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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    
حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 

 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر
  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو

بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،يمورزي را به نقد بدان چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي
استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد هاي پويش را از نشانه 3اجتماعي

                                                           
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9شماره پردازي،   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و والزر، مايكل، تفسير و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  خصصيو نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي ت 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 5هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،6»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،7بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه »علمي

سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي و نيز در دامنهفرهنگي 
دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ها، و پرهيز از  ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ، ابداع و توليد مكاتب و انديشهپيشين كه بدون نقد دستاوردهاي علمي

بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانيًا )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«نقد علمي در زمانةما نيازمند  ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »نقد پژوهي ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

                                                           
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .5

  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  يه علمي تخصصيحسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشر: ك.ر .6

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .7

  .1392خرداد 



يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به  و پيچيده بايد به نقشة راهي دست
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  ه هم اكنون پيبخشي از كارسترگي است ك ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در

 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و) آنها در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،ن را در يك مجموعة كالنهمچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظرا

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

 اي كه سامانة نقد ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  زمينه در گام پسين، گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 8هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام  صرفاً نقد را

تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                           
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  مايش نظريهپردازي جمعي، ه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 8

 .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه در اين ميان و به وِزان مباحث 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
ل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر وي معتقد است براي ني  بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  ي ها و ساختارها، آگاه شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  9.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
ثر امكان دستيابي به آگاهي اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك ا

ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

اً علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه صرف  دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم و 
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                           

شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي  ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 9
  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 



گفت و به اين منظور  بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن سخن
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «ن منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در نه تنها براساس اي
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون 
د بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ هاي گوناگوني در دو بع مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

دانشگاهي و علمي  ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة در تمامي رشته 10تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
اما نجيبانه به  ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد تعريف شدة خود ادامه ميفعاليت 
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و 

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

                                                           
ــ علـوم   2علوم سياسي  -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 10

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
ـ اقتصـاد و  12شناسي  ـ زبان11ادبيات عربي  ـ زبان و 10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13
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بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه رفصلتدوين و اصالح ساسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري هدفمند 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390ين راستا از سال در ا. خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
ح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و هاي مطر در اين رديف نقد و تحليل نظريه. ايم بوده

متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 ليد علوم انسانيِگسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي تو
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور،  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .ثار اين رويكرد جديد استبخشي از آ
اق و همياري مراكز و ت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده



وز علوم مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي ر
   11.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  نقدنامه هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...سات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين وعلمي، برگزاري جل
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
ر خصوص كتب هاي علمي انجام شده د نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه  )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

وه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گر
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                           

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 11
  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 
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هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  لي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخشك

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،مخصوص هاي شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  ارسالي به هاي در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

را  شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
مقاله «صورت يك  به 12پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا» نقد
نشريات پژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي 

تواند اين  آنچه مي. له چرخة نقد علمي رونق يابدور قرار گيرد و بدين وسيشفرهيختگان ك
است كه در پي » دقن سامانة نقد«فرايند را تكميل و بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

 ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه هر نقدي، نقدي ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به  اليه ،پر تفطّن در حال حركت آمده و عالوه بر اين ،علمي

هاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو تحليل و تبيين الزم درآيد، 
  .الزم را ببرد

از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛
مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم

                                                           
  9، ص )كتب ملي(فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني،: ك.ر. 12



تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن 
هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم

توان اذعان كرد كه در موقعيت  از اين حيث ميمورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و 
رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 

  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود
يكي از » صصينقدنامه گروه تخ«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع

است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 
و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 

بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه  ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«
  :كنند

نو و جديد است و از اين  ةمتون علمي به شيوة جاري يك تجرب نقد و بررسي ةتجرب -1
اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه

داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري
 .داد ادي علمي را مدنظر قرارالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«لفين محترم براي شركت در ؤصاحبنظران و به خصوص م  همة

ار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و بر مد» ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هو تحليل مسايل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
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به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد م

درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به
 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
عي در نقد هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جام گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمزي كرد اما درصدد سا يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك ه الزم است پيش ياد، همة آنچ
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

آنها  لفين محترمي است كه كتبؤانديشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همة ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

رهنگي اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت



پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي

جناب آقاي هاي ارزشمند استاد گرانمايه  گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس
 سيمين مقيسهو نيز دبير گروه سركار خانم  تاريخرئيس محترم گروه  وند صادق آئينهدكتر 

و  اند، اعالم كرده كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده داشته
  .باشيماين عزيزان هاي چشمگير  نشستن ساير فعاليتر اميدوارم پس از اين شاهد به با

  
  سيدحسين حسيني  

  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
5/5/1392  
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شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با » تاريخ، باستانشناسي و هنر«گروه    

عضويت دوازده نفر از استادان مبرّز و  متعهد و با همكاري جمع قابل توجهي از 
ها و مراكز پژوهشي كشور در اين حوزه، ارزيابي  متخصصان مجرب و متعهد دانشگاه

هاي تاريخ، تاريخ اسالم، تاريخ و تمدن اسالمي،  هاي اصلي حوزه علمي و محققانه كتاب
اين گروه به لحاظ گستردگي موضوع همواره تالش . باستانشناسي و هنر را به عهده دارد

مصروف داشته و آثار تخصصي و منابع اصلي اين حوزه خود را براي ارزيابي دقيق و مؤثر
دقيق و ارزيابي موشكافانه خود در مورد هر اثر بتواند  اميدوار است با مطالعه

هاي منطقي و معقولي را براي تكميل و اصالحات احتمالي، به همراه تجديد  پيشنهاد
نظر اساسي عرضه كند و نتايج حاصل را براي بررسي مؤلفان و مترجمان محترم 

  بررسي شوراي مصوب بر اساس شيوه نامه .هاي مورد نظر در اختيار آنها قرار دهد كتاب
دانشگاهها  علمي  هيأت  صاحبنظر   از اعضاي  تن  دو  » داوري» براي  اقل  حد  هركتاب متون، 

داوران  براي انتخاب . شود مي  كشور ارسال و مؤسسات طراز اول آموزشي و پژوهشي 
درس  يستدر و  مورد داوري كتاب   بارة موضوع  در بودن  صاحبنظر چون  هايي  معيار نيز

عنوان  به  ديگر  دو نفر شده را  داوري  هاي  كاربرگ .به كتاب مطمح نظر است مربوط 
جلسه  در  طرح  براي  بازبيني هاي  كاربرگ قالب  را در ها  داوري نتيجه  و   مالحظه » بازبين «
ظر ن صورت نهايي  پس از بررسي مجدد و مشورت جمعي به گروه  . كنند مي عرضه  گروه  

   .اعالم مي كند  كتاب  درباره  خود را
جلسه را به بررسي  186 تاكنون جمعاً» تاريخ، باستانشناسي و هنر«در اين زمينه گروه 

اثر  120 متون و آثار تخصصي در اين زمينه اختصاص داده است و در اين فاصله حدود
چرخه داوري خود  عنوان 96 هاي مذكور را بررسي نموده كه از ميان آنها رايج در حوزه

عنوان نيز حداقل يكبار داوري و  26 را به اتمام رسانده و نهايي شده است و حدود
  .بازبيني شده است

ها، گام هاي مؤثري نيز در  در كنار ساير گروه» تاريخ، باستانشناسي و هنر«گروه 
هاي مورد  مسير آسيب شناسي، نقد منابع و تشريح وضعيت موجود كتب درسي حوزه

تن از  50با حضور قريب به  1390ارديبهشت اشاره برداشته و براي نمونه در نشستي در 
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ل تجربيات استادان هدف از اين همايش تعام.  استادان و داوران را در تهران برگزار كرد
و محققان در امر آموزش و پژوهش و آگاهي از نقاط ضعف و قوت متون و منابع مربوط 

ها نيز از اهم  همچنين از آنجا كه نقد و تحليل آثار مهم و كليدي اين حوزه. بود
هاي شورا بوده است، تعدادي از اين آثار نيز توسط استادان و محققان مورد بررسي  محور

تاريخ، «گروه . اي نيز منتشر گرديد نامه قرار گرفت كه حاصل كار در نقدو نقد 
اميدوار است با همكاري استادان و پژوهشگران صاحب نظر، » باستانشناسي و هنر

 .گامهاي مؤثري در جهت اعتالي ارزشهاي ديني و انقالبي بردارد

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقد و بررسي كتب





  
  
  
  
  

  »فلسفه تاريخ«
  

  مايكل استنفورد: مؤلف
  محمدي احمد گل: ترجمه
  نشر ني : ناشر

  1389: سال نشر
  چهارم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  464:  تعداد صفحات
  

 West ofدر دانشگاه وست انگلند  تاريخ فلسفه واستاد  1983از سال  مايكل استنفورد
England   و اكنون سردبير مجله فلسفيCogito  ترين  مهموي در اين كتاب به . است

و به زباني بسيار ساده  قابل فهم وهايي  با كمك مثال شناسي روش تاريخ و همسائل فلسف
اعتبار  به پرسشها و ترديدهاي مربوط به در اين راستا وي برآن است تا .پرداخته است

طرح هر  پس ازبدين صورت نويسنده . ببيابدهاي مناس پاسختاريخي، معرفت سنجي 
رابطه و نسبت  بويژه از منظر انتقادي آنبه ي تاريخ فلسفههاي  ي چيستي دربارهاي  نكته

هاي بسيار مهم مانند  ميان تاريخ، فلسفه و علوم اجتماعي به بررسي مسائل وموضوع
پايان "تحت عنوان  فصل پاياني كتاب. پردازد يقت و معنا ميعلت، تبيين، عينيت، حق

مقاله معروف فرانسيس  در پاسخ بههاي مؤلف  نكته سنجيي  دربرگيرنده "تاريخ
  .پايان تاريخ استفوكوياما درطرح معضل 

هاي  ها و مؤسسه از جهت كلي، بايد گفت اين اثر جزو متوني است كه در اكثر دانشگاه
. شود عالي ايران در درس فلسفه تاريخ و روش شناسي در سطوح مختلف تدريس مي

متن علي رغم بار فلسفي، به ميزان قابل توجهي روان ترجمه شده است تا خوانندگان 
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هاي مورخين مطرح، قرار  حث برانگيزترين دغدغهفارسي زبان را در جريان مهمترين و ب
اي، در ساختار ادبيات  اي موازين ترجمه در عين حال مترجم به دليل رعايت پاره. دهد

اصلي متن مانده و متن را دچار سنگيني كرده كه باز بخشي ديگر اين مشكل به نظر 
گاري كمتر آبديده ن نگري و تاريخ رسد كه از آن جهت است كه مترجم در حرفه تاريخ مي

اساسا . هاي برگردان اندكي كاسته است اي ناهمواري اما ويراش كار از پاره. شده است
هاي مايكل استنفورد در حيطه تاريخ و تاريخنگري در زبان انگليسي هم از رواني  نوشته

  . و سالست الزم برخوردار است
ت حروفنگاري، تاب حاضر از جهافزون بر اين،  از جهت شكلي بايد گفت كه ك

اين كتاب در . آرايي، صحافي و طرح جلد از كيفيت قابل قبولي برخوردار است صفحه
چرا كه در مقايسه با . تواند اساسا به عنوان متن كمك درسي تلقي شود شكل موجود مي

تواند بخشي از  سرفصلهاي موجود در درسهاي ارائه شده از جمله فلسفه تاريخ تنها مي
بايد توجه داشت كه اين اثر نه از سوي نويسنده و نه از طرف مترجم . دآنها را پوشش ده

اي به  بنابراين چنين نكته. به بهانه كالسهاي درس ايران ساخته و پرداخته نشده است
معني نقصان براي كتاب مطرح نيست، بلكه تذكري براي مدرسين است كه توجه داشته 

  . باشند
تاريخ كارشناسي ارشد قريب نيمي از سرفصلها را اين كتاب براي مثال در درس فلسفه 

چنانكه سر فصلها قايل به دو نوع نگرش در آموزش فلسفه تاريخ در نوع . دهد پوشش مي
اين اثر . است) فلسفه علم-انتقادي(و معرفت شناسانه ) جوهري(نگرش هستي شناسانه 

گر مؤلفين از سوي دي. دهد بخش دوم موضوعات در سرفصلها را به خوبي پوشش مي
تمرين "آمريكايي در مباحث فلسفه تاريخ در سطح آموزشي بيشتر اعتقاد به -انگليس

استنفورد دراين كتاب به شيويه تمريني .  دارند تا بيان تاريخ فلسفه تاريخ "فلسفه تاريخ
اين . سعي در وادار سازي خواننده به همفكري و تفكر در باب مسايل مطرح شده دارد

رسد كه  بدين صورت به نظر مي. سياق اين اثر آشكارا مشهود استنكته در سبك و 
طراحان سرفصل هاي دروسي نظير اين درس بايد دست به تصحيح سرفصلها در راستاي 

  .عملياتي سازي مطالب در سطح آموزشي باشند
در باب مهندسي مستحكم اين اثر بايد گفت مؤلف هرفصلي از كتاب را با عنواني خاص 

هاي مرتبط بحث  وي در زير مجموعه عناوين اصلي به زيرشاخه. كند ينام گذاري م
دست هاي آخر فصل داده، و  پرداخته و هرجا كه الزم باشد به موقع ارجاع به يادداشت
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اين اثر در هفتادو . آخر نيز براي مطاله بيشتر منابع اصلي و سودمندي را معرفي مي كند
ازيك سو اين مسأله نشان از . است چاپ شده 1998پنج سالگي نويسنده در سال 

