................................................................................فن و هنرسفالگري

  58................................................................................استان هنركالسيك خاورنزديكالنهرين بهنربين

  63........................................................................................................شناسي هنرو آسياي صغيرباستان

  66.........................................................................................و تحليل هنرمعاصرجهان هنرمدرن؛بررسي

  70.....................................................................................................................آغاز شهرنشيني در ايران

  72........................................................................................................................خلدونلسفه تاريخ ابنف

74............................................................................................................................تاريخ اسالم كمبريج

76....................................................................................................).............عصرنبوت(صدراسالم تاريخ



  فهرست مطالب        شش

  78......................................................................................اسالمي هاي جغرافيايي درجهانتاريخ نوشته

  80................................................................................................تاريخ تحوالت ايران در دوره سامانيان

  82........................................................................................................................................دولت ايوبيان

  84.................................................................................................................................فاطميان در مصر

  86...............................................................................................تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي

  88.......................................................................................................حيات فكري سياسي امامان شيعه

  90...........................................................................................ن ايرانگراهاي انديشهنخستين رويارويي

  92................................................................................................................ايران در دوره سلطنت قاجار

  94......................................................................................................................ر تاريخمسلمانان در بست

  96........................................................................................................................................ايران باستان

  98...............................................................)....ازآغازتا عصر حاضر(تحليلي ازتاريخ جهان  ،تاريخ تمدن

  100.....................................................................................تاريخ هنر و معماري ايران در دوره اسالمي

  102......................................................................................................................هنر و معماري اسالمي

  106........................................................................................................................ايران از آغاز تا اسالم

  110.......................................................................................................................................بامداد اسالم

  112.......................................................................................................................................تاريخ اسالم

  114....................................................................................................................................كارنامه اسالم

  116....................................................................................................................................تاريخ در ترازو

  119.........................................................................................................................تاريخ مشروطه ايران

  122.......................................................تاريخ علوم عقلي درتمدن اسالمي دراواسط قرن پنجم هجري

  125..................................................................................انديشي استادان تاريخگزارش هم. ج
  127................................................................................................................................................مقدمه

  131....................................................................................)اسالم و ايران ( هاي تاريخ كميته. د

  133....................................................................هاي تخصصيمحورهاي مورد بحث به تفكيك كميته

  134...............................................................................................................................انديشيبرنامه هم

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسي گزارشي از عملكرد گروه تاريخ و باستان. الف 



 

   



  3 ...   گزارشي از عملكرد گروه تاريخ و

انسـاني   ي شوراي بررسي متون علومها  گروهگروه تاريخ و باستان شناسي از نخستين 
است كه كار خود را با همكاري شماري از فضالي حوزه علميه قم و اسـتادان فرهيختـه و   

ضـرورت بررسـي   . آغاز كرد 1375گاه در دو بخش عضويت و داوري، در سال متعهد دانش
و سمت گيري مراكز آموزشي و  در حوزه تاريخ خصوصاً ،دقيق متون درسي علوم انساني 

در . كـرد  اقبال گسترده طالبان علم به اين رشته، فعاليت هر چه بيشتر گروه را ايجـاب مـي  
ري گروهـي از اسـتادان و انديشـمندان فاضـل     ي نخست فعاليت، با توجه به همكاها سال

حوزه علميه و  عضويت تني چند از آنان در گروه و به منظـور آشـنايي و آگـاهي هـر چـه      
هاي آموزشي و پژوهشي داير  بيشتر از دستاوردهاي علمي و آثار منتشره حوزه و نيز فعاليت
سـات بـه منظـور    ايـن جل . شد در حوزه تاريخ، جلسات گروه در شهر مقدس قم تشكيل مي

  .ي شورا به تهران منتقل شدها گروه سايرتمركز و هماهنگي بيشتر با 
از  ، ثمره فعاليت گروه تاريخ كه عالوه بر عضويت گروهي از استادان حوزه و دانشـگاه 

اسـالم، تـاريخ   (نظر و متعهد در سه حـوزه تـاريخ    همكاري شمار فراواني از داوران صاحب
شناسي برخوردار است، به طـور خالصـه بـه     ، هنر و باستان)ميايران و تاريخ و تمدن اسال

  : شرح زير است
  ؛ جلسه در دو دوره فعاليت در تهران و قم 163تشكيل  ـ1
) ، منبـع مطالعـاتي  يدرسي، كمك درس(عنوان كتاب  199ـ بررسي، داوري و ارزيابي 2

  ؛شناسي هاي تاريخ، هنر و باستان در حوزه
  ؛هاي مذكور  عنوان كتاب در حوزه 88ني ـ داوري دوباره و بازبي3
  ؛ عنوان كتاب 63بار داوري و بازبيني  ـ يك4
بار  عنوان كتاب با يك 10كتاب با دو بار داوري و بازبيني و عنوان  82از اين ميان  ـ5

  . داوري و بازبيني، نهايي شده است
مـداوم و  و همكـاري مسـتمر و    ءگروه هم اكنون با حضور فعال و شركت منظم اعضـا 

و اميـدوار   دادهنظر و متعهد حوزه و دانشگاه به كـار خـود ادامـه     قابل تقدير داوران صاحب
ها، آراء و نظرات سازنده استادان، نويسـندگان و پژوهشـگران    است بيش از پيش از ديدگاه

  . ارجمند حوزه و دانشگاه برخوردار باشد
شناسي  گروه تاريخ و باستانهاي ارزيابي شده در  گزارش كلي و نقد يك سطري كتاب

  :جدول زير است در
    



  نقدنامه    4

  نتيجه ارزيابي  ناشر  نشر سال   مترجم/ مؤلف   كتاب

تاريخ ايران . 1

  اسالمي
  1381  جعفريان رسول 

  مؤسسه

  فرهنگي

 انديشه معاصر

منبع كمك درسي 

همراه با مستندسازي و 

  ذكر منابع و مĤخذ

تاريخ سامانيان . 2

عصر طاليي ايران 

  المبعد از اس

  اميركبير  1380  جواد هروي

منبع كمك درسي 

براي دوره كارشناسي 

  و كارشناسي ارشد

  جغرافياي. 3

تاريخي كشورهاي 

  )1(اسالمي 

  سمت  1380  حسين قره چانلو

منبع كمك درسي 

براي دوره كارشناسي 

  ارشد

  1379 محمدرضا حكيمي  دانش مسلمين. 4

دفتر نشر 

فرهنگ 

  اسالمي

متن كمك درسي 

ه تاريخ و براي رشت

تمدن اسالمي و تاريخ 

  در علوم اسالمي

تاريخ فقه و . 5

  فقهاء
  سمت  1375  ابوالقاسم گرجي

منبع اصلي با 

  اصالحات

  تاريخ هنر. 6

جنسن با . و .ه 

همكاري دوراجين 

پرويز / جنسن 

  مرزبان

1368  

  سازمان

  و انتشارات 

آموزش 

انقالب 

  اسالمي

يك كتاب مرجع و 

  تحقيقي

ب وامداري غر. 7

   نسبت به شرق ،

 ، اسالم و به ويژه

  ايران

  اي منبع كتابخانه  سمت  1379  خو آراسته محمد

 شناسين باستا. 8

وهنر ايران قبل 

  ميالداز

  سمت  1374  حسن طاليي
متن درسي پس از 

  انجام اصالحات

فن و هنر . 9

  سفالگري

   درسي براي متن  سمت 1379  فائق توحيدي

  دوره

    كارشناسي ارشد 



  5 ...   گزارشي از عملكرد گروه تاريخ و

  نتيجه ارزيابي  ناشر  سال نشر  مترجم/مؤلف  بكتا

هنر بين . 10

النهرين باستان، 

هنر كالسيك خاور 

  نزديك

/ ورتگات آنتون م

زهرا باستي و 

 صرافرحيم  محمد

  منبع كمك درسي  سمت  1373

باستان شناسي . 11

 و هنر آسياي صغير

بهمن فيروزمندي 

  شيره جيني
  سمت  1378

يك منبع كمك درسي 

ز تحقيق اي ا و نمونه

روش مند براي 

  آشنايي دانشجويان

هنر مدرن؛ . 12

بررسي و تحليل 

  هنر معاصر جهان

  1381  مرتضي گودرزي

پژوهشگاه 

 فرهنگ و هنر

  اسالمي

  منبع كمك درسي

هنر و معماري . 13

  اسالمي

  

ريچارد 

اتينگهاوزن و الگ 

  دكتر /گرابر

  يعقوب آژند

  سمت  1378
منبع اصلي با 

  اصالحات

از آغاز ايران . 14

  تا اسالم

) رومان(رومن 

/ گيرشمن 

  معين محمد

1374  
علمي و 

  فرهنگي

منبع اصلي در رشته 

  باستان شناسي،

تاريخ و معماري در 

هاي كارشناسي و  دوره

  ارشد  كارشناسي

  بامداد اسالم. 15
عبدالحسين زرين 

  كوب
  اميركبير  1369

منبع كمك درسي پس 

  از انجام اصالحات

  1376  لي اكبر فياضع  تاريخ اسالم. 16
دانشگاه 

  تهران

منبع اصلي پس از رفع 

نواقص صوري و 

  محتوايي

  كارنامه اسالم. 17
عبدالحسين زرين 

  كوب
  اميركبير  1376

  منبع اصلي رشته

تاريخ و تمدن در 

هاي كارشناسي و  دوره

  كارشناسي ارشد



  نقدنامه    6

  نتيجه ارزيابي  ناشر  سال نشر  مترجم/مؤلف  كتاب

  تاريخ در ترازو. 18
بدالحسين زرين ع

  كوب
  منبع اصلي  اميركبير  1370

تاريخ مشروطه . 19

  ايران

احمد كسروي 

  تبريزي

1373  

  
  منبع كمك درسي  اميركبير

تاريخ علوم . 20

عقلي در تمدن 

اسالمي تا اواسط 

  قرن پنجم هـ

  اميركبير  1356  ذبيح اهللا صفا

منبع كمك درسي 

هاي  براي دوره

  تكميلي

تاريخ هنر و . 21

ايران در  معماري

  دوره اسالمي

محمديوسف 

  كياني
  سمت  1374

منبع اصلي رشته 

باستان شناسي دوره 

  كارشناسي

فلسفه تاريخ . 22

  ابن خلدون

/  محسن مهدي

  مجيد مسعودي
1373  

  ـ علمي

  فرهنگي

منبع كمك درسي 

براي دوره كارشناسي 

  ارشد

تاريخ اسالم . 23

  كمبريج

/ دانشگاه كمبريج 

  احمد آرام
  ر كبيرامي  1377

منبع كمك درسي 

براي تحصيالت 

  تكميلي

تاريخ صدر . 24

  )عصرنبوت(اسالم 

غالمحسين 

  زرگري نژاد
  سمت  1378

منبع كمك درسي پس 

  از اصالحات

  تاريخ. 25

هاي  نوشته

جغرافيايي در جهان 

  اسالمي

  ايگناتي

/ كراچكوفسكي  

  ابوالقاسم پاينده

  

1379  

  

  

علمي ـ 

  فرهنگي

منبع كمك درسي 

هاي  دورهبراي 

كارشناسي ارشد و 

  دكتري

تاريخ تحوالت . 26

در دوره    ايران

  سامانيان

  منبع كمك درسي  سمت  1381  ابوالقاسم فروزاني

  دولت ايوبيان. 27

محمد سهيل 

عبداهللا /طقوس

  ناصري طاهري

1380  

پژوهشكده 

حوزه و 

  دانشگاه

منبع كمك درسي در 

دوره كارشناسي ارشد 

رشته تاريخ وتمدن 

  الميملل اس



  7 ...   گزارشي از عملكرد گروه تاريخ و

  نتيجه ارزيابي  ناشر  سال نشر  مترجم /مؤلف  كتاب

فاطميان در . 28

  مصر

عبداهللا ناصري 

  طاهري
1379  

پژوهشكده 

حوزه و 

  دانشگاه

منبع درسي در دوره 

كارشناسي رشته تاريخ 

  پس از رفع نواقص

تاريخ ايران . 29

در قرون نخستين 

  اسالمي

/ برتولد اشپولر 

فالطوري و جواد

  يمريم ميراحمد

1352  
 ـعلمي 

  فرهنگي

متن درسي براي دوره 

كارشناسي ارشد رشته 

  تاريخ

حيات فكري . 30

سياسي امامان 

  شيعه

  1372  رسول جعفريان

سازمان 

  تبليغات

  اسالمي

منبع كمك درسي با 

  اصالحات

  نخستين. 31

هاي رويارويي

ايران  گرانانديشه

با دو روية تمدن 

  بورژوازي غرب

  منبع فرعي  اميركبير  1372 عبدالهادي حائري

ايران دردوره . 32

  سلطنت قاجار
 يك متن كمك درسي  مدبر  1374  علي اصغر شميم

مسلمانان در . 33

  بستر تاريخ
  1371  يعقوب جعفري

دفترنشر 

فرهنگ 

  اسالمي

  متن كمك درسي

  دنياي كتاب  1370  حسن پيرنيا  ايران باستان. 34

متن كمك درسي 

هاي  براي دوره

  تكميلي

لي تحلي. 35

از (ازتاريخ جهان

  )آغازتاعصرحاضر

  /آرنولد توين بي 

  يعقوب آژند
  مولي  1368

متن كمك درسي 

براي رشته تاريخ 

  تمدن و ملل اسالمي

آغازشهر . 36

  نشيني درايران 
  1368  زاده يوسف مجيد

  نشر

  دانشگاهي

متن درسي همراه با 

  اصالحات

   



  

   



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  كوتاه هاي نقدمقاله. ب 

  

   



  

 

  

   



  

 

  تاريخ ايران اسالمي

  

  رسول جعفريان :مؤلف  * 
  مؤسسه فرهنگي انديشة معاصر: ناشر*  
  1381 :سال نشر*  
  اول :نوبت چاپ *  
  تهران :محل نشر * 

كوتـاه   يا رهدو هر يكدر در چهار دفتر كه  عنوان كتابى است يتاريخ ايران اسالم  
 ياز ورود اسالم تـا زوال پادشـاه   يقرون متماد يور پهناور ايران در طيا دراز از تاريخ كش

خـاص   يدارد، نام به آن اختصاصكه  يا حسب دوره هر دفتر بر. بررسي شده است يصفو
  :گرفته است

  ؛  )صفحه 354(از پيدايش اسالم تا ايران اسالمى : دفتر اول    
  ؛)صفحه 384(يان از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاه: دفتر دوم    
  ؛)صفحه 352(از يورش مغوالن تا زوال تركمانان : دفتر سوم    
  .)صفحه 468(از ظهور تا زوال  ،صفويه: دفتر چهارم    

ختلـف تـاريخ   هـاى م  آقاى رسول جعفريان تاكنون آثار فراوان و متنـوعى در حـوزه  از  
  . ستا شدهترجمه، تأليف و تصحيح منتشر هاي  قالبايران و اسالم در

اى بس دراز از تاريخ  ، مرورى است نسبتا خالصه به دورهكتابِ تاريخ ايران اسالمى
دودى حنظامى و -سياسى  ةايران اسالمى كه معرفى بيش از يازده قرن تحوالت عمد

اجتماعى ايران را وجهه همت و دستور كار خويش قرار داده و علمى  ،تمدنى ،فرهنگى
و البته از اين  ؛يح نويسنده و ناشر، نسل جوان ايرانى استبه تصر ،مخاطبان اين اثر. است
معرفى تحوالت  ،چه. دليل اين ادعا تواند بود ،استقبال مخاطبان. كار موفقى است ،جهت

نظامى و شناخت  و هاى سياسى زمين در عرصه وفرود ايران  چندين قرن از تاريخ پرفراز
و حمايت خالفت مدينه، دمشق يا  هايى كه به استقالل يا رهبرى ها و سلسله حكومت

 ؛اند، آن هم در چند دفتر محدود، كار آسانى نيست بغداد به اين مرز و بوم فرمانروايى كرده
خوبى از عهده كار بر آمده  محترم در شمارش اين تحوالت متعدد و متوالى به ةاما نويسند

كرده است مبت به خواننده و مخاطب خود تقديو سيمايى نسبتا روشن از اين با
  خواهد برد و درخواهد خواننده با مطالعه اين دفترها به استوارى و عظمت ايران اسالمى پى
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  تو هداي فتند، چگونه در مسير كمال يا كه همديگر را آن روز از  اسالم و ايران يافت كه 
طلبانه دوشادوش  سوى تكامل و توسعه فرهنگ و دانش، و مبارزات حق كاروان بشرى به

هاى  حركت كردند و با خدمات متقابل خود، دستاوردهاى شايان و ارزشمندى در زمينههم 
تعاليم  ةقامتى ايران در ساي ايستادگى و راست. بشري ارزانى داشتند ةمختلف به جامع

شكر ويرانگر لكه هرچند . داشته باشدنياز بخش اسالم چيزى نيست كه به تأكيد  رهايى
، طولي خويش قرار داد ةرحمان و بوم را آماج تهاجم بى مغوالن وحشى و مشرك اين مرز

شد و قوم ايرانى مسلمان با جلب و جذب ذوب اسالمى  -در فرهنگ ايرانى  نكشيد كه
در ترويج اسالم و و مهمي هاى اساسى  گام، حاكمان مغول به آيين و ديانت اسالمى

  .مذهب شيعه و گسترش زبان و ادب فارسى برداشتند
فرهنگـى   -هايى از اين دستاوردهاى مهـم تمـدنى    گوشه اب ،اين اثر ةطالعخواننده با م

خـود را مشـتاق خواهـد ديـد      ،از سـوى ديگـر   ؛شود ايرانيان در پرتو تعاليم اسالم آشنا مى
از اين اثر را پيرامـون تـاريخ ايـران اسـالمى بـا مطالعـه        همددست آه اجمالى ب هاي آگاهي
كتـابِ آقـاى    ،از اين رو. اى گوناگون تكميل كنده مفصل و تخصصى در حوزه  هاى كتاب

  .كنيم جعفريان را موفق ارزيابى مى
از همـه، اغـالط    تـر  مهمآرايى و  نگارى، صفحه حروف ،مثبت ديگر كتاب هاى ويژگياز 
 ها سالاين در به حجم نسبتا مفصل، و در قياس با ساير آثارى كه  توجهبا  ،آن اندك چاپى

در رود  كه اميـد مـى   نمي باشدغلط بودن متن  لبته اين به معنى بىا. مي باشدمنتشر شده، 
  .اقدام شود هااصالح آنجهت 

ب هرچند موج )و يك طرح يك رنگ ،براى هر دفتر(چهار طرح و رنگ متفاوت  وجود
 تاريخ ايران اسـالمى  واحد عنواِن ،موضوع وهر چهار دفتر با توجه به اينكهتنوع شده است 

متفاوت، از يك طرح كلى كه گوياى موضوع اصلى باشد،  يها طرح جاى  بهتربود به دارند،
  .شد استفاده مى

  متن عربى آيات و روايات. 1

 ةنيامـده و بـه ترجمـ   ) ع(ات معصـومين  متن عربى آيات قرآن و روايكتاب،هيچ جا ازدر
يـات و احاديـث قابـل قبـول باشـد،      مـورد روا اگر اين كار در. بسنده شده است آنها فارسى

ـ به  ،دينما ورد آيات قرآنى پسنديده نمىمدر تفاسـير   ةخصوص كه ترجمه ممكن است برپاي
  .مختلف، متفاوت باشد

  روشوكرده، در ارجاع دحترم مطلبى را از آيات قرآنى اخذم ةدر برخى موارد كه نويسند     
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 :ماننـد (آيه را در داخل مـتن آورده   ةگاهى نام سوره و شمار: ه استـپيش گرفت متفاوت در
صورت زيرنـويس داده اسـت    آيه را به ةگاهى نام سوره و شمارو ؛)223/1.و  119/1، 52/1

  .شد كار گرفته مي روية واحدي در اين مورد به ؛ مي بايد )49، ص1ج :مانند(
   سازى يا فرار از مستندنگارى آسان .2

ف ضـمن بيـان هـد    ،هنوشت )13ـ 14ص(اى كه بر دفتر اول  ارجمند در مقدمه ةنويسند
ـ    براى ساده«خويش از تأليف اين اثر، تصريح كرده كه  هـر نـوع    ةتر كـردن مطلـب، از ارائ

در مقدمه دفتر  همچنين،. »ستگويى بسنده شده ا ارجاع و مأخذ خوددارى شده و به گزيده
هـاى سياسـى و    هدف ما تنها مـرور بـر رويـدادها و جريـان    «: نوشته استصراحت  دوم به

ساختن خواننـده   هدف، آشنا. ايم قصد تفصيل و تحقيق نداشته فكرى بوده، و به هيچ روى
با مطالبى بوده كه تقريبا، چون و چرايى در آنها وجـود نداشـته و بيشـتر آنهـا بيـان اصـل       

ايم تا از منابع كهـن   باره تالش كرده در اين. رخدادها و طبعا مورد قبول عامه مورخان است
  ).12/2(» .و نيز منابع تازه بهره بريم

  :شود نكاتى بيان است الزمدر اين خصوص ،
در ميـان  . افزايد به استوارى و اعتبار نوشته مى ،مرجع و مأخذ هر سخنى  ذكراصوالً .1

هاى متأخر نگاشته شده و كمتر مسـتند   اهل تحقيق، آن دسته از متون تاريخى كه در دوره
شود؛ خصوصا اگركتاب  نمىهايى توجه  است، ارزش و اعتبار الزم را ندارد و به چنين نوشته

ها پـيش اتفـاق افتـاده و نويسـنده در آن دوران حضـور       پيرامون رخدادهايى باشد كه مدت
و بـه   ه اسـت امانتدارى و صـداقت نويسـند   نشان دهندة ذكر منابع و مراجع،. نداشته است

  .افزايد اعتماد خواننده مى
طعـا موجـب دشـوارى آن    ق ،اگر بيان سند به سادگى و پذيرش بهتر مطلب نيفزايـد  .2

حوادث قبل و بعد يـك واقعـه را در منبـع اصـلى      بيند خواننده الزم مى گاهى. نخواهد شد
جويى از او  ، اين فرصت حقيقتباشد حال وقتى هيچ مأخذى بيان نشده. بيابد و مطالعه كند

  .شود مي سلب
تروش يكسـانى درپـيش نگرفتـه اسـ     هـا  مأخذ نقل قـول  ذكر محترم در ةنويسند .3

  .اى به مأخذ و مرجع سخن خود نكرده است اشاره ينتر در غالب موارد كوچك ـ الف
  دهد ديدگاه كه نشان مى است كه عبارت را با قلمى متفاوت از قلم متن آورده درحالى

يك  اين موارد بسى فراوان است و با. ديگران و مندرج در منبع و مأخذ ديگرى بوده است
  :هايى از دفتر چهارم توجه كنيد به نمونه. شود يان مىزدن اجمالى كامال نما  ورق
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  سوم؛ نقل قول اول و : 30ص     
  ؛  صفحه ةنقل قول شش سطرى ميان: 60ص     
  ؛الدين بهزاد فرمان شاه اسماعيل صفوى به كمال: 64ص     
  ؛صفحه ةبه سلطان سليمان عثمانى در ميان شاه طهماسب ةنام: 87 ص    
  ؛ن قتل عام مردم تبريز توسط عثمان پاشافرما: 170ص     
  ؛خان نامه شاه عباس به عبدالمؤمن: 207ص     
  ؛ديدگاه پل سيمون درباره شاه عباس: 220ص     
  ؛جشن آئين سپند توسط شاه عباس دوم ةنقل قول پنج سطرى دربار: 235ص     

  ؛را نيز گرفته است 254 ةخاطرات ميرداماد كه بخشى از صفح :253ص     
درباره تشيع ) كسي است معلوم نيست اين محقق چه(ديدگاه يك محقق : 268ص     

  ؛سلسله بهمنى
  ؛ه قاضى نوراهللا شوشترى به شيخ بهائىمنا: 271ص     
  :مثلِ ؛سخن بسنده شده است ةبه گويند ،در برخى موارد .ب    
  ؛گويد بن روزبهان به طعن درباره جنيد مى فضل: 30ص     
  ؛نويسد نام اميرمحمودبن ميرخواند مى همورخى از همان روزگار ب: 39ص     
  ؛نويسد روملو در مهارت سپاه روم مى: 59ص     
  ؛نويسد مى 962قاضى احمد قمى در ذيل حوادث سال : 75ص     
  .؛نويسد روملو مى: 106ص     
  ؛به گزارش قاضى احمد قمى: 125ص     
  ؛بيكاسكندر ةبه نوشت: 127ص     
گونه وصـف كـرده    اين... هربرت نام تومالى  يك مسافر خارجى به: 224 ـ 225ص     

  .است
 شده است؛آن اشاره  ةنويسند نام گاهي بهكتاب موردنظر، و عنوان در مواردى به ـ  ج    

  :مثلِ
  .آمده است آرا در تاريخ جهان: 39ص     
  ؛ نويسد مى احسن التواريخ روملو در كتابِ: 40ص     
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  ؛نويسد مى تاريخ عثمانىزكى در كتابِ  ميرزا: 89 ص    
  ؛چنين نوشت...  رياض العلماء ميرزا عبداهللا اصفهانى در كتابِ :98ص     
  ؛نويسد از جمله مى خلدبريندر كتابِ ... واله اصفهانى : 110ص     
  .نويسد مى...  طراوت اللطائفوى در مقدمه كتابِ : 126ص     
معرفـي شـده    طـور كامـل   بهمنبع  86همچون دفتر چهارم ص  در برخى موارد ـ  د   

  :است
  .200 ـ 237صص ) 1350تهران، (شاه طهماسب صفوى، عبدالحسين نوايى، 

مـورد   درعمـل  اين هـدف  ،كردن مطالب تأكيد داردمحترم بر ساده  ةهرچند نويسند .4
رم از شـاعران  ا در دفتر چهـا عالوه بر اشعار فراوانى كه خصوص ،چه ؛غفلت واقع شده است

 هاى متكلـف و سـخت از متـون قـديم آورده     متعدد با واژه يها قول زبان آورده، نقل فارسى
تا چـه رسـد بـه اينكـه مخاطـب جـوان بتوانـد آن را         نيستكه به راحتى قابل فهم  است

 جهانگشاى جوينىرشيدى و نيز  التواريخ جامععباراتى كه در دفتر سوم از  .بفهمدسادگى  به
چنـان   جهانگشـاى جـوينى  فهـم عبـارت   . ست آورده، نقض غرض اسـت داز اين و آثارى 

  .چاپ رسانده است ا بهتحرير نوين آن ر ،مشكل است كه يكى از نويسندگان معاصر
صـورت نقـل    هاى مورخان متقـدم را بـه   از گفته آيا بهتر نبود مؤلف ارجمند نثرى روان

، منبع و مأخذ هر سخن را در پاورقى كتابى تحليلى ةآورد و ضمن ارائ ل غير مستقيم مىقو
  كرد؟ اعالم مى

كند كه احتمال رفته ايـن كـار    يك كتاب چه مى ةجلد و صفح ةمگر ذكر عنوان، شمار
  موجب سختى تأليف و دشوارى آن خواهد شد؟

  تاريخ ايران يا اسالم .3
ايـن   ةآيـد، هـدف عمـد    مـى  رمؤلف و سخن ناشر ب ةچنان كه از عنوان اثر و نيز مقدم

از «:  بـا نـامِ  اما دفتر اول  ؛صفوى است ةتاريخ ايران اسالمى تا سقوط سلسلمعرفى  ،كتاب
طور كامل به تـاريخ اسـالم از ظهـور تـا پايـان      ه، تقريبا ب»پيدايش اسالم تا ايران اسالمى

حوادث تاريخى ،در اين دفتر. هجرى اختصاص دارد 232سال ، عصر نخست عباسى يعنى 
 گيـري  پـي اسالم، روزگار نبوت و عصر خلفـاى نخسـتين    ةدر آستان با بررسى جزيرةالعرب

ازهرچنـد  ايـن ميـان  در.يابـد  اول عباسـيان خاتمـه مـى   روزگارامويان وعصر اشرحبوشود مي
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در فتوحات اعراب مسلمان و پيشروى آنان در ايران و سقوط شاهنشـاهى ساسـانى و نيـز     
ايـن  ،ميان آمـده  عباسى سخن به ايران در عصر نخست هاي صفحات پايانى كتاب از ايالت

خالصه و اندك است كه بيشتر به ساير مباحث كتاب، پيرامون تاريخ اسالم قدر آنمباحث 
ثال از فتوحات شـام و مصـر   مربوط است تا به تاريخ ايران اسالمى؛ آن هم به ميزانى كه م

  .است رفته سخن
ت آيـين  م دينى و وضـعي اوضاع سياسى، اقتصادى و اجتماعى و نيز تعالي، در اين كتاب

ورود اسالم، وضعيت پادشاهى ساسـانى و نيـز علـل و عوامـل      ةزرتشتى در ايران در آستان
 اى درحالى كه بخـش عمـده   توضيح داده نشده، و فروپاشى نظام ساسانىشكست ايرانيان 

  .است شده به اوضاع عربستان پيش از اسالم اختصاص داده
از ديگـر   ،قبال اعـراب مسـلمان  اجتماعى ايرانى درو ساير طبقات  ايرانيان ةاكنش تودو

دور و مطالعـه و ارزيـابى دقيـق و الزم    اى است كه به هر دليـل از پـژوهش    مباحث عمده
  .مانده و اصوال مورد غفلت واقع شده است

هاى سياسى، نظامى، علمى و فرهنگى  نقش ايرانيان مسلمان در عصر امويان در زمينه
دليل سياست عربگرايى خلفاى  در اين روزگار، به. شده است ت ناديده گرفتهشد هنيز ب

گرايانه  رغم تعاليم مساوات به ، خصوصا ايرانيان  ، اموى، و ظلم و ستمى كه بر ساير نژادها
در وجود آمد كه  همسلمانان ب ةاى در جامع طبقه ،داشتند روا مى نژادى در اسالم،ي و برابر

اين افراد كه عمدتا ايرانى بودند، در . شود ياد مى »لىموا«متون تاريخى، از آنان به نام 
 هاى سياسى، نظامى، اجتماعى، علمى و فرهنگى نقش بارزى داشتند و همواره منشأ عرصه

ساختگى  ةهمين طبق هاى تالشچنانكه ترجيح ادب عربى هم مرهون  ؛اند بوده يآثار
متون تاريخى و ادبى  ةو ترجم نثر فنى ةمقفع در زمين بن تب و عبداهللاعبدالحميد كا :است

دارى مناصب  عالوه بر عهده، ايرانيان . فارسى به زبان عربى كارهاى عمده انجام دادند
جمه ه زبان عربى تريوسف ثقضى ب بن جاجحدرعصر  ان خراج و مالديوانى چون ديو

 دش نژاد بودند كه موجب ايرانى ى نيز از همين موالىفنيروهاى مختار ثق ةعمد .دكردن
  .اشراف عرب از اطراف او پراكنده شوند

 اعالم شده) 243/1(بلكه در جايى  ه،نشد بحث اين مسائل دربارة هادر اين كتاب نه تن
ه چند سطر در حالى ك. چندانى نداشت ةيش از اسالم از نظر علمى، اندوختكه ايران پ است
هـاى تـاريخ و   زهر حودفتر نخست، از ثروت علمى ايران د از 243 ةتر در همين صفح پايين
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  !ميان آمده است بهاخالق سخن  
  به حيات و رونق يشاپور كه تا اواخر قرن دوم هجر نبايد از نهاد علمى آموزشى جندى     

  ، اى در انتقال دانش دانشمندان اين مركز نقش عمده. ورزيد داد، غفلت  علمى خود ادامه 
  .اند به عالم اسالم داشته، علم طب  خصوصاً

اسـتبدادى امـوى    رژيـم يسنده از نقش مهم ايرانيان در تضعيف و سـرانجام سـقوط   نو
گويد جز اينكه ابومسلم خراسانى را چونان سردار فاتح عباسيان مطرح و نكـاتى   چيزى نمى

  .كند باره بيان مى را به اجمال در اين
نيـز   ، اين وجـوه عمـده  مناسب بود در كتابى كه به تاريخ ايران اسالمى اختصاص دارد

به اسالم و مسـلمانى  هاى از خدمات ايرانيان  و گوشه جوان به تصوير كشيده ةبراى خوانند
  .شدمي روشن 

از پيدايش اسالم تـا ايـران   « عنوانِ. محتواى آن سازگارى نداردعنوان دفتر نخست با 
ن معنى است كه در اين دفتر فقط رويدادهاى تاريخ اسـالم از بعثـت رسـول    يا هب »اسالمى

ـ  درحالى. اسالم به ايران مطرح شده استتا ورود ) ص(م اكر وان كه مطالب كتاب از اين عن
، تاريخ ايـران را  برداردكه اوضاع عربستان پيش از اسالم را درعالوه براين. بسى فراتر است

را هـم   طاهريـان  ةنيمى از دور ،؛ يعنى) هجرى 232تا سال (تا پايان عصر نخست عباسى 
 ،اسـت شـده  كارآمدن اين سلسـله ايرانـى آغاز   دفتر دوم از روى نجا كهشود؛ واز آ شامل مي

طاهريان هنوز اسالم  ةانمود شود كه ايران تا اواسط دورممكن است كه به خواننده چنين و
 داننـد كـه    را نپذيرفت و تا اين تاريخ سرزمين ايران به فـتح اسـالمى درنيامـده همـه مـى     

Ĥچنين سخنى نادرست استقطع.  
  )ع(مام صادق دوره ا .4

آن ، دار منصب امامت بود؛ يعنى هجرى عهده 114 ـ 148ى ها سالدر ) ع(امام صادق 
ـ     هجـرى  132تـا سـال   ـ   نيمى از ايـن دوره . حضرت مدت سى و چهار سال امامت كرد

. در روزگار عباسيان قرار دارد ـ   هجرى 148تا سال  ـ  در عصر خالفت امويان و مابقى
ه از فرصـت  بـا اسـتفاد  ) ع(هاى علمى پدر بزرگوارش امـام بـاقر    ليتآن حضرت در پى فعا

، به پيش آمد وى و طرفداران عباسىهاى خالفت ام و درگيري ها زمان جنگمناسبى كه در
علـت   ، بـه و اگـر نگـوييم    ؛دكـر هـاى علـوم اقـدام     در حـوزه  ينشـمند شاگردان دا بيتتر

بيشـتر نبـوده  هاى آموزشى خود  رنامهاجراى ببراى  هاو ضعف و فتور اين خاندان، گرفتاري
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 خصـوص به  ،لفاى عباسى قرار دارد، نبوده استكه در روزگار خ،قطعا كمتر از بخش دوم  
وي نظرزير آن حضرتو كردند همواره آن حضرت را تعقيب مي نيروهاى منصور عباسى كه

ر عصـر  د) ع(نويسنده محترم اين كتاب، نه تنها از حضور فعـال امـام صـادق    . قرار داشت
در ) ع(گويد، بلكه معتقد است كـه امـام صـادق     سخن نمى) ع(اموى و تداوم راه امام باقر 

دقـت   دارد و بايد بـه  نياز به اصالح ن سخناي). 280/1( عصر اموى فرصت چندانى نداشت
  .تكميل شود

  جپيدايش خوار .5
). 226/1(اسـت   ظهور كردهخوارج در جنگ نهروان  ةفرق نوشته شده كه دراين كتاب،

ـ پـى اعـالم رأى حكم  انـديش، در  كـج  ةزيرا اين فرق ؛اين ديدگاه قطعا نادرست است ت و ي
و همين گروه بود كـه جنـگ    وجود آمد به ى اشعرى از عمروبن عاصسخوردن ابومو فريب
  .كردتحميل ) ع(ان را به امام على نهرو

كشـتند، عبـداهللا   ) ع(امام علـى   كه خوارج از كارگزارانرا مطابق منابع تاريخى، فردى 
اب بـن  است شده مطرح )170/1(گونه كه در اين كتاب  آن؛  ارت بود خباب بن بن ارت  ، خبـ
  .خباب پدر عبداهللا بود. بود)ص(اصحاب رسول خدا از