به روز  پختگي و كمال تأليف را دارد، و از سوي ديگر نشان از همت نويسنده در عرضه
گيرند، چنين  موضوعاتي از اين دست پيوسته مورد مباحثه قرار مي. مطالب موضوع است

وي وضعي هم در متن وجود دارد و هم در آثار همعصران نويسنده، پيوسته ارجاع به 
اين همچنين گوياي جايگاه ارجمند نويسنده در حيطه اين موضوعات . شود ديده مي

. نويسنده در همه آثار خود ازجمله اين اثر، بيشترين توجه را به خواننده دارد. است
چنانكه ذكر . داند كه وقت خواننده بيهوده صرف نشده باشد تاجايي كه خود را متعهد مي

در متن براي مطالعه بيشتر، گوياي اين حس نويسنده  شد، فهرست منابع متعدد وي
وي . آيد ها به حساب مي مدرنيست -نويسنده از لحاظ مشرب فلسفي جزو نو. است

. آيد ترديدهاي پسامدرنيستي را احترام گذاشته و درصدد پاسخگويي به آنها بر مي
جزو ذات مباحث جهت نگرش پسامدرني، بلكه آنها را  درحاليكه پرسشهاي مانده را نه از

شك آثار ترجمه  بي. داند كه همه وقت بايد درصدد پاسخگويي به آنها بود فلسفي مي
هاي دانشگاهي  شده مايكل استنفورد از جمله اين اثردر سالهاي اخير توانسته در محيط

سهم مهم اين اثر، بويژه در طرح و . اي گردد هاي علمي تازه موجب فراهم آمدن گفتگو
برخي . تاريخي در عرصه علمي كشور قابل ستايش است-حات فلسفيكاربست اصطال

در آمدي "اصطالحات فني و تخصصي از مجراي اين اثر و كتاب ديگر مؤلف تحت عنوان 
، توانست به شكل قابل توجهي دانشجويان )ترجمه مسعود صادقي( "بر تاريخ پژوهي

در خاتمه جهت   .تاريخ را به مباحث روش شناسي و معرفت شناسي جديد بكشاند
تجديد چاپ اين اثر افزون بر وارسي علمي و فني متن، توصيه مي شود در انتهاي كتاب 

   . شناسي التين و برابر نهادهاي فارسي آن تنظيم گردد بخش نماية اصطالح
  
  
  
  

  





  
  
  
  
  

  »)تاريخ خلفا(و سياست  امامت«
  

  يابن قتيبه دينور: مؤلف
  سيد ناصر طباطبايي: ترجمه
  ققنوس  :ناشر

  1388: سال نشر
  سوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  412:  تعداد صفحات
  

  
اصال ايراني است كه در كوفه يا ) هق213-176(ابو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبه 

دينور را برعده داشت كه به همين دليل به دينوري بغداد متولد و مدتي منصب قضا 
نويسنده نحوي و يكي از مولفان و مورخان بنام قرن سوم هجري . معروف گرديده است

قتيبه  كتاب كه به تاريخ خلفا معروف و به ابناصل .باشد بوده و صاحب تاليفات بسيار مي
با عنوان امامت و سياست  به زبان عربي نگاشته شده و ترجمه آن كه منسوب است

هرچند متن عربي كتاب سالها پيش . به چاپ رسيده است سيد ناصر طباطبايي توسط
چاپ و منتشر شده بود اما ترجمه فارسي آن بويژه براي بهره برداري آن دسته از 
پژوهشگران و دانشجويان كه به زبان عربي آشنايي و تسلط كافي ندارند، ضرورت 

ترين رويدادهاي تاريخي قرون  گزارشي است از مهم شكل كرونولوژيبه  اين كتاب.داشت
نخستين اسالمي از زمان خلفاي راشدين تا پايان دوران خالفت هارون الرشيد كه 

و حوادث و اوضاع و احوال ) ع(بخشي از آن نيز به تاريخ مفصل دوران خالفت امام علي 
ي از منابع اصلي دوره نخستين بدين صورت اين اثر يك. زمان آن حضرت اختصاص دارد 
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دامنه موضوعات و تنوع آنها محققين را ناگزير از بهرگيري از آن كرده . اسالمي است
: چنانكه موضوعاتي ذيل گوياي طرح مطالب بحث برانگيز در اين اثر مي باشد. است

 ،خالفت عمر ،با ابوبكر) ع(چگونگي بيعت علي  ،بيعت با ابوبكر ،سرگذشت سقيفه
چگونگي بيعت  ،چگونگي كشته شدن عثمان ،شورا و بيعت با عثمان بن عفان سرگذشت

سخنان  ،با طلحه و زبير و عايشه) ع(جنگ علي  ،)ع(مخالفت عايشه با علي  ،)ع(با علي 
واست معاويه شام و مصر را از درخ ،به معاويه) ع(نامه علي ،)ع(مالك اشتر با علي

معاويه و ساير فرماندهان و امرا دو  ،)ع(يان علي هاي متبادله م مكاتبات و نامه ،)ع(علي
 ،پذيرش صلح و فرستادن حكمين ،شكست سپاه شام, كشته شدن عمار ياسر ،طرف

 ،)ع(خطبه علي ،)ع(سرگذشت خروج كنندگان بر علي ،نامه اختالف در نوشتن صلح
فتن تالش معاويه براي گر ،)ع(مقتل علي  ،كشته شدن خوارج ،با خوارج) ع(سخنان علي

نبرد  ،)ع(مدينه و بيرون رفتن حسين بن علي حكومت وليد بن عقبه بر ،بيعت براي يزيد
خالفت معاويه  ،نزد يزيد) ع(اسيران خاندان علي ،)ع(عمرو بن سعيد با حسين بن علي

بيعت با عبدالملك بن مروان و گزارش مفصل رويدادهاي جهان اسالم در عصر  ،بن يزيد
از منظر اهداف اين نوشته، اثر جزو منابع پژوهشي بوده و .سيخالفت اموي و اوايل عبا

در پاره اي موارد در دروس تخصصي تاريخ اسالم، تاريخ تحليلي اسالم، تاريخ تحول 
دولت در اسالم، تاريخ انديشه سياسي به عنوان كتاب درسي در مقاطع مختلف و 

از جهت شكلي؛ كتاب ويرايش مطلوبي شده و . شود هاي متفاوت معرفي مي دانشگاه
ضمن اينكه . شود حروفنگاري، صفحه آرايي، صحافي و طرح جلد عالي ارزيابي مي

مترجم به نيكي توانسته اصطالحات تاريخي را برابر يابي كرده و خواننده را با ابن قتيبه 
همچنين مترجم نثري روان دارد و در انظباق با متن عربي كم . به قرون اوليه اسالم ببرد

  . نتداري را به نحو مطلوبي رعايت كرده استو بيش اما
چنانكه توصيه اساسي به مترجم . از نظر محتوايي بايد نسبت به اين اثر تامالتي داشت

چراكه اين ابن قتيبه حنبلي . آن است كه در مباحث كليدي قدري تحشيه الزم بود
ي انگاري عرب مسلك بوده و بهرروي در رويارويي با انديشه معتزله و به نوعي در برتر

. چنين وضعيتي حداقل در چينش اخبار و وقايع تاثير گزار بوده است. اقامت داشته است
پاورقي اثر در اين صورت به نظر مي رسد حتي االمكان مترجم بايد چنين مراتبي را در 

هاي الزم  ها و اخبار بديع نويسنده نمايشي از فرصت در عين حال ديدگاه .كرد پررنگ مي
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چنانكه ذكر خبر واليتعهدي يزيد و چگونگي تالش . ققين در حيطه نظر استبراي مح
  . معاويه براي بيعت از جمله اين موارد است

شود، اما در مجموع تدوين فهرست  هرچند ويرايش و ترجمه اين اثر مطلويب ارزيابي مي
.  تفصيلي دقيق و نمايه موضوعي فني در تكميل اين متن تاريخي ضرورت دارد

شود در چاپ بعدي مترجم به غلط گيري دقيق پرداخته تا متن از  ين توصيه ميهمچن
  .دهاي آزار دهنده موجود مبرا شو اي ناراستي پاره

  

 





  
  
  
  
  

  »جغرافياي تاريخي كوفه«
  

  ماسينيون لويي : مؤلف
 عبدالرحيم قنوات: ترجمه
  سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  126:  تعداد صفحات
  

اصل اين كتاب به زبان فرانسوي بوده كه مترجم از ترجمه عربي آن استفاده كرده و آن 
عربي مترجم با موفقيت نسبي، شرح و تعليقات . را به زبان فارسي برگردان نموده است

ها و توضيحات  اثر را به فارسي نيز ترجمه كرد و در تكميل پاورقي و نام كامل كتاب
در عين حال كتاب صرفنظر از توضيحات و حواشي در واقع . سعي وافر نموده است

  .بيشتر يك مقاله تفضيلي است
مؤلف برروي جغرافياي كوفه كامال متمركز شده و لذا به صورت جدي به تفضيل و 

. رواني و سالست اين كتاب در ترجمه نيز قابل توجه است. مطالب پرداخته استتحليل 
. افزايد بيشتر اينكه از لحاظ شكلي مستندات در پاورقي ها خود بر اهميت كتاب مي

چنانكه شرح و تعليقات فرانسوي در كنار مطلب عربي ترجمه فارسي را غنا بخشيده 
ري، صفحه آرايي، صحافي و طرح جلد چاپ موجود اين اثر از جهت حروف نگا. است

رسد چنين حجمي از لحاظ شكلي متناسب درس دو  به نظر مي. مناسب و شكيل است
  .واحدي باشد

  :از جهت محتوايي چند نكته حايز اهميت است
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. اي مي توان از جايگه ويژه اي برخوردار باشد منطقه/ اين اثر در حوزه تارخ محلي
لي مرسوم است نويسند در زمينه اصطالح شناسي هاي مح چنانكه در حيطه نگارش

ها و اصطالحات جغرافيايي مرتبط  استفاده از واژه. موضوع كوفه و نواحي آن موفق است
تواند در ارتقاي سطح معلومات خواننده در  با كوفه، و بررسي و تحليل اعالم آن مي

از نسخه عربي گيري مترجم  در عين حال بدليل بهره. نگرش محلي بسيار مؤثر باشد
توان با دقت ميزان توفيق وي را در برابر سازي اصطالحات و واژه ها با دقت ارزيابي  نمي
  .نمود

تمركز مؤلف در جغرافياي معين و به نسبت كوچك كوفه خود نيز نشان از عمق پژوهش 
سازي  نويسنده ضمن اشاره به نحوه برآمدن و شهر. لويي ماسينيون در آن منطقه را دارد

محالت، قبايل ساكن . زند فه به طور دقيق دست به ترسيم ساير عناصر شهري نيز ميكو
اي ارتباطات آنها از جمله ظرايفي است كه موجب آشكاري وضع  در آن ها و پاره

اين مطالعه . ز داردشود و نشان ازغناي اين نوشته موج جغرافياي تاريخي كوفه مي
اره اي تحقيقات ميداني نيز زده است تا دهد كه نويسنده دست به پ ميموردي نشان 

آنگونه كه ترسيم . بتواند ابعاد مختلف شهر را با تحقيق و تفحص بهتري روشن كند
رسد كه  مي ضمن اينكه به نظر. مصداق استنقشه برخي محالت كوفه گواه برا اين 

همچنين تحليل . چگونگي سمت و سوي توسعه شهر بر اين مبنا در كتاب آمده باشد
لف در بيان نكاتي مانند روند تغيير اردوگاه به شهر، و يا تحليل نقشه اقتصادي كوفه، مؤ

و حتي نقش قبايل مختلف در تشريح اين وضعيت در خور تحسين و هنوز به نوعي 
كتاب جغرافياي تاريخي كوفه از جهت انسجام محتوايي و . آيد نوآوري به حساب مي

درعين حال در صورت نگرش . خوردار استمهندسي و تسلسل مطالب قابل قبولي بر
و در  "جغرافياي تاريخي"تطابق واحد درسي بايد اذعان داشت كه طراحي درسهاي 

هاي مختلف رشته تاريخ و تاريخ وتمدن، بسيار گسترده تر از آنچه در اين اثر  گرايش
ب ها تواند در كنار ساير كتا از اين جهت بايد گفت كه كتاب موجود مي. باشد آمده مي

بنابراين اين كتاب در زمره كتب كمك درسي . در تدريس عناوين فوق مفيد باشد
از سوي ديگر باتوجه به گذر زمان و اينكه كتاب جغرافياي تاريخي . تواند قرارگيرد مي

توان تصور كرد كه اين تاليف به خودي خود  كوفه در اوايل قرن بيست نگارش يافته، مي
چراكه منبع . كاهد تاريخي، گذر زمان از قدر و منزلت آن نميخوب بوده و مانند هر اثر 

اما در عين حال با . باشد شناسي اين كار خود دليل بر عمق مستند سازي نويسنده مي
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توجه به تحقيقات بروز موجود درباب موضوع كوفه، بايد اذعان داشت كه اين كار در 
  .كمك كندتواند به ارتقاي علمي دانشجويان  كنار ساير آثار مي

هاي نويسنده در يك انسجام معقولي عرضه شده كه خواننده در  نكته اينكه موارد و يافته
اثر به آرامي از فرود آمدن . تواند به اطالعات مثمرثمري دست يابد كمترين فرصت مي