  يخى در عصر اموى يا روزگار عباسىتار  هاى كتابتدوين . 6
و تـواريخ عمـومى   سـيره    هاى كتابترين  جدول از معروف ، دودر كتاب ايران اسالمى

 كـه مسـلماً   درحـالى  ؛)238 و 237/1(آمـده اسـت    دانش تاريخ در عصـر امـوى   زيرعنوانِ
تـاريخ وفـات   . در ايـن دوره تـأليف نشـده اسـت     ،اعم از سيره و تاريخ ،يك از اين آثار هيچ

  .ها آمده، شاهد خوبى بر نادرستى آن است مؤلفان اين آثار كه در همين جدول
   ايرانهاى محلى  دولت .7

و    نشـده   و بررسـى  بحث  بايد  هاى محلى ايران چنان كه دولت در مورد در اين كتاب،
. اسـت شـده   به صورت گذرا مطرح ملوك الطوايف ، )158 تا 153/3(شش صفحه  فقط در
اى از  اى چون اتابكان فارس كه نقش بس مهمى در حفظ بخـش عمـده   كه سلسله درحالى

. تـرى اسـت   و ارزيابى دقيق ةيان مغول ايفا كرد، سزاوار مطالعسرزمين ايران از تاراج لشكر
  .اديبى چون سعدى در دربار آنان مقرب و مورد حمايت بود ويژه آنكه به

  نهاى ناموزو و نقشه ها ر، جدولتصاوي .8
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كـه    هكس، جدول، نقشـه و نمـودار آمـد   تصوير، ع تعدادي الى صفحات كتاب، هدر الب
اين كـار زمـانى    است، اهميت فراوان ائزح ابزاربراى تفهيم مطلب گيرى از اين بهره هرچند

ـ  مفيد و ارزشم  بـوده و آموزشـى    هـاي  روشاصـول و   ةند خواهد بود كه هدفمند و بـر پاي
العـات  برخى اط ةرسد عالوه بر ارائ نظر مى به. آن دقيق و درست ثبت شده باشداطالعات 

 ؛مـدنظر نبـوده اسـت    ها نيـز  ها و نقشه در جدولت و طراحى الزم و مناسب كيفي ،نادرست
كـه  ،انبوهى از آنهـا   راما شما ،ها و تصويرها كيفيت نسبتا خوبى دارد برخى عكسكه  چنان

، كيفيت مطلوبى است ضابطه در گوشه و كنار دفاتر چهارگانه نقش بسته بى رسد نظر مى هب
بـراي   .شـد  پرهيـز مـى   طرح آنهـا از ،الاقل براى كاهش حجم اثر رو بهتربود از اين و ندارد
  : سه مورد اطالعات نادرست آمده است ،اولدفتر از 113 فحةدر جدول ص مثال،
در حـالى كـه بـه    ،  شـمرده شـده اسـت    ) ص(هاى رسول خدازوغحديبيه از جمله  .1

   ؛در اين سفر به قصد عمره بيرون رفت نه جنگ )ص(تصريح منابع، آن حضرت
ر ذيـل  اريخ شمسى آمده و اطالعات منـدرج د هاى جدول عنوان ت در يكى از ستون .2

منظـور   ،سـال شمسـى   شـود  در حالى كه وقتى گفته مى ،آن همگى به سال ميالدى است
 624مـارس   14( ى هجـرت سـال شـمارى شـده اسـت     ى ايرانى است كه بر مبنـا ها سال

   ؛)ميالدى است نه شمسى
  .ه مريعمريسيع بود ن ،مصطلق در آن روى داده بنى ةاى كه غزو منطقه .3

 جغرافيـاى  عينا از كتابِ، دفتر اول  از 353 و350، 344هاى مندرج در صفحات  قشهن

عـالم   ةآوردن نقش؛ ودرج شده است )بدون ذكر منبع( ت شرقىفخال هاى  سرزمينتاريخى 
  .رسد نظر مى مورد به ابن حوقل در اين قسمت بى صورةاالرض از كتابِ

  .نيستندز در يك حد و قواره موارد مذكور از نظر اندازه و قطع ني
   هاى موضوعى نمايه و فهرست .9

ان و شـمار  اير ةرن تحوالت عمدرغم اشتمال بر يازده ق به ،تاريخ ايران اسالمى كتابِ
فاقد هرگونه فهرست و نمايه  ،سياست، جنگ، فرهنگ و تمدن ةاز بازيگران عرص بسياري

نقـش   هـا  ايـن فهرسـت   يده نيسـت ، امروزه بر هيچ كس پوشها اهميت اين فهرست. است
فهرسـت  . مهمى در مراجعه و دسترسى خواننده به مطالب و مباحث مورد اهتمـام وى دارد 
 ينتـر  مهماعالم، اشخاص، قبايل، فرق و مذاهب، اماكن، آيات و روايات، اشعار و ابيات، از 

  .هايى است كه متأسفانه در اين كتاب ناديده گرفته شده است  فهرست
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 هـاي   هها و مقال شناختى دقيق كتاب ست منابع و مĤخذ با درج مشخصات كتابفهر ةتهي
بـر اسـتوارى    ـ  ن اسـت اى در دفتر چهارم، كتاب كال فاقـد آ  كه جز گزيده ـ  مورد استفاده

 ةخالصـ . افزايد طالعات داده شده مىمطالب و نيز اعتماد خواننده به قوت و قدرت علمى ا
  توانست به تاريخى مى ةايى در پايان هر فصل و يا دوره مطالب و نيز پرسش ةفصل، چكيد

   كه مخاطب خصوصبه   ؛كند تاريخى كمك   تر اطالعات قـچه دقي فهم و يادگيرى هر
  .اصلى كتاب، به تصريح نويسنده و ناشر، نسل جوان است 

  بريد .10
 كـه بـه تصـريح متـون     درحالى ؛)19/2(داند  همان پست امروزى مى نويسنده بريد را

آورى  آن جمـع  ةوظيفـ  و نخست، يك دستگاه اطالعـاتى تاريخى، ديوان بريد در روزگاران 
  .عملكرد كارگزاران دولتى به خليفه بوده است ةهاى روزانه دربار اخبار و ارسال گزارش

هـا   ايـن واژه . يسـت ها مناسـب ن  اين سلسله در موردكار بردن عنوان طلوع و غروب  هب 
هاى طـاهرى و خوارزمشـاهى را خورشـيد     كه سلسلهست مگرايناى خورشيد و روشنايى ابر

  .نندايران زمين بدا
 بويه خواندهتر فرزندان  برادر بزرگ ، احمد معزالدوله)10سطر ( ازدفتر دوم124 ازصفحه
، علـى عمـاد الدولـه بـرادر بزرگتـر      )13سـطر ( 131 صفحة در همان دفتر، كه شده،درحالي

  !عرفي شده استم
ربطـى بـه تـاريخ     ،دولت فاطمى مصـر  از دفتر دوم، بحث از 199ـ202هاي  در صفحه

  .ايران اسالمى ندارد
 تـاريخ  ،درست آن و ـ  عنوان كتابِ اشپولر غلط ،)سطرآخر (از دفتر دوم  191درصفحة 

  تاس ـ ايران در قرون نخستين اسالمى
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  تاريخ سامانيان عصر طاليي ايران بعد از اسالم

  
  جواد هروي:مؤلف  *
  اميركبير :ناشر *
  1380 :سال نشر* 

  اول :نوبت چاپ*     

  تهران :محل نشر*     
 ،شرقى ايـران  هاى  سرزمينى وسيعى از ها بخشسامانى بر  ةسلسلى يحكمروا ةدور   

واقع عصر زرين فرهنگ و تمـدن   به ،لحاظ دستاوردهاى عظيم علمى، فرهنگى و تمدنى به
مى و كه همواره مورد بحث و پژوهش در محافل علايران در قرون نخستين اسالمى است 

آثار  هى، نظامى، فرهنگى و علمى اين دورپيرامون تحوالت سياس .دانشگاهى بوده و هست
صورت مستقل و جداگانه و در ضمن تواريخ عمومى و نيز  فراوانى در قالب كتاب و مقاله به

از . ديم و شمارى متون جديدبرخى متون ق: تاريخ ادبيات و تواريخ محلى فراهم آمده است
انـد،   ين موضوع پرداختـه صورت جداگانه به ا هاى معاصر و به توجه كه در دوره متون جالب

  :كرد اشارههاى زير نمونه بهتوان  مى
  دكتر محمدرضا ناجى تاريخ و تمدن اسالمى در قلمرو سامانيان، .1
  اسم فروزانىدكتر ابوالق سامانيان، ةايران در دور... تاريخ تحوالت  .2
يكى از   ، دكتر محمدرضا ناجىاسالمى ـشكوفايى فرهنگى ايرانى  ةسامانيان، دور . 3

دكتر جواد هروى  ة، نوشتعصر طاليى ايران بعد از اسالم تاريخ سامانيان كتابِهمين آثار، 
كه از  گونه ناين اثر، هما. در تهران چاپ و منتشر شده است 1380است كه در سال 

صورت عام وجهه همت خويش قرار داده و اين  سامانيان را بهتاريخ  ،است شكارآعنوان آن 
كه گذشته از اين. م قلمداد كرده استروزگار را چونان عصر طاليى ايران پس از اسال

، اصوال تا يستبه صحت ن مقرون فرمانروايى سامانيان بر سراسر خاك ايران، چندان
يك از  خطه بازگرداندند، هيچ نى را به اينكه وحدت سياسى و سرزمي ،روزگار صفويان

مستقل به معناى واقعى كلمه نتوانستند به اين يكپارچگى دست  هاى مستقل و نيمه سلسله
  .يابند

هـاى سياسـى، اقتصـادى، نظـامى،      آن، به ويژگىدر كه آيد چنين بر مي تابك عنوانِ از
و اگر نه به ه شده باشدـاختاند چشمى ةان گوشـساماني ةدور... دنى، علمى و ـفرهنگى، تم
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الاقل ،يسـت پـذير ن  چنـين كتـابى امكـان   كه البته در صفحات محدودى در قالـب   تفصيل
. اى در آن مطـرح شـده باشـد    گونـه بـه   صورت خالصه و اجمال، همه عنـاوين مربـوط   به

عنـوان   صراحت گفـت  بلكه بايد به ؛جا نيست رسد اين انتظار چندان به نظر مى كه به درحالى
 بـه  ثگيـرد و بسـيارى از مباحـ    ربرنمىرا د طهاست و همه موضوعات مربو  تر از محتوافرا

 در آن علمـى، ادبـى، فرهنگـى و تمـدنى     لحاظ گستردگى مطالب و دستاوردهاى شـگرف  
  .است نشده بحث و بررسى

اصوال برخالف انتظار و توقع خواننده، نويسنده به بررسـى مسـتقل و مبسـوط اوضـاع     
و تمـدنى   هاى اقتصـادى، فرهنگـى   سياسى، ادارى، معمارى و هنر و جنبهدينى، اجتماعى، 

و صرفا به تحوالت سياسـى و نظـامى    را به طورمستقل و مبسوط بررسي نكردهاين روزگار
البته همين جنبه كافى بود تا كتابِ آقاى هروى را مقبول . عصر سامانى قناعت كرده است

عصـر  » طاليـى بـودن  «جلـوه و درخشـش و    تواند آنچه مى ،چه ؛اطب قرار ندهدطبع مخ
اسـت كـه در ايـن     سامانيان را نشان دهد، دستاوردهاى عظيم علمى و فرهنگى و تمـدنى 

  .نشده است درباره آنها بحثكتاب 
. شـد  اى براى اين كتاب برگزيـده نمـى   گسترده بهتر آن بود كه چنين عنوان ،از اين رو

توانست مسئوليت مؤلف  مى» عصر سامانياناى بر فرهنگ و تمدن در  مقدمه« د عنوانِشاي
  .را در اقناع مخاطب برآورده سازد و بار چنين تعهد و انتظارى را از دوش او بردارد

  :نقاط قوت ـ الف

  ؛نگارى و كيفيت مطلوب چاپ صحافى، حروف. 1
  ؛سيتناسب حجم اثر براى تدر .2
  ؛ نظم منطقى و انسجام مطالب. 3
  ؛مى آنكفايت منابع و اعتبار عل .4
  .تناسب موضوعى و محتوايى اثر با اهداف درس .5
  :نقاط ضعف ـ  ب

جاهـا   عضـي در ب براي مثال،: ها و ارجاع هامايان و عدم دقت كافى در استنادضعف ن .1
كـه نـام خليفـه در برخـى     بـراى اثبـات اين   ،112در ص . نادرست شده اسـت  يها اطباستن
داده ارجـاع  ) 2-4ص ( اهان اسالمى ايـران هاى ش سكهبه كتاب  ،هاى سامانى نيامده سكه
چين آمده كه احتماال ناخوانا بوده نقطه ،جاى نام خليفه كه در اين صفحات، به درحالى شده،
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اما مطلبى از  ،شده داده  ارجاع تجارب االمم به ،)1پاورقى ( 225در ص . يا محو شده است
پـدر ابوالحسـن    ،)8-9ي سطرها( 381در ص . هرمز در آنجا نيامده است شورش محمدبن

 ،)351/7سـمعانى  : نـك (يم بن محمد است نـه ابـوعلى سـيمجور   سيمجور، ابواسحاق ابراه
 انسـته ك دسـيمجوريان را خانـدانى تـر   ) 442، 395و 381:مثال (مؤلف در صفحات متعدد 

تـرين   قـديم  ،391در ص  .دركى دال بر اين نكتـه وجـود نـدارد   م ،اما در منابع قديم ،است
در حـالى كـه   ، زمان سامانيان تأليف شده اسـت  كه در،شده دانسته...  االبنيه كتاب فارسى

شـده  ترين كتاب خطى فارسى موجود است كه در زمان سـامانيان تـأليف    يقديم ...االبنيه
اين صلح كه براى «: 10س  ،401در ص  .)67 - 65/1، مقاله بيست ،قزوينى: نك( ،است

  .درست است» سال سى« بلكه ،ست نيستدر» سه سال«»مدت سه سال برقرار ماند
آمده كه درست  »عبداهللا بن عزيز« ،)449و  447، 445، 441 :مثال(در صفحات متعدد 

ابوالمفظر برغشـى را آخـرين وزيـر عهـد      449مؤلف در ص . است »عبداهللا بن عزَير «آن
را  نـامتى از سه وزير ديگر ياد كـرده و ابوالفضـل خ   458 - 459اما در ص  ،سامانى دانسته

  !دانسته استآخرين وزير اين سلسله 
؛ )وسـط صـفحه   ،170ص ( »فرستاد شـد «: مثال :حروف نگاري اغالط فراوان  ـ2

 ،164ص ( »معدلت«جاى  به »عدلت«؛ )سطر آخر ،223ص ( »درآمد«جاى  ،به »درآورد«
جـاى   بـه  »اسـتمرار «؛ )بنـد آخـر   ،226ص ( »بينـيم  مـى «جـاى   بـه  »بيـنم  مـى «؛ )1سطر

جـاى   بـه  »كوهرشـهريا «؛ )370ص ( »رىشـهر «جـاى   به »شهرى«؛ )354 ص(»داداستم«
  ).279ص ( »شهريار كوه«

بـه   احتيـاج  كتاب از ايـن لحـاظ   :ضعف نمايان در قواعد ويرايشى و نگارشى ـ3
] در: [3س  ،119انـد؛ ص   ضـرف سـكه كـرده   : 117ص  :بـراى مثـال  . داردويرايش كلى 

  ؛ سر به 230 ـ 231شى متعدد در صفحات ؛ اشكاالت ويراي... ى ها سالآغازى 
سـطر   ،222 ص... (؛ درباره قضاوت در بخـارا او،  )170ص (طغيان بر ضد امير اسماعيل زد 

سپهساالرى كه به نـام خـود   : ... شود، مثال قرينه كه فراوان ديده مى ؛ حذف فعل بى)4ـ 5
  ).سطر آخر ،442ص (زد  خطبه و سكه مى

نگى، اوضاع اجتماعى، اقتصادى، فره ةقل دربارمباحث مبسوط و مست نبود ـ4

  و ىـى و فرهنگـعلم دستاوردهاى عظيم  دربارة والـاص :دينى، ادارى و معمارى و هنر
  توضيحاين روزگار را نشان دهد،  »بودن طاليى«تواند جلوه و درخشش و  تمدنى كه مى
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  .عنوان از محتوا اعم است ،بنابراين. است داده نشده
 :بكاهـد  توانـد از اعتبـار تحقيـق    ى از ترجمه متون قديم كه مىگير بهره ـ 5

ـ    اسـت  اى تأليفات و مقاالت جديد ارجاع شـده  به پاره ،همچنين اى  تـازه  ةكـه حـاوى نكت
  .نيست
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  جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي

  

  حسين قره چانلو : مؤلف* 

  سمت  :ناشر* 

  1380 :سال نشر* 

  اول :نوبت چاپ* 

  تهران :محل نشر* 
بدان توجـه   ناملهايى است كه همواره دانشمندان مس يكى از دانش دانش جغرافيا  
جغرافيـاى  . انـد  از خود به يادگـار گذاشـته   قدر ارجمند و گران يو در اين ميدان آثار داشته

هاى جديد است كه به بررسى تحـوالت مختلـف منـاطق جغرافيـايى در      تاريخى از دانش
و  ينتـر  مهـم شـايد  . وجـود دارد  انـدك  يدر ايـن حـوزه آثـار   . ازدپرد هاى گذشته مى دوره

هـاى خالفـت شـرقى     سـرزمين  جغرافيـاى تـاريخى   ابمشهورترين كتاب از اين نوع، كت
  . قبل تأليف و به زبان فارسى هم ترجمه شده است ها سالسترنج باشد كه ل. گى /نوشته

غرافيـاى تـاريخى در   دار تـدريس ج  در ميان استادان فارسى زبـان كـه تـاكنون عهـده    
 نويسـنده از ايـن  . دارد ممتـاز  يچـانلو مـوقعيت   اند، دكتر حسين قره ى كشور بودهها دانشگاه

كـه   آن است زبان فارسى ترجمه كرده،  توقع ارجمند كه برخى متون جغرافياى قديم را به
 ،نهخوشـبختا . در حوزه جغرافياى تاريخى تأليف و از خود بـه يادگـار گـذارد    ارزشمند يآثار

 بـا نـام   جلـد از كتـابِ احتمـاال پـنج جلـدى خـود را       و ستاد اين مهم را آغـاز و تـاكنون د  ا
نقاط قوت و ضعف اين . چاپ و منتشر كرده است »جغرافياى تاريخى كشورهاى اسالمى«

  :توان به شرح زير خالصه كرد اثر را مى
  :نقاط قوت .الف

  ؛بمطلو نگارى و صحافى آرايى، حروف طرح جلد، صفحه .1
  ؛ جامعيت صورى از فهرست تا نمايه .2
  ؛نسبتا خوب ويرايش و نگارش. 3
  ؛دقت در كاربرد اصطالحات تخصصى در سطح عالى .4
  ؛نظم منطقى و انسجام مطالب در فصول و كل اثر .5
  .طرفى علمى در تحليل روزآمدى اطالعات و رعايت بى .6
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  :نقاط ضعف ـ ب

  ؛آن هم براى دو واحد درسى(شجو حجم زياد و بيرون از حوصله دان .1
ـ  مـتن  رغم روانى عبارات سست و ضعيف كه به .2 هـم ريختگـى مطالـب و     ه، باعـث ب

  .شود ناپيوستگى عبارات مى
   جغرافياى تاريخى كشورهاى اسالمى نكاتى چند پيرامون كتاب

اين كتاب نخستين جلد از يك مجموعه احتماال پنج جلدى است كـه در دو بخـش    .1
كـه عمـدتا بـه معرفـى      در جهـان اسـالم   تاريخچه جغرافيـا ) الف: ين شده استعمده تدو

 ؛ پـردازد  ى و متون مهم اين رشته مىدانشمندان و جغرافيانويسان مسلمان، مكاتب جغرافياي
فقـط بـه سـه     جغرافياي تاريخي شـهر با نام  كه جغرافياى تاريخى كشورهاى اسالمى) ب

و شـام پرداختـه   جزيـره   ى صغير و شهرهاى مـرزى النهرين، آسيا منطقه جزيرةالعرب، بين
  .است
 اناسـتاد است كه يكـي از   ينظير است و نخستين گام هرچند اين اثر در فارسى بى .2

از عهده  بايد و شايدكه  چنان توان گفت نمى دارد، در اين راه بر مي صاحب نام فارسى زبان
در  كـه اسـت   اميـد  ،ره بيان كنيمبا  چند مطلب را در اين جا دارد، استبرآمده  رسالت خود

  :شود رعايت ساير مجلدات
در حالى كه در پايان كتاب بـر پايـه    ،ورقى بر اساس عنوان كتاب آمدهمنابع در پا )الف

  .نام مؤلف مرتب شده است
در حالى  ،بسيارى از مطالب در موارد مختلف از منابع جديد و دست چندم نقل شده )ب

  :مثال براي  ،توان استناد كرد مى نيز و اصيلمتون كهن  بهكه 
از منـابع   ونى را به جاى نقل از آثار خـودى  ديدگاه ابوريحان بير، 109-110 صدر  )1

  .دست دوم نقل كرده است
چرا  ،سترنج آورده استلسرى را از كتاب تخريب طاق كدر ام منصورداق ،249ص در )2

  !كند؟ از متون كهن نقل نمى
كـه وقتـى از    درحـالى  ،كند نقل مىرديگ يهرى را از منابع، آثار سليمان م111ص در )3

تـر آن اسـت كـه در چنـين تـأليفى       شود، بهتـر و دقيـق   محتواى چنين آثارى صحبت مى
  .شودنقل  نظر هاى خود فرد مورد واسطه از نوشته بى

نقـل  و  اسـتفاده » عجايـب نامـه  «جمالتى از محمد همـدانى صـاحب    ،114ص در )4
  چرا؟ ،ب خود وى از منابع ديگر آمده استكند كه به جاى كتا مى
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 محتـرم و دسـت   العرب، يك نقشه عربى آمده و مؤلفدر نقشه جزيرة ،143در ص  )5
  .اند را آورده "الخليج العربى"اندركاران نشر بدون توجه، واژه جعلى  

  .رود از واژه شط العرب استفاده شده است به جاى اروند ،2س  ،248در ص  )6
يـا   بايسـته اسـت،  كه  چناناده در هر منطقه يخى و حوادث مهم اتفاق افتمطالب تار .3

ريخى مقايسه اين كتاب با جغرافيـاى تـا  . وار آمده است اصوال مطرح نشده يا  گذرا و اشاره
نمايـان   خـوبي   بـه را  اين ضـعف عمـده   ،لسترنج .گى:  هاى خالفت شرقى نوشته سرزمين

سـپرد و   چـاپ مـى   بهبيشتر  اي با صبر و حوصلهاى كاش مؤلف ارجمند كتاب را . سازد مى
هـاى موجـود را پـيش از     ضعف ،الاقل چند تن از شاگردان و همكاران ايشان با مطالعه آن

  .كردند چاپ گوشزد مى
كه هيچ نظـم  ،در بخش دوم  خصوص  به، هم ريخته است هب شدت  بهمطالبِ كتاب  .4

د، سپس بـه  گوي غرافيايى سخن مىاز موقعيت ج گاه). 163ـ180ص(منطقى در كار نيست 
گـردد و بـار ديگـر از     به مطلب نخست برمـى  تدوباره بدون مناسب ،پردازد مى... حوادث و 

  .راند و البته تكرارى مناطق و نواحى اطراف سخن مى
اسـتخراج   جغرافيايى  هاى كتابنويسنده محترم مطالب مربوط به هر منطقه را از  گويا

از . بدون اينكه مطالب مشترك را اخـذ و از تكـرار آن بپرهيـزد    ،و به هم وصل نموده است
. شـود  نمايـان مـى   تأمل يبندى مطالب چنان ضعيف است كه با اندك همين روى استخوان

هايى تأكيد داشـته   رچه كتاببدهد كه در هر بخش عمدتا  نشان مىتوجه به منابع پاورقى 
در حـالى   ،دم بهره گرفته استهاى جديد و دست چن بخش نخست معموال از نوشته. است
  .از آنها بهره برد توان مى راحتي   بهموجود است و نيزكهن  منابعكه 

  ارجمند در چـاپ مجلـدات بعـدى بـا تأمـل و حوصـله       نويسنده داريم در هر حال اميد
  .اقدام فرمايندي بيشتر

م مندى هرچه بيشتر ايـن اثـر، شايسـته اسـت در چـاپ دو      ورى و سود  به منظور بهره
.تـر آن اقـدام شـود    نسبت به اصالح و تكميل مطالب و ويرايش فنى و ادبى هرچه دقيـق 
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  دانش مسلمين 

  

  حكيمي محمدرضا :مؤلف * 
  دفترنشرفرهنگ اسالمي :ناشر* 
  1379 :سال نشر * 
  دهم  :نوبت چاپ * 
  تهران  :محل نشر * 
 ، اخـالق  ،فرهنگ ،شهآنچه مسلمانان در علم و دانش، اندي :توان گفت مى قاطعيتبا 

اند، هسـته و مايـه    در باب فرهنگ و تمدن به جامعه بشرى تقديم كرده، تر  و به تعبير كلى
از علوم تجربى گرفته تا اخالق، از فقه و حقوق : اصلى همه دستاوردهاى معنوى بشر است

و   هـا   بيمـاري گرفته تا فلسفه و علوم عقلى، از ادبيات تا فيزيـك و مكانيـك، از شـناخت    
هاى سياسى و ادارى، از آداب معاشرت فـردى و صـنفى تـا     كشف داروهاى جديد تا نظام

زمينـى و   هاى زير تا استخراج آب ها داميت و نگاهدارى پرندگان وسنت دانشگاهى، از ترب
  ...اصول آبيارى، از آداب كشوردارى تا كشاورزى و 

 بهـا  گـران  و راهگشـا  ،مندارزش يمحمدرضا حكيمى كه آثار نشمند و توانمند،مؤلف دا
بـراى   1356را بـه سـال   » دانش مسـلمين «كارنامه درخشان علمى و فكرى خود دارد، در

بـراى  «و بـه تعبيـر خـودش،     گ و دانش مسلمانان در قـرون گذشـته  فرهننمايان نمودن 
گـردآورى و  » انـدك در فرصتى بـس  «جا، البته  و نه آفرينش غرورى بى» اى راستين زمزه

  .ستتدوين كرده ا
م اسـالمى و نيـز   برخى از انديشمندان مسلمان، پيش از ايـن در حـوزه انديشـه و علـو    

بـه   قـدرداني در خـور   ييامه فكرى و معنوى مسلمانان كارهـا و كارن ارزشمنددستاوردهاى 
از ايـن دسـت تأليفـات و    . ديگرنـد يكاند كه مكمل  ها انجام داده زبانساير زبان فارسى و 

  :هاى زير اشاره كرد نمونه به نوشته يبراتوان  مى ،ها نگاشته
   استاد مرتضى مطهرى از خدمات متقابل اسالم و ايران .1
   كوب عبدالحسين زرين از اسالم مهكارنا .2
  سيد حسين نصر از علم و تمدن در اسالم. 3
   به اهتمام احمد آرام علم در اسالم .4

كه به شرح زير بيانمي باشديي ها ستينيز كا  و فراوان اثر حاضر داراى مزاياى مثبت
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  :شود مى
  :نكات مثبت شكلى و محتوايى. الف

  ؛نثر روان و جذاب و دلنشين .1     
  ؛دقيق ويرايش و نگارش .2     
  ؛كاربرد خوب اصطالحات تخصصى .3     
  ؛سازى خوب اصطالحات معادل .4     
  ؛و نظم و انسجام دقيق نوآورى و ابتكار .5     
  .مثبت و متعالى به فرهنگ و تمدن اسالمىرويكرد  .6     

  :ضعف نكات. ب

 البته ـ ييها در برخى عناوين كاستي »دانش مسلمين«: عدم جامعيت محتوايى .1
هاى علمى و دستاوردهاى دانشمندان مسلمان را در  برخى رشتهكه  چنان ؛دارد ـ پذير اصالح

، براي استكرده  به آن غفلتاى هرچند گذرا  رهها به بحث نگذاشته و از اشا اين حوزه
نگارى، ملل و نحل،  نويسى و جهانگردى، تاريخ و تاريخ هاى جغرافيا، سفرنامه دانش نمونه

 هماگر جاي آن خالي است وداروسازى و پزشكى در اين كتاب نيامده  و عقايد و مذاهب
هرچه  مندى براى بهره. و كم فايده است پراكندهقطعا  ،بحث آمده خالل اين عناوين در
و با شرح دستاوردهاى  ها نيز در قالب فصول جداگانه اين رشته جا داردبيشتر و بهتر

، ها برخى از اين رشته. شودارزيابى و معرفى  ،ها گرف مسلمانان در اين حوزهو ش چشمگير
در تحول انديشه و تمدن مغرب  شگرف يخصوص تاريخ، جغرافيا و پزشكى تأثيراتبه 

  .تواند گوياى خدمات شايان توجه مسلمانان به عالم بشريت باشد زمين داشته است و مى
ه بمانـد كـ   دوراين نكته هم نبايد از نظـر  : ها برخى اطالعات و آگاهي نبودن روزآمد .2

، هـا  ديـدگاه و از آن دوره تـاكنون   شـده  تـدوين و تـأليف   سه دهه قبـل  »دانش مسلمين«
در اين حوزه چاپ و منتشـر شـده اسـت كـه       فراوان و ارزنده يها و مقاالت ها، كتاب انديشه

  .شود استفاده هاناز آ ست در تكميل مباحث اين كتابالبته شايسته ا
به رغم نگـارش روان و   »دانش مسلمين«: نامناسب و پر بودن خطوط نگارى حروف .3

غذ و چينى، كا حروفاز است،  نويسندهكه از اختصاصات قلم ،ف جمالت گويا و عبارات لطي
و اصوال خواندن چنين چاپى موجب مالل و خسـتگى   نيستبرخوردار  يمطلوب بچاپ كتا
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از ي موجب شده تـا بخشـ  ... نامطلوب، و  عبارات درهم فشرده، حروف ريز، كاغذ: مي باشد
  روفـه حـر، نسبت بـا دارد در تجديد چاپ اثـج. ت برودـاز دس نشينى كتابدلشيوايى و 

  .صورت گيرد شايان ياقدام مرغوب و نيز كاغذقطع وزيرى و به كارگيري چينى مجدد 
  :پيشنهادات. ج

  ؛حقيقى جديد به منابع و مĤخذ كتابافزودن آثار ت .1
جهانگردى  ؛نگارى، داروسازى دانش جغرافيا، تاريخ و تاريخ ى دربارهيها فصلافزودن  .2

  ؛...و سفرنامه نويسى، فرق و مذاهب و 
  . ....زيرى، كاغذ سفيد و قطع و وبه كارگيري چينى حروفتجديد  .3
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  تاريخ فقه وفقها

  

  ابوالقاسم گرجي :مؤلف * 

  سمت  :ناشر* 

  1375 :سال نشر* 

  اول :نوبت چاپ * 

  تهران  :محل نشر* 

و نزول نخستين آيـات  ) ص(گذارى در عصر رسول اكرم  از ابتداى پايه فقه اسالمى    
اين نظام حقوقى جـامع و كامـل،   . طور بوده استالهى بر آن حضرت، همواره در تحول و ت

و در پـى   سرگذاشـت   نخستين مراحل تشريح را پشـت ) ص(پس از آنكه در روزگار پيغمبر 
اختالف مسلمانان در خصوص جانشينى آن حضرت و انشعاب امت اسـالمى بـه دو شـاخه    

ر يك از اين ه. دامه دادو اهل سنت به حيات خود ا) ع(عمده در دو مكتب فقهى اهل بيت 
ويـژه بـر مبنـاى عقيـده      بـه ، ى اصولى و كالمى خويش ها ديدگاهپايه  رتدريج ب مكاتب به

. تندهمـت گماشـ   ه و چگونگى استنباط احكام شرعىامامت و خالفت، به تدوين منابع، ادلّ
هـاى   در حـوزه جنبه عملى و كـاربردى فقـه    داليلى از جملهبه در ميان علوم اسالمى، بنا 

، اين دانش اصيل يريت كالن جامعه اسالمىحاكميت و مد خصوص  به،  تماعىفردى و اج
بوده  تحول و تطور انديشمندان بوده و بالتبع در حال بيش از هر عملى مورد توجهاسالمى 

نوان فقيه و مجتهـد در  توان ادعا كرد كه شمار عالمانى كه به ع با قاطعيت مى. مي باشد و
انـد، بـيش از همـه     صـاحب كتـاب يـا مكتـب فقهـى بـوده       واند  جهان اسالم مشهور شده

و به جامعه و مكتب بهـره    هاى علوم اسالمى درخشيده حوزهدانشمندانى است كه در ساير 
  .اند رسانده

با چهار مكتب فقهـى مشـهور و   ( بررسى تحوالت فقه اسالمى در دو شاخه اهل سنت 
بـا پويـايى   ) ع(قه اهل بيت و ف  )بدون شهرت  مكتب هاى صاحب  هفق رسمى، و شمارى 

و در كنار آن  فكر و نظر،   مداوم و باز بودن درهاى اجتهاد آن بر روى انديشمندان صاحب
هاى اسالمى از جمله فقه خوارج و برخى زير  فرقه ساير  در حوزه  فقهى تحوالت   دو فقه
 و  ام،مبـانى و ادلـه احكـ    و نيـز شـناخت    و اسـماعيليه  زيديـه   چـون    هاى شـيعه  شاخه

  و فقهاء و انديشمندان صاحب مكتب و سبك هر يك تفكر فقهى هر كدام هاى ساختزير
آيد نميفرسا است كه مسلما از عهده يك فرد بر  سخت و طاقت ياز اين مذاهب واقعا كار
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گيرد صفحه مختصر جاى نمى ر محدود به چندو در قالب يك اث.  
ن دانشـجويان  و آشـنا سـاخت   ند كوچكاى هرچ ان از گشودن روزنهتو نمى، حال درعين

فقـه اسـالمى و   مندان اين حوزه بـا دانـش گسـترده     هو ساير عالق هاى فقه و اصول رشته
و احيانا ناگهـانى و مخـرب آن    از و فرودهاى كم و بيش ژرفو فر تحوالت مثبت و منفى

بوالقاسم ا ،قدر ناوانا و محقق گربر پايه همين نگرش است كه انديشمند ت. خوددارى ورزيد
، تحـوالت  ريخ فقه و فقهـا تا ه طوالنى در تدريس، با نگارش و تدوين كتابگرجى با تجرب

گـذارى   ر تشريح و پايـه به عنوان عص) ص(هاى رسول خدا در دوره را فقه و اصول اسالمى
  .است ، بررسي كردهفقه اهل سنت و فقه شيعه، با نام پس از آن  هاى و دوره فقه اسالمى

هـر   آيد، تقسيم و در تاب خود را در چهار بخش به شرحى كه در پى مىاستاد گرجى ك
ديشمندان به بررسى تحوالت فقه و شناخت ان ـموضوع   ناسببه ت ـبخش طى چند فصل  

  .هر دوره همت گماشته است
  .با چهار عنوان فرعى ععصر تشري. بخش اول
صـل بـه   فقه اهل سنت و معرفى فقهاى آن با شـش فصـل كـه در هـر ف     .بخش دوم

  .پردازد بررسى و معرفى تحوالت فقه و فقهاى اهل سنت مى
در هـر فصـل   . فقه شيعه و معرفى فقها و انديشمندان شيعه بـا نـه فصـل    .بخش سوم

  .اند تحوالت فقه شيعه بررسى و فقهاى صاحب نام هر دوره معرفى شده
  . ادوار علم اصول فقه و دانشمندان اين علم .بخش چهارم

تـوان نخسـتين گـام مثبـت بـراى شـناخت تحـوالت و         را مى و فقها كتاب تاريخ فقه
شـناخت كامـل و دقيـق    . تطورات فقه اسالمى در طى قرون و اعصار متمادى ارزيابى كرد

بـا   و آشـنايى ) در فقه و اصـول (و صاحبان مكتب و سبك  ومجتهدان ت و فقهااين تحوال
 ش و كوشـش انديشـمندان  فقهي و اصولي در طي پانزده قرن بـه همـت، تـال    هاى كتاب