هر گوشه رواين . پردازد قبايل تا بر آمدن شهر و محالت در كمال ايجاز به ذكر روايت مي
چنين نگاهي موجب مانده گاري نويسند . دارنده منابع و مستندات معتبر است نيز در بر

بر پاشنه علمي شده و برآيند مطالب نمايشي از سير تكامل و شكوفايي تمدن اسالمي 
هاي مرسوم رها كرده  ورزي اي غرض چنين امري مطلب را از يكسو نگري و پاره. دارد
  . است





  
  
  
  
  

  »تجدد بومي و بازانديشي تاريخ«
  

  دكتر محمد توكلي طرقي : مؤلف
  نشر تاريخ ايران: ناشر

  1380: سال نشر
  اول :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  261:  تعداد صفحات
  

انديشي تارخ در واقع مجموعه هفت مقاله است كه مولف پيش از  كتاب تجدد بومي و باز
هايي خاص به چاپ رسانيده و اكنون در جور  اين در مجالت برون مرزي و براي ذائقه

از اين رو نويسنده بيشتر در دايره . چيني هدفمند آنها را در قالب تاليف در آورده است
ن گفته كه خود اين مطلب اسباب سهولت ايجاد رابطه با خواننگان عمومي تاريخ سخ

گو اينكه وي مطالبي را در فضاي برون . خواننده را در سطوح مختلف  فراهم كرده است
از سوي .  مرزي به تاليف در آورده و در فضاي داخلي آنها را به رخ خواننده كشيده است

سرتاسر مقاالت به نوعي تالش ديگر نويسنده در صدد باز آفريني دو مطلب است كه در 
در القاي آنها به خواننده را داردكه ضمن برخ كشيدن تمامي منابع اصلي، كه اين خود 

ي استحكام مطلب مي شود، برآن است تادر درجه نخست دست به تخليه  به نوعي مايه
. روحي و رواني خواننده از طريق حذف دستاورد هاي هويتي ايراني در قرن نوزدهم زند

از سوي ديگر با نوعي پرده دري دست به تحقير تحقيقات درون زاد زده و آنچه كه  و
حاصل اينكه . كند اسباب تقويت متن است را آورده و سايرين را پيوسته تخطئه مي

عنوان اثر .ايراني هيچ نيست و اخالق و مذهب ملعبه مشرب و ضرورت زندگي او است
در عين حال ظريف و بازار . ايران است يكي از پرسش هاي تاريخي در تاريخنگاري
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. باشد "تاريخ نزديك"شايد خريدار بدنبال گم شده خود در . پسند انتخاب شده است
ولي از ابتداي متن تا انتها، نويسنده در قرن نوزدهم و حداكثر به اوايل قرن بيستم 

ضمن . هتر بودگنجاند ب شايد اگر نويسنده در عنوان اثر دوره زماني خاصي را مي. رسد مي
داند قرار است  اي و ذهني است و خواننده در ابتدا نمي آنكه عناوين فصول خيلي قريحه

ها خود بايد در البالي متن  نامه به كجا برود و پس از خواندن متن همانند عناوين فيلم
پيكر . 4تووطن بشناس خواجه، . 3: عناوين فصلهاي. بگردد تا نويسنده را نجات دهد

به . 6به تماشارفته بوديم خود نيز تماشا شديم، . 5. وطن و نقش مشروطه خواهمادرانه 
متن . روند هايي است كه فصول به كجا مي آزادي تفاخر دارند و به خودسري تشكر، نمونه

شودو پيوسته نويسنده وي را در البالي سطور به جايي  هاي خوانند گم مي در حدس
نشد و يا متحير ماند، گمان برد كه خود در فهم  برد كه اگر انتظارات وي برآورده مي

درحاليكه نويسنده زيرك همين انتظار را دارد كه در درجه . مطلب قصور كرده است
نخست خواننده را تهي كرده وخود را بر فراز منابع، برپشت متون قرار داده كه خيلي 

  . "و تورا همين بس"بيش از اين است 
ا عناوين در كتابهاي درسي، كمك درسي و يا بطور كلي معموال تطابق متن با محتوا ب

چرا كه اساسا . دانشگاهي مطرح است كه از اين منظر اين اثر در اين رده ها نمي گنجد
بنابراين چون چنين انتظاري . كتاب موجود در اين قالب ها تدوين و تنظيم نيافته است

. ود را ساماندهي كرده استنبوده، مولف به هر نحوي كه خواسته و قلم رفته، مطلب خ
توان گفت اين اثر بيشتر جهت  مي نظر كار بري در حيطه آموزشي،درهمه حال از م

چرا كه بسياري از مسايل و حتي پيش . تواند قابل تجويز باشد دانشجويان دوره دكترا مي
ند توا شود كه اثبات يا رد آنها نياز به تحقيقات بيشر داشته و صرفا مي فرضهايي طرح مي

براي مثال ارتباط تحصيل زنان در انگلستان قرن نوزدهم و . در حد ادعا باقي بماند
عدم قرار گرفتن آن جامعه (حضور اجتماعي آنان با فرهنگي شدن روابط آنها در جامعه 

كند، كه نياز  چيزي است كه نويسنده در فصل ششم مطرح مي) در مسير فساد و فحشا
نظرات و چينش آنها در كنار يكديگر در متني  همچنين گزيده. به تحليل دارد

  . ايدئولوژي محور مثل اين كتاب جاي بررسي بيشتر دارد
بيشتر اينكه از همين منظر، نويسنده در قيد و بند كاربست اطالعات و مستندات خود 

و . نبوده و در بسياري از موارد به حفظ حرمت هاي محيط هاي درسي پايبندي ندارد
پرده به مسايل جنسي پرداخته تا  در جاي جاي اثر بي. نظر نگرفته است عفت قلم را در
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اما طرح چنين . گيري كند تواند پي جايي كه خواننده عمومي، مطلب را تا آخر مي
مطالبي در كالس درس اسباب هزل و خنده با محوريت خدشه دار كردن فرهنگ 

اي دارد كه در فرجام بويژه نويسنده يك خود جابج 6چنانكه در فصل . عمومي است
از اين صفحه به بعد خواننده كم ) 171-184صص (ماند ال قيدي خواهد بود  آنچه مي
صص . (اي است كه هميشه بايد طي شود تا به فرنگ رسيد فاصله: ماند كه تجربه مي

يعني كار و سطح عمومي پيشرفت در ساحت فرهنگ، فرنگ است و را ) 195-184
بدين صورت نويسنده با زيركي خاصي در . زدهم استرسيدن به آن همين قرن نو

نويسنده حتي به . موقعيت تهاجمي نسبت به فرهنگ ايراني و اسالمي قرار گرفته است
هاي ايراني هم رحم نكرده، خواننده را در قرن نوزدهم تنها گذاشته و  پاره اي باور داشت

آنچه از آن پس مانده و . ماشين تمدن و فرهنگ برتر اروپا را از روي نعش وي مگذراند
كه البته . هست ايران قاجاري است كه منتظر كساني است كه بيايند و اورا مداوا كنند

آن طبيب اين نويسنده است كه در همه حال استخواني الي زخم براي طوالني كردن 
  . مداوا و به توليد كار براي ديگران مي انديشد

    





 
  
  
  
  

  »تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار«
  

  دكتر محمد باقر وثوقي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1384: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  591:  تعداد صفحات
  

هاي اخير خليج فارس به عنوان مسئله اساسي در ميدان ديد محققين  پيوسته در دهه
قرار داشته است اين از آن جهت نيز بوده كه كشورهاي مختلف در سواحل آن 

اي مطرح  هاي مختلفي در راستاي منافع خود و برخي كشورهاي فرا منطقه داعيه
اعتمادي  را در كنار ديوار بلند بياي همه اين كشورها  چنانكه چنين رويه. اند كرده

سردرگم كرده و زمينه ساز رفتارهاي مغرضانه و خطرناكي را فراهم نموده است از اين 
هاي علمي ممالك همجوار در منطقه  در قطب) ميالدي 60(جهت حداقل از دهه چهل 

ن گو اينكه چني. اند خليج فارس به فراخور حال و اهداف خود دست به توليد متون زده
اي براي صاحبان نفوذ نيز وسيله هيجان وتيرگي در فضاي  اقداماتي در عرصه فرامنطقه

پس از انقالب اسالمي و بويژه در دهه اخير . ـ تحقيقاتي خليج فارس شده است  علمي
با اوج گيري تعارضات سياسي و ادعاهاي واهي كشورهاي حاشيه ) 1380ـ  1390(

هاي درسي  رست در تاسيس و راه اندازي رشتهجنوبي خيلج فارس، در ايران عزمي د
پي آمد آن . مرتبط با خليج فارس ظهور يافته و دانشگاههاي مختلف متولي آن شدند

در سالهاي اوليه اين . ضرورت تاليف متون علمي جهت تدريس بيشتر خودنمايي كرد
اما . دهاي تاريخ و علوم سياسي در نظر گرفته ش دهه صرفا درسي دو واحدي براي رشته
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عملياتي ) كارشناسي ارشد(از آن پس كه توسعه اين موضوع در قالب تحصيالت تكميلي 
گرديد، سرفصلهاي متعددي جهت تدريس در نظر گرفته شد كه بي شك بسيار فراتر از 

كتاب حاضر در واقع پاسخي . مرحله اول يعني تنها يك درس در قالب خليج فارس بود
هاي دانشگاهي در سطح كارشناسي  ش از تشكيل رشتهبود به ضرورت دوره اول تا پي

  .ارشد تحت عنوان خليج فارس شناسي
  :توان در قالب دو بخش مورد ارزيابي قرارداد كتاب حاضر را مي

  
  بررسي كيفي) الف

اين شيوه در سراسر كتاب به طور . كتاب با ادبياتي قابل فهم و روان تنظيم يافته است
توانند به  چنانكه دانشجويان و ساير خوانندگان مي كم و بيش يكدستي رعايت شده
اين شيوه نقل روايت تا حدود زيادي برگرفته از روش . راحتي با متن ارتباط برقرار كنند

رسد متن كتاب پس از نگارش تا  به نظر مي. توصيفي نويسنده در باب موضوع است
ها به نحو مطلوبي در  حدودي مورد ويرايش قرارگرفته و بدين صورت جمالت و پاراگراف

از اينرو، همچنين اغالط اماليي در اين نوشته كمتر به . اند كنار هم مفهوم سازي كرده
اي  از سوي ديگر صفحه آرايي و صحافي نيز به تبع به نحو شايسته. خورد چشم مي

طرح روي جلد هم گوياي محتواي متن است؛ يعني نقشه خليج . صورت گرفته است
بنابر قول . نشان دهنده دايره جغرافيايي مورد بحث در اين كتاب است فارس بر روي اثر

نويسنده اين كتاب براي درس دو واحدي در نظر گرفته شده كه با توجه به حجم و تنوع 
صفحه بسيار فراتر از يك درس دو  591توان گفت كتابي با  موضوعات از اين جهت مي

  .باشد ميصفحه است،  200ـ  250واحدي كه معموال حدود 
  
  بررسي محتوايي) ب

  :توان اين كتاب را از چند جهت مورد ارزيابي قرار داد در اين قسمت مي
ـ در همه حال خواننده اين اثر در گام اول با كاربري نسبتا وسيعي از اصطالحات خليج 1

شود كه نويسنده در جاي جاي اثر به شرح و توضيح آن پرداخته  فارس شناسي روبرو مي
توان گفت كه اين كتاب حاوي اطالعات زيادي  نگاهي به فهرست مطالب مي با. است

در عين حال از آن . تواند در يك مجموعه به آن دسترسي پيدا كند است كه خواننده مي
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رسد كه  جهت كه پايه كتاب حاضر بر مباني جغرافياي سياسي نهاده شده به نظر مي
  .توانست به بهره دهي كار بيشتر كمك نمايد اي موارد جداول، مي ها و در پاره وجود نقشه

اما . ـ بي شك مولف در مهندسي اين كتاب زحمات زيادي متقبل شده است2
گستردگي كار در درجه نخست موجب بر هم خوردگي سر عنوانها و عدم تناسب رتبه 

بنابراين در نگاهي تحليلي به فهرست و متن . آنها شده است) حرفي و يا عددي(بندي 
هاي آنها وجود دارد  وان ديد كه نوعي عدم توزين و تعادل در فصول و زير مجموعهت مي

به بيان ديگر، براي مثال تا فصل نهم . كه اين در نگارش طولي تاريخ پيش آمده است
  عنوانها آن چنان گسترده است 

رسد اين هم بدليل قلت  به نظر مي. تواند با آنها همپوشي داشته باشد كه محتوا نمي
  .نابع بوده و هم خارج از حيطه تخصصي نويسندهم

حمله مغوالن و تاثير آن بر تجارت درياي خليج «: فصل هشتم» ه«چنانكه در قسمت 
مطلبي است كه علي رغم وجود دعاوي بزرگ مولف براي آنها ارجاعي ديده » فارس
دوره و تواند براي هر  شود و اساسا مطلب با حذف واژه مغوالن در خليج فارس مي نمي

اين شكل نگارش و مشكل عدم انطباق محتوا با عنوان . هر جاي ايران صادق باشد
چرا كه نويسنده . شود معموال در نگر طولي كه نياز به تسلسل و پيوستگي دارد ديده مي

  .زند مي  براي حل مشكل متن دست به كلي انگاري
متن درسي تدوين يافته، براي » سمت«از سوي ديگر چون اين اثر بر اساس قراردادي با 

رسد موضوع  اما به نظر مي. نويسنده سعي وافري جهت پوشش سرفصلها داشته و است
اي در قالب درس دو واحدي حداقل نشان از عجله و عدم دقت الزم برنامه ريزان  گسترده

شايد ضعف عمده كتاب ناشي از پاسخگويي نويسنده به . دارد 80در اوايل دهه 
از اين رو بايد متذكر شد كه بازنگري . درس هم بوده است سرفصلهاي متنافر

اگر چه اين كتاب در زمان توليد حاوي . هاي اين درس ضرورت دارد سرفصل
هايي بوده است ولي با توجه به گذر زمان و تاسيس رشته خليج فارس شناسي  نوآوري

و بروز  در سطح كارشناسي ارشد در دانشگاههاي مختلف كشور، ضرورت جرح و تعديل
شود چه تاريخ مصرف متن به صورت حاضر رو به انقضا  نمايي متن بيشتر آشكار مي

اي فصول مقدماتي تا پيش از دوره معاصر  گردد كه پاره از اين جهت توصيه مي. است
چنانكه . ها نيز با عمق بيشتري ارائه گردد تنها در يك فصل كلي بيايد و ساير تبويب
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ته سخت كتاب است بايد بيش از همه مورد توجه و فصل هفدهم كه در واقع هس
  .گسترش قرار گيرد

ـ تعدد بهره گيري از منابع مختلف نشانه اطالع و دسترسي نويسنده به منابع گوناگون 3
انتهايي كتاب در   اين موجب شده كه بخش. نگاري خليج فارس است در حيطه تاريخ

دارد مولف گرامي در بخش مقدماتي زمينه منابع بهترين بخش تحقيقي آن باشد كه جا 
در هر بخشي مولف تالش دارد كه      . به ارزيابي و اعتبار سنجي آنها بپردازد

. ترين متون ارجاعي را مورد بهره برداري قرار دهد و يا ذكري از آن به ميان آورد اساسي
ور خورد در خ اين پديده اگر چه در طول كار يكدست نيست ولي آنچه كه به چشم مي

  .توجه و استفاده است
از آنجا كه نظام ارجاع دهي در حقيقت به طور مستقيم به نحو مستند سازي متن باز 

اي موارد  در پاره. a: گردد، در اينجا چند نكته در باب اين كتاب شايان ذكر است مي
برد كه در قسمت منابع ذكري از  نويسنده خواسته يا ناخواسته در متن از منابع نام مي

  )394ص . (شخصات آن اثري نيستم
b . و يا اينكه در جاي جاي اثر ممكن است نويسنده چندين صفحه را به يك منبع

) 389ـ  394صص . (ارجاع داده باشد كه چگونگي و سهم مولف از متن مشخص نيست
c . و يا در مواردي نويسنده خيلي كلي ارجاع داده كه با توجه به صفحات ارجاعي منابع

اما ) 458ـ  462صص . (در جورچين  مطالب دقت كافي را نكرده باشد ممكن است
شود نيز در  در ارجاعات سراسر كتاب ديده مي» براي آگاهي بيشتر«آنچه با عنوان 

با توجه به اهداف اعالمي كتاب كه دليل توليد آن براي . شود همين رده گنجانده مي
اي تنظيم يافته اين گونه  غير حرفه دانشجويان كارشناسي و يا حداكثر براي خوانندگان

چنانكه ارجاعات التين در متن جهت آگاهي بيشتر نه تنها . مستند سازي ضرورتي ندارد
براي دانشجويان بلكه براي اساتيد فن هم آنچنان مثمر ثمر نبوده و گاه شائبه ترجمه را 

ر مستقيم بايد هاي مستقيم و غي در باب تعداد قابل توجهي از نقل. D. كند متبادر مي
از جمله براي . هاي داده شده اثري از مطلب نبود گفت در مراجعه به صفحات و يا آدرس

در ارجاع به كتاب  152، ص 2ارجاع  50ص : توان به موارد ذيل اشاره كرد نمونه مي
ارجاع  80نه در عربي و نه در ترجمه آن مطلب وجود نداشت، ص  126اخبارالطوال ص 

شود كه مولف گرامي دست به  در اين زمينه قويا توصيه مي. نشدبه لسترنج ديده 
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ها در يك تكاليفي در اين  شود بسياري از پاورقي همچنين توصيه مي. تصحيح كامل بزند
  . هاي بعدي كسر گردد سطح ضرورتي ندارد و در چاپ
  :تواند در غناي اثر مفيد باشد در خاتمه چند توصيه ديگر مي

دوره ميانه و گسترش هسته سخت اثر در راستاي تنش تقليل بخش باستان و  .1
 .زداي حايز اهميت است

اي تحليلي به مقصد  الزم است در پايان كار نويسنده محترم خوانندگان را با نتيجه .2
 .برساند

 .هاي مختلف از جمله عام و تخصص براي اين كتاب بسيار حياتي است تهيه نمايه .3
 .ه بويژه براي اهداف آموزشي بسيار ممتع استتحليل منابع با تمركز بر منابع اولي .4

  
   
    





 
  
  
  
  

  »تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري«
  

  آدام متز : مؤلف
  دكتر عليرضا ذكاوتي قراگوزلو: مترجم
  امير كبير: ناشر
  1388: نشرسال 

  چهارم :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  620:  تعداد صفحات
  

شرق شناس سوئيسي در آغازين سالهاي قرن بيستم به زبان اين كتاب توسط آدام متز 
و بعدها مورد توجه محققان مسلمان واقع ) م 1917متوفي (آلماني نگاشته شده است 

  .ر زبان  عربي برخوردار شدهاي الزم و تكميلي د گرديد و از توضيحات و پاورقي
مقارن با انقالب اسالمي ايران به زبان فارسي توسط فاضل ارجمند آقاي عليرضا ذكاوتي 
قراگوزلو ترجمه و ابتدا در دو مجلد و سپس به تازگي در يك مجلد توسط انتشارات 

ري نكته حائز اهميت در اين كتاب، تكيه بر روزگا. اميركبير به زينت چاپ آراسته گرديد
است كه كمتر ) يعني قرن چهارم هجري يا دهم ميالدي(هاي اسالمي  از تاريخ سرزمين

  .از سوي محققان بدان پرداخته شده بود
نگاه تيز بين مولف اگر چه منطبق بر تمامي منابع فرهنگ و تمدن اسالمي نيست، ليكن 

مي خاصه در هاي فرهنگي و تمدني خالفت اسال به زيبائي تالش نموده است تا به جاذبه
  .مركزيت بغداد و قاهره توجه نمايد

اي در اين زمينه دست نيازيده است اما كوشش  اگر چه مولف محترم به نوآوري تازه
فراواني جهت تبيين و تدوين برخي ساختارهاي برجسته تمدني در سرزمين هاي 
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ت قابل نگرش مولف بيشتر واقف كليات امور است تا جزئيا. اسالمي به خرج داده است 
رويكرد منقول در بيان حوادث، مولف پرتالش را فارغ از نگاه نقادانه ساخته و او . بررسي

  .را از نقد و تمييز مباحث نامرتبط به همديگر بازداشته است
هاي تاريخي اين كتاب مبتني بر يك منبع تاريخي است و از تجميع و  بيشتر داده 

لذا اگرچه نسبت به حوادث و . ور مانده استنقادي ديگر منابع نسبت به يك حادثه به د
توان شك نمود، ليكن از قبول و حجيت  رخدادهاي تاريخي مطروحه در اين كتاب نمي

  ).78مثال صفحه (مباحث و نتيجه گيري ها بايد اجتناب نمود
بسياري از مباحث مطروحه در اين كتاب، در جوار دلنشيني و جاذبه مناسب، با 

مستقيما به مبحثي   189مثال هنگامي كه در صفحه . مغايرت داردهاي اسالمي  شالوده
پردازد و در صفحات چندي به تبيين اين اصطالح نادرست در فرهنگ  با نام بردگان مي

توانست از واژه بنده استفاده شود و توضيحات  حداقل مي(پردازد  و قلمرو اسالمي مي
يا . وان به پذيرش اين مطلب پرداختت ، نمي)تري نسبت به اين عده اشاره گردد متعادل

هاي شيعي، مولف به حاشيه رفته و  آنچنان كه در تبيين ناصحيح از آراء و انديشه
اين نگرش به تجزيه و  231كند، تا جائي كه در صفحه مثال  اظهارات سطحي ارائه مي

  .كند اي ورود پيدا مي تحليل تازه
حوزه جغرافيايي خاصي اشاره داشته و مولف محترم حتي در تدوين اين كتاب، تنها به 

چنانكه كمتر از سرزمين . هاي اسالمي بازمانده است از اشاره به بسياري از ديگر سرزمين
در جغرافياي . آورد هاي آنسوي جيحون نمي خراسان و كرمان و هيچ مطلبي از سرزمين

رح شده است و هاي اسالمي، تنها مركز ثقل ديار اسالمي تنها بغداد و قاهره مط سرزمين
  .هاي ديگر، مباحث مغفول مانده است نسبت به سرزمين

هاي مذهبي، تنها به ذكر محدودي  هاي مذاهب  و اقليت همچنين مولف در تبيين نگرش
ها حتي در نام  كند و از اشاره به بسياري طريقت هاي ديني اشاره مي ها و مشرب از نحله

ين فقط به ذكر نام و عملكرد برخي از معاريف حتي در ا. بردن از انها نيز بازمانده است
پردازد و از مهمترين وزراي قرن چهارم  در ميان واليات  سياسي همانند وزيران مي
رسوم دارالخالفه از نگاه اين مولف تنها به سجايا و برخي از . اسالمي غافل مانده است

. نمايد  را ارائه ميشود و نگرشي سطحي  مفروضات برخي از مورخان يا اديبان محدود مي
بنابراين مولف پر تالش اين كتاب، اگر چه دامنه وسيعي از مباحث و مطالب را پيرامون 

كند ليكن  كانونهاي اجتماعي و سياسي دنياي اسالم در قرن چهارم هجري اشاره مي
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وسعت مباحث و دامنه گسترده اين مطالب باعث گرديده است تا از تعمق هرچه بيشتر 
ي كنجكاو  هاي وسيع، هرچند خواننده ذكر پياپي منابع و پاورقي. لب بازمانددر اين مطا

هرموضوع در . دهد سازد، اما نگرش نقادانه به مطالب را از كف مي را غافلگير و متحير مي
شود و اين با روح تحقيق، مقايسه منابع و  كمتر از چند صفحه، مطرح و نتيجه گيري مي

  .منافات داردمطابقت مطالب و تحليل علمي 
موضوعات مورد بحث در اين كتاب اگرچه از جامعيت و سالست و رواني الزم     

خورد، ليكن  برخوردار است و منابع به جهت تاييد مطلب نيز به وفور در آن به چشم مي
از يك تقسيم بندي جامع از موضوع بندي و يا تقسيم بندي در حيطه تمدني بيرون 

در يك تقسيم بندي روشن  به ذكر تمامي زواياي تمدني  توانست اگر مولف مي. است
اي و  جامعه اسالمي بپردازد، به سان مباحث اين كتاب فقط به تك موضوعات جزيره

بايد در طي چندين جلد كتاب تدوين  چنين موضوعي يقيناً مي. شد پراكنده بسنده نمي
چنين موضوعي . شد اي اكتفا نمي شد و گستردگي آن تنها به يك جلد ششصد صفحه مي

تحقيقي كه بتواند جامعيت به سان تمدن آن . نياز به يك تحقيق وسيعتر و عميقتر دارد
اما . هم در سيطره قلمرويي وسيع همچون تمدن اسالمي را در طي يك قرن در برگيرد

با تمام اين احوال به جهت برخورداري دانشجويان تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي، كه 
و مطالعه چندين جلد مطول و سنگين را ندارند، اين تأليف مناسبت فرصت پرداختن 

هاي درسي  لذا تناسب مناسبي را از جهت حجم با تعداد واحد. الزم را پيدا نموده است
در عين اينكه از جهت گيري علمي، فلسفي، اجتماعي و اخالقي ويژه نيز . يافته است
  .خارج است

ي ترجمه از جهت رواني و انعكاس دقيق منابع و از نكات قوت اين كتاب، كيفيت باال
ناشر محترم نيز با حروف نگاري دقيق، صفحه . باشد ي مولف مي شواهد مورد استفاده

هاي مناسب و الزم بر ميزان  آرائي و صحافي و طرح جلد مناسب و پاورقي و پي نوشت
  . استفاده هرچه بيشتر خوانندگان افزوده است

    





 
  
  
  
  

  »نخستين مسلمانان در اروپا«
  

  برنارد لويس : مؤلف
 دكتر محمد قائد: مترجم
  مركز نشر : ناشر

  1374: سال نشر
  اول :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  474:  تعداد صفحات
  

  مقدمه
جوئي به خود پس از جنگ جهاني دوم كه آثار مستشرقان بيشتر رنگ انصاف و حقيقت

هايي از ورزيها با گوشهي آثاري كه به مدد آنها بتوان به دور از غرض گرفت، عرضه
گرچه برنارد . فرهنگ و تمدن سرزمينهاي اسالمي آشنا شد حجمي قابل توجه يافت

توان در شمار مستشرقان منصف شمرد، ش نميالوييس را به دليل مواضع صهيونيستي
ي تمدني  اي از آثار او الاقل از خصومتهاي آشكار نسبت به مسلمانان و گذشتهولي پاره