دارد كـه هـر كـدام بخشـى از آن را وجهـه همـت خـويش قـرار دهنـد و           نياز شناس فقه
 -اى علمـى  و در قالب اثرى خواندنى بـا شـيوه   اين حوزه را با قلمى شيوا و رسا هاى ناگفته

. گيرى خالف روحيه علمى به سامان رسانند دور از هرگونه جانبدارى و موضع هپژوهشى و ب
  :توان به نكات زير اشاره كرد مثبت اثر حاضر مى هاى يژگيواز 

  :نكات مثبت شكلي و محتوايي: الف 

هاي تالش ارزش جلوه دادن بيتعصب ناروا و ياجانبدارى غيرعلمى و ههرگونپرهيزاز.1
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  .علمي  گيرى از روحيه اصيل بهره همچنين قرون گذشته ومسلمان در يفقهاعلمي 
عصر تشريح، فقـه اهـل   (گذارى  فقه اسالمى از ابتداى پايهمعرفى اجمالى تحوالت  .2

با همه فراز و فرودها در محـدوده تـاريخ پرمـاجرا و طـوالنى     ) ـع   ـسنت و فقه اهل بيت  
تواند با مطالعه اين كتاب، تحوالت كلى و سير اجمالى فقـه اسـالمى را    خواننده مى. اسالم

بع و مĤخذ شرح حـال هـر   معرفى منا. آيد مىكارى كه معموال از عهده يك اثر برن. فرا گيرد
  .است از مزاياى اين كتاب نيز و مكاتب فقهى يك از فقها

ها و جمالت نـامفهوم عـارى و    نثر روان و بالنسبه خوب اثر كه از بسيارى پيچيدگى .3
عبارات كوتاه و رسا و رعايت نكـات ويرايشـى و نگارشـى بـر اسـتوارى مـتن       . دور است هب

  .افزوده است
اى بس  كه خالصهرغم آن و به، مثبت هاى ويژگيغم همه امتيازات و ر و به، رعين حالد

هايى هم در آن راه يافتـه كـه    فشرده از فقه و فقهاى مسلمان را در خود جاى داده، كاستي
تـوان بـه    از جملـه مـى   ،سودمندى اثر هرچه بيشتر بيفزايد تواند بر برطرف ساختن آن، مى

  :موارد زير اشاره كرد
  :نكات منفي شكلي : ب 

سـنجى و بـه صـورت كـدر و      دور از هرگونه ذوق و مخاطـب  هب ،طرح نامطلوب جلد .1
 بايـد جوانـان دانشـجو هسـتند كـه      گونه آثار، عمومـا  خواننده اين. دار انجام شده است ترام

ذوق و سـليقه آنـان انجـام شـود تـا نـه تنهـا         بـا  مطابق ،آرايى طراحى جلد و حتى صفحه
قـص در همـه آثـار    ايـن ن . هم باشـد  پركششبلكه جذاب و  وده،آور نب ده و ماللكنن خسته

  .شود ديده مى »سمت«سازمان بزرگ 
 ،بنـدى كـامال متـراكم و پيوسـته     فاصله كم سطرها، عبارات درهم فشـرده، صـفحه   .2

مـورد و بلكـه اسـراف گرايانـه،      جـويى بـى   صرفه. موجب خستگى و آزار روح خواننده است
  .مؤلف پنهان بماند ىها ديدگاهاياى مثبت محتوايى و موجب شده مز

  :نواقص محتوايى

   ععصر تشري ـبخش نخست . الف

 ؛ زيـرا رسـد  د به نظر مىئزا 23ـ40صفحات ) ص(و زندگانى رسول اكرم شرح تاريخ  .1
 .نظـر و توجـه نبـوده اسـت     و نكات مهم و اسامى هـم مـورد   بسى خالصه و مجمل است

هيات و معارف اسالمى، شرح زنـدگانى آن حضـرت را بـه صـورت    هاى ال دانشجويان رشته
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 يمطـالب  درباره كه،در كتاب حاضر ، بنابراين  ؛گيرند مى مبسوط در تاريخ تحليلى اسالم فرا
اسـت، بهتـر آن اسـت كـه بـه جايگـاه و پايگـاه         اساسى و مهم در خصوص تحوالت فقه

اجتهـاد و پيغمبـر   ) و وقوعجواز (ى شيعه و سنى در خصوص ها ديدگاهتشريحى حضرت و 
و مباحثى از اين دسـت   وان منبع دوم فقه و احكام اسالمىو نيز سنت حضرت به عن) ص(

  .پرداخته شود
ص (كى و مدنى قرآن، تعداد آيات قرآن هاى م بيان آيات مكى و مدنى، تعداد سوره .2

 تـر  مهمطالب افزايد و جاى م جز اينكه بر حجم مطالب مى ،چندان ضرورتى ندارد ،)16ـ18
  .گيرد را مى
   فقه اهل سنت ـبخش دوم . ب
دوره بـه بحـث    6تحـوالت فقـه اهـل سـنت را طـى       ،مؤلف ارجمند در اين بخش .1

و ) اسـتادان و شـاگردان هـر كـدام    ( ه بـه بررسـى امتيـازات، فقهـا    ردوهـر   گذارد و در مى
مثـل   ها رخى دورهب خصوصبه كار بردن امتيازات در . پردازد فقهى آن دوره مى  هاى كتاب

يمـوده،  بلكـه سـير نزولـى پ    ،نداشـته  مثبت يكه نه تنها تحوالت دوره پنجم فقه اهل سنت
گيـرى از   رسد بهره به نظر مى. امتياز بار مثبت دارد واژه اصوالً ؛ زيرانمايد چندان موجه نمى

  .براى بيان مقصود رساتر است » )ها(ويژگى«  :واژه
كـه بـه بررسـى تحـوالت     فقه اهل سنت، بـيش از آن  گانه شش هاى در بررسى دوره .2

و مبانى فقهى و اصولى هر يك و نيز  ى فقهاى برجسته و صاحب مكتبها ديدگاهفقهى و 
بـه دانشـجو   رمفيد و مؤث ييها باره آگاهي  منابع عمده فقه اهل سنت پرداخته شود و در اين

اسـتادان، شـاگردان و    ،بلنـد و كوتـاه از فقهـا    هـاي  فهرسـت  عرضـه  ر بـه ارائه شود، بيشت
بـه شـكل   كوتـاه و بلند  هـاي   نـام  به قـدري   هر يك پرداخته شده است و گاه  هاى كتاب

ص  :، نـك   براي نمونه .،سازد منصرف مى اى را از ادامه بحث ندهآمده كه هر خوان متوالي
فقهـاى   95ــ 104دوره سـوم؛ ص   ىاه كتابفقها و  78ـ91صفقهاى دوره دوم؛  67ـ71

  .)فقهاى دوره پنجم و ششم106ـ112ص و دوره چهارم
گـذارى   آن را نـام (مؤلف ارجمند در بررسى تحوالت فقه اهل سنت در دوره معاصـر   .3
شت فقهـاى اهـل   كه شاهد بازگ، )گرفت مى »بازگشت به اجتهاد« و بهتر بود عنوان نكرده

اختصـار   مطالب را بـه  هستيم،سه باب اجتهاد  آنان براي برداشتسنت به اجتهاد و تالش 
. بررسى و بيان فقه اهل سنت در اين دوره جاى سخن بسـيار دارد . تمام برگزار نموده است
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ى آنان از جملـه بـه رسـميت    ها ديدگاههاى سرشناس فقه اهل سنت و تبيين  معرفى چهره
و اقـدامات   ها ديدگاهعبدالناصر الفقهيه و نيز  جمال »موسوعة«شناختن فقه شيعه و تدوين 

توانست به غناى بحث بيفزايد  مى ،شيخ شلتوت مانندنه برخى از بزرگان االزهرياگرا  وحدت
ى جديـد  ا از ديگر چهره. و خواننده جوان را با فضاى در حال تحول فقه اسالمى آشنا سازد

بررسـى و نقـد   . منتشر كرده، دكتر يوسف قرضاوى اسـت  ي فراوانكه آثار،فقه اهل سنت 
  .بود خواهد وى مفيد گراي تحولى ها ديدگاه

ه وابسته به سازمان كنفرانس اسالمى و نيز اقداماتى كه معرفى مجمع فقه اسالمى جد
در خصوص برخى تحوالت اجتماعى و صنعتى روزگار و دستاوردهاى علوم تجربى در ايـن  

  .مجمع انجام شده، جالب توجه و سودمند است
گـرى از ديگـر    سـلفى  هابيت به عنوان فقهفرقه و آلود تعصبو بحث از تفكرات خشك 
  .مانده است مسكوت مباحثى است كه در اين اثر

   فقه شيعه ـبخش سوم . ج

تحوالت فقه شيعه را از آغاز عصر امامت تاكنون به نُه دوره متمايز  ،ارجمند نويسنده .1
: بلكه(، پس از بيان امتيازات گذاري كردهنام   ويژه يتقسيم و در هر دوره كه آن را با عنوان

 دقيقا و ختهادپرآن دوره، به شمارش نام فقها و ذكر تأليفات عمده فقهى عصر) هاى يويژگ
  .رود مي پيش )در بررسى فقه اهل سنت(بخش دوم   شيوه به

 اييه فقه شيعه و تقسيم آن به دوره مفصل درباره هرغم بحث بالنسب رسد، به به نظر مى
انديشه فقهـى شـيعه   باب اجتهاد در  كه قطعا متأثر از تحول و پويايى آن و عدم سد،بيشتر
، بـه دوره  گـزينش نشـده   دوره معاصر فقه شيعه كه نامى براى آن ضروري است كه است،

دوره نهـم  مـثالً   ؛گـذاري شـود  نام  از اين دو دوره نيزو هر كدام  گردد يمنهم و دهم تقس
يـا   »نىعصر امام خمي«و دوره دهم را  »مكتب اصولى شيخ انصارى«يا  »اجتهاد اصولى«
توانست با طـرح نظريـه   ) ره(در اين روزگار، امام خمينى. ه شودناميد» حاكميت فقه شيعه«

واليت فقيه و تأسيس حكومت اسالمى، ضمن حاكم ساختن فقه شيعه، توانمندى و پويايى 
  هاى مختلف اين فقه را براى حل مشكالت و معضالت زمان در حوزه

ن با تحوالت علمى بشرى، در عمل به منصه اقتصادى، سياسى، اجتماعى و سازگارى آ
  .ظهور رساند

) ره(ى امـام خمينـى  هـا  ديـدگاه اى از  بـه بررسـى گوشـه    288ـ298مؤلف در صفحات 
از زمـان مرجعيـت امـام    زيـرا  ،تواند كـافى باشـد   اما اين بحث مختصر نمى .پرداخته است



  نقدنامه    36

 
 

صـرى چـون   در فقه و اصول شـيعه مطـرح شـده و عنا    يشگرف و اساس يتاكنون تحوالت
   آثـار نـبا تدوي بايد،  لذا ؛احكام شرعى مؤثر شناخته شده است اطـكان در استنبـزمان و م

  بخشي  ر حاضرـجا دارد در اث، از اين رو ؛ت گماشتـجداگانه به بررسى كم و كيف آن هم
  .مفصل به اين موضوع اختصاص گيرد

در حالى  ،مطرح نشده استها و امتيازات  ويژگي) 217ص (در دوره پنجم فقه شيعه  .2
  .هاى فقه اهل سنت و شيعه آمده است در همه دوره امتيازات بحث كه

است و از اواخر قرن ششم دوره ششم فقه شيعه كه دوره تحول اجتهاد اولين مكتب  .3
 حلى، عالمه حلـى  محقق  :چون نامدار يو مجتهدان گيرد تا اوايل قرن يازدهم را دربرمى

توانست به  اين دوره مى. بسى طوالنى و دراز است، اند  در آن درخشيدهشهيد اول و ثانى  و
  .و مكتب شام مكتب حلّه: تقل و مجزا تقسيم شوددو دوره كامال مس

 ،كتـاب  برخالف روند معمـول ، بيان زندگانى و شرح حال و آثار برخى فقهاى شيعه  .4
گى اسـت و نظـم   طوالنى است كه ضمن گسستن رشته بحث، موجب مالل و خست قدر آن
  :مثل ،زند كم بر سراسر كتاب را برهم مىحا

؛ سيد مرتضـى  )117ـ 217ص (؛ شيخ طوسى )130ـ 136ص (زندگانى و آثار شيخ صدوق 
  ).258 ـ 277ص (و شيخ انصارى  )286 ـ 290ص (؛ آيةاهللا خويى )142 ـ 157ص (

ول و رسـائل  االصـ   هالذريعه، عـد : اصول همچون  هاى كتاببررسى محتوايى برخى  .5
ايـن كـار بايسـتى در بخـش اصـول مطـرح       . نمايـد  شيخ انصارى در بخش فقه موجه نمى

  . شد مى
نام فقيه بدون شرح حال  قدر آن ،عصر تفسير و تبيين ،خصوصبه ، ها در برخى دوره .6

مخاطـب  . بلكه نـاممكن اسـت   دشوار ،طر سپردن اين همه نامو تحليل آثار آمده كه به خا
عمومـا مشـابه را    هاي  نامافتد و يادگيرى  ن چنين فهرستى به اضطراب مىدانشجو با ديد

  ).119ـ124ص (بيند  كارى دشوار مى ،براى خود
   تحوالت علم اصول ـبخش چهارم . د

محـدود   ياين بخش علم اصول فقه از هنگام تأسيس تا روزگار حاضر طـى صـفحات  در
هرچنـد  . دانـد  مـى  يفآن را ناكـا لبته مؤلف ارجمند هـم  كه ا شده بحث) صفحه 35جمعا (

نار تحوالت فقه بسى ضرورى است، در اثر حاضر، تدوين اثرى مستقل در اين حوزه و در ك
. توانـد كارسـاز باشـد    اين علم مهـم، نمـى   درباره جداگانه و بحث اجمالى يبخش اختصاص
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      كر ى فقهاى اصولى به ذها ديدگاهو به هنگام بررسى  از اين بخش اصوال طى مباحث قبل
. ى اصولى آنان پرداخته شـده اسـت  ها ديدگاههايى از  اصولى و حتى بيان گوشه  هاى كتاب
 فقهـى   ىهـا  ديـدگاه زير به هنگـام بحـث از     هاى كتاباندكى قبل يادآور شديم، كه  چنان

  طوسـي خـاالصول شيةمرتضى، عد الذريعه سيد: ث كشيده شده استـصاحبان آثار به بح
  .ارىو رسائل شيخ انص

تواند كتاب تـاريخ   و محتوايى مذكور مى برطرف ساختن نقاط ضعف شكلى، در هرحال 
  .را از مفيدترين آثار در اين حوزه سازد فقه و فقها
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  تاريخ هنر

  

   پرويزمرزبان/ همكاري دوراجين جنسن  ن باجنس. و. هـ  :مؤلف * 

  ميآموزش انقالب اسالو سازمان انتشارات  :ناشر * 

  1368 :سال نشر* 

  دوم  :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر* 

  :معرفى كل كتاب از نظر شكل و محتوا
شانزدهم،   ، چاپ»History of Art«متن انگليسى اى از ترجمه» تاريخ هنر«كتاب 

نيويورك است كه به وسيله آقاى  »Harry N. Abrams«ميالدى، انتشارات  1971سال 
ستاد هنرهاى زيبا دانشگاه نيويورك و رئيس بخش هنرهاى ا ،1هورست ولدمار جنسن«

، شبا دستيارى و همكارى همسروابسته به آن دانشگاه  »كالج واشنگتن اسكوئر«زيباى 
باشد، تأليف شده  مى قدر عالي يكه ايشان نيز هنرشناس و مدرس 2نخانم دوراجين جنس

نيز در زمينه تاريخ هنر،  يرديگ هاى كتابمؤلف  دوكه از همين  شايان ذكر است .است
چاپ و منتشر  ،ديگر يتاريخ نقاشى و غيره به طور مشترك، منفرد و حتى با همكارى مؤلف

  :توان ذكر نمود هاى زير را مى شده است كه براى مثال نمونه
  

     H.W. Janson, Dora Jane Janson: The Story of Painting: From Cave 
Painting to Modern Times 
H.W. Janson, Dora Jane Janson: The Picture History of Painting 
 Histoire de la peinture, 
H.W. Janson, Dora Jane Janson: Key Monuments of the History of Art: 
A Visual Survey 
H.W. Janson, Dora Jane Janson: The Story of Painting 
Getlein, Frank, H.W. Janson, Dora Jane Janson: The Standard 
Treasury of the World's Great Paintings   

                   
1.Horst Woldemar Janson  

2.Dora Jane Janson                                                                                                
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 ها و متن آن به دهها بوده  ترين كتاب روشيكى از پرف ، به زبان اصلىتاريخ هنركتاب 
 كه ، تازه يهاي گزارشطورى كه با الحاق مطالب و به  ،زبان برگردانده و ترجمه شده است

براى  يمأخذ و مرجع اين كتاب به عنوان ،هاى جديد آن افزوده گرديد به چاپ پياپي
 را ترجمه فارسى اين كتاب. مدى معتبر جهان درآها دانشگاهرى از مطالعه دانشجويان بسيا

 ز جمله افرادى است كه آشنايىكه از محققان و مدرسان هنر و نيز ا،دكتر پرويز مرزبان 
را از طرفى چاپ دوم اين كتاب . است داده جامد، انهاى انگليسى و فرانسه دار ا زبانب كافي

 نسخه، همراه با 3000 شمارگان ب اسالمى، درو آموزش انقال سازمان انتشارات نيز
و يا به ( هاى فنى درست  كارگيرى واژه ترجمه نخستين و به هاي  كاستيبرخى  اصالح

مناسب   اناتاستفاده از امك و) در متن» هاى نو ساخته واژه«ب تعبير خود مترجم محترم كتا
رنگى و سياه و سفيد  صورت هب) خوب صحافي و همانند كاغذ گالسه(ي براى چنين آثار

  . است نموده  منتشر
كتاب تاريخ هنر، پژوهشى در هنرهاى تجسـمى از سـپيده دم تـاريخ تـا زمـان حاضـر       

توان جداى از بحث هنرمند و مـردم زمـانش، از نظـر     موضوعات اين كتاب را مى. باشد مى
  :تقسيم كرد با عناوين مرتبطمحتوا به چهار بخش كلى و فصول فرعى 

هنـر   ،هنر خـاور نزديـك باسـتان    ،هنر مصرى ،هنر بشر پيش از تاريخ(كهن نياى د .1
ـ  ،هنـر روحـى   ،هنر اتروريايى يا اتروسك ،هنر يونانى ،اى اژه ر صـدر مسـيحيت و هنـر    هن

  ؛ )بيزانسى
 ،وار يا رومانسـك  هنر روحى ،هنر قرون وسطايى پيشين ،هنر اسالمى(قرون وسطى  .2

ى چاپ دستى در دوران گوتيـك  پيكرتراشى و هنرها نقاشى و(رنسانس  .3؛  )هنر گوتيك
گـرى و تمـايالت هنـرى     شيوه ،رنسانس مترقى در ايتاليا ،رنسانس پيشين در ايتاليا ،پسين
ـ   ،شيوه باروك در ايتاليا و آلمان ،شمالرنسانس در  ،ديگر ، هلنـد و  الدنفـ اروك در شـيوه ب

شـيوه نوكالسـيك و شـيوه    (اى نوين دني .4  ؛) اروك در فرانسه و انگلستانشيوه ب ،اسپانيا
قاشـى و پيكـر تراشـى در قـرن     ن ،ز امپرسيونيسمپس ا ،رئاليسم و امپرسيونيسم ،رومانتيك

   . )معمارى قرن بيستم و بيستم
ين و پايانى كتاب با تصـاوير،  گفتارهاى آغاز طور همينو فصول و  ها بخشالبته تمامى 

ياه و سفيد و توضيحات مربوطه همراه اسـت  ى متعدد رنگى و سها طرح ها و  ها، نقشه لوح
نهايـت  درمختلـف و    دآورندگان اين هنرها در دوراندر شناخت اثر و پدي ي شايانكه كمك
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. كنـد   كنندگان مى ن و مطالعهبه دانشجويا ز سپيده دم تاريخ تا زمان حاضرفهم تاريخ هنر، ا
ى، در صـفحات  يالفبـا  يهنمـا اين نوع به كارگيرى ابزار و فنون مناسب با ارائه فهرسـت را 

و  هـا  بخشبه صورت تفكيكى براى  مربوط التين منابع عرضه طور همينو  601الى  589
 Books for Further«بـا عنـوان انگليسـى     بيشـتر  فصول مختلف كتاب، جهت مطالعه

Reading«  كامـل گرديـده    ،612الـى   603در صـفحات  » كتابنامه«و يا با عنوان فارسى
  .است

هاى مختلـف هنـر، معمـارى،     به عنوان منبع مورد استفاده دانشجويان رشته اين كتاب
شناسى، پژوهش هنـر، فلسـفه هنـر، تـاريخ و تـاريخ هنـر، در مقـاطع كارشناسـى،          باستان

ى با هنر، تـاريخ  ي، آشنا)2( و )1(ارشد و دكترا براى دروس مربوط به تاريخ هنر كارشناسى 
  .شود مياستفاده  غيرهاريخ و فلسفه هنر و هنر جهان، معمارى جهان، هنر شرق، ت

بنـدى خـوب و كلـى     تقسـيم  ؛دليل نقاط قوت شكلي و محتـوايي  ، به تاريخ هنركتاب 
، منطبـق بـر نظريـه    دوران بندى قابل قبول تمدنى تقسيم ؛موضوع بر اساس سير تاريخى 

سان و مورخان شنا شناس دانماركى، كه مورد پذيرش باستان دانشمند باستان ارِصگانه اع سه
ى هنر ها فصلن تهيه ترجمه و افزود درناشر و مترجم به جاي  اقدام بسيار ؛باشد جهان مى

گـذارى صـحيح    و نيـز اعـراب  ) 214 الى 191ص (و هنر اسالمى ) 65الى  58ص (ايرانى 
هـاى انگليسـى و فرانسـه و     به دليل تسلط مترجم محترم به زبان(ها و اسامى در متن  واژه

همچون مرحوم استاد مجتبى مينوى  نظراني صاحبهنمايى و مشاوره گرفتن ازرا طور همين
 مرجعى نسـبتا  ؛ل پرانتزبراى برخى مطالب در داخ ات بيشترتوضيح عرضه و نيز) و ديگران

سـتفاده دانشـجويان   بـراى ا ) قاره و آفريقـا  هنر خاور دور، شبه بهم نپرداختن غر على(جامع 
  .استو هنرمندان جامعه پژوهشگران  و هاى مربوط رشته

  .شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت )الف

، به دليل تسلط و سابقه تـدريس متـرجم   واعد زبان فارسى و اصول ترجمهرعايت ق .1
و  تحقيقـات و مطالعـات   طـور  همـين هـاى فارسـى، انگليسـى و فرانسـه،      محترم به زبـان 

 تادانو تمدن و غيره، در عين حال مشـاوره بـا اسـ    نه هنر، تاريخهاى ايشان در زمي ترجمه
  .نظر صاحب
  



 41    هاي نقدكوتاه مقاله

 

ـ       كارگيرى اصطالحات و واژه به .2 زودن هـاى تخصصـى خـوب و موفـق، همچنـين اف
و  هـا  بخـش در تمـام   هـا و اسـامى   در داخل پرانتزها بـراى واژه  توضيحات الزم و سودمند

  ).587الى  583صفحات (سى الفبايى نامه فارسى و انگلي تنظيم واژه فصول و همچنين
  وعات و نمايش آثار هنرى دوراناستفاده از فنون و ابزارهاى الزم براى تفهيم موض.  3

هاى رنگى و سياه و سفيد با ذكر توضيحات فنى  ها، نقشه مختلف با استفاده از تصاوير، لوح
الى  589در صفحات (ارائه فهرست راهنماى الفبايى  طور همينو محل نگهدارى آن آثار و 

زمان چهارگانـه بـراى چهـار بخـش كـل       همرويدادهاى  هاى رئوس و تنظيم جدول) 601
و تعيـين   رواجمشخصـات دوران   و ارائـه  شماره تصاوير سياه و سفيد و رنگىبا بيان  كتاب

  ).518الى  562صفحات (آثار هنرى آن دوره در همان جداول 
  .با فهرست مطالب حتواي متنو مطابقت م و فصول ها بخشجامعيت .  4
  ).559الى  551ص (و تكميلى در انتهاى كتاب  بيشتر ارائه منابع براى مطالعه . 5
كـه   »پايـان گفتـار  «و ) 11 الـى  1ص ( »آغـاز گفتـار  «داشتن فصولى با عنـاوين   . 6

ـ  هنرم و به مباحث نظرى هنر آغازگفتارها بـه   پايـان گفتارهـا  و هند و مردم زمـانش پرداخت
  .پردازد ى ميان خاور و باختر مىپيوستگ

در آخـرين  ) جنسـن (مؤلـف   ى اصالحى و تكميلى كهها بخش تهيه و برگردان تمام .7
   .داده است هاى زبان اصلى كتاب انجام چاپ
بـا سـفارش ناشـر     همراه تأليف دو فصل مستقل راجع به هنر ايرانى و هنر اسالمى . 8

افـزودن آنهـا بـا     تگهاوزن و ترجمه كامـل و آقاى ريچارد اي ،محترم به خاورشناس معروف
  .متن فارسى ط بهتصاوير مربو

  :نقاط ضعف )ب

هـاى جديـد هنـرى كـه      اى از اطالعات كتاب با توجـه بـه يافتـه    به روز نبودن پاره .1
ى اخير ها سالدر شناسى  مراكز تحقيقاتى و پژوهشى هنر، تاريخ هنر و باستان و دانشمندان

دانشمند فرانسوى در مورد هنـر پـيش از    1جين كالوتد فرضيات جديد، همانناند كرده ارائه
هنر پـيش   دربارهشناسان در آزمايشگاه موزه لوور  تاريخ و نيز تحقيقات آزمايشگاهى باستان

  .از تاريخ

                   
1. Jean Collotte  
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چـين، ژاپـن،   (در بخش هنر و تاريخ هنر دنياى باستان، ناديده گرفتن هنر خاور دور  .2
ره هند و پاكستان، آمريكاى پيش از كريستف كلمب، هنـر بوميـان   ، هنر شبه قا...)تايلند و 

هرچند مؤلف محترم با اضافه نمودن مطلب پايان گفتار و عنوان . آمريكا، آفريقا و اقيانوسيه
ايـن   برطرف كـردن  در صدد 559الى  551در صفحات  بحث پيوستگى ميان خاور و باختر

  .عيت الزم را نداردكفايت و جام مطالب افزوده مشكل برآمده است،
براى  ييها كتاب« متن التين نسخه اصلى، معادل عنوان كتابنامه بهتر است اىج به.3

دهى به منابع با شماره  جاعار ز شيوهچون در كتاب ا. تفاده شوداس »مطالعه بيشتر و آينده
  .استفاده شده است مربوط

  :پيشنهادها)ج 

هنـد،  (، هنـر شـبه قـاره    ...)ن، ژاپـن و  چي(ى هنر خاور دور ها فصلتهيه و افزودن  .1
، هنر آمريكـاى پـيش از كريسـتف كلمـب، هنـر بوميـان آمريكـا، آفريقـا و         ...)پاكستان و 

  .هاى جديد كتاب در بخش هنر دنياى كهن در چاپ چهچه به صورت مستقل و ،اقيانوسيه
و آمريكـا  انگليسى در اروپـا  و هاى التين اب با توجه به آخرين چاپروز نمودن كت به .2

بـردارى علمـى و هنـرى، تجزيـه و      تا در بهره در ترجمه فارسى صاويركليه ت چاپ رنگيو
  .با مشكل مواجه نشوند تاداندانشجويان و اس ،تحليل هنرى و تاريخى و غيره

هـاى   آوري فـن  از از آنجا كه سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى در اسـتفاده  ـ
نشـر الكترونيكـى و چنـد     مجموعـه تـاريخ تمـدن،    :همانند  ودو انتشار آثار مرجع خ نوين
گـردد در   برداشته است، پيشنهاد مـى  يمثبت هاي گام ه اخيراو غير CDاى به صورت  رسانه

در چـاپ جديـد كتـاب بـه روش     يا  شود نيز به روش ياد شده اقدام تاريخ هنرانتشار كتاب 
تا وزن و حجـم كتـاب    شوداستفاده  ي ويژه گالسهحداقل از نوع كاغذها ،سنتى و معمولى

 تادانو نقـل آن بـراى دانشـجويان و اسـ    اسـتفاده و حمـل    و تقليـل يافتـه   يـك سـوم   به
  .گرددتر راحت
هـا، اصـطالحات و    واژه ى دانشـجويان بـه تلفـظ صـحيح برخـى     آشناينابا توجه به  . 3
كتـاب در  شود در چاپ جديد  ، اماكن و غيره پيشنهاد مىها تمدنهاى هنرى، اسامى  سبك
و  هـا  دانشـگاه ها به صورتى كـه در   گذارى آنها و نيز بيان اسامى، اصطالحات و واژه اعراب

.حـل شـود  نيزبدين طريق مشكل تلفـظ   تا ى مرسوم و متداول است اقدام گرددمراكز علم
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  مداري غرب نسبت به شرق به ويژه اسالم وايراناو

  

   محمد آراسته خو :مؤلف * 

   رهنگ وانديشه اسالميپژوهشگاه ف :ناشر* 

  1379 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

  تهران :محل نشر * 

نسـخه از   3000در قطع وزيـرى در   ،. ش 1379صفحه در سال  660اين كتاب در    
  .سوى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى به چاپ رسيده است

  بررسى شكلى اثر -1

عنوان روى جلـد كتـاب   . تفاوت دارد عنوان كتاب در صفحه عنوان با روى جلد اندكى
در حـوزة  ( »بـه ويـژه اسـالم و ايـران    ،  رقوامـدارى غـرب نسـبت بـه شـ     «: چنين است

 پژوهشى اجمـالى «: ولى در صفحه عنوان به اين صورت آمده است ،)علم،معرفت و دانايى
  »... وامدارى: در

ت مطالـب  فهرسـ : كتاب پيش از ورود به متن اصلى، چنين است هاجزاى تشكيل دهند
بخـش  ( همچنين در پايان فصل سوم از بخش دوم كتاب . سخن ناشر و )ىفهرست اجمال(

ها و پيشنهادها آمـده اسـت و بخـش پايـانى كتـاب نيـز        ، بخشى با عنوان رهيافت)پايانى 
دو مطالب اصلى كتاب در . كتاب فاقد نمايه است. است) فهرست منابع و مĤخذ(كتابشناسى 

مقارنـه و مقايسـه    ،دماتى و بخـش دوم مالحظات مق ،بخش اول: بخش سامان يافته است
يـك   ه هـيچ بخش اول از دو فصل تشكيل شده ك. با ظهور وگسترش اسالم رقغرب و ش

زيـر   كـه  زيرفصـل دارد  2و  7بـه ترتيـب    ،هر يك از اين دو فصل وعنوانى مستقل ندارد 
 مباحـث فصـل اول  . م شـده اسـت  خود به چهار عنوان فرعى تقسـي  ،فصل دوم فصل دومِ

. درباره فرهنگ و تمدن با تكيـه بـر ايـران اسـت     مروش تحقيق و مباحث فصل دو درباره
گانه بخش دوم نيز عنـوان نـدارد و هـر يـك بـه دو زيرفصـل تقسـيم شـده و          فصول سه

عنـاوين فصـل دوم   . خود از دو عنوان فرعى تشكيل شده اسـت  ،زيرفصل اول فصل سوم
  : دارد، چنين است با عنوان كتاب را اين بخش كه بيشترين ارتباط

  . م اسالم و ايرانها، علوم و معارف عال از حكمت غرب و اروپا بردارى رهيافت و بهره.3
با مطالب  مندرج در فهرست  عناوين و شماره صفحاتميان اندك  هايى تفاوتهمچنين ، 
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ى بـا  سـخن «اى كـه   صـفحه  :متن كتاب وجود دارد، از جمله بـر اسـاس فهرسـت مطالـب    
 24است، ولى ايـن مطلـب در صـفحه     23در آن آمده است صفحه » پژوهندگان فرهيخته

است و  »مالحظات مقدماتى« ،و يا عنوان بخش اول در فهرست مطالب. كتاب آمده است
  .»هاى مقدماتى مالحظه«در متن كتاب 

آرايـى، كاغـذ و صـحافى در     ، صـفحه چينـى  حروفصورى كتاب از نظر نوع  هاى جنبه
ى ولى تصوير روى جلد تناسبى با محتـواى كتـاب نـدارد و بـرا     ،وع بسيار خوب استمجم
ويژه كه هيچ توضيحى در شرح تصـوير روى جلـد در    ر است، بهت هنرى مناسب  هاى كتاب

  .داخل كتاب نيامده است
گفـت كتـاب    سـنجيده شـود، بايـد    ييو رسا ياگر چگونگى نگارش اين اثر از نظر روان

ايـن ادعاسـت و شـايد ذكـر قسـمتى از جملـه        گواه سراسر كتاب .نداردنثرى روان و رسا 
زنـان و مـردان   ... تقـديم بـه  «: راى اثبـات ايـن مـدعا بسـنده باشـد     صفحه تقديم كتاب ب

كه اشك ره گـم كـردة شـان قبوالنـدن خودبـاورى در ارتبـاط بـا        ... آشناى كشورمان  رنج
تقريبـا در همـه    نويسنده قلم »..متعالى اعضاء جامعه است هاى كوششنيروهاى رفتارى و 

بى رعايـت  البته قواعد نگارش در اين كتاب بـه طـور نسـ   . كند جا از همين الگو تبعيت مى
 نيازمنـد  ويرايشـى دوبـاره   بـه  خورد كه كتـاب را  مىهايى به چشم  ييشده است، ولى نارسا

  :نيز خالى از لطف نيست ىيها ذكر نمونه. ساخته است
................. بــراى مردمــان شــرق زمــين ............ موضــوع مبــانى تبيــين «: 42ص  .1

  » .شان بكاهد تا حدودى بسيار از با خودبيگانگى.................... تواند  مى
هاى آغازين  به قول غريبان ايده................. ضرورى است  .....................  «: 77ص  .2

  .»شود در ذهنيت محقق و محققان تهيه
اى فراينـده،   ها با توجه به اصل عليت دايره نقائص عنايت به ميان رشته« : 100ص  .3

  .»كند و نتايج پژوهش را شكننده مى كه كار هماهنگى و سازوارى و تأثير و تأثر اقدامات
هر چند امروزه با توجه به تجارب هزاران سـاله و   «:  )پاورقي دربارة كود: (163ص . 4
با ايـن وجـود مسـئله     كنار نهاده شده، قبرخى از امور فو و فنى پيشرفته،هاى علمى  يافته
  »تخلف در آن عصر قابل توجه است 106الذكر در مقايسه با تدابير مناطق  فوق

برخى . نيست چينى حروفهاى  اشتباه ازخالي   سفانهأرغم وجوه مثبت ظاهر كتاب، مت به
:طالعه به آنها برخـورده اسـت، چنـين اسـت    در حين م نقد حاضر كه نگارنده ييها نمونهاز 
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  وهللا :  واهللا  به جاى ،9  ص .1
   )گيرد كثر غير منصرف است و تنوين نمىا( اكثر : اكثراً  به جاى ،39 ص .2
  خالل : خالل  به جاىا ،111 ص. 3
  اشتراك تمدن:  و تمدن  به جاى اشتراك ،117 ص .4
  چنبر تاريخ :  يز تاريخ به جاىچ ،161 ص .5
  ثابت بن قره: ،ثابت بن غرين به جاي2،پاورقي181ص .6
  تبلور :  تبلور به جاى ،187ص .7
  سينه :  سيسنه به جاى ،235 ص .8
باشـد نـه    چينـي  حـروف  غلـط  خداكنـد كه (مرجئه: ، مرجعه به جاي 535و 290ص. 9
  ).نوشتة مولف دست