ي اين  توان در زمرهرا مي نخستين مسلمانان در اروپاترديد كتاب بي. آنها خالي است
  . آثار شمرد

  
  معرفي كتاب

آقاي محمد قائد ترجمه شده است، در سال  چاپ اول اين كتاب تك جلدي كه از سوي
 474در  1389ي بازار شده و چاپ دوم آن هم در سال  از سوي نشر مركز روانه 1374

نسخه  2200صفحه و در قطع وزيري براي اولين بار از سوي نشر كارنامه شمارگان 
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به  "تاريخ و تمدن ملل مسلمان"و  "تاريخ"هاي اين كتاب در رشته. منتشر شده است
. آيدبه كار مي "مطالعات اسالمي در غرب"و  "تاريخ اروپا"ويژه براي درسهايي مثل 

روشن است كه اين كتاب براي تدريس مناسب نيست، چون نه با اين رويكرد نوشته 
. ي تاريخ وجود دارد شده است و نه درسي متناظر با محتواي آن در ميان دروس رشته

براي كليه دروسي كه به شكلي روابط تاريخي شرق و ي آن  ولي شناخت كتاب و مطالعه
  . غرب را مد نظر دارند سودمند است

گران نخستين روياروييهاي انديشه"رويكرد حاكم بر اين كتاب را در كتابهايي مانند 
ي مرحوم عبدالهادي حائري كه در  نوشته "ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب

ي  توان ديد ولي دامنهميركبير به چاپ رسيد مياز سوي انتشارات ا. ش1372سال 
اي ي جغرافيايي مورد توجه برنارد لوييس در اين كتاب، اين اثر را به نوشته منابع و پهنه

 "ي عنوان كتاب اين عبارت  در صفحه. بديل و ممتاز در نوع خود تبديل كرده استبي
ت به چاپ اول دارد، ولي نه داللت بر تغييراتي در چاپ دوم نسب "چاپ اول ويراست دوم

مترجم و نه مؤلف در مقدمه خود بر چاپ دوم به هيچ تغييري نسبت به چاپ اول اشاره 
  .اندنكرده

ي  هاي مرتبط با موضوع كتاب، صفحهكتاب با صفحه عنوان، سه عكس رنگي از نقاشي
 شود و سپس پيش از شروع فصول سه بخش يادداشت مترجمتقديم و فهرست آغاز مي

بر چاپ دوم، پيشگفتار مؤلف بر چاپ دوم و پيشگفتار مؤلف بر چاپ اول در برابر 
 "گيرينتيجه"گيرد و پس از يازده فصل و يك بخش مستقل با عنوان  خواننده قرار مي

يادداشتها، شرح تصاوير، پيوستهاي : پنج بخش نيز به اين شرح در پايان كتاب قرار دارد
-يادآور مي. اين كتاب، مصاحبه با برنارد لوييس و نمايه ي مؤلف درباره: مترجم؛ شامل

شود كتاب فاقد فهرست منابع است و منابع كتاب در قالب و در خالل ارجاعات شده 
تصوير است كه پنج تاي آن از سوي ناشر متن فارسي و  30كتاب جمعاً داراي  .است

خلهاي نمايه، توضيحي شتر مددر كنار بي. بقيه به همت مؤلف به كتاب افزوده شده است
گانه كتاب با مروري بر اهم فهرست فصول يازده. ي آن مدخل آمده است درباره كوتاه

  : مطالب آنها چنين است
تماس و تأثير ـ دربارة درگيريهاي نظامي مسلمانان با سرزمينهاي  :فصل اول •

  .نشين به ويژه اروپاييانمسيحي
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ي مفهوم دار الكفر و دار الحرب و تلقي  دربارهنگاه مسلمانان به جهان ـ : فصل دوم •

  .نشين به ويژه اروپاي سرزمينهاي غيرمسلمان مسلمانان درباره
عالقگي مسلمانان به فراگيري ي بي در باب زبان و ترجمه ـ درباره: فصل سوم •

  .زبانهاي اروپايي و آشنايي تدريجي آنها با اين زبانها
ي  ي عوامل بازدارنده ارتباط دهنده ـ دربارهابزار ارتباط و عوامل : فصل چهارم •

مسلمانان از سفر به سرزمينهاي اروپايي و تماس نزديك با غربيها و نفوذ و حضور 
هاي دربارهاي مسلمانان به ي غربيها در دستگاه خالفت عثماني و فرستاده فزاينده

  .كشورهاي اروپايي
ي گزارشهاي مربوط به  ارهزمين ـ دربي مغرب دانش مسلمانان درباره: فصل پنجم •

  .زمين در منابع تاريخي و جغرافيايي مسلمانان با تكيه بر منابع عصر عثمانيمغرب
ي تأثير دين در نگاه مسلمانان به غرب و باور مسلمانان  دين ـ درباره: فصل ششم •

  .ي باورهاي ديني غربيان و تهديدات غرب براي دين مسلمانان درباره
ي نگاه مسلمانان به وضعيت اقتصادي  ورها و تماسها ـ دربارهتص: اقتصاد: فصل هفتم •

مغرب زمين و نوع كاالها در روابط اقتصادي مسلمانان و اروپاييان به نگاهي ويژه به 
  .تجارت بردگان، سالح، پارچه و توتون

ي نگاه مسلمانان به ساختار سياسي دولتهاي  دولت و قضاوت ـ درباره :فصل هشتم •
اي مفاهيم بنيادي سياسي مانند جمهوريت و نيز نظام حاكمان و پاره اروپايي و القاب

  .دادرسي در مغرب زمين
ي نگاه مسلمانان به علوم و فنون رايج نزد اروپاييان  علوم و فنون ـ درباره :فصل نهم •

گيري از توان سازي و بهرهسازي، دريانوردي، ساعتمانند پزشكي، هنر جنگ، كشتي
  .هغربيها در اين زمين

ي تأثيرپذيري مسلمانان از معماري، اثاثيه و  زندگي فرهنگي ـ درباره :فصل دهم •
تزيينات غربيها و نگاه مسلمانان به هنر نقاشي غربيها و تأثيرپذيري از آنها و نيز 

  .هاي مسلماناني اپرا، نمايش و موسيقي غربيها در نوشته گزارشهايي درباره
ي گزارشهاي مسلمانان  تماعي ـ دربارهاحوال شخصي و امور اج :فصل يازدهم •

اي عادات غربيها مانند تراشيدن ريش، چگونگي استحمام، لباس زنان و ي پاره درباره
  .مردان، اختالط زنان و مردان و آزادي زنان
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هاي شكلي و محتوايي كتاب افكنده شود، شايد بتوان در قالب اگر نگاهي كلي به جنبه
ثبت و بررسي متونمواردي را به شرح زير به عنوان نقاط ممحورهاي مورد نظر شوراي 
  . دنكات قابل تأمل كتاب برشمر

  هاي مثبت شكلي و محتوايي كتابجنبه
كرده روان و رسا بودن زبان ترجمه كتاب براي مخاطب دانشگاهي و تحصيل •
كتاب، قلم آن طرح جلد  ي و، صحافيآراي ، صفحهينگار حروفافزون بر مناسب بودن  ـ

نيز در نگاهي كلي، با توجه به پيشينه مترجم محترم، در غايت رواني و رسائي است و 
ترين مطالب هم با قلمي قابل فهم براي مخاطب دانشگاهي و فرهنگي نگاشته پيچيده

گرچه براي نوشتن اين مختصر، متن فارسي با متن انگليسي كتاب مقايسه . شده است
بندي كتاب ترجمه كامل متن اصلي است و پايتوان حدس زد كه نشده است، ولي مي

قواعد ويرايش و نگارش فارسي هم در كتاب به . امانتدارانه به متن اصلي حفظ شده است
 . خوبي رعايت شده است

موضوع كتاب و روش تحقيق به كار رفته براي  انسجام و نوآورانه بودن كتاب ـ •
هاي كتاب در نوع خود بديع و تهتوان نوآورانه ناميد و همچنين يافتدوين آن را مي

نوآورانه است و كتاب با انسجامي ستودني مطالب خود را در فصول مختلف مطرح كرده 
  . است
با وجود  به كار گرفته شدن مناسب اصطالحات تخصصي در سراسر كتاب ـ •

اي چند لغزش كه در بخش بعد به آنها اشاره خواهد شد، كتاب به خوبي و به گونه
اي دانشجويان تاريخ اصطالحات تخصصي تاريخي و تمدني را به كار گرفته آموزنده بر

اي قابل توجه از توانند با گستردهي كتاب مي ها با مطالعهو دانشجويان اين رشته. است
 .اين اصطالحات آشنا شوند

با  تأكيد بر اين كه اين كتاب يك متن درسي نيست و  جامعيت نسبي كتاب ـ •
امعيت آن متناسب با هدف درس اظهار نظر كرد، بايد گفت كتاب در توان در باره جنمي

محور اصلي مورد نظر خود يعني واكاوي ابعاد مختلف نخستين مواجهه مسلمانان با اروپا 
كوشيده است نگاهي جامع داشته باشد؛ چه، پس از فصل اول و دوم كه حالت مقدمي 

، دستگاه قضاء، علوم، فرهنگ و امور ي زبان، ارتباطات، دين، اقتصاد، دولت دارد مسأله
البته قلمرو اصلي مورد توجه . اجتماعي را در فصولي مجزا مورد بررسي قرار داده است
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هاي مربوط به ديگر قلمروهاي حكومتي مانند مؤلف، خالفت عثماني است و داده
  .گوركانيان هند و صفويه اندك است

چاپ نخستكتاب به   ف آن ـروزآمد بودن منابع كتاب متناسب با زمان تألي •
هاي كتاب را متناسب با زمان چاپ آن بوده است و داده. م1981زبان اصلي در سال 

  . توان كامالً روزآمد وصف كرديعني سي سال پيش مي
گيري مناسب از انبوهي از منابع گوناگون تاريخي، سياسي، فرهنگي و بهره •

مروري بر ارجاعات كتاب،  هر چند كتاب فاقد فهرست منابع است ولي هنري ـ
ي تتبع فراوان مؤلف و واكاوي انبوهي از منابع گوناگون تاريخي، سياسي،  دهنده نشان

دقت متعارف و معهود مستشرقان برجسته را در استنادات و . فرهنگي و هنري است
. توان دليل و شاهد آوردو سراسر كتاب را مي. توان يافتارجاعات در اين كتاب هم مي

ي غرب  ي آگاهيهايي در باره ين اين كتاب از نظر شناساندن منابعي كه در بردارندههمچن
ي مغرب  است بسيار سودمند است و فراتر از اين، فصل مربوط به دانش مسلمانان در باره

تواند براي آگاهي از سير تدوين كتابهاي تاريخي در عصر خالفت مي) فصل پنجم(زمين 
  . عثماني سودمند باشد

  ت قابل تأمل شكلي و محتوايي كتابنكا
گونه كه پيش از اين  همان وجود چند لغزش كوچك در اصطالحات و نامها ـ •

هم ذكر شد، در سراسر كتاب، اصطالحات تخصصي به درستي و به خوبي به كار رفته 
با . خوردي نيز مشكل خاصي به چشم نمياصطالحات تخصص يمعادل سازاست و در 

رسد در چند مورد جزئي زير، لغزشي رخ داده است كه اميد است مياين وجود، به نظر 
شود اين موارد به عنوان نمونه نيست، بلكه به يادآور مي. در چاپهاي بعد اصالح شود

  :توان به عنوان نكات قابل تأمل ذكر كردي مواردي است كه مي احتمال زياد همه
، چنين "رابرت اهل كتون  "ي ، تعبير رايج و يا الاقل داراي سابقه، به جا20ص  
  "رابرت اهل كايتان/ روبرت ": است
: چنين است "پتر مقدس  "، تعبير رايج و يا الاقل داراي سابقه به جاي 20ص  

  "پيتر مكرم"
درگاه  "ترجمه شده است و ظاهراً  "شاهراه شهيدان  "به  "بالط الشهداء"، 31ص  

 .تتر اسمناسب "بارگاه شهيدان   "يا  "شهيدان 
  "سنان": چنين است "سينان  "، تعبير رايج و اصح به جاي 308ص  
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، ينگار حروفبا وجود مناسب بودن  ي شكلي كتاب ـ ي جنبه دو مالحظه در باره •
رسد اين دو نكته را بتوان به عنوان كتاب، به نظر ميطرح جلد ي و ، صحافيآراي صفحه

  : نقيصه متذكر شد
o  2ص ( عنوان كتاب بسيار ريز بودن حروف صفحه ( 
o  عدم وحدت رويه در نقل قولهاي مستقيم از نظر ميزان حاشيه از سمت

در موارد متعددي نقل قولهاي مستقيم داخل متن و با حاشيه يكسان  راست صفحه ـ
و در موارد متعدد ) 367ص : صرفاً به عنوان يك نمونه( با قبل و بعد درج شده است 

. اشيه بيشتر و در پاراگرافي مستقل از متن آمده استديگر نقل  قولهاي مستقيم با ح
بهتر است در اين باره وحدت رويه رعايت شود، مگر اين كه مؤلف خود چنين كرده است 
و مترجم هم پايبند متن اصلي باقي مانده باشد كه در اين صورت بهتر بود مترجم اين 

  .دادنكته را در مقدمه تذكر مي
ا عنواني كه مترجم محترم به جاي عنوان اصلي عدم انطباق محتواي كتاب ب •

در باره انطباق محتواي اثر با فهرست مطالب آن  براي كتاب به كارگرفته است ـ
مشكلي وجود ندارد، ولي در باره انطباق محتواي كتاب با عنوان آن، آن چه از اين عنوان 

غرب زمين است و كند، گزارشي در باره حضور نخستين مسلمانان در مبه ذهن تبادر مي
هاي باره باشد، در باره نخستين مواجهه حال آن كه كتاب بيش از آن كه در اين

مسلمانان با غرب هر چند در قالب حضور غربيان و آثار تمدني آنها در سرزمينهاي 
 The Muslimرسد عنوان اصلي كتاب يعني لذا به نظر مي. اسالمي است

Discovery of Europe  كشف  "آن را به صورت  413در ص كه مترجم خود
ترجمه كرده است عنواني رسا، گويا و منطبق با محتواي  " اروپا از سوي مسلمانان

  . دادگزيد و آن را تغيير نميكتاب است و اي كاش مؤلف همان عنوان اصلي را برمي
در بخشي كه با  ـ "ي مؤلف اين كتاب در باره"عدم انطباق محتوا و عنوان   •

در ص  "پيوستهاي مترجم  "به عنوان بخش اول  "ي مؤلف اين كتاب ر بارهد "عنوان 
مربوط به  215و  214آمده است، بخش عمده مطالب يعني مطالب ص  216تا  213

توان جز با گزارشهايي است كه از اين كتاب در نشريات مختلف چاپ شده است و نمي
كه اين مطالب با عنواني  مسامحه آن را مربوط به معرف مؤلف شمرد و سزاوار بود

 . آورده شود "در بارة اين كتاب  "مستقل مثل 
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هر چند در  گيري كتاب ـي نقد در بخش نتيجه ي شايسته وجود چند گزاره •

هاي فلسفي وجود گيرياين كتاب با توجه به موضوع آن، مجال زيادي براي ابراز جهت
حوال شخصي و امور اجتماعي در ندارد و در مسائل اخالقي نيز حتي مطالب مربوط به ا

ي نقد به  گيري كتاب اين جمالت شايستهولي در بخش نتيجه. ، بدآموزي ندارد11فصل 
  :رسدنظر مي

ي  شود، وجه مشخصهزماني، كه هيچ چيز واقعاً عوض نمياحساس بي: 369ص  •
زمانها و ي  ي همه هايشان در بارهي اروپا و در واقع نوشته هاي مسلمانان در بارهنوشته

  . مكانهاست
. رسدهاي مسلمانان دور از انصاف به نظر ميي نوشته ي همه اين داوري عام در باره

ي تغيير و تحول در بسياري از آثار تاريخي مسلمانان مشهود است و چه بسا  انديشه
شايد . ها با عنوان طبقات را هم بايد محصول اين نگاه شمردنامهاي از زندگينگارش گونه

ي غرب اغلب بدون  هاي مسلمانان در بارهين برداشت مؤلف قابل قبول باشد كه نوشتها
زماني به معناي آن كه هيچ چيز ترديد احساس بيتغيير بوده است ولي عامل آن بي

نيازي مسلمانان ي آن را در مسائلي مانند احساس بي كند نيست و ريشهواقعاً تغيير نمي
 . دن آنها بايد جستجو كردنسبت به غرب و يا كافر شمر

  
با پيشروي سپاهيان مسلمانان عرب و رسيدنشان به تمدنهايي به : 374ص  •

. گوني اروپا و هند و چين، دنياي اسالم هم به اكتشافاتي نائل آمد دورافتادگي و به گونه
با دستيابي به دانش يوناني و تا حد كمتري ايراني در قرون اوليه اسالم، رنسانس خويش 

اما اينوقايع همزمان نبود و با سست شدن قيد و بندهاي الهيات همراه . هم داشترا 
ي  ي اسالم پايان يافته و ضد حمله رنسانس اسالم زماني اتفاق افتاد كه توسعه. نشد

نشيني الزم بود تا مسلمانان حاضر قرنها شكست و عقب. ... مسيحيت آغاز گشته بود
يش در آن را تغيير بدهند و با حالتي جز تحقير به شوند اين ديد از جهان وجايگاه خو

  . غرب مسيحي بنگرند
ي رنسانس به مفهوم نوزائي داراي يك  با فرض صحت ترجمه اين جمله، بايد گفت واژه

پيوند . بار ايجابي است و الزاماً با سست شدن قيد و بندهاي الهيات پيوند نخورده است
ي اسالم و  الهيات و پايان يافتن توسعهزدن رنسانس با سست شدن قيد و بندهاي 

تواند اين ايهام و حتي داللت را داشته باشد كه نشيني و شكست مسلمانان ميعقب
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تواند ي اسالم با رنسانس و زايش تمدني ناسازگار است و يا الاقل مي گويي توسعه
ومي كه حكايتگر اين نكته باشد كه مؤلف محترم مفهوم رنسانس را دقيقاً به همان مفه

رود و بدون توجه به تفاوتهاي فراوان شرق اسالمي و مغرب زمين به در غرب به كار مي
  . كار برده است

اسالم از زمان ظهورش در عربستان در قرن هفتم، درگير كشمكشي تقريباً : 375ص  •
دائمي با مسيحيت بود، در فتوحات اوليه و فتوحات مجدد مسيحيان، در جهاد و در 

  .در پيشروي عثماني و در توسعة اروپاجنگ صليبي، 
هاي قرآني نگاهي مثبت به مسيحيت را آموزه. رسداين سخن نيز قابل دفاع به نظر نمي

ي مسلمانان با مسيحيان داخل  نوع رابطه. دهدالاقل در مقايسه با يهوديان نشان مي
مكش ي عربستان و به ويژه مسيحيان حبشه بيش از آن كه حكايتگر كش شبه جزيره
 .ي صميمانه است ي كشش و جاذبه و محبت و رابطه دهندهباشد نشان

رسد بهتر آن بود كه در اين به نظر مي وجود چند عبارت گنگ در متن كتاب ـ •
  :تر و يا همراه با توضيح در پاورقي باشدچند مورد اندك، ترجمه روان

تر از آن بودند كه بر ادراكات و هندوها و بوداييهاي آسيا دور از دسترس: 218ص  •
  . معاني جوامع اسالمي خاورميانه و مديترانه تأثير چنداني بگذارند

 ....افزوده بر اين، هجوم مغول : 281ص  •
شد از اروپا جدا از تسليحات و دريانوردي، در هنر مفيد ديگري هم مي: 288ص  •

 . دانش پزشكي: چشم كمك داشت
 .ايي وقف شناخته شدن اين كتابخانه را مجاز ندانستدر فتو... مفتي اعظم : 304ص  •
  .....1798اوت   29ماه فراكتيدور سال ششم، مطابق با 12روز  •
  

  بندي و چند پيشنهادجمع
اين كتاب يك متن درسي نيست اما به دليل اهميت محتواي آن شايسته است كه 

محتواي اين . ردي آن را به عنوان يك متن كمك درسي به دانشجويان توصيه ك مطالعه
يبرخي  كتاب، صرف نظر از گرايشهاي سياسي مؤلف آن و با وجود تأمالتي كه در باره

هاي آن وجود دارد و مهمترين آنها در بخش قبل ذكر شد، رويكردي منفي نسبت گزاره
توان آن را از اين جنبه، داراي ابعاد به ارزشهاي اسالمي و باورهاي ديني ندارد و نمي

با توجه به موضوع كتاب، روشن است كه محتواي اين اثر ناظر به نظام  .مخرب شمرد
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اي كه از سوي مترجم به جمهوري اسالمي نيست و جز يك مورد آن هم در مصاحبه
عنوان پيوست به كتاب افزوده شده است مطلبي در باره جمهوري اسالمي در كتاب 

اسط جنگ تحميلي صورت مطلب مذكور در مصاحبه هم كه ظاهراً در او. وجود ندارد
ي اظهارنظري نفياً يا اثباتاً در باره  گرفته در باره طوالني شدن جنگ است و دربردارنده

در مقابل، كتاب به ويژه از اين نظر نشان دادن روش پژوهش . جمهوري اسالمي نيست
كتاب همچنين اين نگاه . تواند كتابي سازنده به شمار روددر موضوعاتي از اين دست مي

متداول را كه مسلمانان تا پيش از دوران معاصر در جهل كامل نسبت به غرب به 
دهد كه همواره آگاهيهايي هر چند ناقص در باره كند و نشان ميبردند نفي ميسرمي

 . غرب در منابع اسالمي وجود داشته است
اي بعدي توان و نبايد انتظار داشت كه چاپهبا توجه به متن درسي نبودن اين كتاب، نمي

رسد كتاب مطابق استانداردها و معيارهاي متون درسي به چاپ برسد، ولي به نظر مي
اگر اصالحات جزئي پيشنهادي زير از سوي مترجم و يا ناشر در چاپهاي بعد در نظر 
گرفته شود، بر ضريب سودمندي اين كتاب براي كليه دروسي كه به شكلي روابط 

  : ند، افزوده خواهد شدتاريخي شرق و غرب را مد نظر دار
ي نقاط تماس سرزمينهاي اسالمي با مغرب زمين در اداور  افزودن چند نقشه در باره •

  .مختلف تاريخ
 .بندي فصول به پايان هر يك از فصلهاافزودن جمع •
ي آنها محوربندي فصول كتاب در  ي فهرست تفصيلي براي كتاب كه الزمه تهيه •

  .متن است ي صفحات و بدون دست بردن در حاشيه
  .رعايت وحدت رويه در چگونگي نقل قولهاي مستقيم •
 .ي عنوان كتاب ي بزرگتر در صفحه استفاده از حروف با اندازه •
ـ  214صص ( "ي مؤلف اين كتاب در باره"تفكيك بخش عمده مطالب ذيل عنوان  •

 ."در بارة اين كتاب"و قرار دادن آن ذيل عنواني مستقل مثل ) 215
عبارت گنگ كتاب كه در بند قبل به آن اشاره شد با عبارات جا به جا كردن  •

 .تر روشن
  

    





 
  
  
  
  

  »تاريخ بيداري ايرانيان«
  

  نظام االسالم كرماني : نويسنده
  لوحكتاب آگاه با همكاري انتشارات : ناشر

  1375 :سال نشر
  اول :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  1400:  تعداد صفحات
  
  ـ مشخصات اثر1

جلد، به قلم ناظم االسالم كرماني، به اهتمام علي اكبر سعيدي  2تاريخ بيداري ايرانيان 
صفحه با فهارس،  1400سيرجاني، ناشر كتاب آگاه با همكاري انتشارات لوح در حدود 

  ...مقدمه و 
  نويسنده اثر ابعاد و ويژگيهاي شخصيتي و سياسي اوـ 2
  ـ ميرزا محمد كرماني1ـ2
  ـ ملقب به نظام االسالم2ـ2
ـ از نويسندگان و مورخان بزرگ انقالب مشروطيت است و اثر وي از منابع مهم 3ـ2

  .آيد تاريخ انقالب مشروطه بشمار مي
  .مشروطه بوده استاي از حوادث انقالب  ـ نويسنده ناظر و شاهد بخش عمده4ـ2
  ـ داراي رويكردي تجددگراست5ـ2
  .ـ عالقه مند به انديشه اتحاد اسالم بوده است6ـ2
  ـ از مريدان و عالقه مندان سيدجمال الدين اسد آبادي بوده7ـ2
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ـ از هواداران آيت اهللا سيد محمد طباطبايي و از دوستان آقاي سيد محمد صادق 8ـ2
  .يي استطباطبايي فرزند آيت اهللا طباطبا

اين مدرسه توسط . در عصر مشروطه بود» اسالم«ـ مدير مدرسه جديد التأسيس 9ـ 2
آقا سيد محمد طباطبايي به . آيت اهللا سيد محمد طباطبايي به سبك نوين ايجاد شد

عنوان يكي از پيشكسوتان بزرگ روحانيت از اركان مهم انقالب مشروطيت بودند، يكي 
وهايش در جهت ايجاد روشنگري و باالبردن سطح از اقدامات وي و از جمله آرز

اي جديد به سبك نوين بوده او اين مدرسه را  هاي اجتماعي مردم تأسيس مدرسه آگاهي
به سياق نو و به نام اسالم تأسيس نمود و فرزند خويش سيد محمد صادق طباطبايي را 

سيد . نمود كه در روحانيون طرفدار مشروطه بود به عنوان مدير آن مدرسه انتخاب
محمد صادق نيز بواسطه دوستي كه با ميرزا محمد كرماني داشت وي را به عنوان ناظم 
مدرسه اسالم انتخاب كرد و سپس لقب ناظم االسالم را نيز براي او دريافت نمود و ميرزا 

  .محمد كرماني به عنوان ناظم االسالم اشتهار پيدا كرد
است وي تالش نموده با گردآوري  مصحح اثر، علي اكبر سعيدي سيرجاني 10ـ2

ها و مدارك چاپ نشده ميرزا محمد كرماني در تاريخ بيداري ايرانيان، چاپي  يادداشت
هاي كرماني ارائه دهد و نواقص و معايب چاپ قبلي  كامل و جامع از مجموعه يادداشت

ت صفحه به دس 1400اثر را بر طرف كند و اين مجموعه را در دو مجلد در كل بيش از 
  .چاپ سپرده است

  ـ محتواي جلد نخست و ويژگيهاي آن3
مقدمات اثر مشتمل بر يادداشت مصحح علي اكبر سعيدي سيرجاني و سپس مقدمه 