،كه باز هـم  يانىسيد جالل الدين آشت: ىسيد جمال الدين آشتيانى به جا ،296 ص .10
  .باشد چيني حروفاشتباه  خداكند
  .مجسمه:  مجسيه  به جاى ،3 پاورقى ،325 ص .11
  . تهافت التهافت: هافت به جاىالت التهافه ،376 ص .12
  . احصاء العلوم: احصارالعلوم به جاى ،495 ص.13

   ررسى محتوايى كتابب .2 

مطالب هر بخش با عنوان همان ، يعنى ؛دارد اقكتاب با فهرست مطالب انطبمحتواى  
متن كتاب از در . بخش متناسب است، ولى تناسب محتوا با عنوان كتاب محل ترديد است

و  الگوهـا براى القاى بهتـر مطلـب، از    مؤلف محترم. آمده است سخنى به ميان ر مقوله،ه
 نيـز  اين نمودارها كه عنوان توضـيحى  نمودارهايى استفاده كرده است، ولى در اغلب موارد

  .كند يپراكنده و از هم گسيخته نم به فهم مطالب شاياني ندارد، كمك
در سـطح   ،گشـايد  در برابر پژوهشگران نمىافقى تازه  ،گرچه اين كتاب در سطح كالن

  :نمونه براي ،خورد و پراكنده در آن به چشم مى رد، اطالعاتى بديع و سودمند و روزآمدخُ
 studiaمعمول نبود بلكه استوديا ) در اروپا ( سيته ميالدى كلمه اونيور 1215تا سال  «

 «دراين سـال پـاپ بـراي همـاهنگي     . محل تحصيل مصطلح بود  ،يعني) به زبان التين(
  )494ص(» اصطالح اونيورسيته را به كار برديا اونيورسيته كليسايي، صنف كليسايي، 
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شـگامان هنـر   شهيد مثلث ابوعلي محمد بن علي بن حسين بـن مقلـه فارسـي از پي    «
خوشنويسي است كه سه بار به وزارت رسيد، سه بار معزول شد، سه بار زنداني گرديد، سـه  

به خـاك سـپرده   بار قطع عضو شد، سه بار مورد حمله قرار گرفت و مضروب شد و سه بار 
  )504ص. (»شد

» مهسـتان در ايـران پـيش از اسـالم     بـه نـام  هاي مشاوره و مجالس مربوط  انجمن «
  )172ص(

شود و شايد  ناميده مي) انسان دانا و حكيم( logos-manمان  لقمان در اروپا لوگوس «
  )4، پاورقي173ص( .»لقمان در زبان عربي، معرف آن باشد

  )403ص( .»به معني مقام و منزلت پاپي است Papacyپاپاسي  «
 را در روم سـزار  .رود رستم زاد به مفهوم سزارين است كه در سيسـتان بـه كـار مـي     «

، 255ص( .»زنـده مانـد ولـي مـادرش مـرد      رخواستند به تقليد از رستم متولد كنند كه سزا
  )3پاورقي
 .»كتاب گفتار در روش دكارت تقريباً روگرفتي از كتاب المنقذمن الضالل غزالي است«

  )489و 468ص(
  . ندارد ربطي به موضوع اصلى كتاب دكه اغلب اين موارگفت  البته بايد

سـت، امـا عمـوم ايـن     بالنسبه زيادى در كتـاب بـه كـار رفتـه ا    اصطالحات تخصصى 
  .است نوسألذا نام بوده، پرداخته خود مؤلف ،اصطالحات

لمى، كتاب، مقاله ع: توجه است درخور ،هاى منابع مورد استفادة مؤلف محترم تعدد گونه
در عـين   .نظران همراه با ذكر شمارة تلفـن  تلفنى با صاحب ارتباطو حتى  هاي  ناممقاله روز

ذكـر سـند و يـا ذكـر      بـه موارد زير. ارجاعات و استنادات كتاب خالى از لغزش نيست ،حال
  : است نيازمند شمارة صفحه سند مورد استفاده

هـا در تمـدن    ، به نقل از ابن نديم و نيز در همـان صـفحه دربـاره كتابخانـه    92صفحة
  ؛اسالمي

  ؛در بارة حامالن علم ،120صفحه 
  ؛اسكندر مقدونىدر بارة  ،195صفحه 
  .در بارة احترام به روشنايى در حجاز ،2پاورقى  ،276صفحه 
:هاى زير نيـز در بـارة منـابع قابـل توجـه اسـت       نمونه .هايى ديگر از اين دست و نمونه
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روسو با عنوان پيمـان اجتمـاعي يـاد    » قرارداد اجتماعي«، كتاب معروف 118درصفحة 
است، در چنين موارد، بهتراسـت نـام   متن فرانسه گرچه ارجاع مؤلف محترم به . شده است

  .مشهور كتاب اصل قرار گيرد
، دكتر مرتضي مطهـري معرفـي   »كتابسوزي ايران و مصر«، مؤلف كتاب 317درصفحة

  .شده است كه اطالق دكتر به آيه اهللا شهيد مرتضي مطهري وجهي ندارد
يخي اسـت بـه صـورت    ، نام لسترنج كه نامي آشنا در حوزة جغرافيايي تار342درصفحة

  .لواسترانژ ذكر شده است
، مؤلف به هنگام برشمردن منابع و مĤخذ مورد استفاده و استناد خـود، بـه   103درصفحة

به دليل فاصله داشتن با مرجع علمي  آنهاپراكنده اشاره كرده است كه برخي از  ىيها كتاب
  .في اللغه) لمنجداعالم ا(المنجد : مرتبط با موضوع كتاب، جاي شگفتي دارد، مانند

تناسـبى بـا متـون     متن درسى نوشته نشده و طبعاً نگاهى كلى، اين كتاب با رويكردر د
فـراوان، عـدم    پردازي ، حاشيهدرازگويي خسته كنندهنظمى، عدم انسجام،  بى. درسى ندارد

 هـاى بـى   گويي لب و خروج مكرر از موضوع و زيادهپايبندى به عنوان كتاب، پراكندگى مطا
  .  اى مشخص از نقاط ضعف عمدة كتاب است و نرسيدن به نتيجه هكنند و خسته فايده

ربط با جمالت قبل و بعد كـه   ط با موضوع كتاب يا بىبر هايى از مطالب زايد و بى نمونه
  :انسجام كتاب را دچار اختالل كرده است، چنين است

  .»علم«به بعد، اكثر مطالب ذيل  123ص. 1
از موضـوع   ، خـارج اثر در بارة افالطون و ارسـطو ليف دو أة تدر بار ،312و  311ص  .2
  . است
  . ط به  تضاد و تعادل در هر جسممطالب مربو ،338ص  .3
  . تى.آى.يقات محققان دانشگاه اممطالب مربوط به گزارش تحق ،341 ص .4
  .ر در ذيل مدخل خياممطالب مربوط به آلبرت كبي ،350ص .5
  .داردموضوع ن اهيچ ارتباطى ب جمله دوم، 1، پاورقي435ص. 6
پس از مطالبى طـوالنى در بـارة    در اين پاورقي،، 438ص  1، ادامة پاورقي 439ص .7

اما در روح تعليمـات اسـالمى و بسـتر فرهنگـى ايـران       «: چنين آمده است ،عقل و ايمان
 .عقل و ايمان وماده و معنا پا به پاى هم و به موازات يكديگر مطمـح نظـر هسـتند    ،زمين

  :يدگو. ) ق.ه1212 ـ 1289( هادى سبزوارى مال
 ��حر الفكر

»و من المبادى الى المراد        الى المبادى   
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  اين بيت شعر مالهادى سبزوارى چه ربطى به همراهى عقل و ايمان دارد؟
  .ى قديم اروپاها دانشگاهنام ، 494ص. 8
  :ز در بارة كتاب وجود داردمالت زير نيأفزون بر موارد مندرج در پرسشنامه، نكات و تا

تـر از   از نيمة دوم قرن پنجم هجري همواره پـايين ... چرا شرق«، عبارت 40درصفحة.1
چنـين ايهـامي دارد كـه خمـودي     » هاي خود ابقاء گرديده؟ يا نگهداشته شد؟ سطح قابليت

  .چنين نيست به راستي تمدن اسالمي يكسره منشأ خارجي و تحميلي داشته است كه 
چيست ؟ مگر دين غيراخالقـى هـم   »  قدين مبتنى بر اخال« مراد از، 74فحةدر ص .2

  داريم ؟ 
اين سخن كـامالً   كه» تحليل محتوا يك روش تحقيق است«، 2، پاورقي 93صفحة. 3

يـل  ى اروپـا و امريكـا تحل  هـا  دانشـگاه در مغرب زمـين و   «: و بلكه نادرست است نامفهوم
كامـل و بـا    كه تحليل محتوا يك تحقيـق  حاليدر ،كنند محتوا را يك روش و فن تلقى مى

   .»مختلف استفاده كرد  هاي روشان از تو آينده است و در آن مى
بيـان شـده اسـت،     تحقيـق  هاي  محدوديتو  مشكالت ، درباره99آنچه در صفحة  .4

  . ندارد ربطي آشكار و مستقيمبه كتاب حاضر است و كشور مشكالت عمومي تحقيق در
تمـدن از بـاب تفعـل و جمـع آن     «: مؤلف محترم چنين نوشته است ،116درصفحة .5

اين سخن، سخني نادرست است؛ زيرا مدائن و مـدن جمـع كلمـة    . »باشد مدائن و مدن مي
  .مدينه است

ج از ارخـ   ،تعاريف علم به صورتى كه در متن آمده است ، درباره128مطالب صفحه  .6
  .موضوع است

پـاورقى بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت كـه         مؤلـف محتـرم در    ،129در صفحه .7
طبعـاً ايـن تـذكر     .دارى شود تا از اطاله مطلب خود شوند مي اصطالحات به انگليسى آورده

ولى معلوم  شود،  عايت ر بايد در آغاز كتاب داده شود و از همان آغاز هم براى وحدت رويه،
   .   اين نكته ذكر شده است ،129نيست چرا در صفحه 

علم فرايض معمـوال بـه بخشـى از فقـه كـه بـه بيـان احكـام ارث         « ،137 صفحه .8
امـا بـا آن    ،گرچه اين علم با علم حساب درهم آميختـه اسـت  . »شود مى قپردازد اطال مى

  .ولى مؤلف محترم اين دو را يكى دانسته است ،مساوى نيست
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ج از موضـوع  ارارتباط با مباحث قبلى و خ مطالب ذكر شده بى ، 146و145در صفحة. 9
  . است

نان خلطى آشكار بين مفهوم معرفت در متون  قديم فلسفى مسلما ،147در صفحه  .10
  .است رخ داده شناسى و معرفت در فلسفه جديد معرفت

  نه با مستند وگنگ است كه ظاهراًنا ،خنثى  تعريفى تعريف ارزش، ،153در صفحه .11
  .ينىشناسى سازگارى دارد و نه با متون د همتون جامع

ه بيشـتر ايرانـى   كچون امويان در مقابل شيعه «: چنين آمده است ،279در صفحه .12
 بـه و بـوده اين سخنى گزاف  .»تند و از تمدن آنها تقليد كردندخود را به روميان بس ،بودند

چنين ادعايى  ،در حالى كه مؤلف بدون دليل ، نيازمند استبيان مستندات تاريخى و اثبات
  . ترا مطرح ساخته اس

يكى به سال  ؛ازدومهاجرت وسيع از عربستان سخن به ميان آمده ،225در صفحه  .13
النهرين و ديگرى در قرن يازدهم ميالدى به شـمال   ميالدى به خراسان بزرگ و بين 632

  منظور از مهاجرت به شمال آفريقا، كدام است؟.آفريقا
معـارف و دانـايى    وم،عل« :عنوان رديف اول فصل اول چنين است ،281در صفحه  .14

معلوم نيست  .»پس از ظهور و گسترش اسالم و ايران در قرون اوليه تا نيمه پنجم هجرى
  ف محترم از گسترش ايران چيست ؟مراد مؤل
حريت و  ،ت قرآن در سه اصل مساوات در دينچه مبنايى تعليمابر ،286در صفحه  .15

 م خالصه ومعرفى شده است ؟ آيـا و برادرى در اسالآزادى فكر براى اصحاب مذاهب ديگر
  توحيد از تعاليم قرآن نيست ؟

رياضيات ويژة شيعيان آمـده اسـت بـر چـه شـواهد و       ، درباره288آنچه در صفحه  .16
آوردنـد   خـاص  يشـيعيان آرا و عقايـد  «: هاى آن كـدام اسـت؟   مبنايى استوار است و نمونه

) ص(اهللا  رفتاروگفتار رسول ،سيره كه اساس آنها استمداد از قرآن مجيد و) درزمينه رياضى(
  .  »بود) س(مه اطهار ئوا) ع(و كردار على 

آبـاد   هاى  سرزمينبلد اعم از شهر است و ظاهراً به مطلق  ،2، پاورقي 293صفحة. 17 
نـام كتـاب خـود را كـه شـامل شـهرها،        حمـوي  يـاقوت دليل شود و به همين  مى القاط

  . جم البلدان نهاده استمع ،شود مى... رودها و روستاهاى بزرگ،
نوشتند، امـروزه بايـد    آنكارا را آنقوره مي 1951،گرچه تا سال 4، پاورقي326صفحة.18 

  .نوشتآن ور همشصورت اسم  آن را به
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نگـاهى  «: چنين است ،آغاز شده 304عنوان بخشى كه از صفحه  ،340در صفحة . 19
و امـور سياسـى،   علوم و فنون  ،فرهنگ، معارف ،نويسان آشنا با تمدن گذرا به بعضى عربى

تـوان   تأمالتي كه درباره اين عنوان مي نظراز صرف .»يونان و شرق اخالقى و ادارى ايران،
شرح احوال او آمـده اسـت، بـا كـدام      340ـ341به عمل آورد شيخ طوسي كه در صفحات 

     گنجد؟  توجيه ذيل اين عنوان مي
توان اقامه كـرد   اين ادعاي شگفت ميچند شاهد مثال براي  راستي به، 377صفحة. 20

انـد،   داشـته  كه به شاهان و واليان تقـديم مـي   ييها كتابمعموالً «: و چند شاهد برضد آن؟
شده و اين جزو حكمت عملـي ايرانيـان شـده بـود، ماننـد       ختم مي» ملوك«غالباً به كلمة 

  .»الملك نظام«، »سيرالملوك«نامه يا  سياست
پس از ظهور و ورود اسالم و گسترش آن تاريخ نگـاري  «، اين جمله 403درصفحة. 21

چنين ايهام دارد كه پيش از ظهـور و  » كند از اسالم مداري به ساير مدارات تسري پيدا مي
اسالم مدار بوده و پس از آن اسالم مداري خـود را از دسـت داده    نگاري تاريخورود اسالم، 

  است؟
معلـوم   »زروان«در برابـر  »ن آكـران زمـا «مفهوم عبارت داخل پرانتـز ، 510صفحة. 22

  . تنيس
با مرحوم رضوانى و مـتن   ارتباط تلفني اگر گزارش دقيق روز و ساعت ،514صفحة .23

  ذكر شمارة تلفن چه توجيهى دارد؟  مكالمه توجيهى داشته باشد،
ولى سـند سـخن شـاخت در     ،ها آمده است ارجاعات كتاب در پاورقى ، 519صفحة. 24

  .  است متن كتاب ذكر شده
مالتى در راسـتى و درسـتى او و   أكه ت »دكتر جواد نوربخش«ذكر نام  ،580صفحة .25

ييـد و  أكـه بـوى ت   »اللهـى  پير طريقت نعمـت «مانند  اش وجود دارد، همراه با عباراتى فرقه
اي  كار پسـنديده شـود،  دهد در كتابى كه از سوى مؤسسات حكومتى چـاپ مـى   ستايش مى

      .نيست
، مؤلف در پايان كتاب به تبيين مفهوم فرضيه پرداخته اسـت  1پاورقي، 585صفحة. 26

از سـوي ديگـر   . پذيرفت صورت ميكه طبعاً اين كار در صورت ضرورت بايد در آغاز كتاب 
يابي مؤلف به اين فرضيه و چند و چون سنجش آن در متن كتـاب روشـن   چگونگي دست
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ـ  چنين به نظر مي. نيست   بـا نـام   مسـتقل از مفـاد كتـاب،    توضـيحات را مؤلـف،    نرسد اي
  .آورده است» ها فشردة استنباط پژوهشي در رابطه با فرضيه«

هرچنـد مفهـوم واژه   (هـا   هيافـت ربـه بيـان    639تـا 609، مؤلف از ص623صفحة. 27
و پيشـنهادهاي خـود پرداختـه اسـت كـه طبعـاً چنـين        ) رهيافت در اينجـا روشـن نيسـت   

ب باشــد، ولــي يكــي از پيشــنهادها چنــين پيشــنهادهايي بايــد مــرتبط بــا محتــواي كتــا
الملـي تـأمين    انجمـن بـين  ( issaتحقق نظـام تـأمين اجتمـاعي و مصـوبات ايسـا      «:است

ضرورتي است كه در نيمه دوم قرن بيستم ميالدي، آثار مفيد و مؤثر خـود را در  ) اجتماعي
نظـام  هـاي فرعـي    ها يكـي از شـاخه   ه انواع بيمهكغرب به ثبوت رسانده است، توضيح اين

را به كتاب ديگر خـود بـا نـام     مؤلف براي توضيح بيشتر خواننده. »...تأمين اجتماعي است
  .ارجاع داده است» تأمين و رفاه اجتماعي«

گرايي مؤلف كه در متن كتاب مـوج   در پايان بايد گفت، با توجه به شور و احساس دين
توان كـرد كـه    ، ترديدي نميهاي ناشر محترم گيري زند و نيز با توجه به ساختار و جهت مي

هاي انقالب و نظام اسالمي اسـت،   انگيزة مؤلف محترم در تأليف اين كتاب، دفاع از ارزش
  .اما كاميابي وي در اين مسير، بسيار جاي ترديد دارد
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  هزاره اول قبل ازميالد در هنر شناسي وباستان

  

  حسن طاليي :مؤلف * 

   سمت :ناشر * 

  1374 :سال نشر* 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

ــران در هــزاره اول قبــل از مــيالد  كتــاب باســتان ــر اي حســن دكتررا 1شناســى و هن
 در شناسى دانشجويان رشته باستاناستفاده  ، برايازمتخصصان و مدرسان اين دوره، ىيطال

 كـرده  دويندر دوره كارشناسى ت ، »يران در هزاره اول قبل از ميالدشناسى ا باستان«درس 
 رسـانده  به چـاپ ) سمت( ها دانشگاهنى سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسا از طريق و

الذكر بايد بيان داشت  به طور كلى از لحاظ شكلى و محتوايى در خصوص كتاب فوق. است
صفحه بـه   162كه كتاب با كيفيت نسبتا خوب صورى و شكلى در قطع وزيرى و در حجم 

و تصـاوير   هـا  طـرح  همراه با  ،به هم پيوسته ل كلىِواب در همه فصكت. چاپ رسيده است
ارجاعات و استفاده از منابع و مĤخذ فارسى و التين براى  شيوه. ظيم گرديده استتن مربوط

منابع مورد استفاده فارسى   فصلهراى تنظيم شده است كه در انتهاى  هر فصل نيز به گونه
ى هـا  سـال ى ايـران بـين   هـا  تمدنها و  ، فرهنگدر فصل اول كتاب. و خارجى آمده است

، )در شـمال شـرقى درياچـه اروميـه    ( ،) يانيك(نيق  فرهنگ يا: ، يعنى . م.ق 1500 ـ 2000
 ،III، فرهنـگ حصـار   )در غرب و شمال غربى شهرسـتان نهاونـد  (فرهنگ گيان و گودين 

مهاجرت ايرانيان  ، فرهنگ ايران در آستانه)در استان فارس(تمدن ايالم، فرهنگ قلعه شقا 
و پايان دوره مفرغ در ايران با استفاده از  II، فرهنگ گيان )اواسط هزاره دوم قبل از ميالد(

  .شناسى بررسى شده است موجود باستاناطالعات 
در فاصله زمانى مربـوط بـه   (در فصل دوم كتاب، وضعيت فرهنگى ايران در عصر آهن 

ناد مكتوب تـاريخى، تاريخچـه مطالعـات انجـام     بر اساس اس) قبل از ميالد 8الى  15قرن 
 ينتر مهممشخصات  طور هميننگارى آنها و  نگارى و اليه شده درباره عصر آهن ايران، گاه

  .است شده مطالعه ،هاى عصر آهن ايران محوطه

                   
1.Iraniian Art and Archeology in the First Millennium b.c.  
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هاى علمى و  شناسى از كاوش در آخرين فصل كتاب نيز با توجه به آثار و منابع باستان 
شناسى عصر آهـن پرداختـه و    هاى باستان ل شده به تجزيه و تحليل دادههاى كنتر حفارى

رهاى افزار، ابزا جنگ(فلزى  ءاشيا :آثار مختلف اين عصر همانند بندى بندى و دسته به طبقه
، )فلزى مربوط به يراق اسب، زيورآالت فلزى و ظروف فلزى ءتوليدى و روزمره فلزى، اشيا

 درنهايتبقاياى معمارى اين دوره و ،)IIIالى  I ر آهنهاى عص سفال(هاى عصر آهن  سفال
  .اقدام نموده است ،آهنر و مراسم تدفين عصرآثار مقاب

  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت -الف

جامعيـت   داري ازربرخـو اسب در ابعاد مختلف و همچنين كيفيت صورى و شكلى من .1
  .محتوايى

ها  ، تصاوير، نقشهها طرح جدول، (ه از ابزارها و فنون مناسب در تمامى فصول استفاد .2
  ).و غيره
شناسـى در اسـتعمال اصـطالحات تخصصـى، روانـى و       قواعد زبـان  به جايرعايت  .3

رسايى مطالب و همچنين تشريح مطالب الزم در داخل پرانتز و يا در صـورت لـزوم آوردن   
  .حه از كتابآنها به عنوان زيرنويس در هر صف

  .موجز و مختصر بودن متن و ارتباط مناسب فهرست و محتوا و تسلسل منطقى آن .4
دهى و آوردن منابع و  كه با شيوه خوب استناد التيناده از منابع متعدد فارسى واستف .5

  .باشد در پايان هر فصل از كتاب همراه مى مĤخذ مربوط
بيـان گرديـده    منـابع مربـوط   ،و غيره ها ولها، جد نقشه ،ها طرح كليه تصاوير،  براي .6
  .است
  :نقاط ضعف.ب

هاى مـدارك اسـتنادى مربـوط بـه آثـار       از تصاوير رنگى براى نمونهنكردن استفاده  .1
بوده و يا نقوش رنگى دارند، مانند ) Poly chromeكروم  پلى(شناسى كه رنگارنگ  باستان
  :موارد

واقـع در  (نگارنگ منطقـه مفتـوان تپـه    هاى ر ، آثار سفال2كتاب، شكل  10در صفحه 
هـاى   ، نمونه سـفال 4كتاب، شكل  15صفحه  در ،)جلگه سلماس، در حوضه درياچه اروميه
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هـاى   ، نمونـه 9و  8هـاى   كتاب، شـكل  23و  21صفحات دررنگارنگ تپه سگزآباد قزوين، 
  ).استان فارس(هاى منقوش فرهنگ قلعه شقا  سفال
2.  تنهـا از  (هاى مختلـف   ط به دورههاى مربو براى سفالتصاوير مستقيم و اصلى نبود 
، 6، 1هـاى   ماننـد شـكل  ، در متن كتاب استفاده گرديده استو ترسيم فنى آن آثار  ها طرح
براى آثـار   لهئمس و همچنين تكرار همين) غيره و 29و  28و  18، 7در صفحات  11و  10

  .فصول كتاب سايرمعمارى، فلزى و سفالى در 
  :پيشنهادها .ج

ترده آثـار  هاى مختلف و گس از آنجا كه تهيه تصاوير علمى مستند و فنى از مجموعه .1
نـات فنـى و   زمـان، بودجـه، امكا   به سياه و سفيد يا سفالين، فلزى و غيره به صورت رنگى

شود كه سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسـانى   ، پيشنهاد مىنياز داردنيروهاى ورزيده 
ط در هنگـام عقـد   هـاى مسـئول و مـرتب    و سـازمان  هـا  دانشـگاه ساير  ،)سمت( ها دانشگاه

را جـداى از حـق     ويـژه  يبودجه و امكانات ،ترجمه كتب و منابع درسى يا قراردادهاى تأليف
تأليف و ترجمه براى اين موضوع اختصاص داده تا چنـين مشـكالتى از سـر راه مجموعـه     

  .شناسى برداشته شود كتب دانشگاهى هنر و باستان
شـود   و درازمدت، توصـيه مـى  تا عملى شدن پيشنهاد اول در يك برنامه ميان مدت  .2
نقاط ضعف بـه آنهـا    ه در بخشت ديگر،كاشكاالت مربوط به تصاير و اشكاال اصالح براى

.به عمل آيد بايسته ر تجديد چاپ اين اثر اقداماتاشاره گرديد، نسبت به چاپ رنگى آنها د
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  سفالگري نره فن و

  

   فائق وحيدي : مؤلف* 

  سمت  :ناشر * 
  1379 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

در رشـته   از مدرسـان ايـن درس   ،فـائق توحيـدى   را گـرى  فن و هنر سـفال كتاب     
انى شناسى سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسـ  به پيشنهاد گروه باستان ،شناسى باستان
  هـاى  كتـاب معمـول   شكلدر همان  1379و در بهار سال  كرده تدوين) سمت( ها اهدانشگ

در سـخن  كـه   چنـان هم. است اندهصفحه به چاپ رس 442ع وزيرى در با قط ،سمت يعنى
شناسـى   دانشجويان رشته باستان استفاده كتاب مذكور براى ،نيز تأكيد شده است» سمت«

واحد  2 براي »گرى تكنيك هنر سفال«درس مقطع كارشناسى ارشد به عنوان منبع اصلى 
گرى پـيش   سفال«: كتاب به عنوان منبع دروس ديگر اين رشته همانند  اين البته. باشد مى

  .شود استفاده تر ينيتواند براى مقاطع پا مى، » ز اسالمگرى پس ا سفال«و » از اسالم
بنـدى،   طـرح جلـد، صـفحه    :صورى و شـكلى كتـاب از ابعـاد مختلـف مـتن از      يتكيف
، )فهرسـت مطالـب تـا منـابع     (جامعيت صورى مطالب  طور همينو صحافى،  چينى حروف
 :موضـوع ماننـد   بـا  ناسـب تكارگيرى ابزار و فنون م و نيز به) روانى و رسايى ( نگارش سبك
رچنـد از نظـر كيفيـت    ه(است  مناسب و اشكال و غيره در فصول مختلفها  ، نقشهها طرح

  ).شود نقاط ضعف و پيشنهادها بدان اشاره مىدر قسمت  و بوده چاپ ضعيف
تاريخچه هنر  موضوعات و عناوينى به شرح با محتوايى نيز كتاب در يازده فصلاز نظر 

بندى و شـناخت   پزى، طبقه هاى سفال ساخت سفال، ساختمان كوره هاي روشگرى،  سفال
لعـاب و روش  اى سير، سفال خاكسترى،  سفال، سفال نخودى منقوش با نقش سياه و قهوه

گـرى دوران اسـالمى، راهنمـاى طراحـى      هاى مختلف تاريخى، سفال تهيه آن، سفال دوره
و منـابع و مĤخـذ    گـرى  شناسى و معرفى منابع تحقيـق در سـفال   فنى ظروف سفالى، كتاب

 ،شـود  گـرى را شـامل مـى    سـفال كه سير هنر ،با توجه به موضوع كتاب  .تنظيم شده است
اب از سير منطقى و توالى تاريخى برخوردار است و اين اصـل  توان گفت كه مطالب كت مى

ــه در موضــ ــز ب ــاب ني ــين .وبى مشــهود اســتخــ وع مباحــث فصــول مختلــف كت ،همچن
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استفاده از منابع مرتبط بـا موضـوع از كفايـت     به دليلن اشاره نمود كه كتاب حاضرتوا مى 
عـالى   وراىى شـ هـا  فصـل بـر مبنـاى سر   نيـز  الزم برخـوردار بـوده و همچنـين مـتن آن    

بخشى با عنـوان طراحـى    ،ى درسىها فصلحتى افزون بر سر ،باشد ريزى درسى مى برنامه
جداگانه در انتهاى كتـاب آورده   بوده، رشته بسيار ضرورىكه براى دانشجويان اين ،سفال 

از لحاظ مستندات و ارجاعات متن به منابع نيز خـوب بـوده و منـابع     طور همين. شده است
  .ها هم ذكر گرديده است و نقشه ها طرح اشكال، كليه تصاوير، 

  :شود ي كتاب به شرح زير خالصه ميابرزيانتيجه داوري و 
  :نقاط قوت .الف

كارگيرى مناسب اصطالحات  رعايت قواعد زبان فارسى و رسايى و شيوايى متن و به .1
  .هاى تخصصى و واژه
هاى فنى  براى شناخت ويژگى ها طرح استفاده مناسب و فراوان از اشكال، تصاوير و  .2

  .دوران مختلف و تفهيم مطالب هاي و تربيتى سفال
  .ي متن و جامعيت مطالب هر يك از فصول و عناوين متناتطابق فهرست با محتو .3
  .كل متن از عنوان تا منابع و مĤخذ و انسجام يبتسير منطقى و تر .4
يزى و جامعيت متن براى دو ر ى شوراى عالى برنامهها فصلتطابق متن كتاب با سر .5

  .يواحد درس
  .استفاده كافى از منابع مرتبط با موضوع .6
، اشكال ها طرح صحت مستندات و ارجاعات متن و همچنين بيان مستندات و منابع  .7

  .و تصاوير
  .بودن مطالب و منابع روز به .8
  :نقاط ضعف .ب

  .اكثر فصول به طور عموم در ها طرح كيفيت نامناسب چاپ تصاوير و  .1
، بقيـه  384الـى   374به جز تصاوير صـفحات   ناهمگوني تصاوير از ديد رنگ چاپ؛ .2

  .اند به صورت سياه و سفيد چاپ شده ي ديگرها فصلتصاوير رنگى 
  :پيشنهادها.ج

  .صورت رنگى چاپ شود تصاوير و اشكال كتاب به تمام بعدى هاى براى چاپ .1
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منابع مختلـف فارسـى و    ى كتاب ازها طرح اشكال و وير، با توجه به اينكه اكثر تصا .2
از طرف سـازمان   ييشود نيروها را ندارند، پيشنهاد مى مطلوبكيفيت  د وان شده التين تهيه

شـده   مأمور تهيه تصاوير با كيفيت رنگى و سياه و سفيد بر اساس موضوعات مربوطسمت 
يفيـت مناسـبى ندارنـد نيـز     هايى كـه ك  ضمنا ترسيم. تا در چاپ جديد كتاب جايگزين شود

  .شوندطراحي  افزارهاى مربوط اى و نرم هاى رايانه مجددا با استفاده از سيستم
مختلـف تهيـه و در     دوران هـاي  اى سـفال  شود جدول تصويرى مقايسه پيشنهاد مى .3
  .هاى بعدى ضميمه كتاب گردد چاپ
هـاى فارسـى و    گرى به زبان جدول تخصصى اصطالحات و واژگان فن و هنر سفال .4

  .شود افزودهكتاب  هاى بعدى به تهيه و در چاپ ،در صورت امكان ،انگليسى نيز
اصـالح   1379به  1378تاريخ ، يعنى  ،ه مربوط به صفحه عنواندر چاپ بعدى اشتبا .5

  .چاپ شده است 1379شود، چون در صفحه شناسنامه كتاب تاريخ 
گرافيكـى و غيـره    ترسيم فنى و ،كشى هافزارهاى نقش وزافزون نرمبا توجه به نقش ر .6

اهميتى كه بـراى رشـته   ، در ترسيم اشياء سفالين و ديگر آثار مواريث فرهنگى و همچنين 
به كمـك   سازمان سمت ،روز نمودن كتاب شود براى به شناسى دارد، لذا پيشنهاد مى باستان

 تهيـه  لرسيم سـفا و تهاى جديد در تهيه  آوري فصلى با عنوان استفاده از فن،  متخصصان
  .كند هاى جديد به آن اضافه ودر چاپ كرده
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  باستان هنركالسيك خاورنزديك النهرينهنربين

   

  آنتون مورتگات: مؤلف * 

  باستي ومحمد رحيم صراف زهرا :مترجم * 

   سمت :ناشر * 

  1377 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

كه طرح تدوين و فكر » هنر كالسيك خاور نزديك ،النهرين باستان بينهنر «كتاب     
دانشمندآلمانى 1پيش، يعنى هنگامى كه پروفسور آنتون مورتگات ها سالتنظيم و تأليف آن 

ين بـه  لويلهلم و آزاد بـر  ـى فردريك  ها دانشگاهميالدى در  1948و  1941ى ها سالبين 
به قول خود مورتگـات،   بعد ها سالئه گرديده بود، ا، ابراز و ارپرداخت تدريس اين درس مى

كـه هـدف آن شناسـاندن وحـدت ارگانيـك هنـر و معمـارى        «: پايه و اساس كتـابى شـد  
نسخه آلمانى  .»كه طى قرون متمادى گسترش يافته، به خواننده است،النهرين باستان  بين

 Moortgat, Anton; Dieآماده شده بـود بـا عنـوان     1966ل سال ياين كتاب كه در اوا

Kunst des» «Alten Mesopota Mien die Klassische Kunst Vorderasiens  

  .در كُلن آلمان منتشر گرديد 1967در سال 
 كـه  را »هنر كالسيك خـاور نزديـك   ،النهرين باستان هنر بين«برگردان فارسى كتاب 

علوم انسـانى   و سازمان مطالعه و تدوين كتب داده زهرا باستى انجاممحمد رحيم صراف و 
اى از نسخه انگليسـى   ، ترجمه كردهدر قطع وزيرى منتشر 1377ار در به) سمت( ها دانشگاه

جوديـت   باشد كـه  مى» The Art of Ancient Mesopotamia«همين كتاب با عنوان 
در سـال   3د و در لنـدن انتشـارات فيـدون   بو به انگليسى برگرداندهاز زبان آلمانى  2فيلسون

  .دانسبه چاپ ر 1969
شناسـى در مقطـع    سـازمان سـمت بـراى دانشـجويان رشـته باسـتان       را ب حاضركتا 

النهـرين در  هنر و معمارى بـين «كارشناسى و كارشناسى ارشد به عنوان منبع اصلى درس 

                   
1.Anton moortgat 
2.Judith Filson 
3.Phaidon 
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 بـراي  البتـه همـين كتـاب   . اسـت  كـرده  واحـد نظـرى معرفـى    4 بـراي » ىدوران تاريخ 
 ، تـاريخ هنـر، شـناخت هنـر    )1(، هنـر  )1(ريخ ى از دروس آشنايى بـا هنـر در تـا   يها بخش

رشته هنر، معمارى، پژوهش هنر و غيره در مقاطع  يانمعمارى جهان و غيره براى دانشجو
قابـل  اسى و كارشناسى ارشد نيز به عنوان منبـع دروس يـاد شـده    مختلف كاردانى، كارشن

  .است استفاده
نامـه همسـر مؤلـف،    اى، پس از سخن سمت، فهرست مطالـب،   صفحه 544اين كتاب 

، بـه  303تـا پايـان    5فصل كلـى از صـفحه    5مقدمه مترجمان، مقدمه و پيشگفتار، شامل 
، شـرح عالئـم اختصـارى    496الـى   304مـدارك تصـويرى از صـفحه     ىها قسمتاضافه 

يـا ارجاعـات اسـنادى بـه منـابع مـورد        ها يادداشت، 497استفاده شده در كتاب در صفحه 
ـ  ان داده شده در متن فصول پـنج س و ترتيب شمارگاستفاده در كتاب بر اسا  ازكتـاب   ةگان

و  528الى  525ها، مهرها و غيره در صفحات  ، منابع تصاوير و لوح524الى  498صفحات 
  .باشد يعنى پايان كتاب مى ،554الى  530فهرست راهنما در صفحات 

بـدان اشـاره    هاها و پيشـنهاد  كه در قسمت ضعف به جز مواردي(شكلى و محتوا از نظر
و  هـا  تمـدن تـاريخى   هاز جمله اينكه بر اساس دور دارد، مثبت ييها كتاب ويژگى) شود مى

آنهـا شـروع    به هاى مربوط و اكد و سلسله مرهنر سوالنهرين به ترتيب از  هاى بين فرهنگ
گردد كه در هر كدام به شرح نسبتا كامـل   فصول هنر آشورى و بابل نو ختم مى وبه نموده
 سايرتراشى، نقوش و سازى يا پيكر نرى و تمدنى آنها در سه بخش معمارى، مجسمهآثار ه

مؤلـف محتـرم   . پردازد اى و غيره مى مانند نقاشى و مهرهاى استوانه به آن هنرهاى مربوط
و تصاوير متعدد مربـوط   ها طرح ها،  ه در متن فصول پنجگانه كتاب، از نقشهنكعالوه بر اي

بهتـر  بـراى تفهـيم هرچـه بيشـتر و      دوبـاره ها استفاده نموده است،  به آثار هر يك از دوره
دانشجو و خواننده را به مجموعـه اسـناد    ها قسمت، در تمامى مطالب و مباحث مطرح شده

 ،بدين طريق و به طور مسـتند . دهد شناسى قسمت پايانى كتاب ارجاع مى تصويرى باستان
النهـرين و بيـان    انى مكشـوفه در بـين  آثـار باسـت   ينتـر  مهممؤلف محترم اقدام به معرفى 

مشخص پرداخته، سپس بـر اسـاس همـان     هر كدام در محدوده تاريخىهاى هنرى  سبك
  .استد كه براى دانشجويان مفيد زن ها و اسناد به تجزيه و تحليل علمى دست مى داده
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  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت .الف

  .و تناسب متن براى تدريس يت محتوايىعجام. 1

  ها، تصاوير، ، نقشهها طرح :استفاده گسترده و وسيع از ابزارها و فنون مناسب همانند .2
بـراى تفهـيم و    .)497الـى   304از صـفحه  (ها و غيره در متن و بخش پايـانى كتـاب    لوح

صـاوير بـا   برخـى از ت  د كـه كـر طالب، در اين خصوص بايد تأكيد تشريح علمى و هنرى م
  .از زواياى مختلف ارائه گرديده است جزئيات مربوط

استفاده از منابع و مĤخذ متعدد و ارجاع دهى و استناد مناسب آنها در متن بر اسـاس   .3
   .گانه كتاب تقسيمات فصول پنج

 525ها و غيره در صفحات  ها، مهرها، تصاوير، نقشه لوح بيان منابع مربوط به تمامى .4
  .528الى 

ها و غيره در انتهاى  ل، لوحتهيه فهرست راهنما براى كليه موضوعات، تصاوير، اشكا .5
  ).554الى  530صفحات (كتاب 
آلمـانى يـا   (ترجمه و همچنين در برخى موارد آوردن معادل التـين   يو روان گيساد .6

  .هاى تخصصى و اسامى به صورت زيرنويس اسامى و واژه) انگليسى
ناسـى در  ش هـاى باسـتان   تحليل اسـتنادى بـر اسـاس يافتـه    داشتن روش تجزيه و  .7

  .موضوعات مربوط
  :نقاط ضعف .ب

عدم استفاده از  هنتيج درو  1969سال  ،يعنى ،هاى ترجمه شده قديمى بودن نسخه .1 
تمـدن گمشـده   ماننـد  (شناسى و تحقيقات هنرى در ايـران   هاى جديد باستان منابع و يافته

 يكـه مبـاحث   و منطقه بين النهرين) الرسنْدليرفت، روستاى كُآرتيا در حاشيه هرير رود، ج
  .نمايد مطرح مى النهرين هنرى خاورنزديك و بين را در خصوص مسائل فرهنگى و جديد
بـه   ها و غيره به طور عموم در متن و ها، نقشه چاپ تصاوير، لوحه مطلوبنا كيفيت .2 
همـين طـور كيفيـت     .496الى  304صفحات  ،قسمت تصاوير بخش پايانى كتاب در ويژه
  ).304الى  295از ص ( لوب چاپ قسمت متننامط
در مـتن   پ اكثر آنها به صورت سـياه و سـفيد  از تصاوير رنگى و چانكردن استفاده  .3 

تواننـد در بيـان    نمـى  هيچ وجه بهها  كه برخى از نمونه،اى كتاب قسمت تصاوير در انتهدرو
همـان برخى از تصاوير اين كتاب را با  توان نمونه مى براى ،علمى و هنرى آثار مؤثر باشند
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 e du(,   ؛بـا عنـوان   كـه  فرانسـوى كتـاب   در در بخش سومر، آشور و بابل رمشابه تصاوي

Mond'sors du Plus Grand Muse'Tre) Le Louvre» «47 - s Digest, 
Daris,    (1991, P.24'tion du Reader'ele'S كردمقايسه  ،چاپ شده است .  