در 1332سيدمحمد هاشمي كرماني در شرح حال ميرزا محمد كرماني است كه در سال 
با محتواي مقدمه مؤلف . مقدمه چاپ اول كتاب تاريخ بيداري ايرانيان نوشته شده است
اي از روشنفكران متجدد و  اصالح كتاب و شرح حال نگارنده ميرزا محمد كرماني و عده

مشروطه خواه كرمان نظير ميرزا اقاخان كرماني، شيخ احمد روحي و شيخ جعفركرماني، 
حاج آقاي يحيي كرماني و شرح قتل شيخ احمد روحي، ميرزا آقا خان و خيرالملك آغاز 

اي كه در  ترين حادثه اقعه رژي و جنبش تنباكو به عنوان مهمشود و سپس به و مي
در واقع فتح باب بررسي انقالب مشروطه را با . بيداري ايرانيان نقش داشته پرداخته است

جنبش رژي و قيام تنباكو دانسته و اسناد و مدارك مهمي در اين مورد ارائه داده، 
افات عالمي بزرگ، شيرازي، آشتياني، تلگرافات و مكتوبات شهرها و مناطق مختلف، تلگر
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الدين اسد آبادي، و مكاتبات آنها با نصرالدين شاه از جمله اين اسناد مهم  سيد جمال
هاي مخفي تا زمان صدور  سپس مؤلف حوادث انقالب مشروطه را با تشكيل انجمن. است

  .ه استانقالب مشروطه بوسيله مظفرالدين شاه را در سه كتاب شرح و ثبت و ضبط نمود
تشكيل انجمن مخفي، جلسات، در حاالت محمدعلي ميرزا، تحصن تجار در : كتاب اول

، عمارت 1323زاويه مقدسه، اليه انجمن مخفي، شروع انقالب، واقعه كرماني در سال 
  .بانك يا مدرسه چال

شود و تا نيمه  آغاز مي 1324با واقعه مجد شاه و مهاجرت صغري در سال : كتاب دوم
الدوله صدر اعظم و مظفرالدين شاه در مقابله با  كه عمدتاً با اقدامات عين 124سال 

انقالبيون پرداخته و شرح اقدامات آنان عليه رجال و آزاديخواهان و مشروطه طلبان را با 
  .آزادي شيخ يحيي به پايان آورده است

علما هاي عين الدوله، ماجراي كشته شدن سيد عبدالحميد، اجتماع  نقشه: كتاب سوم
ي نمايندگان  درمسجدجامع و مهاجرت كبري، تحصن در سفارت خانه انگليس، مذاكره

باصدر اعظم، صدور دستخط مشروطيت توسط شاه، جشن و بازگشت مهاجرين، تشكيل 
اولين مجلس در مدرسه نظاميه، بار عام مظفري و علت تأسيس و تشكيل مجلس در 

  .رسد ين شاه به اتمام ميهيجدهم شعبان و فهرست وقايع سلطنت مظفرالد
  
  ـ محتواي جلد دوم4

جلد دوم كتاب تاريخ بيداري مشتمل بر دو كتاب، و ضمائم و چندين تلگراف پراكنده 
  .است

كتاب چهارم، بدعت استقراض و قرارداد وام از روس و انگليس و انتقادات از اين قرارداد 
ين نظام نامه مجلس، شرح هاي مجلس، مسأله تدو ها، نطق شود، صدور شبنامه آغاز مي

تأسيس بانك ملي، و تلگرافات ايرانيان در اين باب، ورود وليعهد محمدعلي به تهران، 
هاي آزاديخواهاني نظير تقي زاد و  نگراني مجلس و آزاديخواهان از انكار وليعهد، نطق

هراتي درباره نظام نامه مجلس، ماجراي بيماري و فوت مظفرالدين شاه و سلطنت 
لي شاه و نطق وي، برخورد شاه در جشن تاجگذاري با وكال و نمايندگان مجلس محمدع

و وقايع ماه ذي الحجه و وقايع ماه محرم و صفر و بر هم خوردن اوضاع و اقدامات 
محمدعلي شاه در بسيج نيرو عليه مجلس و مردم، و سران مشروطه خواه و در نتيجه 
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خواهان و علل رويگرداني مردم، حوادث مسأله به توپ بستن مجلس و قلع و قمع آزادي
  1326ماههاي سال 

ها عليه قزاق  با اخباري از اقدامات بختياري 1327كتاب پنجم، باشرح وقايع محرم سال 
شود  و اعتراضات و تلگرافات علما، و مردم و خبر شهرهاي تبريز، خراسان، رشت آغاز مي

هان و مجاهدان عليه استبداد خوا هاي مشروطه و با ذكر حوادث و اتفاقات و كشاكش
محمد علي شاه تا ورود سپاهيان مجاهدان و قشون مختلف آزاديخواهان به تهران و فرار 
محمدعلي شاه و اعاده مشروطيت و انتخاب احمد شاه به عنوان شاه جديد در مجلس 

 1327شود پايان بخش اين مجلد حواث و وقايع ماه رجب سال  عالي بهارستان ختم مي
با صدور دستخط احمد شاه درباره شروع انتخابات و شرح اعالن حفظ نظم شهر هـ ق 

تهران، برگزاري مراسم سالم خلع سالح مجاهدان، اعالن انتخابات و تشكيل انجمن قطار 
نوري و با ماجراي محاكمه و داد زدن ... ا و موضوع دستگيري و استنطاق از شيخ فضل

االسالم در انتهاي  هايت برخي مدارك و اسناد نظامرسد، در ن به اتمام مي... ا شيخ فضل
  .اين مجلد تحت عنوان ضمائم و ملحقات و تلگرافات پراكنده آمده است

  
  ـ ويژگيهاي تاريخ نگاري ناظم االسالم كرماني5
ـ نظام االسالم از حيث تاريخ نگاري نگرشي نو و متجددانه به تاريخ دارد و تاريخ 1ـ5

  .گيرد نتقاد مينگاري سنتي را به باد ا
ها و حوادث معطوف به نهضت  هاي مردم در جريان ـ او تكاپوهاي روشنفكران و توده2ـ5

  .مشروطه خواهي را تاريخ بيداري ايرانيان قلمداد نموده است
ـ معتقد است كه كتاب خويش را بر اساس روش تاريخ نگاران اروپايي به نگارش 3ـ 5

كه بر سبك مورخين اروپ كتابي در «بوده تا  درآورده است و پيوسته در اين انديشه
  .بنگارد» تاريخ ايران

ـ تاريخ نگاري او متأثر از آثار مورخاني چون ميرزا آقاخان كرماني،  ذوالملك فروغي، 4ـ5
ادوارد برون، تاريخ آبي و برخي آثار تاريخي مورخين خارجي بود كه تا زمان وي ترجمه 

  .آثار توجه داشته و از آنها بهره برده است شده است و در متن كتاب خوب به اين
ـ هسته اساسي تاريخ نگاري ناظم االسالم در بررسي تاريخ بيداري ايرانيان براي 5ـ5

هاي اين بيداري و شناخت تكاپوهاي روشنفكران، علماء روحانيون  عوامل و زمينه
... ي و هاي مخف آزدايخواه، جنبش تنباكو، مدارس و مؤسسات آموزشي جديد، انجمن
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ضمن بررسي موضوعات و مباحث مؤثر در بيداري ايرانيان و بروز افكار . بوده است
آزاديخواهانه به بيان رويدادهاي تاريخ و حوادث مرتبط با اين براساس تاريخ وقوع 

  .پردازد رويدادها مي
ـ درذكر رويدادها و حوادث سه عنصر اساسي هسته نگارش و ثبت حوادث تاريخ 6ـ5

دهد، نگارش براساس روز وقوع حوادث، تقسيم  ري ناظم االسالم را تشكيل ميعصر بيدا
حوادث تاريخي براساس ماههاي قمري و بررسي و بيان حوادث انقالب مشروطيت به 

بنابراين ناظم االسالم بعد از بيان مقدمه طوالني كه در واقع واكاوي . ترتيب سنوات
ه و مؤثر در بيداري ايرانيان محسوب هاي انقالب مشروطيت و از عوامل عمد زمينه
تا رجب سال  1322شوند به بيان واقع نگاري حوادث انقالب مشروطيت از سال  مي

البته گويا حوادث سالهاي بعد بوسيله ناظم االسالم نگاشته شده . پرداخته است 1327
ولي تاكنون از آنها اثري بدست نيامده است و مطالب او با حوادث اين سال بصورت 

  .يابد ناتمام پايان مي
  
  ـ اهميت، مزايا و جايگاه تاريخ نگاري ناظم االسالم و تاريخ بيداري6
هاي دست اول از جريان حوادث انقالب مشروطيت كه  ـ ثبت و ضبط اخبار و آگاهي1ـ6

  .مورخ به چشم خويش ديده و با گوش خود شنيده است
  مشروطه بويژه در تهرانـ بيان مذاكرات سياسي و گفتگوهاي رهبران سياسي 2ـ6
  هاي درجه اول درباره سيدمحمدطباطبايي از رهبران بزرگ ـ بيان آگاهي3ـ6
ـ بيان تلگرافات و مكاتبات ميان شاه و درباريان با علماي طراز اول و مهاجرين در 4ـ6

  هاي انقالب مشروطه جريان مهاجرت
  گويي و متعلق نويسيـ سادگي و رواني اثر تاريخ نگاري و دوري از غلو، اغراق 5ـ6
  ـ صداقت نويسنده در نوشتن حوادث و مقرون بودن به حقيقت در بسياري ازموارد6ـ6
  ـ مستند بودن كار نويسنده7ـ6
هاي مجتهدين و علماي بزرگ، ميرزاي شيرازي، آيت اهللا آشتياني،  ـ ذكر نامه8ـ6

  ...و سيدجمال الدين اسد آبادي، سيد محمد طباطبايي و آيت اهللا بهبهاني 
ـ ارائه آگاهيهاي دست اول از ميرزا آقاخان كرماني، شيخ احمد روحي، خيبرالملك، 9ـ6

سيد جمال و سيد محمد صادق طباطبايي و ساير رجال مشروطه خواه كه با آنان 
  .آشنايي نزديك داشته است
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ـ نگارش شرح احوال بسياري از رجال مشروطه خواه و مستبد و علما و 10ـ6
اهدين و آزاديخواهان، شاهزادگان، امراء و حكام شهرهاي مختلف در روشنفكران، مج

  .جريان جنبش مشروطه خواهي
هاي مخفي و  ـ مؤلف تاريخ بيداري با بسياري از احزاب، جريانهاي سياسي، انجمن11ـ6

هاي مهمي در اينباره ارائه  محافل و نهادهاي مختلف مرتبط بوده و اخبار و يادداشت
  .كرده است

ذكر تلگرافات متعدد كه نشان دهنده اهميت وافر آن در ايجاد ارتباط ميان ـ 12ـ6
انقالبيون و مستبدين و تأثير اين پديده نوين در نهضت مشروطه خواهي در خالل 
حوادث مهم اين كتاب هويدا است و صورت بسياري از تلگرافات عصر مشروطه را بيان 

  .نموده است
حدود يكصد تصوير از رجال، آزاديخواهان مشروطه  ـ در خالل كتاب تاريخ بيداري13ـ6

هاي مختلف اين عهد كه خود تاريخي به روايت  طلبان، علماء، شاهزادگان و شخصيت
  .تصوير است فراهم آمده است

ـ تاريخ بيداري به تصريح خود نويسنده شرح حاالت نويسنده و شرح احوال مردي 14ـ6
  .مدل و همراه بوده و يا با آن مخالف بوده استاست كه ميرزا محمد كرماني يا با آنان ه

  
  ـ معايب و اشكاالت تاريخ بيداري و تاريخ نگاري ناظم االسالم7
ـ ميرزا محمد كرماني علي رغم انتقادات جدي كه بر تاريخ نگاري سنتي و سبك و 1ـ7

پردازد، در خالل بيان حوادث و  سياق آنان دارد و به مذمت تملق، مداحه سردي مي
شود  اي ديگر مي رجال متجدد و روشنفكر خود نيز امير مداحه گويي به شيوه نقش

چنانكه در ستايش ميرزا آقاخان كرماني، ميرزا ملكم خان، سپهساالر و بسياري ديگر از 
  .مشروطه طلبان خود اسير چنين نگرشي است

سنت و  ـ هر چند نگرش او به تاريخ و تاريخ نگاري متجددانه است اما تفاوت ميان2ـ7
مشروطه و مشروطه خواهان را   تجدد و مشروطيت و اسالم را بدرستي درك نكرده

بخشد و منادي مقدس مشروطه، قانون و آزادي است و نگاه انتقادي چنداني  تقدس مي
  .به اين مسائل ندارد
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بخشد  ـ به عالوه وي نه تنها مشروطه ومشروطه طلبان و تجدد خواهان را تقدس مي3ـ7

كند بلكه بصورتي يك جانبه مخالفان نظام مشروطه وتفكر مشروطه  يو ستايش م
  .دهد رحمانه قرار مي سر مورد تاخت و تاز بي خواهي را سربه

اي از مطالب به ويژه مجلدات نخست مدتي پس از حوادث مشروطه  ـ بخش عمده4ـ7
نده بطور نوشته شده و به احتمال بسيار بخاطر گذشت ايام به اندازه آگاهيهاي كه نويس

  .ارزش تاريخي ندارند. مستقيم و در حوادث بعدي ارائه نمود
هاي مخفي و جلسات آنان در كتاب تاريخ بيداري بسيار برجسته  ـ نقش انجمن5ـ7

نشان داده شده بطوري آنان را از عوامل اصلي تحوالت مشروطه خواهي و تجدد طلبي 
  .داشته است