  :پيشنهادها .ج

هنـر كالسـيك خـاور نزديـك، منـابع       ،النهرين باستان براى شناخت دقيق هنر بين .1
شناسى  باستان  هنرى و  هاى از يافته، ها و غيره  ها، مهرها، نقاشى ها، لوحه ويرى، نقشهتص

فراگيرى دانشـجويان دارد و اسـتفاده از    در به سزا  ينقش ،النهرين ى بينها تمدنمجموعه 
 ضروري اسـت؛  اربسي الذكر  درس فوق مربوط به هاى مختلف پژوهش  تحقيقات و در اهآن

زنـده    تصويرى ،اى هر نوشته به گفته پروفسور مورتگات اين آثار و اسناد بهتر از كه  چنان
تصـاوير بـا    و چـاپ   استفاده  از سوي ديگر و دهند مى به فرد ارائه  از آثار هنرى منحصر 

 نـاقص  كار علمى مؤلـف   ،آن انجام   و بدون محترم است  اف مؤلف كيفيت جزئى از اهد
ممكـن   « : كـه  نمايـد   پروفسور مورتگات در اين زمينه پافشارى مـى  گونه كه ، آنماند ىم

دوم   هـدف مهـم، در درجـه     است تصور شود كه الواح و اشكال متن در مقايسـه بـا ايـن   
زيـرا بهتـر از هـر     ؛مهـم هسـتند   اندازه   مينها نيز به هواقع آن اهميت قرار دارند، ولى در 

ي حتى اگر فقط تعداد ،دهند نحصر به فرد ارائه مىزنده از آثار هنرى م  اى تصويرى نوشته
هنر سومر، اكد يـا   ماهيت اصل   مستقيم به خواننده قدرت درك و شناخت  ،از الواح اندك

  بـه منظـور بازسـازى     بمناسـ  در گـردآورى تصـوير    مـا   بسيار  تالش  آشور را بخشد، 
اسـت   نمانـده   نتيجه  بى  ،اند شده فراهم  هاى گوناگون  ها و مجموعه كه از موزه  ،ها لوحه

  :شود پيشنهاد مى با اين توضيحات)  شايد در وهله اول آشكار نباشد البته ( –
كليه تصاوير، الواح و اشكال در متن  هاى بعدى كتاب ق در چاپتحقق اهداف فوبراي 

  .چاپ شود با كيفيت نسخه اصلى قسمت پايانى كتاب برابر رد و
النهـرين بـر اسـاس روش     نگارى مربوط به هنر بين جدول گاه ،در چاپ بعدى كتاب .2

، تهيـه گرديـده و بـراى    )خـاور نزديـك در دوران باسـتان   (كتاب ديگر پروفسور مورتگات 
  .كتاب افزوده گردد هتر دانشجويان به بخش پايانىاستفاده ب

 بـه ويـژه   ،شناسـى  باسـتان  هـاى جديـد    يافتـه  ، براسـاس روز كردن كتاب به براى  .3
هاى علمى پيرامون تمدن گمشده آرتيـا   پس از حفارى اخيرا  ،  تازه هايي نظريه ها و فرضيه

مطـرح  شناسى  علمى باستان  در مجامع)  روستاى كُالرمنْدل (در حاشيه هرير رود جيرفت 
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 ،علمى اي در قالب مقاله اي ضميمه يا مقدمه ،يا مترجمان محترمسمت  ، سازمانشده است
 روند بـه  يا انتهاى كتاب افزوده شود و ابتدا  هاى بعدى به تهيه و در چاپ ،هرچند مختصر

  .گردد دنبال نيز ها  ن كتاب در تمامى چاپنمودروز  
  صصى فصولهاى تخ آلمانى از اصطالحات و واژه -انگليسى  -فارسى  اي نامه واژه .4

گزينـى   حتى در ترجمه و واژه ،آن اضافه گردد هاى بعدى به مختلف كتاب تهيه و در چاپ
  .شود تجديد نظرها و اصطالحات نيز برخى از واژه
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  آسياي صغير و شناسي هنرباستان

  

  بهمن فيروزمندي شيره جيني :مؤلف  *

   سمت :ناشر * 

  1378 :سال نشر * 

   اول : نوبت چاپ* 

   تهران :محل نشر * 

شناسـى در   دانشجويان رشـته باسـتان   براي شناسى هنر وآسياى صغير باستانكتاب     
شناسـى و هنـر    مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد به عنـوان منبـع اصـلى درس باسـتان    

از مدرسـان و   ،جينـي بهمـن فيروزمنـدى شـيره     د، نگاشـته واحـ  2به ارزش  آسياى صغير
انتشارات سمت به چاپ  در و است ،شناسى آسياى صغير يا تركيه و باستان متخصصان هنر

در چهار فصـل كلـى   ) ت مطالبفهرس با برابر(صفحه و  274كتاب در حجم . رسيده است
ى مختلـف آسـياى   ها قسمتشناسى در  اوضاع طبيعى و تاريخچه مطالعات باستان:  هدربار

عصر مفرغ مناطق مختلـف   طور همينگ و پيش از تاريخ آن، دوران مس، سن صغير، ادوار
تركـى اسـتانبولى،    هـاي   نـام هـا، برخـى    در انتها نيز تصاوير و نقشه. باشد كشور تركيه مى

جدول حروف الفباى تركى استانبولى و معادل فارسى آنها به همراه منابع و مĤخذ، قسـمت  
  . دده ا تشكيل مىپايانى كتاب ر بخش ضمائم و

سـياه و سـفيد و    نـامطلوب  از قسـمت تصـاوير   جدا كيد نمود كهبايد تأ يز لحاظ شكلا
مـوزه يـا    و نـام  ى مـورد اسـتفاده،  هـا  طرح ها و  منابع تصاوير، نقشه ذكر نشدن طور همين

كتـاب از جنبـه    ،، در ساير مـوارد شود جا نگهدارى مىنباستانى فوق در آ اى كه آثار گنجينه
  .ي برخوردار استشكلى خوب

كتـاب همـراه بـا پيشـنهادهاى هرچنـد       قاط كلى قوت و ضعفبندى ن در قسمت جمع
هـا در   كاسـتى  اصـالح  ا در راسـتاى تقويـت نقـاط قـوت و    صـرف ، به برخى مـوارد  مختصر

  .شود ، اشاره ميهاى بعدى چاپ
  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي 

  :نقاط قوت. الف

  .استفاده دانشجويان ايبرقواعد زبان فارسى و سادگى متن رعايت  .1
هـوط بـصى مربـها و اصطالحات تخص ت واژهــارگيرى درسـك هـگذارى و ب اعراب .2
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  .رسياى صغيپيش از تاريخ آ شناسى و هنر باستان
 ، همچنـين و غيـره  هـا  مكـان هـا،   سامى، واژههاى التين اصطالحات، ا آوردن معادل .3
  .هاى مشخص شماره نويس و باهاى دقيق و مرسوم به صورت زير تلفظ
 بـراي  هـا  طـرح  هـا و   ول، تصاوير، نقشـه جدا ،يعنى  ؛استفاده از ابزارها و فنون الزم .4

  .تفهيم بهتر مطالب
با فهرست مطالـب و   مطابقترتيب، انسجام و تسلسل مطالب از نظر شكل و محتوا  .5
  .ريزى ى شوراى برنامهها فصلسر تطابق آن با طور همين
هـاى   ين نگارش و دسـتورالعمل يآ با ات صحيح متن به منابع برابرمستندات و ارجاع .6

  .ت و استفاده كافى از منابع مربوطسازمان سم
  :نقاط ضعف .ب

  .ها كيفيت نامطلوب عكس .1
 بـه ويـژه  ، هـا  نسـخه  عدم تطابق فهرست مطالب با برخى محتويات متن در برخـى  .2

  ).در هنگام صحافى باشد ربوطى مها جايى فرم شايد به دليل جابه( 145الى  131صفحات 
در  ،بندى مطالـب  ، تقسيم)حروفى(، صفحات پنج و شش در قسمت فهرست مطالب .3

 2كـه در صـفحه    در حـالي ، باشـد   چهار فصل به اضافه قسمت ضمائم و منابع و مĤخذ مى
از پـنج فصـل   «كه كتـاب فـوق    كند مي، مؤلف محترم بيان 2و  1دمه، سطور مق) عددى(

شناسـى را بـه    اوضاع طبيعى و تاريخچـه مطالعـات باسـتان    ،فصل اول: است تشكيل شده
  .»...كند  اختصار بررسى مى

بايـد   با اين توصـيف   ،نىيع است؛» شناسى و هنرآسياى صغير باستان«عنوان كتاب  .4
شناسى و هنر آسياى صغير از دوران پيش از تاريخ، تاريخى، اسـالمى و   در برگيرنده باستان

 ــ  10000(اى صغير باشد كه حـداقل از دوران پارينـه سـنگى آسـياى صـغير      معاصر آسي
، امپراطـورى  )مـيالدى  1077 - 1308(شروع شـده و تـا دوران سـلجوقى    .) م. ق 60000
 4 چيزى كه در صفحه. گيردرا در بر) 1920(و جمهورى ) دىميال 1299 ـ 1920(عثمانى 

  . است كرده رهجدول گاهنگارى آسياى صغيرخود مؤلف نيز بدان اشا
  :هاپيشنهاد .ج

  ها دنـتمهر يك از  يشناسى و هنر ه تصاوير رنگى و با كيفيت آثار باستانكز آنجاا .1

  هاى هـجويان رشتـدانش براي شناسى و هنر آن تمدن ت باستانـدر تفهيم مطالب و شناخ



 65    هاي نقدكوتاه مقاله

 

  نـر ايـويه تصاـكه كلي ضروري است ،ن روـاي ؛ ازدارد به سزا يـشناسى و هنر نقش باستان
  .هاى بعدى به صورت رنگى چاپ و منتشر شود كتاب در چاپ

بندى فصول مربوط به محتـواى   ، در خصوص تقسيمياد شده نقاط ضعف وجه بهبا ت .2
ـ  ان عنـوان كتـاب، فهرسـت    كتاب به لحاظ شكلى و محتوايى و همچنين تضاد موجود مي

هـاى   در چـاپ ،  اوآل :ردد كـه گـ  هاد مىمحتواى كتاب با بيانات مؤلف پيشن و مطالب كتاب
ــدى ــى   ،بع ــاب از صــورت كل ــوان كت ــتان«عن ــياى صــغير  باس ــر آس ــه » شناســى و هن ب

 پوشـش  تغيير يافته تا مشـكل » دوران پيش از تاريخ ـ شناسى و هنر آسياى صغير باستان«
در ، ، ثانيـاً آن و فهرسـت مطـالبش حـل گـردد     مطالب محتوايى و شكلى كتاب بـا عنـوان  

تغييـر  » چهارفصـل «ه ب مقدمه 2ز سطر يك صفحه ا» پنج فصل« ارتعب بعدىهاى  چاپ
اوضـاع طبيعـى    ،يعنـى شود؛  تقسيم بندي  در پنج فصل بمطال ،در قسمت فهرست يابد يا

شناسى مناطق مختلف  و تاريخچه مطالعات باستان دفصل اول منظور گرد در آسياى صغير
ل اى ساير فصو عددى يا شماره ، سپس رقمكار گرفته شود ر براى فصل دوم بهآسياى صغي

 ؛ن ترتيب اصالحات اعمال گـردد نيز به همي و در مقدمه ير يابديتغبه سوم، چهارم و پنجم 
منابع درسى دوران تاريخى، اسالمى و معاصر تركيـه يـا آسـياى     جبران كمبود براى،  ثالثاً

 ،)سـمت ( هـا  دانشـگاه گردد سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسـانى   صغير پيشنهاد مى
  .منابع الزم اقدام كندنسبت به تأليف و تدوين 
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  هنرمدرن؛ بررسي وتحليل هنر معاصر جهان

  

  )ديباج( مرتضي گودرزي :مؤلف* 
  پژوهشگاه فرهنگ وهنراسالمي :ناشر * 

  1381 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

  تهران :محل نشر * 

  بررسي شكلي. 1

زيـر فصـل، فاقـد عنـوان اسـت و       فصل اول كتاب با دو. تده فصل اس شاملكتاب 
 ـمدرنيته، تالش براي تجلي، تكاپوـ : عناوين فصل دوم تا دهم كتاب به ترتيب چنين است

هـاي نـو، كوشـش بـراي      آزمايش، هيجان تجربه، تثبيت موقعيت، افسون نوآوري، وسوسه
 يهـا  بخشصول كتاب پيش از شروع ف. هماهنگي، دوگانگي و تجريبات و نگاه به گذشته

يادداشت ريچارد آلن كه البته (فهرست مطالب، يك تصوير : خورد زير در كتاب به چشم مي
پايان بخـش كتـاب   . ، يادداشت مؤلف و مقدمه)در فهرست مطالب به آن اشاره نشده است

  .نامه و فهرست منابع است نيز واژه
حكـم و روان ودر عـين   از نظر چگونگي نگارش، كتاب در مجموع از نثـري اسـتوار، م  

يك  عهدةخوبي از  جمالت كتاب، كوتاه بوده، لذا هر جمله به. پرچاذبه برخوردار است ،حال
كـه نشـانگر    يشايد بتوان گفت كه در متن كتاب هيچ مورد. مفهوم مشخص برآمده است

 :وجوه ظاهري كتاب مانند. خورد قواعد ويرايش و نگارش باشد به چشم نمي نشدنرعايت 
البته اگـر بـا توجـه بـه     . بسيار خوب است ،، صفحه آرايي، صحافي و مانند آن چيني حروف

كتـاب  . شـد  بود بر زيبـايي كـار افـزوده مـي     محتواي هنري كتاب، تصاويرآن نيز رنگي مي
بـا تركيـب عنـوان فارسـي كتـاب و ترجمـة        ،جلدي گالينگور و بي طرح دارد؛ با وجود اين

پديد آمده كه به مدد رنگ طاليي حـروف بـر صـفحة    اي  انگليسي بخشي از آن، طرحواره
  .سبز پررنگ جلد، خالي از ذوق نيست

ها در كتاب وجـود دارد كـه بـه فهـم      ها و مجسمه مربوط به نقاشي يتصويرهاي فراوان
  .كند بيشتر موضوع كمك مي

  سـل تدريـبالنسبه زياد است، اما چون با رويكرد درسي نوشته نشده، قاب حجم كتاب 
اًـآيد و قطع اب نميـي براي آن به حسـلي، نقصـم سال تحصيـآن در خالل يك نينبودن 



  67    هاي نقدكوتاه مقاله

 
 

  .ندبرتوانند از آن بهره ب ويژه رشته نقاشي، مي به ،دانشجويان رشتة هنر
   بررسي محتوايي. 1

المعارف گونـه   توان داراي نوآوري دانست؛ چه ارائة كتابي جامع و دايره اين كتاب را مي
در هـاي مشـابه    تواند براي خلق نمونه ب، خود يك نوآوري است و مياز نقاشي معاصر غر

نظـم منطقـي   . سازي و مانند آن، الگـو قـرار گيـرد    حوزة موسيقي، معماري، گرافيك، فيلم
و چه در سطح كل كتاب، چشمگير و  ها فصلكتاب و انسجام مطالب آن هم، چه در سطح 

هاي مـورد بررسـي از    امنه تاريخي نمونهاطالعات كتاب روزآمد است و د. انكار ناپذير است
مباحـث  . گيـرد  ي پاياني قرن بيستم را فرا مـي ها سالنقاشي معاصر و منابع مورد استناد تا 

پاياني كتاب كه به بررسي نقادانة نقاشي در دورة پست مدرن اختصاص يافتـه و بـه قـول    
براي كساني كه  كند، بررسي مي) 19ص(هاي مرگ را بر آثار هنري مؤلف محترم، پيشروي

مؤلف محتـرم بـراي   . نگاهي انتقادي به تمدن غرب دارند، بسيار سودمند و نكته آموز است
هـاي   به بهانه ها فصلتبيين موضوعات به قدر كفايت از منابع موجود بهره جسته ودر اكثر 

مختلف، يكي دو منبع اصلي، هرچنـد غيـر مسـتقيم، معرفـي كـرده اسـت؛ امـا بـرخالف         
هاي خود را با ذكر دقيق منبع و  عارف تاريخ نگاري، همة مستندات و نقل قولهاي مت شيوه

دهـد   كامل نكرده است، لذا حدود هفتاد درصد كتاب را مطالبي تشكيل مـي ه شمارة صفح
هاي مستقيم بدون ذكر سند هم در كتـاب كـم    كه فاقد سند و ارجاع است، حتي نقل قول

  ...و  654،535،434ات هاي مندرج در صفح نيست، مانند نقل قول
  :تأمالت زير نيز دربارة كتاب مطرح است و نبايد از نظر دور بماند

محتواي كتاب با فهرست مطالب انطباق دارد، ولي با عنوان آن خير؛ زيرا كتاب ويژة . 1
اما عنوان كتاب ادعاي پرداختن به هنـر  ؛ نقاشي و در مواردي محدود، مجمسه سازي است

افزون بر اين، كتاب تنها نقاشي اروپا . كه هنر منحصر به نقاشي نيستدارد و طبيعي است 
اي بـه كشـورهاي شـرقي و جهـان سـوم و       و آمريكا و روسيه را بررسي كرده و هيچ اشاره

ظـاهراً در  . آنكه ادعاي عنوان كتاب، پرداختن به هنر معاصر جهـان اسـت   ايران ندارد، حال
كاست؛ زيرا در مقدمه دربارة اينكه چرا روسـيه را  ذهن مؤلف، جهان منحصر به اروپا و آمري

. شـود  هم بررسي نكرده، توضيحاتي داده است كه گويي جهان حتي شامل روسيه هم نمي
و تحول ناشي از پيروزي انقـالب  توجهي مطلق مؤلف به نقاشي ايران  بر همين اساس، بي

ه نقاشـي معاصـر   اين سخن بدين معنا نيست كـ . هاي كتاب است اسالمي، يكي از كاستي
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تواند به عنوان يك مكتب نقاشي در سطح جهاني مطرح شود، اما اختصاص چنـد   ايران مي
صفحه از كتابي كه از سوي حوزة هنري به چاپ رسيده است به بررسـي وضـعيت نقاشـي    

. هاي اخير حتي با نگاهي انتقادي، توقعي معقول اسـت  معاصر ايران و تحوالت آن در دهه
  .ربارة كشورهاي اسالمي و جهان سوم هم ضرورت داردچنين بحثي حتي د

ها و مكاتب نقاشي معاصر احاطـه دارد،   آيد، مؤلف بر روش آن گونه كه از متن بر مي. 2
لذا كتاب سرشار از اصطالحات تخصصي مربوط به اين حوزه است كه بـراي آشـنايان بـه    

گرچه ،البته  ،مؤلف. ابهام آفريناي  نقاشي معاصر سودمند است، اما براي ناآشنايان تا اندازه
اصطالحات تخصصي را معاون سازي كرده و در مواردي نيز بـه جـاي معـادل     ،در مواردي

بسياري از اصطالحات تخصصي را معادل سازي نكرده  اما سازي، آنها را توضيح داده است
 .پست پيكتورال، مينيماليسم، كانسپچوال و مانند آن: است؛ مانند 

ذكـر معـادل انگليسـي     :نوان تأليف، نشر يافته است، ولي شواهدي مانندكتاب به ع. 3
هـا و اصـطالحات منـدرج در مـتن      تعداد زيادي از نام، همة تيترهاي اصلي و فرعي كتاب 

در پايـان كتـاب و مقدمـة    ) با محوريـت واژگـان انگليسـي   (نامة انگليسي كتاب، وجود واژه
سندة نامدار اين كتاب، چنين ايهامي در پـي  نظر نوي ريچارد آلن و ستودن حساسيت و دقت

 .دارد كه شايد كتاب ترجمة يك متن انگليسي باشد
. اي دشـوار اسـت   تصاوير متعدد كتاب شماره ندارد، لذا ارجاع دادن به آنها تا انـدازه .  4

بعدي كتاب، اين كاستي برطرف شود و فهرستي از تصاوير  هاي چاپبهتر اين است كه در 
 .آورده شود -متعارف استكه  چنان آن –تاب هم در آغاز ك

اي مستقل، انگيزة اهتمام بـه چـاپ ايـن كتـاب را      بهتر آن است كه ناشر در مقدمه.  5
 .بيان و اطالعاتي درباره مؤلف محترم و شرح احوال و آثار او ارائه كند

سـزاوار   .اطالعات در آن بسيار دشوار استكتاب فاقد نمايه بوده، در نتيجه بازيابي .  6
 .بعدي كتاب برطرف شود هاي چاپاست اين كاستي نيز در 

ها بـدون ذكـر شـمارة صـفحه      تنها با نام كتاب 79ارجاعات كتاب تا قبل از صفحة . 7
دهد كه اين ارجاع بايد به صفحه يا صفحاتي خاص باشد، لذا  است و مطلب متن نشان مي

 .كتاب از اين نظر نيز نيازمند اصالح است
رسـد نيـاز بـه     ، اما به نظر ميداردنامة انگليسي به فارسي  در حال حاضر واژه كتاب.  8

اميـد اسـت در   . نامه فارسي به انگليسـي بـراي خواننـدگان فارسـي بيشـتر باشـد       يك واژه
  .نامه نيز افزوده شود بعدي كتاب، اين واژه هاي چاپ
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 دگانـه كه اغلب خواننشد رده ـيار نام بـاني بسـرمندان و نقاشـدر متن كتاب از هن. 9

درصـورت امكـان نـام ايـن اشـخاص همـراه بـا        . دانند فارسي زبان شرح حال آنها را نمي
 .اي از زندگي نامة آنها به ترتيب الفبايي به آخر كتاب افزوده شود فشرده
 هنـر "تر آن است كه نام كتاب از  آنچه در بند اول آمد، بهتر و واقع بينانه باتوجه به. 10
تغييـر يابـد و نـامي ديگـر بـراي آن       » بررسي و تحليل هنر معاصـر جهـان   » به «مدرن

در اين تغييـر عنـوان، ضـمن    . »بررسي و تحليل نقاشي معاصر غرب«برگزيده شود؛ مانند 
    .رعايت انطباق عنوان كتاب با محتواي آن، از كلمة غير فارسي مدرن هم پرهيز شده است
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  نشيني در ايران آغاز شهر

  

   يوسف مجيدزاده : مؤلف* 

   نشر دانشگاهي :ناشر * 

  1368 :سال نشر * 

    اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

طرح جلد، صوري و شكلي ابعاد مختلف متن از كتاب از لحاظ كيفيت اين 
كارگيري  هبندي و غيره و نيز جامعيت صوري مطالب از فهرست مطالب تا نمايه، ب صفحه

در  طور همينوضوع، سبك نگارش از لحاظ رواني و رسايي مطالب و ابزار و فنون مناسب م
  .شناسي خوب است اصطالحات تخصصي و رعايت قواعد زبان كارگيري به

نظر از برخي اشكاالت و ايرادات كه در قسمت نقاط ضعف و  از نظر محتوايي نيز صرف
تي براي تدريس، پيشنهادات بدان اشاره خواهد شد، در ساير ابعاد همانند تناسب متن ح

هماهنگي فهرست و محتواي متن، تسلسل و انسجام منطقي كل متن از عنوان تا پايان، 
جامعيت محتواي متن نسبت به عنوان متن، جامعيت مطالب هر يك از فصول و عناوين 

كار گرفته و اعتبار منابع از جهت علمي، رعايت امانت و  هآنها، كفايت منابع و استنادات ب
. كتاب خوبي است... تناد و نقل مطالب و همچنين به روز بودن اطالعات و دقت در اس

شناخت و (شناسي پيش از تاريخ ايران  همچنين با توجه به عنوان دانشگاهي درس باستان
در نظر گرفته واحد  3 برايكه ) نشيني پيش از تاريخ ايران در آغاز شهر يها تمدنبررسي 

ايران در  يها تمدنها و  فرهنگ :ه آشنايي دانشجويان باك، و با توجه به اهداف درس شده 
دست آمده از  هنشيني در مناطق مختلف باستاني ايران بر اساس مدارك ب آغاز شهر

هاي  شناخت شيوه ؛نشيني دهنده فرهنگ شهر عوامل تشكيل ؛شناسي باستان هاي كاوش
 به وجوده طبقاتي وچگونگي ايجاد جامع ؛نشيني نشيني به شهر زندگي در مرحله انتقال از ده

هاي چهارم  ايران در طول هزاره يها تمدنها و  مطالعه فرهنگ ؛اداري هاي سازمانآمدن 
و سوم قبل از ميالد و مطالعه و بررسي نحوه زندگي با توجه به مبادالت اقتصادي و 

فاده تواند منبع و متن درسي نسبتاً خوبي براي است كتاب مورد بحث مي باشد، مي اجتماعي
  .دانشجويان باشد
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  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت. الف

 ؛ كتاب كيفيت چاپ مطلوب.  1
 ؛متن روان و قابل استفاده و همچنين لحاظ قواعد زبان فارسي.  2
 ؛بحث  استفاده از اصطالحات تخصصي متناسب با موضوعات مورد.  3
 ؛آنهاشناسي ونيزمقايسه ونقد ندان مختلف باستاندانشم استفاده ازنظرات.  4
 ؛شناسي گيري و استناد به آخرين مدارك باستان  بهره.  5
 .موضوع است اشناسي مرتبط ب كتابنامه مفيد كه در حقيقت تنها كتاب.  6
  :نقاط ضعف. ب

يكا، مورد استفاده بيشتر با جوامعي چون آمر هاي مثالكتاب،  يها بخشدر برخي از . 1
،  40،  38، 25، 21،   14ص : مانند (با ايران  تااستراليا، اروپا، مصر و هند تناسب دارد و 

  .در حالي كه عنوان كتاب مربوط به ايران است، )60،  48
  .يا در پايان كتاب ها فصلگيري در انتهاي  نداشتن خالصه و نتيجه. 2
ص : مانند . (باشد دهي به آن مي نيازمند ذكر منابع و استناد ها قسمتمطالب برخي . 3

  ....)و  113، 75، 43،  42از آخر،  5ص  39،  20و  8س  37، از آخر،  5س  36
  :ها پيشنهاد. ج

تصوير مرتبط با مناطق و  تر مباحث از نقشه براي فهم بهتر و استفاده مطلوب. 1
  .هاي كشاورزي استفاده شود مسكوني مورد مطالعه و يا نمونه ابزار

رات دانشمندان اسالمي در خصوص جامعه، طبقات اجتماعي، روابط فرهنگي، نظ. 2
  .عوامل رشد جمعيت، مدرنيته و غيره در مقدمه كتاب گنجانده شود

  .سازي و ارجاع دهي به منابع مربوطه برخي از مطالب انجام شود مستند. 3
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  فلسفه تاريخ ابن خلدون

  

   مسعوديمجيد محسن مهدي با ترجمه  :مؤلف * 

   فرهنگي -علمي: ناشر * 

  1373 :سال نشر * 

   سوم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

ميالدي  1957نوشته محسن مهدي كه در سال  »فلسفه تاريخ ابن خلدون«كتاب     
شمسي مجيد مسعودي به زبان  1352به زبان انگليسي در لندن به چاپ رسيده، در سال 

شمسي از سوي انتشارات علمي ـ  1373م آن در سال و چاپ سو ترجمه نمودفارسي 
اين كتاب از نظر رعايت قواعد روش . فرهنگي در چهارصد صفحه منتشر شده است

تحقيق و بديع بودن مطالب و نيز مستند بودن و دقت در ارجاعات و تسلسل منطقي و 
به  كتابي در خور توجه، انسجام مطلوب حاكم در متن و همچنين روان بودن ترجمه

گذشت نزديك نيم قرن از زمان تأليف كتاب سبب شده است كه روش . آيد حساب مي
) مورد استناد هاى كتاباستفاده از رمزهايي مانند مق، براي هر يك از (ارجاع دهي كتاب 

اين كتاب از . علمي متفاوت است، فاصله داشته باشد هاي محيطبا آنچه امروز در 
روش بررسي آرا و افكار و : نو در برابر دانشجويان بگشايد يها افقتواند  هاي زير مي جنبه

عقايد يك دانشمند اسالمي، چگونگي پيوند دادن شرح حال يك انديشمند با آراي او، 
  .هاي علم عمران با جامعه شناسي و جامعه شناسي تاريخ تفاوت

ي از كتاب مانند بخش اول از فصل دوم و بخش اول از فصل سوم يها بخش
مسلمانان  نگاري تاريخ هاي روشرندة نكاتي سودمند دربارة رابطة تاريخ و حكمت و دربردا
اي از مطالب  ابتكار مترجم در  افزودن نكاتي در پاورقي كتاب براي رفع ابهام از پاره. است

بنابراين، اين كتاب همچنان شايستگي معرفي از سوي . متن بر ارزش كتاب افزوده است
سفه تاريخ را به عنوان يك منبع كمك درسي در مقطع كارشناسي اساتيد محترم دروس فل

مند آشنا  اي از يك تحقيق روش ارشد دارد تا دانشجويان افزون بر محتواي آن با نمونه
.شوند
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  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت :الف

تاريخي ابن خلدون است  يها دگاهديترين آثار در شرح  و معروف ينتر مهميكي از . 1
  .و به لحاظ رعايت قواعد روش تحقيق علمي در حد بسيار خوبي است

  .ترجمه روان، شكل ظاهري مناسب و نوع چاپ در حد مطلوبي است. 2
  بدون نكته منفي و تاريك از لحاظ علمي. 3
از  رغم گذشت نيم قرن به، الاقل در زبان فارسي ،جذابيت و نوآوري در مطالب. 4
  ،آن تأليف
  برخورد مطلوب با اصول ارزشي. 5
  .مستند است و ارجاعات متن بسيار خوب و در مجموع دقيق است. 6
  .تسلسل منطقي بسيار خوب و مطلوب بر كل متن حاكم است. 7
  :نقاط ضعف. ب

  .گيرد بخشي از سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي را در بر مي. 1
  .رتبط با اين موضوع نداشته استاساساً مؤلف كاري به منابع م. 2
  .روش ارجاع به منابع در پاورقي در كتب علمي معاصر رايج نيست. 3
  :پيشنهادها. ج

شود؛ زيرا از نظم و انسجام و  مطالعه و معرفي كتاب از سوي اساتيد توصيه مي .1
ي استحكام خوبي برخوردار است و دانشجويان با مطالعه دقيق اين كتاب با يك نمونه خيل

  .شوند خوب از يك تحقيق روش مند آشنا مي
هاي احتمالي در متن وجود دارد مترجم در پاورقي رفع ابهام  در مواردي كه ابهام. 2

كرده است و اين كتاب به عنوان يك متن كمك درسي براي درس فلسفه تاريخ در مقطع 
  .كارشناسي قابل استفاده است
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  تاريخ اسالم كمبريج

  

   احمد آرام با ترجمهشگاه كمبريج دان :مؤلف * 

  امير كبير  :ناشر * 

  1377 :سال نشر * 

  اول  :نوبت چاپ * 

  تهران  :محل نشر * 

خاورشناسان و مؤسسات علمي پژوهشي مغرب زمين در جهت اهداف علمي و 
اند و همواره  ويژه خود، به اسالم و تاريخ علوم اسالمي عالقه نشان داده مأموريت هاي

گرفته تا زبان، ادبيات و فرهنگ بومي ملل ) ص(مختلف از قرآن و پيغمبر  هاي حوزه
از . اند مسلمان را به موضوعات پژوهشي و مطالعاتي خويش با اغراض ويژه بدل كرده

جمله مؤسسات و مراكز مهم و عمده غربي كه به تاريخ و تمدن اسالم و مسلمانان 
اين عرصه منتشر نموده، دانشگاه  هاي مختلف مهمي در حوزه هاي پژوهشپرداخته و 

يكي از آثار تحقيقي اين دانشگاه كه در اصل به زبان انگليسي منتشر و . كمبريج است
: است كه با عنوان تاريخ اسالمها از جمله فارسي ترجمه شده، كتاب  سپس به ساير زبان
الت علمي گروه تاريخ شوراي متون در راستاي رس. شهرت يافته است تاريخ اسالم كمبريج

نتيجه داوري و ارزيابي كه بر روي ترجمه احمد . خود به بررسي و ارزيابي اين اثر پرداخت
  :شود آرام انجام شده به شرح زير خالصه مي

  :نقاط قوت. الف

نشان دادن روش تحقيق و نحوه تفكر اسالم شناسان غربي دربارة تاريخ و تمدن . 1
  ؛اسالمي

  ؛تن كتاب مثالً ضديت با شيعهگرايش خاص فكري و فقهي نداش. 2
  ؛ روان و رسا بودن ترجمه. 3
  .اقص تاريخي و عقيدتي كتاب از سوي ناشر در مقدمهوها و ن ذكر برخي از كاستي. 4
  :نقاط ضعف. ب

جلد ترجمه شده  2جلد متن انگليسي فقط  4ناقص بودن ترجمه بدين معني كه از . 1
  .است
2 .ابشناسيارجاعات و فهرست منابع و كت نبود.  
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  .لزوم بازنگري در برخي اصطالحات نادرست و نامناسب بودن برخي ديگر. 3
مغايرت برخي مطالب كتاب با مسلّمات تفكر شيعي، اگر چه مؤلفان و پديد . 4

  .آورندگان قصد سويي نداشته باشند
  :پيشنهادها. ج

  ؛بازنگري در مصطلحات مندرج در كتاب. 1
  ؛دقيق و علمي اثر در مقدمه كتابتكميل يادداشت ناشر و نقد . 2
هاي تحصيالت  استفاده از اين كتاب به عنوان متن كمك درسي براي دوره. 3

  .اين اثر براي تدريس در دورة كارشناسي مناسب نيست : شود تأكيد مي. تكميلي

   



 نقدنامه    76

 

  )عصر نبوت(تاريخ صدر اسالم 

  

  غالمحسين زرگري نژاد :مؤلف  *

   سمت :ناشر * 

  1378 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

همواره مورد عنايت و عالقه عموم ) ص(توجه به زندگاني و سيره رسول اكرم  
پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در ايران، و در پي . باشد ميمسلمانان بوده و 

واحد  4ات 2ها در قالب  شد تاريخ اسالم در همه مقاطع و رشته انقالب فرهنگي، مقرر
آثار انبوهي با رويكرد درسي درباره  ،از آن هنگام تاكنون. درسي به دانشجويان ارائه شود

يكي از آثاري كه به . عصر نبوت نگاشته و منتشر شده است ،خصوص بهتاريخ صدر اسالم 
همين منظور منتشر شده كتاب تاريخ صدر اسالم نوشته دكتر غالمحسين زرگري نژاد 

. سبتاً زيادي براي دو واحد درسي تاريخ اسالم به چاپ رسيده استاست كه در حجم ن
  :شود نتيجه داوري و ارزيابي اين متن به شرح زير خالصه مي

  نقاط قوت شكلي و محتوايي. 1

  دوري از پيچيدگي و دشوارگويي :شكلينقاط قوت . الف
  :محتوايينقاط قوت . ب

  ؛)ص(صر پيغمبر گيري از قرآن براي فهم و تبيين حوادث ع بهره. 1
سازي  تأمل بر سازوكارهاي گذار از جامعه جاهلي به جامعه ديني و برجسته. 2

  ؛... هايي چون امت و  مؤلفه
  ؛تحول در نگاه به سيره نبوي و بررسي از منظر تحوالت اجتماعي. 3
  .نگاه اقتصادي به برخي باورهاي مستشرقان. 4

  نقاط ضعف شكلي و محتوايي. 2

  واحد درس عمومي 2عدم تناسب حجم با  :شكلينقاط ضعف  .الف
  :محتوايينقاط ضعف . ب

  ؛نقشه و تصوير زگيري ا عدم بهره. 1
  ؛ نداشتن جمع بندي و تمرين و آزمون. 2
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  .عدم مطالعه و بررسي منابع مستشرقان. 3
  :پيشنهادها. 3

  ؛اي كوتاه و فشرده درباره مباني نظري و روش شناختي ضرورت افزودن مقدمه. 1
  ؛بهره گيري از نقشه، تمرين و آزمون. 2
  ؛هاي متفاوت افزودن نمايه موضوعي و ديگر نمايه. 3
  .تهيه چكيده يا تلخيص كتاب با رويكرد درسي. 4

    



 نقدنامه    78

 

  اسالمي  تاريخ نوشته هاي جغرافيايي در جهان

  

   ايگناتي كراچكوفسكي :مؤلف * 

  ابوالقاسم پاينده :مترجم * 

   علمي فرهنگي :ناشر * 

  1379 :ل نشر سا* 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

 جهان هاي جغرافيايي در تاريخ نوشته: هر چند وقتي كه ايگناتي كراچكوفسكي كتاب  

و  ها دانشگاهنوشت، قصد آن نداشت كه يك متن درسي همانند آنچه در  را مي اسالمي
اما اين اثر پس  ؛آوردبراي يك مقطع خاص آموزشي فراهم  ،مراكز آموزش عالي ما است

ي ها سالدر همان . از انتشار به زبان روسي، خيلي زود به زبان عربي ترجمه و منتشر شد
انتشار به زبان عربي، به فارسي هم ترجمه گشت اما انتشار آن نزديك به چهار دهه به 

  .منتشر شد 1379طول انجاميد تا اينكه سرانجام در سال 
برداري  عالوه برآنكه مورد مراجعه و بهره ،در جهان اسالمهاي جغرافيايي  تاريخ نوشته

هاي ادبيات فارسي و تاريخ تمدن و ملل اسالمي است، به  استادان و پژوهشگران در حوزه
  ،هاي مذكور در مقاطع مختلف تحصيلي عنوان يك منبع اساسي براي دانشجويان رشته

داوري و  ،از اين رو. شود هاي كارشناسي ارشد و دكتري توصيه مي دوره، خصوص به
يادآوري اين نكته مهم است كه هرچند كتاب . ارزيابي متن در دستور كار گروه قرار گرفت

رسد ناشر و ويراستار  به عنوان ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاينده منتشر شده اما به نظر مي
ر سازي آن براي نش محترم زحمات قابل تقديري در تكميل و اصالح ترجمه و آماده

  :باشد نتيجه داوري و بازبيني به شرح ذيل مي. اند متحمل شده
  :نقاط قوت شكلي و محتوايي. 1

  :نقاط قوت شكلي. الف

  ؛نثر روان و خوش خوان. 1
  .دقت زياد در رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي. 2
  :نقاط قوت محتوايي. ب

  ؛حات تخصصيصطالابرداري درست از  بهره. 1
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  ؛حات از زبان اصليصطالاسازي خوب  معادل. 2
  ؛نظير جامعيت بي. 3
  ؛تطابق عنوان و محتواي اثر. 4
  ؛ بندي آثار جغرافيايي نوآوري در دسته. 5
  ؛تحليل علمي و منصفانه آثار چاپي و فعلي. 6
  .رواني و رعايت امانت در ترجمه و توجه به اصول ترجمه. 7

  نقاط ضعف شكلي و محتوايي. 2

  :شكلينقاط ضعف . الف
  ؛حروف نگاري ريز. 1
  ؛حجم زياد براي واحدهاي درسي. 2
  .وجود برخي اغالط چاپي. 3
  :محتوايي. ب

  ؛برداري از ابزارهاي علمي چون تمرين و نمودار عدم بهره. 1
  .ي درسيها فصلعدم مطابقت با سر. 2

  :پيشنهادها. 3

  :زير، به اتقان علمي و آموزشي اثر افزوده خواهد شد هاي اشكالدر صورت رفع 
ـ  565ـ 546ـ296ـ293: رفع نواقص در تبديل تاريخ ميالدي به قمري صفحات. 1

  . 596ـ 593
  .ويديمان: 4س 319ويديمن  و در ص: 3س 247يكدست سازي اسامي، ص. 2
 430؛ 13و  6س 312؛ 21و  3س 272؛ 5س 261: ص نگاري، حروفرفع اغالط . 3

  .1س
    



 نقدنامه    80

 

  تاريخ تحوالت ايران در دوره سامانيان 

  

   دكترابوالقاسم فروزاني :ؤلف م *

  سمت  :ناشر * 

  1381 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

درباره سامانيان آثاري چند به رشته تأليف و ترجمه درآمده است كه هر يك را   
اي سودمند و مستند به منابع كهن  در اين ميان كتاب دكتر فروزاني، نوشته. مزايايي است

آثار تحقيقي،  سايركه در كنار  از نثري استوار و درست؛ چنانبرخوردار اً جديد است و و بعض
  .باشد شايسته تدريس در آموزش عالي مي

از ديگر مزاياي كتاب رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي و رعايت تناسب حجم كتاب 
ص در هاي مشخ جنبة محتوايي جداسازي مطالب با عنوان ازبا دو واحد درسي است و 

مؤلف سعي كرده . كاري مفيد بوده است بخش تحوالت سياسي براي تفهيم مطالب
انسجام . را به بحث بگذارد... هاي گوناگون تاريخ سياسي، فرهنگي، اقتصادي و  جنبه

  .حفظ كند ها ديدگاهمنطقي بحث رعايت شده و مؤلف توانسته اعتدال را در طرح 
در حجمي  ها فصلنكته اشاره كرد كه برخي از  توان به اين اين اثر مي هاي اشكالاز 

مانند جغرافياي فرارود كه بيشتر به دوره باستان و پيش از  اند؛ فراتر از حد لزوم ارائه شده
مباحث اجتماعي، اقتصادي،  :مباحث مهمي مانند، ديگر ازسوي. شود اسالم مربوط مي

يسته بود تفكيك و شا اند، اداري، فرهنگي و هنري همگي در يك فصل خالصه شده
  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح ذيل خالصه مي. يافت تفصيل بيشتري مي

  نقاط قوت شكلي و محتوايي. 1

  :شكليقوت نقاط . الف

  ؛متن رسا و مستند . 1
  ؛رعايت قواعد ويرايش و نگارش. 2
  .تناسب حجم با دو واحد درسي. 3
  :محتوايينقاط قوت . ب

  ؛هم با تيترهاي مشخص در بخش تحوالت سياسيبيان حوادث م. 1
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  ؛انطباق محتوا با عنوان . 2
  ؛تناسب براي تدريس. 3
  .گيري از منابع قديم و جديد بهره. 4

  نقاط ضعف شكلي و محتوايي. 2

  :شكلي نقاط ضعف الف

  طرح جلد ضعيف 
  :محتوايينقاط ضعف . ب

  ؛مثل جغرافياي فرارود ها بخشحجم بيش از لزوم برخي . 1
   گنجاندن مباحث اجتماعي، اقتصادي، اداري، فرهنگي و هنري در ضمن يك     .2

  .فصل كه جا دارد با تفصيل و نيز به تفكيك مورد بحث قرار گيرد
  :پيشنهادها. 3

   ؛ها ديدگاهرعايت اعتدال در تأليف و طرح . 1
  . فرهنگي سودمندي اثر از جنبه سياسي، اجتماعي وتالش براي . 2

    



 نقدنامه    82

 

  يوبياندولت ا

   

  محمد سهيل طقوش :  مؤلف* 
   عبداهللا ناصري طاهري :مترجم * 

   پژوهشكده و حوزه دانشگاه :ناشر * 

  1380 :سال نشر * 

  اول : نوبت چاپ * 

  قم  :محل نشر * 

هاي تاريخ اسالم  شود، در رشته گرچه تاريخ ايوبيان به حوزه شام و مصر مربوط مي 
ترجمه و ، رو از اين. شود وضوعات درسي محسوب ميو تاريخ تمدن و ملل اسالمي از م

محمد سهيل طقوش از نويسندگان پركار در . چاپ اين كتاب كاري در خور و شايسته بود
تواند براي دانشجويان مفيد  حوزه تاريخ اسالم است و آثار او اگر با نقد  و بررسي باشد، مي

صليبي  هاي جنگاثر در تاريخ  مترجم محترم جناب آقاي دكتر ناصري كه چند. واقع شود
  .اند از عهده ترجمه كتاب به خوبي برآمده  و شمال آفريقا و مصر به بازار نشر عرضه كرده،

  :نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به طور خالصه به شرح ذيل است
  نقاط قوت شكلي و محتوايي. 1

  :شكلينقاط قوت . الف

  ؛رسايي عبارات. 1
  ؛و صحافي خوب آرايي ، صفحهچيني حروف. 2
  .تناسب حجم با دو واحد درسي. 3

  :محتوايينقاط قوت . ب

            ؛متن اصلي اثر و معادل سازي آن درترجمهالحات تخصصي در طكاربرد خوب اص.1
  ؛انطباق محتوا با عنوان .2
  .تناسب اثر به عنوان يك متن كمك درسي در مقطع كارشناسي ارشد رشته تاريخ. 3

  كلي و محتوايينقاط ضعف ش. 2

  طرح جلد ضعيف  :شكلينقاط ضعف . الف
  : محتوايينقاط ضعف . ب

  ؛بهره گيري محدود از چند نقشه. 1
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  .ي شوراي برنامه ريزي ها فصلعدم مطابقت با سر. 2
  :پيشنهاد. 3

هاي تاريخ، تاريخ و  به عنوان يك متن كمك درسي براي دوره كارشناسي ارشد رشته
  .شود يه ميتمدن و ملل اسالمي توص

    



 نقدنامه    84

 

  فاطميان در مصر

   

   عبداهللا ناصري طاهري :مؤلف * 

   پژوهشكده حوزه و دانشگاه: ناشر * 

  1379 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

  قم  :محل نشر * 

بررسي حكومت فاطميان در مصر همواره براي مورخان عالقه مند به تمدن اسالمي  
زيرا فاطميان معتقدترين . ريخ و فرهنگ شيعهبراي محققان تا، به ويژه ؛جذاب بوده است

وسيعي از شمال  يها بخشحكومتي بودند كه از اواخر قرن سوم تا قرن ششم هجري در 
افريقا، مصر و شام حكومت داشتند و از تشكيالتي منسجم جهت تبليغ افكار اسماعيلي 

به چاپ رسيده آثار زيادي درباره فاطميان . جستند اسالمي سود مي هاي سرزمينخود در 
  .شود اي از تحقيق و پژوهش محسوب مي هاي برجسته كه برخي از نمونه

هاي علمي  در حوزه شمال افريقا و تاريخ مصر و شام فعاليت ها سالمؤلف محترم كه 
دارد، كتاب فاطميان در مصر را براي استفاده دانشجويان با نثري روان و رسا به نگارش 

دقت در كاربرد . ويرايش و نگارش عرضه داشته استو با رعايت قواعد   درآورده
اصطالحات تخصصي و حفظ انسجام و نظم منطقي در ارائه فصول كتاب از مزاياي خوب 

  .شود نتيجه ارزيابي و داوري به شرح ذيل خالصه مي. كتاب است
  نقاط قوت شكلي و محتوايي. 1

  :شكلينقاط قوت . الف

  ؛روان و رسا بودن نگارش. 1
   ؛قواعد ويرايش و نگارش  رعايت. 2
  ؛كيفيت شكلي مناسب و جامعيت اثر. 3
  .تناسب حجم با واحدهاي درسي. 4

  :محتوايينقاط قوت . ب

  ؛كفايت و اعتبار منابع . 1
  ؛تناسب موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس. 2
  ؛نظم و انسجام مطالب در فصول و كل اثر. 3
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  . دقت در كاربرد مصطلحات تخصصي. 4
  نقاط ضعف شكلي و محتوايي .2

  :شكلينقاط ضعف . الف

  طرح نامناسب روي جلد 
  :محتوايينقاط ضعف . ب

  ؛تسامح در ترجمه عبارات عربي. 1
  .عدم استفاده از نمودار، جدول و تصاوير. 2

  :پيشنهادها. 3

براي شناخت دولت فاطميان مصر به عنوان متن درسي براي مقطع كارشناسي . 1
  .تاريخ مناسب است

  10ـ14س 90ص 10ـ11س 88ص: ؛ از جملهبرطرف شود اشكاالت ترجمه. 2
  . 6ـ10س 92ص

    



 نقدنامه    86

 

  تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي 

  

  برتولد اشپولر :مؤلف * 

   فالطوري و مريم مير احمدي جواد :مترجم * 

   فرهنگي -علمي :ناشر * 

  1352 :سال نشر * 

   اول و دوم :نوبت چاپ * 

   نتهرا :محل نشر * 

با توجه به وسعت منابع و تحليل خوب اين كتاب و ارائه نگاهي نوين از سوي   
مستشرقين نسبت به اسالم و ايران به عنوان يك متن درسي براي دورة كارشناسي ارشد 

  .باشد درس تاريخ ايران مناسب مي  ،خصوص بهرشته تاريخ 
  :بررسي اجمالي. 1

  :نقاط قوت. الف

  ؛ز نظر ورود در جزئياتبي نظير بودن كتاب ا. 1
  ؛كثرت و تنوع منابع مورد استناد. 2
  ؛م1991جديد بودن منابع مورد استفاده مؤلف با توجه به مرگ مؤلف در سال . 3
هاي اجتماعي و پرهيز از محدود ماندن به  تكية چشمگير و مثبت مؤلف بر جنبه. 4

  ؛ هاي اجتماعي هجنبة سياسي و حكومتي و ارائة يك چارچوب قوي براي بررسي جنب
  .سيطرة خوب مترجم بر زبان آلماني و در نتيجه قوت ترجمه. 5

  :نقاط ضعف. ب

ها مانند اطالق لقب اميرالمؤمنين بر خلفاي اموي و عباسي كه  توجهي اي بي پاره. 1
تواند با عقايد شيعه ناسازگار باشد و درست دانستن نقش عبداهللا بن سبأ در پيدايش  مي

  ؛ )ع(اي مادر امام سجاد شيعه و يا ماجر
  ؛متشتت بودن مطالب كتاب دربارة علت اسالم آوردن ايرانيان. 2
  ؛ها با خلفاء به عنوان مبارزه با اسالم تكرار تلقي نادرست مبارزة ايراني. 3
  .تأثيرپذيري مؤلف از ديدگاه آرياگرايي در تحليل تاريخ. 4
  : پيشنهاد .ج 

هـبا توجه ب برنامه ريزي  مصوب شوراي عالي  يها فصلو تجديدنظر در سر بازبيني 
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  .ديگر از اين نسخ هاى كتابمحتواي اين كتاب و 
  :جمع بندي نهايي

كتاب مزبور يكي از مشهورترين تحقيقات جديد اروپائيان پيرامون يكي از ادوار مهم 
ي نويسنده با موشكاف. است) دورة انتقال از عهد باستان به دوره اسالمي(تاريخ ايران 

به روشن كردن زواياي تاريك تاريخ اجتماعي و  تر تمامخاص خود و با دقت هر چه 
تأثير ديدگاه آرياگرايي در  زيررسد  هرچند به نظر مي. فرهنگي اين عهد پرداخته است

تاريخ بوده و از اين رو سعي داشته نقش ايرانيان در فرهنگ و تمدن اسالمي را قوت 
د عربي ايرانيان از جمله شعوبيه را پررنگ مطرح ض هاي جنبش ،خصوص بهو  ؛بخشد

) ها ايرانيان و عرب(ها  له اصلي اين دوره را تضاد مليتئخالصه مس طور بهكند و  مي
اين حد وارد جزئيات شده باشد، هنوز در حد و اندازه اثر  تاكتابي كه  ،هذا داند، مع مي

ه كارشناسي ارشد مفيد است و با اين حال كتاب مزبور بيشتر براي دور. اشپولر نداريم
حجم كتاب . توانند استفاده كنند ي از آن مييها بخشدانشجويان دوره كارشناسي فقط از 

  .براي يك درس دو واحدي بسيار زياد است
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  حيات فكري سياسي امامان شيعه 

  

   رسول جعفريان :مؤلف* 

   سازمان تبليغات اسالمي :ناشر * 

  1372: سال نشر * 
   دوم : نوبت چاپ* 

   تهران :محل نشر * 

در مقطع  تاريخ و الهياتاين كتاب به عنوان يك منبع كمك درسي رشته   
  .باشد مناسب مي) ع(كارشناسي براي دروس تاريخ اسالم، تاريخ تشيع و سيره ائمه 

  :بررسي اجمالي. 1

  :نقاط قوت. الف

  ؛سادگي بيان   -1
  ؛حجم مناسب براي تدريس  -2
   ؛ سياسي و فرهنگي هاي تالشباحث كالمي و تأكيد برپرهيز از م خالصه گويي و. 3
ي مشهور شيعه در عصر حاضر درباره امامان ها ديدگاهتالش براي نزديك كردن . 4

  . به مرزهاي تحليل تاريخي) ع(
  :نقاط ضعف. ب

   ؛نثر نااستوار كه نيازمند ويرايش ادبي است . 1
    ؛ع بحثدر موضو ها ديدگاهتوجهي به ساير  بي. 2
   ؛استفاده نكردن از مĤخذ و منابع جديد . 3
   ؛استفاده از اسلوب حماسي و شعاري و غيرعلمي . 4
  ؛تأثيرپذيري از اوضاع زمانه و افكار عامه . 5
   ؛) ع(عدم تطابق با درس تاريخ تشيع يا تاريخ ائمه . 6
  .هاي زندگاني ائمه جزء مسائل كالمي غفلت از بسياري از جنبه. 7

  :پيشنهادها . 2

هاي مقابل شيعه با احتياط بيشتري  هاي شاخص جريان بايست به چهره نويسنده مي. 1
  .  كرد نگاه مي
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 ـاتو رفع نقاط ضعف و امالح متـن الب كتاب ـبازنگري دقيق نويسنده به مط. 2
يك اثر مورد قبول در اين زمينه به عنوان يك متن كمك درسي براي تاريخ ائمه  فـتألي
  .ئه شودارا
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  گران ايرانهاي انديشهنخستين رويارويي

  تمدن بورژوازي غرب روية دو با

  

   عبدالهادي حائري : مؤلف* 

   امير كبير :ناشر * 

  1372 :سال نشر * 

  دوم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

أييد اين اثر ماندني و مفيد به عنوان يك منبع اساسي در حوزه مورد مطالعه، مورد ت    
در ضمن به عنوان يك منبع فرعي براي رشته تاريخ در مقاطع مختلف و سطوح  ؛باشد مي

گوناگون دانشگاهي براي دروس تاريخ استعمار غرب، تاريخ صفويه و تاريخ قاجاريه 
  .باشد مناسب و قابل استفاده مي

  :بررسي شكلي متن. 1

اساس كار او بر . ستهاي سبك نويسندگي دكتر حائري ا متن حاضر، يكي از نمونه
هاي غربي و حتي  هاي فارسي، زيبا، كوتاه و رسا به جاي واژه انتخاب و به كارگيري واژه

كه حتي در  البته اين تالش به طور طبيعي بايد نسبي و موردي باشد، چنان. عربي است
در اين ). بورژوازي(شود و هم واژة غربي  ديده مي) تمدن(عنوان كتاب هم واژة عربي 

اي كه نثر كتاب  هاي فارسي افراط شده است به گونه اي در به كارگيري واژه اب تا اندازهكت
هاي پايان كتاب نيز به دو زبان  فهرست اعالم و واژه. نمايد در مواردي چند نامأنوس مي

  .فارسي و التين در يافتن اصطالحات تاريخي مفيد است
حروف چشم نواز انتخاب شده و از توان گفت از  كيفيت چاپ كتاب بسيار مطلوب و مي

  .نظر حروف چيني تقريباً بدون غلط است
  :بررسي علمي متن. 2

از آنجا كه اين اثر، متني درسي و آموزشي نيست، در دروس مختلفي كه در جاي خود 
مطالب . مختلف آن به تناسب موضوع استفاده كرد يها بخشتوان از  بدان اشاره شد، مي

تنها بايد . تار مستحكم و منطقي آن دقيقاً با عنوان آن سازگار استكتاب، با توجه به ساخ
ارتباط به نظر  اشاره كرد كه هشتمين فصل كتاب، با ديگر مطالب و فصول كامالً بي

  .رسد و در كتاب جايگاهي ندارد مي
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بخش مطالب نخست كه به تاريخ ظهور : فصول كتاب را بايد به دو بخش تقسيم كرد
شود، جنبة مقدماتي دارد و طبيعي  ژوازي غرب و تاريخ استعمار مربوط ميو رشد تمدن بور

. ها آثار فراوان و متعددي در غرب به رشتة نگارش درآمده است است كه در اين زمينه
نظير ولي در بخش مربوط به تاريخ  مطالب كتاب در اين بخش نه جامع است و نه بي

اي  ا كرده و مباحث كتاب از جامعيت ويژهايران، انصافاً مرحوم حائري حق مطلب را اد
توان آن را با  اين متن، براي درس خاصي تأليف نشده و بنابراين نمي. برخوردار است

هاي  اين كتاب يكي از نمونه  به همين سبب،. ي درسي خاص مطابق دانستها فصلسر
  .شود دانشگاهي محسوب مي هاي پژوهشعالي و قابل استفاده و اعتماد 

  : هادهاپيشن. 3

  ؛و مطالب كتاب  ها فصلي برخي سرجاي بهجا .1
استفاده از اين كتاب در دروس مختلف دوره صفويه، قاجاريه و تاريخ استعمار براي  .2

  .مقاطع مختلف
  :جمع بندي نهايي. 4

تاريخي جديد است كه از نظر موضوع اصالت و تازگي  هاي پژوهشاين كتاب، يكي از 
ق، روش تدوين و سبك نگارش و همچنين از نظر روش تاريخي، دارد و از نظر شيوة تحقي

بنابراين، تدريس دروس تاريخ ايران از صفويه به . آيد يكي از الگوهاي برجسته به شمار مي
پژوهش ديگري با . بعد به عنوان يك متن فرعي و جنبي بسيار سودمند و راهگشا است

تواي آن كامالً با سطح مورد همين موضوع و در همين سطح موجود نيست و شكل و مح
  .نظر علمي و دانشگاهي انطباق دارد
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  ايران در دوره سلطنت قاجار

  

   علي اصغر شميم :مؤلف * 

   برمد :ناشر * 

  1374 :سال نشر * 

   ششم: نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

ظر به ن. كتاب مزبور با همه ارزش تاريخي و جامعيت اطالعات از كتب قديمي است 
حوادث اواخر دوران  ،خصوص بهدست مؤلف در تحليل و ذكر بعضي از حوادث،  رسد يم

قاجاريه و چگونگي سقوط آن باز نبوده و گرچه از دست مورخين درباري دل خوشي ندارد 
ولي در حوادث مربوط به روي كار آمدن سردار سپه مجبور بوده درباري فكر كند و در 

بي حوادث و آوردن مدارك و اسناد، كه طبيعت تاريخ بيشتر حوادث به جاي تحليل و رديا
 هاي جنگها و  نگاري است، سياست زده شد و حجم بيشتر كتاب را به ذكر عزل و نسب

مشكالتي كه : پيش فرض اصلي او در مقدمه كتاب اين است. شاهان قاجار پرداخته است
باشد و كمتر  ودن آن ميخاطر ايل ب هبر سر ملت ايران آمده از دست ايل قاجار، و آن هم ب

جوانب كلي و حوادث و تحوالت جهاني و تأثير آن را بر ديگر حوادث آن دوران متذكر 
  .حوادث تاريخي را از نظر دور داشته است سايرشده و تأثير سلسله حوادث و تأثر 

بايست  باشد و طبق قاعده مي مي» ايران در دوره سلطنت قاجار«با اينكه عنوان كتاب 
 طور بهاين مطلب را  ،خ اجتماعي و فرهنگي و سياسي ايران و مردم ايران بپردازدبه تاري

اختصاص  خود بهكتاب را  از صحيح و با حجم كتاب و عنوان آن نياورده و فقط يك ششم
  .دهد رنگ جلوه مي داده و حتي در حوادث مشروطه نقش مردم را كم

با تفصيل بسيار آورده و شرح  در بعضي از فصول كتاب نيز حوادثي مانند يك جنگ را
آورد ولي وقتي به مسئله و پديده مهمي مثل تحريم تنباكو و ديگر  وقايع جزئي را هم مي

  . كند پردازد بحث را به صورت گذرا تمام مي هاي فرهنگي مي پديده
  :باشد نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به طور خالصه به شرح زير مي

  :نقاط قوت. الف
  ؛خ سياسي و اجتماعي ايران در طول قريب به دو قرنبيان تاري. 1
  ؛جامعيت اطالعات تاريخي دوره مورد بحث. 2
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  ؛رعايت قواعد فارسي در نگارش. 3
  .جامعيت صوري. 4
  :نقاط ضعف. ب

  ؛بازماندگي از تحليل دقيق و مستندسازي مسائل مطروحه. 1
  ؛اريخيوري از منابع و اسناد معتبر در تدوين مطالب ت عدم بهره. 2
  .ايران و روس هاي جنگقرار دادن روحانيت در كنار طبقه اشراف در دوره . 3
  :پيشنهاد. ج

  .مانع استبدون به عنوان يك متن كمك درسي 
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  بستر تاريخ  مسلمانان در

  

   يعقوب جعفري :مؤلف * 

  دفتر نشر فرهنگ اسالمي :ناشر * 

  1371 :سال نشر * 

  اول  :نوبت چاپ * 

  هران ت :محل نشر * 

از آنجا كه اين كتاب بر آن بوده كه دستاوردهاي علمي و فرهنگي مسلمانان را در   
طول تاريخ جداگانه مورد بررسي قرار دهد و به لحاظ گستردگي دوره تاريخي و 

. رود از عهده مطلب برآيد انتظار ميكه  چناندستاوردهاي شگرف مسلمين، نتوانسته آن
بندي علوم به مادي و اسالمي و  عناوين همچون تقسيم بندي مطالب و ذكر برخي تقسيم

عقيدتي در فصل علوم اسالمي نشان از قدرت علمي متن حاضر  هاي درگيريتكرار بحث 
اما  دادههر چند مؤلف در اين بحث نكات خوبي ارائه . سازد سستي آن را نمايان ميو نبوده 
تواند  مي مسلمانان در بستر تاريخ كتاب. توان مدعي شد كه توانسته از عهده آن برآيد نمي

  .كلياتي در خصوص دستاوردهاي علمي و فرهنگي مسلمين ارائه دهد و بس
به تاريخ تمدن اسالمي نگريسته است و ... ) در كالم، فقه، حديث و (از منظر شيعي 

سعي كرده آنجا كه نگاه و مفاهيم شيعي مورد نظر مؤلفان تاريخ نبوده در اين اثر مورد 
البته بايد اذعان كرد كه مؤلف محترم با ظرافت، لطافت و اعتدال چنين . قرار گيرد توجه

مشابه كه در محافل علمي  هاى كتاباز اين نظر نسبت به . كاري را انجام داده است
نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح ذيل خالصه . تر است شود، برجسته نوشته مي

  :شود مي
  :نقاط قوت. الف

اجمالي به تاريخ تمدن اسالمي و دستاوردهاي مادي و معنوي آن تا عظمت  نگاهي. 1
  .تمدن اسالمي به اثبات رسد

الي مباحث كتاب  مؤلف سعي كرده است نگاه شيعي را با اعتدال و انصاف در البه. 2
  .وارد كند

  .از نظم و انسجام خوبي برخوردار است. 3
  .باشد متن روان، قابل فهم و خوش قلم مي. 4
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  :نقاط ضعف. ب

  .عنوان كتاب با محتوا چندان سازگار و رسا نيست. 1
  .دهد مصوب را پوشش نمي هاي درسي ها فصلكتاب درسي نيست و سر. 2
  .فهرست منابع ندارد و در ارجاع به منابع مشخصات كامل ارائه نشده است. 3
تحليل به جهت فشردگي و اختصار بيش از حد مطالب، گاه مطالب ناقص و بدون . 4

  .است مانند بخش اول مربوط به گسترش اسالم در جهان
  .ضعف و سستي در كاربرد اصطالحات تخصصي. 5
  .عدم استفاده از ابزارهاي آموزشي چون جدول، نمودار، تمرين. 6
  .عدم استفاده از منابع تخصصي و غير فارسي و عربي. 7
  .عدم جامعيت موضوعي و محتوايي. 8
  :پيشنهادها. ج

  ؛براي درس دوره ليسانس به عنوان منبع كمك درسي و فرعي  مفيد. 1
درس كليات تاريخ و تمدن اسالمي در دوره كارشناسي رشته تاريخ در استفاده براي . 2

  .تمدن و  ملل اسالمي
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  ايران باستان 

  

  حسن پير نيا :مؤلف * 

   دنياي كتاب :ناشر * 

  1370 :سال نشر * 

  پنجم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

در آن زمان با دقت ... پيرنيا با همكاري مداوم ديگر دوستانش مانند سعيد نفيسي و  
دست  بهبراي (مرزي  و وسواس خاص و بهره بردن از امكانات شخصي و ارتباطات فرا

روسي،  هاي زباناي كه نسبت به  با دانش و احاطه طور همينو ) آوردن منابع مختلف
و عربي داشت، اقدام به تأليف تاريخ ايران باستان نمود كه در  انگليسي، فرانسه، آلمان

ي كه برخي از مشاهير و اساتيد محترم آن را دايره طور بهزمان خود كاري بزرگ بود؛ 
اند و حتي برخي آن  باستان خوانده يها تمدنالمعارف تاريخ، تمدن، فرهنگ ايران و ديگر 

براي ناپذيري انصافاً پيرنيا زحمات انكار. اند هپاي شاهنامه منتهي از بعد نثر آورد را هم
تأليف اين آثار مبذول داشت و تا آخرين لحظات عمر خويش حتي در بستر بيماري دست 

غم گذشت زمان طوالني از اين ر به ،امروز. از تحقيق و تصحيح و تكميل كتابش برنداشت
ه به گستردگي مطالبي كه تأليفات، هنوز در كليات آنها مشكل خاصي وجود ندارد و با توج

موازي  يها تمدندارد به عنوان يك منبع مفيد براي تاريخ، تمدن، فرهنگ ايران باستان و 
تواند مورد استفاده دانشجويان در سطوح مختلف قرار گيرد تا اينكه آيندگان آثار  مي

ح ذيل نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شر. جديدتري در اين زمينه تهيه و منتشر نمايند
  :شود خالصه مي

  :نقاط قوت. الف

صحيح مصطلحات تاريخي  كارگيري بهروان و شيوا و رعايت آداب نگارش و  نگارش. 1
  و استفاده از تصاوير؛

  .هايي كه مطرح كرده است جامعيت مطالب كتاب نسبت به دوره. 2
  .مختلف هاي زباناستفاده از منابع مختلف به لحاظ تسلط مؤلف بر . 3
  .و وسواس خاص در نگارش كتابدقت . 4
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  :نقاط ضعف. ب

  .حروف چيني و چاپ نامناسب كتاب. 1
  .اي از مطالب و اطالعات روزآمد نيست پاره، به سبب قدمت تأليف . 2
  .باشد پرداختن به عصر ساساني جامع نمينعنوان كتاب با توجه به . 3
  :پيشنهادها. ج

  .اي در معرفي احوال مؤلف نگارش مقدمه. 1
شناسي و تاريخ و علوم نزديك به تاريخ الزم  هاي جديد باستان با توجه به يافته .2

  .هاي جديد مطرح شود است در مقدمه يا در پاورقي يافته
.هاي تحصيالت تكميلي مناسب است به عنوان يك متن كمك درسي براي دوره. 3
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  )عصر حاضر ازآغاز تا( ، تحليلي از تاريخ جهان  تمدن تاريخ

  

   آرنولد توين بي :مؤلف * 

  يعقوب آژند :مترجم * 

   مولي :ناشر * 

  1368 :سال نشر * 

   سوم :نوبت چاپ * 

  تهران  :محل نشر * 
ميالدي انتشارات دانشگاه آكسفورد منتشر  1979در سال را اصلي اين كتاب  ةنسخ  

تشارات مولي به و ان دادهدكتر يعقوب آژند در ايران انجام را ترجمه اين كتاب . است نموده
  .ه استاندچاپ رس

كيفيت صوري و شكل كتاب از طرح جلد تا صفحه بندي، جامعيت صوري مطالب از 
مؤلف سير . باشد سبك نگارش آن خوب مي طور همينو  ها فصلفهرست مطالب تا متن 

را موضوع كار خود قرار داده و مترجم نيز كامالً به آن پايبند بوده است و  ها تمدنتاريخي 
توان  مي. خورد در نتيجه انسجام و تسلسل منطقي مطالب در تمامي كتاب به چشم مي

نتيجه داوري و ارزيابي كتاب . گفت كتاب از نظر محتوايي از جامعيت خوبي برخوردار است
  :شود به شرح زير خالصه مي

  :نقاط قوت. الف

تا دنياي جامعيت كتاب از نظر سير تاريخي و اشتمال بر حوادث خلقت انسان . 1
  ؛معاصر
  ؛ابتناي كتاب بر مبناي نظري تحليل تاريخ و فلسفه تاريخ. 2
  ؛صاحب مكتب بودن نويسنده. 3
  . كلي يك اثر علمي هاي ويژگيبرخورداري از . 4
  :نقاط ضعف. ب

  ؛به جايگاه انبياء در تمدن بشريبي توجهي . 1
  ؛استفاده مترجم از واژگان نامأنوس. 2
توضيح(ي كتاب ها فصل باط با موضوع ـها در ارت گاه نقشهـايه جفكركردن ب اشاره. 3
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اينكه در پايان كتاب تعدادي نقشه آورده شده كه دقيقاً معلوم نشده است كه مربوط به 
  .)كدام فصل از كتاب است

  :پيشنهادها. ج

  ؛ تغيير و اصالح واژگان نامأنوس. 1
  ؛ده پيرامون نبوت و انبياءافزودن نقدي در پاورقي كتاب درباره ديدگاه نويسن. 2
كتاب و  هاي ويژگياي مبسوط تر از مقدمه كنوني درباره امتيازها و  افزودن مقدمه. 3

  .مؤلف در آن از سوي مترجم و ناشر هاي نوآوري
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  تاريخ هنر و معماري ايران در دوره اسالمي 

  

   محمد يوسف كياني :مؤلف * 

   سمت :ناشر * 

  1374 :سال نشر * 

   اول :چاپ  نوبت* 

   تهران :محل نشر * 

كه دربرگيرندة مفاهيم اصلي ، تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسالميكتاب  
معماري اسالمي است، به صورت كلي به بررسي ا جمالي پيدايش و سير تاريخي هنر 

اين كتاب توسط دكتر محمد يوسف كياني . پردازد معماري از آغاز اسالم تا عصر حاضر مي
شناسي در  هاي باستان يف و به همت سازمان سمت جهت استفاده دانشجويان رشتهتأل

 واحد 6براي » شناسي و هنر اسالمي باستان«مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس 
  .چاپ و منتشر شده استدرسي 

مؤلف محترم در اين كتاب ادوار مختلف يكهزار و چهارصد ساله معماري اسالمي را به 
معماري اسالمي از آغاز . 2معماري اسالمي از آغاز تا عصر سلجوقيان؛ . 1: متمايز سه دوره

معماري اسالمي از آغاز دوره صفويان تا عصر حاضر . 3دوره سلجوقيان تا دوره تيموريان؛ 
صفحه قطع وزيري تنظيم شده  226كتاب در پنج فصل و در حجم . تقسيم نموده است

 :كلي معماري ايران در دوره اسالمي مانند هاي ويژگي در فصل اول به اطالعات و. است
ساخت و تزئين بنا و مصالح  هاي روشكاربرد بناها، عناصر تشكيل دهندة معماري، 
در فصل دوم، سوم و . پردازد مي ،رفته كار بهساختماني كه در ايجاد بناهاي دوران اسالمي 

خته است و در فصل پنجم چهارم به تحوالت معماري در قالب سه دوره متمايز پردا
در انتهاي . نمايد گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي بحث مي پيرامون روند شكل

هاي مرتبط به موضوع  ، تصاوير سياه و سفيد، حتي در مواردي رنگي و گاه، نقشه هر  فصل
زيده در پايان كتاب گزيده كتابشناسي و نيز  گ. را نيز با كيفيتي نسبتاً خوب آورده است

  .اصطالحات متداول معماري در پنج صفحه مجزا تدوين گرديده است
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  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت . الف 

  ؛ رعايت معيارهاي كتاب درسي. 1
  ؛ها دانشگاهاي در  جلسه 17الي  16تناسب حجم كتاب براي تدريس . 2
  ؛ظم منطقي مباحثجامعيت در عين اختصار و ن. 3
هاي مربوط به  استفاده از تصاوير، نقشه طور هميناستفاده از منابع معتبر و متنوع و . 4

  دارد؛كيفيت نسبتاً خوبي  5-6موضوع كه اكثر آنها ـ به جز تصوير 
افزودن گزيده اصطالحات متداول معماري كه براي دانشجويان دوره كارشناسي . 5

  .مفيد است
  :نقاط ضعف. ب

  ؛جديد هاي افقدوري از نوآوري و عدم گشايش . 1
  ؛مسلم گرفتن مطالب و ارجاع به جاي استناد به منابع. 2
  ؛ها نقشه و منابع تصاوير سياه و سفيد و رنگي نكردنذكر. 3
، چنانكه همين موضوع باعث شده تا بحث ها قسمتكلي گويي زياد براي برخي . 4

  .و موقعيت محلي و مكاني آن باقي بمانديك بنا و اثر در حد بيان اسم  هاي ويژگي
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  معماري اسالمي  هنر و

  

   الگ گرابر ريچارد اتينگهاوزن و :مؤلف * 

   يعقوب آژند :مترجم * 

   سمت :ناشر * 

  1378 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

   تهران :محل چاپ * 

 The«اي از متن انگليسي جلد اول كتاب  كتاب هنر و معماري اسالمي ترجمه  

Art and Architecture of Islam«  دانشگاه يل 1994چاپ ،»Yel«  امريكا است كه
 Oleg«گرابر  و الگ »Richard Ettinghausen«توسط استاد دكتر ريچارد اتينگهاوزن 

Grabar«  ي اروپا و آمريكا تأليف شده ها دانشگاههنرشناسان و مدرسان هنر اسالمي
كه خود نيز از مدرسان دانشگاه و افزون بر  ؛يعقوب آژندترجمه كتاب به وسيله دكتر . است

يكي از فعاالن كشور در زمينة ترجمه هنر و معماري ادوار مختلف در ايران است،  ،آن
اين كتاب شامل مباحث هنر و معماري اسالمي از ظهور اسالم تا سده . انجام گرفته است

و منابع اختصاصي هر  ها يادداشتهفتم هجري در سه بخش و هشت فصل همراه با 
  .باشد فصل و نيز تصاوير و مدارك تصويري ويژه مربوط به هر يك از فصول مي

زينت  ها مكاندر انتها نيز كتابشناسي به اضافه فهرست اعالم اشخاص و فهرست 
ترجمه كتاب به پيشنهاد . اي است صفحه 620كننده جامعي براي اين كتاب  كاملبخش و 

شناسي، تاريخ، معماري و  هاي باستان براي دانشجويان رشته» متس«شناسي  گروه باستان
هاي گروه هنر، در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي  ساير رشته

  .واحد نظري انجام شده است 4 براي» هنر دوره اسالمي«درس 
دها به موارد خاصي كه در بحث نقاط كلي قوت و ضعف همراه پيشنها جز بهاين كتاب 
شود، چه از لحاظ شكلي، همانند كيفيت نسبتاً خوب مراحل توليد، چاپ و  آن اشاره مي

گيري و استفاده مناسب از  غيره و چه از حيث محتوا، همانند جامعيت منابع و مĤخذ و بهره
بندي خوب و كلي موضوع براساس يك سير تاريخي و اعمال آن بر جهات  آنها، تقسيم

شائبه هنر و معماري اسالمي، همچنين از نقطه نظر دقت و زحمات بي گوناگون جغرافيايي
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و غيره و ) با استفاده از كتاب وستنفلد(مترجم در تبديل تواريخ ميالدي به هجري شمسي  
باعث شده است تا اين ترجمه در كل، كتابي خوب و جامع  ها پاورقينيز افزودن حواشي و 

  .بوطه باشدهاي مر براي استفاده دانشجويان رشته
  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي

  :نقاط قوت. الف

  رعايت قواعد زبان فارسي و اصول ترجمه؛. 1
، افزودن طور همينهاي تخصصي خوب و موفق،  اصطالحات و واژه كارگيري به. 2

  ي سودمند توسط مترجم؛ها پاورقيحواشي و 
هاي الزم با توجه به موضوعات مورد بحث در  شهانواع تصاوير و نق كارگيري به. 3

  پايان هر فصل؛
  ي مربوط با فهرست مطالب؛ها فصلو  ها بخشمطابقت محتواي متن و جامعيت . 4
داشتن  طور هميناستفاده مناسب از منابع متعدد با ارجاع و استناددهي كافي و الزم، . 5 

  كتابشناسي تكميلي؛
  ؛ها مكاناشخاص و وجود فهرست اعالم در دو بخش . 6
زمان آن از ابتدا تا  هم كارگيري بهتبديل كليه تواريخ ميالدي به هجري شمسي و . 7

  .انتهاي كتاب
  :نقاط ضعف . ب

به محدوده زماني هنر و معماري اسالمي در عنوان و روي جلد كتاب،  نكردن اشاره. 1
) تا سده هفتم هجري از ظهور اسالم(تر به موضوع  اگر در داخل پرانتز و با قلم كوچك

البته مترجم محترم در . گشت تر مي شد، تطابق عنوان با محتواي متن خيلي دقيق اشاره مي
بعدي ـ كه از  هاي چاپشود در  پيشگفتار به توضيح اين مسئله پرداخته است؛ پيشنهاد مي

  ، چنانگيرد ـ اقدام الزم براي اين كار به عمل آيد نظر فني هزينه زيادي را نيز دربرنمي
  .التين اصل كتاب هم اين موضوع آمده استعنوان كه در 
هاي چاپ شده خوب است، اما براي سازمان  با اينكه كيفيت اكثر تصاوير و نقشه. 2

كه نقش مرجع دارد و مورد استفاده اكثر  ،چنين كتاب نفيسي طور همينفعال سمت و 
بهتر بود  ،گيرد ر و غيره قرار ميشناسي، تاريخ، معماري، هن هاي باستان دانشجويان رشته

رنگي چاپ و يا اگر چنين امكاني فراهم نبوده است در ويراستاري، براي  صورت بهتصاوير 
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تصوير سياه و «هاي تصاوير رنگي اصالحات الزم با عبارت  توضيحات مربوط به زيرنويس
كه با مراجعه  نانچ. گرديد براي آنها اعمال مي» ... ]گچبري رنگي و غيره [سفيد از مثالً 

،  591الي 553و با تصاوير صفحات  366الي  362صفحه  67الي 262به تصاوير شماره 
  .شود اين موضوع خيلي دقيق روشن مي 380الي  374تصاوير ، خصوص به

  :پيشنهادها . ج 

در چاپ بعدي به دليل كاربردي بودن تصاوير رنگي مورد استناد در كتاب اصلي  .1
كه  چنان. چاپ سياه و سفيد، كليه آنها رنگي چاپ شوند جاي بهمرتبط، براي دانشجويان 

 تاريخاين روش خوشبختانه قبالً نيز توسط سازمان سمت براي چاپ تصاوير رنگي كتاب 
  .رفته است كار بهدر دوره اسالمي تأليف دكتر محمد يوسف كياني  هنر معماري ايران

ر پايان كتاب به عنوان توضيح براي اي د در چاپ بعدي مترجم محترم چند صفحه. 2
تهيه و اضافه نمايد تا ، است  رفته كار بهكه توسط ايشان در متن  ،هاي جديد فارسي معادل

  .تر گردد استفاده متن براي دانشجويان آسان
انتهاي  36-35ص ؛»كاو ديوار«پاراگراف دوم ـ سطر دهم  -29ص: نمونهبراي 

سطر ماقبل آخر  -38ص ؛»كرد و كار« 36ص و ابتداي اولين سطر 35آخرين سطر ص
ـ پاراگراف دوم ـ سطر چهارم  372ص ؛»بودباش«ـ سطر سوم  97ص ؛»شادخواري«
  و غيره ـ» همكناري«

شناسي سمت براي اصطالحات، اسامي و  توسط مترجم محترم يا گروه باستان. 3
حات الزم تهيه ها و توضي هاي تخصصي معماري اسالمي به كار رفته در متن، معادل واژه

و در چاپ بعدي در انتهاي كتاب افزوده شود كه براي طوالني نشدن مطلب از ذكر 
  .شود ها خودداري مي نمونه
احتمال تداخل و اشتباه در آنها كه مشابه در خصوص به كارگيري برخي اسامي . 4

 174نند صما .؛شود مترجم محترم از اسامي كامل آنها استفاده نمايد ؛ پيشنهاد ميباشد مي
رود به معاويه بن ابي سفيان  كار بهوقتي مطلق » معاويه«ـ سطر دوم با توجه به انصراف 

به جاي  174بعدي در ص هاي چاپلذا بهتر است در . گردد مؤسس خالفت اموي برمي
عبدالرحمن بن معاويه بن : عبارت به صورت زير نوشته شود» عبدالرحمن بن معاويه«

  .هشام بن عبدالملك
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تري براي برخي كلمات  هاي مناسب بعدي واژه هاي چاپشود مترجم در  پيشنهاد مي. 5
هاي  آت و آشغال«ـ پاراگراف آخر، سطر پنجم ـ  538مانند صفحه . انتخاب و به كار ببرد

  .و غيره» فسطاط
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  ايران از آغاز تا اسالم

  

   شمنگير) رومان (رومن  :مؤلف * 

   محمد معين :م مترج* 

   فرهنگي –علمي  :ناشر * 

  1374 :سال نشر * 

   دهم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

به ، »Roman Ghirshman«گيرشمن ) رومان(مؤلف كتاب، استاد دكتر رومن   
از . شناس خارجي در ا يران است ترين باستان هايش شناخته شده ها و نوشته دليل فعاليت

هاي بنام و از  اب ـ مرحوم استاد دكتر محمد معين ـ نيز از چهرهطرف ديگر مترجم كت
استادان بزرگ فرهنگ و ادب ايران است كه ساليان دراز با مؤلف محترم آشنايي، دوستي 

  .هاي علمي داشته است مراوده و مالقات طور همينو 
 L ’Iran,des Orgines a«: ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه متن فرانسوي كتاب

L’Islamِ«  ميالدي انتشارات  1951است كه براي اولين بار در سال»Payot«  در
ژاپني،  هاي زبانالبته اين كتاب عالوه بر ترجمه فارسي، به . ده استانپاريس به چاپ رس

نيز برگردانده و ) »Einaudi«انتشارات (، و ايتاليائي )»Penguin«انتشارات (انگليسي 
ميالدي مجدداً متن فرانسوي كتاب  1976فوريه سال  25ر د طور همين. منتشر شده است
  .در پاريس بازنگري و به زيور طبع آراسته شده است» Albin Michel«توسط انتشارات 

مؤلف محترم، در اين كتاب، كه يك دوره گذرا و در عين حال همراه با تأمل راجع به 
ا سقوط سلسلة ساساني را در ت) پيش از تاريخ(گذشتة باستاني ايران، از ديرترين ايام 

گيرد، با ديدي كلي نشيب و فرازهاي تاريخ چند هزار سالة باستاني ايران را با استفاده  برمي
هر چند دوره زماني . گذارد شناسي به معرض نمايش مي هاي باستان از مدارك و يافته

يده بيان موجب شده بسياري از مطالب كتاب به گونة چكيده و گز، طوالني مورد بررسي 
به اين معنا كه سرگذشت فالت ايران در مدتي متجاوز از بيست هزار سال در كتابي (شود 

سازي،  ولي ذكر مجسمه) صفحه قطع وزيري گنجانيده شده است 326كم حجم، در 
تنگناهاي ادبيات، علوم، مذاهب، طبقات اجتماعي و همچنين پرهيز از گرفتار شدن در 

خواننـدگان و ها براي دانشجويان ـشود كه اثر فوق نه تن ميباعث   ي صرف،ـتاريخ سياس
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  .عادي كه حتي محققان نيز قابل استفاده باشد
در ايران سرپرستي  ها سالكه ،دستي بوده  شناس چيره از آنجا كه مؤلف خود باستان

ر منابع مورد استفاده نيز منحصر به آثا ،عهده داشته است ههاي حفاري و ميداني را ب فعاليت
مانده در احياي مجدد زندگي اجتماعي مردان ايراني به  جاي بهمكتوب نبوده و از هر اثر 

خوبي سود برده و هم از اين روست كه به تاريخ فرهنگي، تمدني، هنري و اجتماعي، كمتر 
نگري نويسنده و توجه به نقش مهم و حياتي  كلي. از تاريخ سياسي عنايت نداشته است

ياسي ايران و تأثيرات آن در حيات اجتماعي مردم اين سامان، همراه جغرافياي طبيعي و س
تر به مطالب و محتويات كتاب داده و  اي زنده با استفاده از تصاوير و نقوش متعدد جلوه

استاد ، »Prof. Mallowan«پروفسور مالوان كه  چنان. نمايد تر مي فهم آن را آسان
ناميده » تلويزيون عهد باستان«ن، اين كتاب را شناسي آسياي غربي در دانشگاه لند باستان

نزديك تخت ـ » Tell Bakoun«اين كتاب نقاشان ظروف سفالين تل باكون : گويد مي
هاي تخت  جمشيد در عهد ماقبل تاريخ ـ ورود نخستين سواران آريايي به نجد ايران، كاخ

از  »Valerien«روم جمشيد، داريوش سوم در حال فرار از برابر اسكندر، شكست امپراتور 
. گذراند شاپور پادشاه ساساني و مناظر بسيار ديگر را يكي بعد از ديگري از نظر خواننده مي

هاي آنان  دهد، شكست ها و علل آنها را شرح مي هاي ملت نويسنده همان گونه كه پيروزي
  .كند ها بيان مي را هم با ذكر سبب

نسبتاً اروپا محور وي از جمله تاكيد بر ي ها ديدگاههذا محاسن كتاب مانع از ذكر  مع
بهتر بود نويسنده در نسخة اصلي، فصلي . هلنيسم و تأثيرات فرهنگي آن بر مشرق نيست

همان سان كه كريستين . داد جداگانه به معرفي و بررسي منابع مورد استفاده اختصاص مي
مترجم در نسخه  اين نقيصه را. سن در كتاب ساسانيان به خوبي آن را انجام داده است

كه منجر به تهيه و چاپ فهرستي از منابع  ،فارسي تا حدودي، با درخواست از مؤلف
مترجم در كه  چنانهم. حل نموده است ،شناسي ايران پيش از اسالم شد تاريخي و باستان

ساير موارد نيز با مقايسه متن فرانسوي و ترجمه انگليسي كتاب و انجام مذاكره مستقيم با 
هاي سودمند، موجب افزايش امتيازات مثبت كتاب شده  نوشتن حواشي و پانويس مؤلف و

     .است
  
  



 نقدنامه    108

 

  :شود نتيجه داوري و ارزيابي كتاب به شرح زير خالصه مي
  :نقاط قوت. الف

هاي ميداني  سرپرستي و حضور مستقيم و درازمدت مؤلف در فعاليت هاي مسئوليت. 1
شناسي  هاي باستان تلف ايران و استناد به يافتههاي مخ شناسي دوران هاي باستان و حفاري
رغم گذشت نيم قرن از تأليف كتاب هنوز اكثر  چرا كه علي، هاي فرانسوي تئوي و هي

  ؛هاي فرانسوي به فارسي ترجمه نشده است تئهاي هي حفاري هاي گزارش
خود مورد نظر را در عين اختصار در  ،نگري، كتاب همه ادوار تاريخي جامعيت و كلي. 2

  ؛گنجانده است
تاريخ اجتماعي ، به ويژه  ،هاي تاريخي گري كتاب از نظر توجه به جنبهن همه جانبه. 3

  ؛... سازي و  شناسي، هنر، معماري، مجسمه هاي باستان و زمينه
توجه خاص مؤلف به نقش جغرافياي طبيعي و سياسي ايران و تأثير آن در حيات . 4

  اجتماعي؛
مستمر و مستقيم وي با مؤلف در ضمن كار  وگوي گفتقوت و دقت مترجم و . 5

  ؛و حواشي سودمند و مفيد توسط مترجم ها يادداشتترجمه و افزودن 
  ؛درخواست مترجم توسط مؤلف براي نسخه فارسي هتهيه و افزودن منابع و مأخذ ب. 6
گفتني است كه اين تصاوير در . افزودن تصاوير مضاعف در انتهاي ترجمه فارسي. 7
  .ه اصلي فرانسوي نيست و از نسخه انگليسي استفاده شده استنسخ
  :نقاط ضعف. ب

هاي  هاي جديد از حفاري اي از اطالعات كتاب با توجه به يافته كهنه شدن پاره. 1
  .هاي اخير هاي مختلف پيش از تاريخ و تاريخي و غيره ايران در دهه مربوط به دوران

هاي فرانسوي و انگليسي و چاپ  در نسخهها و غيره  كيفيت خوب تصاوير، نقشه. 2
  .ضعيف آن در ترجمه فارسي

  :پيشنهادها. ج

هاي كارداني و كارشناسي  استفاده از كتاب به عنوان متن كمك درسي براي دوره. 1
  .داري، هنر و مانند آن شناسي، موزه باستان
ل يا شناسي به صورت يك فصل مستق  باستان جديد  هاي اصالح و افزودن يافته. 2

، يا نتايج320الي  262مبحث كنگاور در صفحات : ضميمه فصول مربوطه كتاب مانند
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شناس ايراني در مورد اثبات حمالت  هاي اخير شوش توسط آقاي كابلي باستان حفاري 
سوزي متأثر از نظامي اسكندر به شوش با توجه به آثار و ابزار آالت نظامي و نيز آثار آتش

موضوع مطالعه . آمده استدست  بههاي اخير آن منطقه  فاريحمالت نظامي كه در ح
هاي سوزني در تخت جمشيد  هاي هخامنشيان و غيره يا كشف كتيبه ها و كتيبه خطوط لوح

  .مورد توجه قرار گيرد
در ترجمه  430صفحه  6موردي كه مترجم در سطر  خصوص بهاصالح اغالط چاپي . 3

با مراجعه به متن كتاب : نويسد كه مي »سامانياندوره «كتاب به عنوان حاشيه ذيل كلمه 
 20پاراگراف دوم سطر  350ـ در صفحه ) 1976چاپ (اصلي و تصحيح شده فرانسوي 

  .درست است »Safavides«كلمه 
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  بامداد اسالم 

  

   عبدالحسين زرين كوب :مؤلف * 

   امير كبير :ناشر * 

  1369 :سال نشر * 

  ششم  :نوبت چاپ * 

   هرانت :محل نشر * 

به خامة مورخ، اديب و نويسنده برجسته معاصر، مرحوم دكتر  بامداد اسالمكتاب  
عبدالحسين زرين كوب، كتابي است مفيد و مختصر در تاريخ صدر اسالم از زندگاني پيامبر 

اين اثر را استاد براي آشنايي جوانان و دانشجويان با . تا پايان دوره امويان) ص(اكرم 
، خلفاي نخستين و حكومت امويان و با تأكيد بر الگوگيري )ص(مبر اكرم تاريخ زندگي پيا

و همچون ديگر آثار مؤلف از نثري استوار، جذاب و   نگاشته) ص(هاي پيامبر اكرم  از آموزه
برخي از . روان برخوردار است و از كاربرد واژگان نامأنوس و ديرباب پرهيز شده است

قي توضيح داده شده است و به ندرت به جاي حات تخصصي در پاورصطالاواژگان و 
  ).67، 49، 12، 10 ص ك ص.ر(رفته است  كار بههاي فارسي آن  حات عربي، معادلصطالا

از اين رو نواقصي . است  استاد مرحوم كتاب را جهت تدريس در دانشگاه تأليف نكرده
ها و غيره  ا، عكسه نداشتن نمودارها، نقشه :شود مانند كه از اين حيث بر كتاب گرفته مي

در هر صورت كتاب به عنوان يك كتاب كمك درسي بسيار . رسد چندان موجه به نظر نمي
  .سودمند است

ترتيب مطالب براساس نظم تاريخي است و از انسجام و تسلسل منطقي برخوردار 
در جايگاه » خاندان پيغمبر«و » ياران پيامبر«رسد دو فصل  به نظر مي، با اين همه . است

  .هم ريخته است هرا ب ها فصلود قرار ندارد و نظم تاريخي خ
مؤلف محترم از منابع دست اول و نيز منابع معاصر به كفايت بهره برده است ولي قصد 

در پايان كتاب ، از اين رو . ارجاع به مĤخذ در سطر به سطر مطالب خود را نداشته است
تاريخي بنابراين بوده است كه  هاي ارشگزدر . مĤخذ و منابع عمده تأليف را ياد كرده است

البته در . از اقوال مشهور تاريخي بهره ببرد و كمتر به آراء متعارض و اختالفي بپردازد
گرچه در . ارجاع به منابع فراموش نشده است ،جايي كه اختالف نظر وجود داشته است

  ).59ص(موارد اندكي جاي گزارشي از منابع روايي شيعي خالي است 
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معاصر ايران و با سبك و سليقه  نگاري تاريخسنده ارجمند كتاب به شيوة معمول نوي
و آراء ويژه خود كه در كتاب  ها ديدگاهخاص خود دست به تأليف اين كتاب زده است و از 

  .ابراز داشته فاصله گرفته است» دو قرن سكوت«
مدارك موجود نويسنده پيوسته كوشش دارد كه با نگاه تاريخي و ارزيابي اسناد و 

شايسته ، با اين همه . مطالب را عرضه بدارد ،آنكه بر ديدگاه و مذهبي ويژه تعصب ورزد بي
تاريخي از سوي مؤلفان اهل  هاي گزارشبود در مواردي كه نگاه كالمي و روايي شيعي با 

هاي  ستايش :مانند ؛ي انتقادي داشته باشدها ديدگاهاي به  اشاره ،سازگاري ندارد سنت
ترين  محبوب ؛)53ص(هاي زندگي پيامبر  آخرين لحظه ؛)59ص(آميز از صحابه پيامبر لغهمبا

و نيز موضوع تعصبات قومي ) 50ص(ماجراي نمازگزاردن ابوبكر  ؛)50ص(همسر پيامبر 
براي ( ؛)70ص(شد ) ع(دربارة جانشيني حضرت علي ) ص(كه مانع از اعالن صريح پيامبر 

  .)110و  67صهاي ديگر رجوع كنيد به  نمونه
به عنوان يك كتاب كمك درسي از مزاياي فراواني  بامداد اسالمبه هر روي كتاب 

  .برخوردار است كه استفاده از آن براي دانشجويان و جوانان سودمند است
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  تاريخ اسالم 

  

   علي اكبر فياض :مؤلف * 

   دانشگاه اسالم :ناشر * 

  1376 :سال نشر * 

   هشتم :نوبت چاپ * 

  تهران  :نشر محل * 

آثاري در حوزه تاريخ به  قدر ناگر  دكتر علي اكبر فياض استاد دانشگاه و محقق 
اين كتاب كه امروزه در . است تاريخ اسالميادگار گذاشته است كه از جمله آنها كتاب 

مي يك دوره مختصر و فشرده از تاريخ اسالم ، برخي از مراكز علمي كتاب درسي است 

العرب آغاز شده و  ةاز دوره جاهلي و زندگي عرب پيش از اسالم در جزيرناسب تكه به باشد
  .شود تا دوره عباسيان را شامل مي

مرحوم فياض نگارشي استوار و متين و قلمي روان و سليس داشت ولي از آنجا كه بر 
كه براي فهم دانشجوي ،متون كهن عربي و فارسي مسلط بود گاه از واژگان عربي 

دارد كه نوشته وي به  آفريند، سود جسته است و به راحتي معلوم مي ميامروزي دشواري 
  .نسل گذشته نويسندگان ايراني تعلق داشته است

ترتيب مطالب كتاب، نظم تاريخي دارد و مؤلف سعي داشته تا به ترتيب وقوع حوادث، 
نت را در توصيفي دقيق، جامع و گزيده به خواننده ارائه دهد و همواره با دقت نظر خود اما

 ينتر مهممنابعي كه مرحوم فياض از آن سود برده جزء . نقل حوادث تاريخي رعايت كند
خاورشناسان و ديگر محققان  هاى كتابمنابع حوزه تاريخ اسالم بوده است و در اين راه از 

  .حوزه تاريخ اسالم نيز غفلت نورزيده است
ي و با اغالط فراوان چاپي به متاسفانه بارها با حروف چيني قديم تاريخ اسالمكتاب 

بازار عرضه شده بود اما در آخرين چاپ به كوشش عليرضا عسكري بسياري از اغالط 
جديد براي  چيني حروفگذاري شده است و با  تصحيح و برخي از واژگان و اعالم حركت

  .تر شده است خوانندگان و دانشجويان خواندني
 مي باشدها و نقاط ضعفي در اين اثر  كاستيبه رغم مزايا و نكات مثبت فراوان كتاب، 

بعدي مورد توجه ناشر محترم  هاي چاپرود در  اميد ميو كه قابل طرح و بررسي است 
  :شود آنها اشاره مي ينتر مهماينك به . قرار گيرد
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هاي مؤلف از تأليف  توان به انگيزه نمي ،رو از اين. كتاب پيشگفتار و مقدمه ندارد. 1
. همچنين در پايان كتاب منابع و مĤخذ نيامده است. به خوبي آگاهي يافت كتاب و روش او

بهتر بود كه در پيوست كتاب يا . گرچه در پاورقي به اختصار به منابع ارجاع داده شده است
  .شد هاي تاريخي براي تفهيم مطالب استفاده مي در داخل متن از نقشه

گاهي ابتدا نام مؤلف آمده و گاهي . شيوة ارجاع به منابع در پاورقي يكسان نيست. 2
اي كه  نام كتاب و افزون بر اين، ارجاعات بسيار خالصه و گاه ناقص است؛ به گونه

  .توانند از ارجاعات سودي ببرند پژوهشگران آشنا به منابع تاريخي نيز به سختي مي
  ).139، 22، 20، 16، 47، 43، 3 ص ك ص.ربراي نمونه (
كه مؤلفان آنها اعتقاد ، محترم بيشتر از منابع مشهور تاريخي از حيث منابع، مؤلف . 3

اند، استفاده كرده است و در موارد محدودي مانند موضوع  به مذهب اهل سنت داشته
به طور كلي به ندرت از روايات . به آراء شيعه توجه كرده است) ص(سقيفه و بعثت پيامبر 

  .شيعي بهره برده است هاي گزارشو 
ا، روش مؤلف مرحوم آن بوده است كه براساس مستندات موجود در از حيث محتو

اگر نقل تاريخي با عقايد فرق اسالمي سازگاري  ،از اين رو. منابع تاريخي سخن بگويد
ي ها ديدگاهبه نقل  ،در برخي موارد، بيند و تنها نداشته باشد، نيازي به ذكر آراء مخالف نمي

تاريخي با عقايد كالمي شيعي كه  هاي گزارشاز براي مثال برخي . مخالف پرداخته است
مانند قضا شدن نماز پيامبر و لشكريان مسلمان در . امروزه رايج است، سازگاري ندارد

از تصميم خود در مورد مجازات يكي از ) ص(يا پشيماني پيامبر ) 86ص(جنگ خندق 
ا مدافع يا تأييد شخصيت مجهول عبداهللا بن سب) 89ص(مجرمان به آتش يا شمشير 

و شورشيان و معترضان بر عثمان بن ) ع(عقيده وصايت و از حاميان علي بن ابي طالب 
ي ها ديدگاهاي به  آنكه اشاره مؤلف در موارد ياد شده بي). 140ـ139ص(عفان خليفه سوم 

  .منتقدانه بنمايد به موضوع ديگر پرداخته است
نواقص صوري و محتوايي،  اي از به هر روي با ويراستاري مجدد كتاب و رفع پاره

هاي درس تاريخ  ها به عنوان كتاب درسي مورد توجه كالس توان انتظار داشت تا مدت مي
  .اسالم باقي بماند
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  كارنامه اسالم

  

   عبدالحسين زرين كوب :مؤلف * 

   امير كبير :ناشر * 

  1376 :سال نشر * 

   پنجم :نوبت چاپ * 

    تهران :محل نشر * 

  :بررسي اجمالي. 1

  :نقاط قوت. الف 

  .معرفي اجمالي فرهنگ و تمدن اسالمي در قرون نخستين اسالمي. 1
با گذشت بيش از چهار دهه از تأليف، همچنان مورد استفاده دانشجويان و دانش . 2

  .پژوهان است
تأليف كتاب در زماني كه برخي به عمد يا سهو سعي در كم رنگ نشان دادن . 3

  .اند اسالم و مسلمانان داشته دستاوردهاي تمدني و دانشي
  .منحصر به فرد بودن كتاب در موضوع مورد بحث. 4
نگارش مستدل و مستند و رد ديدگاه منفي راجع به نقش اسالم و مسلمانان در . 5

  .توسعه تمدن بشري
  .به رغم اجمال و اختصار آن، پختگي و ژرفاي مطالب كتاب . 6
  .شيوايي و جذابيت قلم مؤلف. 7
دن نسبي خأل موجود در زمينه كمبود منابع جامع و مستدل در حوزة تاريخي پركر. 8

  .مورد نظر
  .الگوي مناسب براي تأليف آثار مشابه و مفصل در اين حوزه. 9

  :نقاط ضعف. ب

  .اختصار و اجمال بيش از حد مطالب. 1
استناد بسيار ناچيز و ارجاعات بسيار محدود به منابع اصيل و مصادر دست اول . 2
  .تاريخي
مبهم و مغلق بودن بعضي از مفاهيم و عبارات كه ناشي از سبك نگارش مؤلف و . 3
  .نويسي در تأليف است اجمال
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  : ها پيشنهاد. 2

هاي كارشناسي و  تداوم استفاده از اين كتاب به عنوان متن درسي در دوره. 1
و بررسي  نقد«يا » تاريخ تمدن و علوم اسالمي«كارشناسي ارشد براي دروسي چون 

  . تر در اين باره نگاشته شود تا هنگامي كه اثري جامع» فرهنگ و تمدن اسالم و ايران
  .الگوبرداري از اين اثر براي تأليف آثار مفصل و جامع. 2

  :تحليل نهايي. 3

در جبران ) ره(شود نويسنده اين كتاب را به اشاره شهيد مطهري  هر چند گفته مي
اب دو قرن سكوت، راجع به نقش مسلمانان در توسعه تمدن ي منفي خود در كتها ديدگاه

توان دريافت كه مؤلف در هر  خوبي مي هاما با مطالعه دقيق اين اثر ب ،بشري نگاشته است
حال بر ديدگاه مبالغه آميز خود در نقش و تأثير ايرانيان در پيشبرد علوم بشري و 

وان از تعامل و خدمات متقابل اسالم و ت البته نمي. گذاري تمدن اسالمي پافشاري دارد پايه
تواند معيار مناسبي براي  مي) ره(ايران غفلت ورزيد و ديدگاه منصفانه شهيد مطهري 

بر همين مبنا بايد اذعان نمود كه سهم ايرانيان در پيشبرد . گيري در اين باره باشد موضع
فتح ايران و از هنگامي اي كه از  به گونه. هاست تمدن و علوم مسلمانان بيش از ساير ملت
چون . توان ايران و اسالم را از هم جدا ساخت كه ايرانيان اسالم را پذيرفتند، ديگر نمي

اهميتي  ،با اين حال. بررسي و مطالعه هر يك بدون شناخت ديگري كاري ناممكن است
اين  البته. آميز است قدري مبالغه دهد كه مؤلف به نقش عنصر ايراني در كارنامه اسالم مي

  .ي قبلي داردها ديدگاهتري نسبت به  ديدگاه موضع متعادل

    



 نقدنامه    116

 

  تاريخ در ترازو

  

   عبدالحسين زرين كوب :مؤلف * 

   امير كبير: ناشر * 

  1370 :سال نشر * 

   سوم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

مكاتب تاريخ نگاري و فلسفه  هاي درسي ها يادداشتعبدالحسين زرين كوب 
مندان و به كوشش شاگردان خود در نيمه اول دهه پنجاه در  هدرخواست عالقتاريخ را به 

تاريخ مقدمة كتاب و چاپ اول . قالب اين كتاب در دسترس جامعه علمي قرار داده است
صفحه دارد و شمارگان  323كتاب . از سوي همين ناشر بوده است ،ش 1354آن در سال 

  .نسخه و قطع آن وزيري است 4400چاپ سوم آن 
لذت يا شناخت؟؛ تاريخ و : فايده تاريخ: كتاب داراي دوازده فصل به شرح زير است

، بازجويي نگاري تاريخنويسي؛ تاريخ نويسي در يونان و رم؛ اروپا و  هاي تاريخ اسطوره؛ سنت
 هاي افق؛نگري تازه؛انديشه تاريخ  جوهايو جست؛نقد و ارزيابي ؛تاريخ و شناخت ؛و بازآفريني

  .و كارنامة تاريخ  ناكجاآباد
و ) 290ـ275صص (ي هر فصل به صورت يكجا در پايان كتاب آمده است ها يادداشت

صفحه، منابعي را حول شش محور زير ـ و گاه همراه با  3كتابنامة گزيده نيز در 
چند كتاب فارسي و عربي در مباحث : اظهارنظرهايي پيرامون منابع ـ معرفي كرده است

 هاي روشها در باب ارزش و ماهيت تاريخ؛ نقد و  يركتابهمچنين از سا تاريخ؛
گرايي و هدف تاريخ؛ فلسفه و پيام تاريخ  نويسي؛ تاريخ ؛ دربارة مورخان و تاريخنگاري تاريخ

تا پايان  295هاي كتاب نيز در شش بخش از صفحة  فهرست. نيز استفاده نموده است
ها؛  ها، رسائل، نوشته ؛ كتابها مكاننام كسان؛ : كتاب را به خود اختصاص داده است

  .ها و اصطالحات ها، زبانها، خط ها، مذهب ها، فرقه نژادها، سلسله
با در نظر گرفتن ، به ويژه  ؛هاي فني كتاب در مجموع خوب است صفحه بندي و جنبه

بعدي كتاب افست  هاي چاپاينكه امور فني كتاب متناسب با امكانات دهه پنجاه است و 
  .اول  شدة همان چاپ
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  سبك نگارش و منابع. 1

مرحوم زرين كوب در اين كتاب نيز مانند عموم آثار خود، سبك بيان خاصي دارد و به 
اي كه گرچه عنوان  است؛ به گونه) مقدمه(» لحن خودماني«تعبير خود تا حدي لحن كتاب 

 توان به اين سبك داد، اما در مجموع اين روش براي تفهيم مطالب، روش خاصي نمي
كه در اين كتاب نيز ، كوب  نثر استوار و شيواي مرحوم زرين. مؤثر و نتيجه بخشي است

  .هاي كتاب افزوده است انعكاس يافته است، بر جاذبه
بندي و پردازش اطالعات  مؤلف محترم به اقتضاي موضوع كتاب، در گردآوري، دسته

 هاي زبانع مختلف به استفاده از مناب. اي و اسنادي بوده است پايبند روش كتابخانه
گوناگون در اين كتاب، فراتر از حد متعارف است و البته طبيعي است كه اين منابع، منابع 

رعايت امانت در نقل مطالب و دقت فراوان . را شامل است ،ش 1354در دسترس تا سال 
  .آيد مؤلف در ارجاعات يكي ديگر از امتيازات برجستة كتاب به شمار مي

، عين حال  در  ،بندي آشكار مطالب هر فصل نپرداخته ولي م به دستهگرچه مؤلف محتر
  .ترتيب منطقي و انسجام مطالب هر فصل محفوظ است

  نگاهي به محتوا. 2

با توجه به زمان نگارش ، به ويژه ،اتقان علمي، استفادة درست از منابع، جامعيت مطالب
تا بتوان اين كتاب را به هاي تخصصي سبب شده است  كتاب و به كارگيري مناسب واژه

عنوان يك الگو براي نويسندگان اهل تحقيق و تتبع در حوزة مسائل نظري تاريخ معرفي 
ن و يگرچه موضوع كتاب، موضوعي جديد نيست و از ديرباز ذهن و انديشه مورخ. كرد

انديشمندان شرق و غرب به اين موضوع متوجه بوده است؛ اما بدون ترديد نوع نگاه مؤلف 
  .شود محسوب مياين موضوع نگاهي بديع و مبتكرانه به 

. گشايد مي ،دانشجويان به ويژه ،ي نو در ذهن مخاطبان خودهاي افقكتاب همچنين  اين
عموم مباحث بخش اول كتاب پيرامون ابعاد سودمندي تاريخ و مطالب بخش هشتم 

ديد براي غنا ج هاي تالشپيرامون نقد انواع منابع تاريخي و مباحث بخش نهم دربارة 
  .بخشيدن به مطالعات تاريخي از اين ويژگي برخوردارند

نگري به مطالب كتاب پايين آمده  تر بايد از سكوي كلي طبيعي است در نقدي مبسوط
توان با اظهارات مؤلف دربارة يكي  گاه مي آن. و يكايك جمالت را در بوتة بررسي نهاد

اما آنچه در اين نگاه كلي . چالش پرداختبه ) 39ص(بودن موضوع فلسفه و موضوع تاريخ 
هاي وحياني مندرج در قرآن و  مهري نسبي مؤلف محترم به آموزه بي ،شايستة ذكر است
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ي ها ديدگاه. متون و منابع ديني اسالمي دربارة موضوعات مورد اهتمام در اين كتاب است
ي زير ها فصلپيرامون  هاي قرآن و روايات و انديشمندان مسلمان ـ اسالمي ـ اعم از آموزه

؛ )تاريخ و اسطوره(؛ فصل دوم )فايدة تاريخ؛ لذت يا شناخت؟(فصل اول : قابل ارائه است
 هاي افق(؛ فصل يازدهم )نگري انديشة تاريخ(؛ فصل دهم )تاريخ و شناخت(فصل هفتم 

و اگر روزي صاحب نظري مطلع و متتبع و ) كارنامة تاريخ(و فصل دوازدهم ) ناكجاآباد
و يا در  ها فصلرا تدوين و ذيل اين  ها ديدگاهب ذوق و داراي نثر استوار بتواند اين صاح

به اين كتاب بيفزايد، كاري ارزشمند » تاريخ نگري اسالمي«فصلي مستقل با عنوان 
  .صورت گرفته است

ي نو در حوزة فصول دوازده گانة كتاب را ها ديدگاههمچنين اگر بتوان بررسي منابع و 
صله زماني تأليف كتاب تاكنون به جامعة علمي عرضه شده است، به عنوان كه در فا

توان به عنوان يك  كتاب را مي ،تدوين و به اين كتاب ملحق نمود» دنبالة تاريخ در ترازو«
ي كتاب به صورت كنوني هم به ها فصلبا اين همه، برخي از . متن درسي احياء كرد

دروسي مانند فلسفة تاريخ يا روش تحقيق در عنوان يك متن درسي يا كمك درسي براي 
  .تاريخ نيز مورد استفاده قرار گيرد
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  تاريخ مشروطة ايران 

  

   احمد كسروي تبريزي :مؤلف * 

   امير كبير :ناشر * 

  1373 :سال ناشر * 

   هفدهم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

تعداد . يده استبه چاپ اول رس ،ش 1320نوشته و در سال  1313كتاب در سال  
گرچه . صفحه در قطع وزيري است 967صفحات كتاب شامل مقدمة ناشر و نمايه، جمعاً 

اي از  صفحه بندي كتاب خوب است ولي با توجه به رسيدن آن به چاپ هفدهم، پاره
تصاوير كيفيت مطلوب خود را از دست داده است و به تصاويري تار و گنگ و مبهم تبديل 

كتاب فاقد فهرست مطالب، . بعدي نيازمند گراور مجدد است ايه چاپشده كه براي 
  .كتابشناسي و فهرست منابع و مĤخذ است

  سبك نگارش و منابع. 1

روش خاص نگارش كسروي و اصرار وي بر فارسي نويسي و پرهيز از واژگان عربي 
امأنوس دهد، در برخي موارد متن را ن اي عظيم از پيكرة زبان فارسي را تشكيل مي كه پاره

مثالً در نحوه بيان ماضي استمراري، روش وي متروك و نامأنوس . و دشوار كرده است
 ؛انديشيدند انديشيدندي به جاي مي ؛خواستند بخوانند خواستندي خواند به جاي مي: است

كتاب براي قشرهاي دانشگاهي قابل ،ولي با وجود اين. داشتند بازداشتندي به جاي بازمي
  .استفاده است

سند مؤلف مشاهدات شخصي خود او بوده است و طبعاً در چنين اثري،  ينتر مهم
هاي مرتبط با مشروطه براي وي ضرورت نداشته است، گرچه  مراجعه به كتب و رساله

البته . ها به زبان فارسي در زمان نگارش كتاب بسيار اندك بوده است تعداد اين نوع نوشته
ري ايرانيان نوشتة ناظم االسالم كرماني استفاده وي در مواردي هم از كتاب تاريخ بيدا

ها  ها و روزنامه منبع او منابع دست اول آن روزگار مانند بيانيه ينتر مهماما طبعاً  ؛كرده است
رسد وي نسبت به  به نظر مي ،با وجود اين. برده است  است كه به خوبي از آنها بهره... و 

اطالع بوده و يا  ا پيشينة ملكم خان جاهل و بيبرخي حوادث مانند جريان فراماسونري و ي
  .تجاهل كرده است
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  نگاهي به محتوا. 2

نقلي است ولي در عين  نگاري تاريخروش اصلي مؤلف در تأليف اين كتاب، روش 
  .گاه به تحليل حوادث نيز دست زده است ،حال

اي از  به پاره ،به ويژه دربارة حوادث تبريز، تكية مؤلف بر مشاهدات شخصي خود
مطالب كتاب ويژگي خاصي داده است كه از لحاظ سنديت از اعتباري باال برخوردار و به 

توجه وي به . قابل توجه و مهم است ،لحاظ محتوا دربردارندة نكات جزئي و در عين حال
  .حائز اهميت استبسيار هاي پنهان عصر مشروطه  جزئيات در نشان دادن گوشه

تاب، جامعيت نسبي دارد مگر اينكه مؤلف خود تصريح مطالب هر فصل يا عنوان از ك
و  گيري پيبا وجود . كرده باشد كه به دليل مشخصي به فالن موضوع نپرداخته است

مقايسه ماجراي مشروطه در تهران و تبريز و تغيير فضاي بحث از تهران به تبريز و 
  .اي نديده است برعكس، انسجام و تسلسل تاريخي مطالب لطمه

گيري خاص مؤلف نسبت به اسالم و تشيع كه بگذريم، مؤلف كوشيده است  از موضع
  .كه بدون جانبداري از شخص يا جريان خاصي، رعايت امانت را در نقل وقايع بنمايد

مؤلف نكات بسيار مهمي را دربارة چگونگي رويارويي شريعت خواهان و تجددطلبان 
نويني را  هاي افقتواند  وجه به آنها ميالي مطالب كتاب آورده است كه ت اروپاگرا در البه

. كنند بگشايد فراروي كساني كه دربارة تاريخ معاصر ايران و يا سنت و تجدد پژوهش مي
  :كند همچنين محورهاي زير به عنوان افقي نو در كتاب جلب توجه مي

  ؛علماي ديني هوادار ه،به ويژ ،مبهم بودن مفهوم مشروطه در ذهن هواداران آن. 1
با مذهب ) اي روشنفكران به مفهوم مورد نظر پاره(اسازگاري مباني مشروطيت ن. 2
  ؛تشيع
ها از اروپا و  ها و فرنگ رفته تقليد كوركورانه و نابخردانة گروهي از تحصيل كرده. 3

  . نحوة حضور زنان در جنبش مشروطه
ان تاريخ نكتة قابل توجه ديگر دربارة اين كتاب اين است كه مؤلف كتاب خود را به بي

بالنسبه فراوان دربارة زندگي محدود نكرده و اطالعاتي سودمند و سياسي مشروطه 
ها از  اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران در عصر مشروطيت و تأثير مشروطيت بر اين جنبه

  .زندگي اجتماعي به دست داده است
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» پاكديني«را  نگاه كينه توزانه مؤلف نسبت به اسالم و تشيع از زاوية آنچه كه وي آن
هاي تشيع و  سبب شده در متن كتاب مطالب زيادي دربارة زيانهاي دين، زيان ،ناميده

حتي اگر گاه زبان به ستايش ؛ خبري و كم خردي متوليان امور ديني بياورد  جهل و بي
مطلقا اشاره  ،طباطبائي، بهبهاني و ثقه االسالم گشوده است: برخي علما و مجاهدان مانند

  .كند هاي آنها و حتي شأن و منزلت روحاني آنها نمي گيري ر باورهاي ديني در موضعبه تأثي
توان آن را نگاه حاكم بر كل كتاب دانست و  اين نگاه منفي و بغض آلود كه مي

 131اظهارنظرهاي مبتني بر آن پيرامون مذهب تشيع و علماي آن ـ مانند مطالب صفحة 
اي  اقدام پسنديدة ناشر در افزودن مقدمه .ـ شايستة نقدي جدي است 134و صفحة 

اي نيست و به  اين نقد، نقد همه جانبه ،اوالً اما، ؛ انتقادي بر كتاب، شايستة تقدير است
 ؛كند اي نقد نمي شيعه و علماي شيعه را به صورت بايسته بر ضدخصوص حمالت كسروي 

هم كردن نويسنده به مت: مانند ،رسد برخي مطالب آن چندان درست به نظر نمي، ثانياً
اين نكته الاقل (يا اصرار بر طرفداري كسروي از مشروطة اروپاپسند . نداشتن نگاه مورخانه

تكيه اصلي مقدمه بر بررسي عوامل  ،ثالثاً؛ )شود از كتاب تاريخ مشروطه استنتاج نمي
. دآي اي مستقل به حساب مي انحراف مشروطيت از مسير اوليه آن است كه در حقيقت مقاله

هاي  بعدي كتاب مقدمة ديگري كه به خوبي به نادرستي هاي چاپنمايد در  ضروري مي
  .كتاب پرداخته باشد به آن افزوده و يا جايگزين مقدمة كنوني شود

اين كتاب يك متن درسي نيست و با اصول، ضوابط و معيار متن درسي سازگار نيست 
ولي با توجه به جايگاه مهم آن در . ستو اصوالً مؤلف نيز آن را با اين ديدگاه ننوشته ا

تواند به عنوان يك متن كمك درسي  كتب مربوط به تاريخ مشروطيت، بدون ترديد مي
  .مورد استفاده قرار گيرد
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  تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي تا اواسط قرن پنجم هجري

  

   ذبيح اله صفا :مؤلف * 

   امير كبير :ناشر * 

  1356 :سال نشر * 

   چهارم :بت چاپ نو* 

   تهران :محل نشر * 

حاوي مطالب ارزشمندي است كه  ،اين كتاب كه قريب نيم قرن قبل تأليف شده
. است و امروز هم مطالب مفيد آن كم نيست داشتهدر عصر تأليف كتاب قطعاً تازگي 

كتاب محدود به يك يا دو جلد نباشد و مروري   ظاهراً نويسنده دانشمند كتاب قصد داشته
اين مهم تحقق نيافته  ،به هر حال ،كامل بر تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي باشد؛ اما

است و تنها يك جلد از اين مجموعه منتشر شده كه خوشبختانه مكرراً چاپ آن تجديد 
طرح اين نكته ضروري است كه متأسفانه تجديد چاپ كتاب هيچ گاه با تجديد . شده است

با همان  ابعدي كتاب هم به لحاظ شكل و محتو هاي چاپريباً نظر همراه نبوده است و تق
براي پژوهشگران در تاريخ علوم انساني و . مختصات اولين چاپ كتاب انتشار يافته است

  :دانشجويان اين رشته توجه به برخي نكات در رابطه با اين كتاب حائز اهميت است
است از ديدگاه متفكران  مختلف باعث شده هاي زبانتاب با آشنايي نويسنده ك. 1
. اي داشته باشد و شايسته درستهاي مختلف علمي، در موضوع مورد مطالعه، اطالع  حوزه

همين آگاهي كمك كرده كه بعضي مطالب، حداقل براي نسل نويسنده و دانش پژوهان 
آشنايي خوب نويسنده با . از طراوت و تازگي برخوردار باشد ،هاي سي، چهل و پنجاه دهه
برداري نسبتاً مطلوبي از منابع اوليه اسالمي را  ع اسالمي و زبان عربي زمينه بهرهمناب

شايد اشاره به اين نكته مفيد باشد كه اعتماد مؤلف به يك يا دو اثر . فراهم كرده است
  .منابع شده است سايري ها ديدگاهشاخص موجب محروميت وي و خواننده از 

شايد اين عدم تطابق، به دليل برنامة . نداردعنوان كتاب بر محتواي آن تطبيق . 2
 تاريخ علوم عقلي در تمدن«آنچه با عنوان  ،به هر حال ،اما. تحقق نيافته نويسنده باشد

به هيچ وجه انتظار خواننده آشنا با آن مباحث را تأمين  ،منتشر شده است»  اسالمي
جهان اسالم تا قرن در واقع كتاب مروري است بر تحوالت تاريخ فلسفه در . كند نمي

بخش. است نگاهي به تحول علم كالم هم داشته  پنجم هجري كه گاهي به مناسبت، نيم
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تواند براي آشنايي  اعظم كتاب به شرح حال فالسفه اسالمي اختصاص يافته كه البته مي 
  .مندان به تاريخ علم مفيد باشد هدانشجويان رشته فلسفه و عالق
، در فصول آغازين كتاب، به علومي »علوم عقلي«روشن از به دليل عدم ارائه تعريفي 

. رسد چون طب، نجوم و رياضيات پرداخته كه چندان مرتبط با موضوع بحث به نظر نمي
توضيحات مفيدي كه در باب ترجمه و اقبال مسلمين به ترجمه آثار  ،در همين فصول ،اما

  .آيد هاي برجسته كتاب به شمار مي از مزايا و جنبه، سرياني، يوناني، ايراني و هندي داشته
آشنايي خوب نويسنده كتاب با آثار و تأليفات شرق شناسان و اسالم شناسان مغرب . 3

اما شايد همين ويژگي باعث شده كه به  ،زمين، هر چند به وسعت ديد وي كمك كرده
ناس ي بعضي محققان شرق شها ديدگاهدر برخي موارد هم . مراجعه شود تر كم منابع اصلي

كه در بحث از  چنان. به نقد و بررسي و گاهي به عنوان نظر نويسنده مطرح شده است
از صدها حديثي كه در ) چ چهارم كتاب 32ص (موضع پيشوايان دين در تعليم و آموزش، 

تشويق و تحريض مسلمانان به علم جويي در متون اسالمي و منابع روايي آمده، غفلت 
، پيشوايان )ص(ه به خبري منقول از رسول مكرم اسالم كرده و با استناد غيرنقادان

مسلمانان را متهم به نگرش محدود و مسدود و اتخاذ سياست انقباضي در كسب علم 
ال «: حتي با كم توجهي به مضمون و محتواي پيام اين آيه شريفه قرآن كه. است  كرده

  .است  ي معرفي كردهقرآن را هم مدافع چنين سياست» رطب و اليابس اال في كتاب مبين
هاي قرآني  دانند كه روحي كه توسط آموزه ترديد آشنايان با تاريخ علم در اسالم مي بي

ساز تسامح و تساهلي گرديد كه راه  زمينه ،و تعاليم نبوي در پيكر جامعه اسالمي دميده شد
 گري مسلمانان در اقصي نقاط عالم فراهم كرد و شرايط را براي ظهور كاوشرا براي 

كهكشاني از عالمان و فرهيختگان در قرون اول تا پنجم هجري ـ دوره مورد مطالعه 
هاي ديگر وي هم تأثير گذاشته  اين ذهنيت نويسنده بر برخي قضاوت. كتاب ـ تأمين نمود

  .است
جاي » كتاب سوزي«اوت دكتر صفا، در موضوعاتي چون ضق ،بنابر آنچه گفته شد. 4

م اصرار نويسنده به مراجعه به منابع اوليه ـ در موضوعاتي از عد. بسيار دارد فكرتأمل و ت
و 33اي جز آنچه در صفحات  طبعاً نتيجه ،همراه شود ذكرشدهاين دست ـ وقتي با نگرش 

البته اين اظهار نظر كه مستند به منابع متأخرـ . كتاب منعكس است به بار نخواهد آورد34
حتي اگر. اه را براي نقادي اهل تحقيق بگشايدتواند ر مي ،و نه منابع قرون اوليه ـ است
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توان به بهانه  نمي ،هم آنچه دكتر صفا در باب افسانه كتاب سوزي گفته صحيح باشد 
حوادث نادري از اين قبيل جانب انصاف را رعايت نكرد و مسلمانان را متهم به دشمني با 

  )كتاب 34تا  30صص ! (كتاب كرد
پديدآورندگان واقعي علوم در «نويسنده در ارتباط با  از اين قبيل است اظهار نظر. 5
! اند پرست، مسيحي، آرامي، زرتشتي و هندو بوده اين جماعت عموماً ستاره  كه گفته» اسالم

شايد چنين قضاوتي نسبت به بعضي علوم چون طب و نجوم با اندكي ) كتاب 125ص (
هايي از معارف عقالني عالم  عرصه توان پيشگامان ترديد نمي اما بي ،اغراق قابل قبول باشد

دعواي . هايي كرد كالم، فلسفه و عرفان نظري را متهم به چنين گرايش: چون ،اسالم
خالف ديدگاه جناب ؛ ميان محدثان و فقها از يك سو و متكلمان و فالسفه از سوي ديگر

  .دكتر صفا بيشتر دعواي خانگي بوده است
ه ـ ميان اهل حديث و فقه با فالسفه و قضاوت نويسنده نسبت به همين منازع. 6

هر چند حاوي نكات مهم و عمدتاً درستي  ،)كتاب 155تا  140در صفحات (متكلمان 
  .است، اما قضاوتي يكسويه و يكجانبه است

برخي مدافعان علوم عقلي در جهان اسالم، حتي زحمت استماع يا مطالعه ادله مخالفان 
هر چند اين قضاوت . دانند ا در هر حال محكوم ميكنند و آنان ر را بر خود هموار نمي

جسورانه اغلب از سر دلسوزي و به دليل آزردگي از كندي و يا حتي توقف رشد علوم عقلي 
هاي  كند كه جنبه اما نبايد از ياد برد كه انصاف در پژوهش اقتضا مي ،در جهان اسالم است

  .مختلف يك موضوع به دقت بررسي شود
فوق و برخي مطالب ديگر ـ كه جهت پرهيز از اطاله كالم از آن به رغم همه نكات 

اي كه بعضاً برخي از دانشمندان خودي و بيگانه  شود ـ و با وجود آثار ارزنده صرف نظر مي
تاريخ علوم عقلي در تمدن «اند، عمر پنجاه ساله كتاب  در اين عرصه چاپ و منتشر كرده

. هاي مثبت خود را از دست بدهد ارزش  از موجب نشده است كه كتاب برخي» اسالمي
آثار ارزشمند  شمارتوانند در  كماكان طالبان علم در عرصه فرهنگ  و تمدن اسالمي مي

   .مندشوند آن بهرهه آن بنگرند و ازاين رشته در زبان فارسي ب
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شناسي يشي استادان تاريخ، تاريخ و تمدن ملل اسالمي و باستاناند هم  

  16الي  9از ساعت  19/11/85شنبه  پنج

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

  مقدمه 

اري كنگره ملي علوم و كتب علوم انساني در تدارك برگذ شوراي بررسي متون
 ،از اين رو. است 85ماه  اسفند 24 ـ 22هاي  در روز) انداز فردا وضعيت امروز، چشم(انساني 

ي استادان ها ديدگاهشناسي و آگاهي از  به منظور آمادگي هرچه بيشتر گروه تاريخ و باستان
نظران اين حوزه و هماهنگي هرچه بهتر و شركت فعال در برگزاري كنگره  و صاحب

در تاريخ  ي سراسر كشور، نشستي راها دانشگاهمذكور، بنا به دعوت قبلي از استادان 
در مجموع به رغم فاصله دور . در محل پژوهشگاه علوم انساني برگزار كرد 19/11/85

نفر از استادان حوزه تاريخ، تاريخ و تمدن ملل اسالمي، و  33ها و زمان محدود،  برخي شهر
  .انديشي يك روزه شركت كردند شناسي در اين هم هنر و باستان

در چهار كميته ) به شرح زير(عمومي  كنندگان، پس از حضور در جلسه شركت
  .هاي مورد بحث پرداختند نظر درباره محور تخصصي شركت و به تبادل

  ي متبوعها دانشگاه كنندگان و  شركتـ 
  

  دانشكده ادبيات دانشگاه الزهراء                     نزهت احمدي   دكتر

)ع( دانشگاه امام صادق                     محسن الويري  دكتر
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  دانشگاه تربيت مدرس               وند       صادق آئينهدكتر 

دانشكده الهيات دانشگاه تهران                            احمد بادكوبه                      دكتر 

  دانشكده ادبيات دانشگاه الزهراء                      شهال بختياريدكتر

لرستان ات دانشگاهشكده ادبيدان   روح اهللا بهرامي دكتر 

  دانشكده الهيات دانشگاه تهران      دكتر علي بيات                      

دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران             دكتر هوشنگ جباري        

  اهواز

  دانشگاه فردوسي مشهد          دكتر مهدي جليلي

  نشگاه الزهراءدانشكده ادبيات دا    احمدي دكتر فاطمه جان

  دانشكده ادبيات دانشگاه الزهراءزاده              دكتر اسماعيل حسن

  رئيس پژوهشكده تاريخ اسالم اي   االسالم سيدهادي خامنهحجه

  مدرس دانشكده هنر دانشگاه تربيت  دكتر محمد خزائي                      

  شگاه پيام نور  دكتر هوشنگ خسروبيگي             سازمان مركزي دان

  دانشكده الهيات دانشگاه تهران كتر سيد احمدرضا خضري          د

  دانشكده هنر دانشگاه الزهراء                دكتر ابوالقاسم دادور    

  دانشگاه تربيت معلم  دكتر محمدحسن رازنهان            

  يدكتر مهدي رهبر                         سازمان ميراث فرهنـگ

  دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي مد سپهري                     دكتر مح

  دانشكده هنر دانشگاه تربيت  دكتر مهناز شايسته فر                 

 مدرس 

  دانشكده ادبيات دانشگاه لرستان  ر سيدعالءالدين شاهرخي       دكت

  ور  دانشگاه پيام ن                   دكتر الياس صفاران   

   مدرس  دانشكده  هنر دانشگاه تربيت   دكترمحمد طاووسي                   

  پژوهشكده تاريخ اسالم  قويدل                          دكترخليل 

  دانشكده الهيات دانشگاه تهران  بيگي            دكتر محمدعلي كاظم

دبيات دانشگاه اصفهاندانشكده ا  ي اكبركجباف                  دكتر عل     

تهراندانشكده علوم انساني دانشگاه     تر حسن كريميان                 دك     
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    همدانسينادانشكده هنردانشگاه  بوعلي   دكتر يعقوب محمدفر                  

  دانشگاه اصفهان                   منتظرالقائم دكتر اصغر 

  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني             مقدم     دكتر حامد منتظري

  قم ) ره(

  ءدانشگاه الزهرا دكترعبداهللا ناصري طاهري           

  دانشگاه الزهراء دكتر زهرا نظري                           

  دانشگاه الزهراء                     دكترعليمحمد ولوي   
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 محورهاي مورد بحث

  هاي تخصصي به تفكيك كميته

  

  آموزش تاريخ در ايران .1

اسالم و (آموزان با استعداد براي ورود به رشته تاريخ  بررسي علل كم رغبتي دانش) الف
  )ايران

  )بررسي نقاط قوت و ضعف) (اسالم و ايران(متون و منابع درسي رشته تاريخ ) ب
  در كشور) اسالم و ايران(سي هماهنگي و ناهماهنگي آموزش تاريخ برر) ج
هـا و   در دبيرسـتان ) اسالم و ايـران (هاي دانش افزايي مدرسين تاريخ  بررسي راهكار) د

  ها دانشگاه
  )بررسي نقاط قوت و ضعف) (اسالم و ايران(روش آموزش تاريخ )  ه 

  پژوهش تاريخ در ايران .2

  )اسالم و ايران(خ پژوهش محوري در تاري) الف
هاي ارتقاء مبادالت علمي و پژوهشـي بـين اعضـاي هيـات علمـي       بررسي راهكار) ب

  )اسالم و ايران(در رشته تاريخ  ها دانشگاه
  در كشور) اسالم و ايران(بررسي وضعيت مجالت علمي تاريخ ) ج
  )اسالم و ايران(پژوهشي در رشته تاريخ  هاي روشبررسي راهكارهاي ارتقاء ) د
هاي علوم انساني و نقش آن  بين رشته) اسالم و ايران(جايگاه رشتة تاريخ  .3

در توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور
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  انديشي برنامه هم

  

  قرائت قرآن كريم  صبح9ساعت 

گـويي وگـزارش عملكـرد گـروه توسـط جنـاب آقـاي دكتـر          آمـد   خوش  15/9ـ 30/9

  وند رئيس محترم گروه  آئينه صادق

  سخنراني جناب آقاي دكترگلشني رئيس محترم شوراي بررسي متون   30/9 ـ 45/9

  )طبق برنامة ارائه شده(گانه  هاي چهار آغاز كار كميته  45/9ـ15/12

  ناهارنماز،   15/12 ـ 14

  گانه هاي چهار بندي كميته ارائه و جمع  14 ـ 15

هـاي    كميتـه گفتگو،پرسش و پاسخ باحضور رئـيس گـروه و مسـئوالن      15 ـ 16

چهارگانه                                                                             
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  گانه هاي چهار هاي كميته بندي پيشنهاد جمع. 4

ــگ. 1 ــطح      فرهن ــه س ــاني در س ــوم انس ــرورت عل ــت و ض ــه اهمي ــبت ب ــازي نس س
  )آموزان گذاري، جامعه، دانش سياست(

  يت بخشي تاريخ و تمدن اسالم و ايرانتأكيد بر نقش هو. 2
  هاي جامعه  هاي كاربردي تاريخ و نزديك كردن آن به نياز برجسته كردن جنبه. 3
آفريني و  هاي مربوط به كار تشكيل كميسيوني جهت بررسي و ارائه پيشنهاد. 4

مختلف كشور، گسترش شعب ايرانشناسي و  هاي بخشهاي استخدامي در  اختصاص رديف
ها و مؤسسات به منظور جذب  خانه هايي جهت تشويق وزارت كانيزميافتن م

سازمان ) ميراث فرهنگي، ارشاد، اوقاف، وزارت كشور، وزارت خارجه(التحصيالن تاريخ  فارغ
  آموزان و دانشجويان جامعه به ويژه دانش... ريزي و  مديريت و برنامه

  شارنگر و تمدني در همة اق ضرورت عمومي سازي نگاه كالن. 5
  آفرين  ضرورت ايجاد بوستان تمدن اسالمي به عنوان يك مركز علمي و فرهنگ. 6
  التحصيالن رشته تاريخ اسالم تدريس دروس تاريخ اسالم گروه معارف توسط فارغ. 7
  يابي در سطوح مختلف تحصيلي هاي مناسب جهت استعداد كار يافتن راه. 8
  ون مرتبط با تاريخبازسازي متون و نسخ خطي تاريخ و احياء مت. 9

  آورندگان اندازي جلسات نقد كتب درسي دانشگاهي با حضور مؤلفان و پديد راه. 10
كاهش (تر ميان آموزش و پژوهش اعضاي هيئت علمي  برقراري نسبت منطقي. 11

  )هاي پژوهشي هاي آموزش و لحاظ كردن واحد واحد
  اي رشته هاي بين تشويق نگرش. 12
  ها دانشگاهدر حوزه تحقيق و تأليف در تشويق فعاليت تيمي . 13
  تأكيد بر تأسيس انجمن علمي تاريخ. 14
  پيشنهاد تأسيس معاونت علوم انساني به وزير علوم. 15
واحد درسي در سطح كارشناسي جهت آشنايي دانشجويان تاريخ با  2ارائه . 16
  هاي مدرن كمك آموزشي  تكنيك
آموزي معلمان تاريخ  و پرورش در حوزه بازافزايش ارتباط ميان دانشگاه و آموزش . 17

  )ايران و اسالم(
ماهه 3هاي  انديشي ميان متخصصان تاريخ در دوره گاههاي هم تشكيل كار. 18
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  )تاريخ يا تاريخ اسالم(اندازي مجالت علمي در مناطق مختلف دانشگاهي  راه. 19
  اي تحقيقه تدوين كتب مناسب با روش تحقيق در تاريخ و تدريس اسلوب. 20
  ارائه كارنامه پژوهشي جهت دانشجويان تحصيالت تكميلي. 21
هاي  برگزاري دو ساالنه كنگرة تاريخ در سطح جهاني در هر يك از گرايش. 22
  تاريخي
  هاي فاقد كتاب درسي تأكيد بر تدوين كتاب در حوزه. 23
  تدوين يك دوره كامل تاريخ ايران و اسالم. 24
  تاريخي و نقش آن در ارتقاي دانش تاريختوجه به تصحيح متون . 25
هاي ساالنه مديران گروه تاريخ، تاريخ و تمدن ملل اسالمي، هنر و  نشست. 26
  ها دانشگاهشناسي در  باستان
و  ها ديدگاهروز براي استفاده از  هاي زبانتوجه اعضاي هيئت علمي به . 27

  هاي جديد در حوزه تاريخ و تمدن دستاورد
  نو در آموزش و پژوهش هاي روشاز  برداري بهره. 28
  ها دانشگاهمتخصصان در  جلوگيري از تدريس غير. 29
  هاي مختلف بار كردن آموزش تاريخ در گرايش جلب همكاري صدا و سيما براي پر. 30
  توجه به مباحث و موضوعات فرهنگي و تمدني در كتب درسي. 31
  خاص نياز بر اساس استاندارد بيني امكانات مورد پيش. 32
  ها و مجالت تخصصي تقويت كتابخانه. 33
  بيني دروس تاريخ و تمدن در دروس مشترك پيش. 34
  )ايران و اسالم(اي در حوزه تاريخ  هاي چند رسانه توليد متن. 35
  تاريخي هاي پژوهشجدي گرفتن نقد و نقادي در . 36
ارشد كشور در  هايي به منظور گماردن مشاوران تاريخ براي مديران اتخاذ راهكار. 37

  سطح رئيس جمهور، وزراء ، و رؤساي سازمانها
شناسي و هنر و فراهم نمودن تسهيالت  هاي ميداني باستان تأكيد بر آموزش. 38

  مربوط از طرف ميراث فرهنگي
  هاي تاريخ منطقي زير گروه رويه و غير ممانعت از گسترش بي. 39
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هاي مختلف تاريخ و  ايشايجاد بانك اطالعاتي اعضاي هيئت علمي گر. 40
  شناسي باستان
  )آيكو(برقراري ارتباط با سازمان علمي و فرهنگي كنفرانس اسالمي . 41
بار  چهار سال يك هاي كوتاه مدت حداقل هر بازنگري دروس تخصصي در دوره. 42

  )هاي آموزشي تأكيد بر شناور بودن برنامه(
  نگي و هنريلزوم جلوگيري از تخريب يادمانهاي تاريخي فره. 43
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