قاجاري است و به نحوي تنفر بومي  ـ نگرش عمومي ميرزا محمد كرماني ضد6ـ7
نويسنده از حادثه كرمان درعصر آقا محمدخان، كشته شدن ناصرالدين شاه بدست ميرزا 

  .رضاي كرماني آشكار است
ـ ارتباط و درستي نزديك او با سيد محمد صادق طباطبايي فرزند آقا سيد محمد 7ـ7

سختانه با معارضان مشروطه طباطبايي و همسويي با تجدد گرايان او را به مخالفت سر
  .خواهي سوق داده است

ـ بروز تمايالت بومي وي در حمايت و ستايش از نخبگان كرماني و بيان پررنگ 8ـ7
نقش آنان در انقالب مشروطيت نمايان است و از سوي ديگر داراي تمايالت به شيخيه 

  .كرمان است
حوادث تاريخي در پيش  ـ اصوالً ناظم االسالم اسلوب واحدي در بيان و تحليل9ـ7

هاي متفاوت در بيان حوادث و فقدان  پراكندگي روشي و اتخاذ شيوه. نگرفته است
پيوستگي ميان حوادث تاريخي از نقاط ضعف عمده تاريخ بيداري ايرانيان است البته اين 
امر ناشي از تحوالت، گرفتاريهاو حاالت متفاوت روحي نويسنده در جريان تحوالت 

  .طيت بوده استانقالب مشرو
ها استوار است و اين امر  اي از اخبار و آگاهيهاي نويسنده بر شنيده ـ بخش عمده10ـ7

باعث بروز تعارضات مختلفي در مورد حوادث و اخبار انقالب مشروطه در كتاب ناظم 
  .االسالم شده است
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ـ تكيه بر مسموعات باعث شده كه بسياري از شايعات غير واقعي در نوشتار 11ـ7
لذا اخبار صادق و كاذب و شايعات . ويسنده كه خود گاه به رد آنان پرداخته است شدهن

  .متداول در ميان مردم آن روز به نگارش درآورده است
ـ مؤلف تاريخ بيداري در خيلي از موارد قادر نبوده بخاطر تحوالت سريع دست به 12ـ7

موده و ذكر آنها را مقرون نگارش حقايق بزند و در مواردي از بيان حقايق چشم پوشي ن
  . دانسته به صالح نمي
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  :تاريخ اسالم كمبريج كتابي است كه در دو جلد با عنوان
The Cambrige history of Islam زير نظر سه تن از خاورشناسان برجسته :

ي شماري از محققان و  لمبتون و برنارد لوئيس و بوسيله. س.ك.هولت، ان.ام.پي
اين اثر در . پژوهشگران در دانشگاه كمبريج تأليف و به زبان انگليسي منتشر شده است

در (بخش  اي از مقاالت كوتاه و بلند كه در قالب اي است از مجموعه حقيقت فراهم آمده
هرچند نويسندگان هر فصل در . تدوين شده است)فصل 45(و فصل ) كل هشت بخش

اند اما صاحبان مقاله در  جلد دوم بدقت و صراحت در فهرست و نه در متن مشخص شده
جلد نخست كه به مباحث مربوط به ظهور اسالم و گسترش آن در سرزمينهاي مركزي 

رود، اين جلد نوشته  احتمال مي. اند معرفي نشده اختصاص دارد،) حجاز، ايران و تركيه(
  .لمبتون و لوئيس باشد: هولت و دو همكار وي

آيد، عضو هيئت  دكتر تيمور قادري و آنگونه كه از صفحه عنوان بدست مي: مترجم كتاب
علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان است كه هر چند در زبان انگليسي مهارت دارد اما 

اين نكته از دو مقدمه . حوزه تاريخ اسالم صاحب تخصص و نظر باشدرسد در  بنظر نمي
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وي بر جلد نخست هويدا است و هم اين كه در سرتاسر كتاب، جايي به نقد ديدگاههاي 
) ع(نويسندگان نپرداخته بلكه نقد جلد نخست را به استادي از دانشگاه امام حسين 

نقدي «در چهل و نه صفحه زير عنوان دكتر نوروز اكبري زادگان اين كار را . سپرده است
انجام داده و » تا امويان در تاريخ اسام كمبريج) ص(بر تاريخ تحوالت عصر پيامبر 
اين نقد اگر چه مفيد و تا حدودي ستودني است ليكن . پيوست جلد نخست كرده است

نقد بهتر آن بود كه هر مطلب را در جاي خود . چنان كه بايد و شايد مفيد فايده نباشد
آورد تا خواننده به موقع  كرد و در پاورقي همان صفحه و الاقل در پايان هر فصل مي مي

مراجعه به پيوست، آن هم بدون هر گونه آدرسي در . شد از خطاي نويسنده آگاه مي
  .دهد متن، كار دشواري است كه اثر مورد نظر خود را از دست مي

لمي و پژوهشي غرب تدوين و منتشر اين كتاب كه در راستاي اهدف ويژه مراكز ع* 
شده، تاريخ اسالم را از ابتداي ظهور با گذري به عربستان پيش از بعثت تاعصر حاضر به 

هر چند تاريخ سياسي . دهد اختصار و صد البته به نحو گزينشي مورد توجه قرار مي
ديگر از اسالم بر سرتاسر اين اثر نسبتاً مختصر سايه انداخته ليكن مباحث و موضوعات 

هاي فرهنگي و تمدني، اقتصادي در اجتماعي هم از نظر مؤلفان و محققان  جمله حوزه
طي هشت فصل به ) 2104تا  1519از صفحه : هشتم(دور نمانده بلكه در بخش پاياني 

اين موضوعات و خصوصاً نقش اسالم و مسلمانان در گسترش تمدن بشري و بويژه تأثير 
اند كه به لحاظ روش و  ن مغرب زمين مطالبي را بيان كردهتمدن و علوم اسالمي در تمد

  .شود غرض در راستاي سياست عمومي خاورشناسان ارزيابي مي
توالي زماني حوادث و گذر اعصار و قرون عامل عمده در تدوين اين اثر است اما مؤلفان *

ن ضمن پايبندي استوار به اين معيار، مطالب كتاب راحسب مناطق جغرافيايي همچو
ها و خاندانهاي حكومتگر  و نيز بر پايه سلسله... حجاز، ايران، تركيه، هند، شمال آفريقا و 

  .اند هم تنظيم كرده
هم به لحاظ تاريخي و زماني، و هم به لحاظ : نظر به محدوده گسترده مباحث

جغرافيايي، و نيز موضوعات و مباحث پراكنده سياسي، فرهنگي، تمدني، اقتصادي و 
گيرد،  و به تعبيري هر آنچه در حوزه تاريخي اسالم از ابتدا تاكنون جاي مي اجتماعي،

چنان كه براي فراهم نمودن اين . قضاوت دقيق از عهده يك يا چند نفر ساخته نباشد
اثر، شمار زيادي از پژوهشگران دست به قلم برده و هر كدام بخشي از مطالب آن را در 

  .اند حوزه تخصصي خود فراهم آورده
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تنظيم مطالب تا حدودي مناسب و البته دقيق است اما تدوين آن در دو جلد بر حسب 
نه بر پايه موضوعي است، نه بر حسب تدوين تاريخي و نه بر : اي استوار نباشد هيچ قاعده

از اين رو حجم زياد جلد دوم . پايه حجم صفحات، و نه بر اساس مناطق جغرافيايي
اي  بهتر آن بود كه در سه جلد هفتصد صفحه. نيستنسبت به جلد نخست قابل توجيه 

  .شد تدوين مي
ناشر در انتخاب حروف و . از نظر حروفچيني و فني هم اين اثر شايسته ستايش نباشد*

فاصله سطور چنان كه بايد سليقه فني به خرج نداده بلكه حروف ضعيف و فاصله كم را 
  .جه خواهد بوداز اين رو خواننده با مشكل موا. انتخاب كرده است

چنين اثري شايسته آن هست كه پديد آورنده . نمايه كلي است و فاقد نمايه موضوعي*
وناشر با صرف وقت و هزينه حوصله بيشتري بخرج دهند و با استخراج يك نمايه 

  .موضوعي، خواننده را به دستيابي درست مطالب كمك كنند
: شده است، بهتر بودفهرست مطالب كلي است و بر حسب بخش و فصل تنظيم *

  .فهرست تفصيلي تهيه شود
اگر از قضاوت در صالحيت مؤلفان درگذريم كه هر كدام در حوزه تخصصي خود دست *

هاي مختصر اما دست كم برخوردار از شيوه تحقيق و تدوين  به نگارش زده و مقاله
اريخ آند، ليكن مترجم ـ چنان كه گذشت ـ تخصص كافي در حوزه ت درست فراهم نموده

بهتر آن بود كه هر مقاله را مترجم متخصص در همان حوزه ترجمه . اسالم را ندارد
كرد يا دست كم نقد و ارزيابي آن را به صاحب نظر متخصص در همان حوزه  مي
  . كاري كه متأسفانه مورد غفلت ناشر و مترجم قرار گرفته است. سپردند مي
گيرد و توسط شمار انبوهي از  در بر ميچنان كه جلد دوم كه مباحث عمده و مهمي را *

در حالي كه به نظر . محققان نوشته شده، هيچ مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است
هم تاريخ اسالم را در سرزمينهاي : رسد اين جلد از جهات مختلف قابل نقد است مي

م گيرد، و هم مباحث مه هاي مختلف از جمله عصر استعمار در بر مي پهناور و دوره
فرهنگي و تمدني، اقتصادي و اجتماعي جهان اسالم را در طول چهارده قرن تاريخ پر 

  .كند فراز ونشيب آن در ميان اقدام و ملل او مذاهب و فرق مختلف بررسي مي
شد تا بر پايه  شايسته بود هر يك از فصول و مباحث به يك نفر از متخصصان سپرده مي

ورد نقد و بررسي قرار گيرد و نقاط مثبت و ضوابط علمي دقيق، درست و منصفانه م
  .منفي آن بدرستي نشان داده شود
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توان از امتيازهاي  شمول وگستردگي، اختصار، و شيوه و روش تحقيق را مي: به هر حال
  : چنان كه موارد زير قابل نقد و توضيح است. قابل ستايش اين اثر دانست

خاورشناسان و مراكز علمي و پژوهشي غرب از هاي  توجه به اهداف، اغراض و انگيزه -1
 مطالعه و اظهار نظر در تاريخ و تعاليم ديني اسالم

چگونگي برخورد و قضاوت آنان در باره وحي و نبوت و تحليل شخصيت و سيره  -2
 هاي مختلف  در حوزه) ص(رسول خدا  

 ) ص(قضاوت غربيان در باب جانشيني رسول خدا  -3
خاير و نابودي فرهنگ و تمدن اسالمي توسط غربيان، بررسي عصر استعمار و غارت ذ -4

مؤلفان در اين اثر اين دوره را به اختصار برگزار كرده و از توجه به آثار مخرب آن 
و بلكه در مواردي خصوصاً در سرزمينهاي عربي با الفاظ مثبت و مفاهيم . اند گريخته

 .گويند ارزشي از آن سخن مي
در » ايران جديد«زير عنوان ) 801 ـ 161ص  1ج (در فصل سوم از بخش چهارم  -5

رسد در صدد تطهير  باب رضاخان و فرزندش قضاوتهاي نادرستي دارند كه به نظر مي
 .اند پهلوي و توجيه سياستهاي خائنانه آن بوده

اين كتاب، پيش از اين توسط مرحوم احمد آرام به فارسي ترجمه و جلد نخست آن با *
ش دانشگاه كمبريج بوسيله انتشارات اميركبير چاپ و پژوه» تاريخ اسالم«عنوان 

  . منتشر شده است
    



 
  
  
  
  

  »منتخب النصوص التاريخيه و الجغرافيه«
  

  نوراهللا كسايي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1377  :سال نشر
  اول :نوبت چاپ

  تهران  :نشرمحل 
  230:  تعداد صفحات

  
اي از متون تاريخي و جغرافي به زبان عربي است كه مولف مرحوم  اين كتاب گزيده

جناب آقاي دكتر نوراهللا كسائي آن را به مثابه كتاب درسي براي دانشجويان كارشناسي 
هاي كتاب  و كارشناسي ارشد رشته تاريخ و تمدن ملل اسالمي، تاليف كرده است متن

كه حجم هر يك از آنها از يك صفحه تا چند صفحه متغير است، در دو بخش كلي متون 
ها به دو دسته متون  كارشناسي و كارشناسي ارشد تقسيم شده است و هريك از بخش

در آغاز هر درس شرح مختصري از زندگي و . شود تاريخي و متون جغرافي تقسيم مي
. ه دانشجويان را با مؤلف متن بيشتر آشنا كندآثار مؤلف، متن به زبان عربي آمده است ك

هاي ديگر با منابع و مĤخذ تاريخي و مورخان تاريخ  گرچه دانشجويان اين رشته در درس
اند اما يادآوري شرح حال مورخان و مؤلفان به زبان عربي معاصر  اسالم آشنايي پيدا كرده

  .كند آنان را با متون عربي معاصر بيشتر آشنا مي
ها متناسب با واحدهاي درسي تنظيم شود به  ترم كوشيده است تا حجم متنمؤلف مح

اي كه نيمي از كتاب براي دو واحد درس متون تاريخي و جغرافي به زبان عربي  گونه
براي كارشناسي و نيم ديگركتاب براي دو واحد همين درس براي دوره كارشناسي ارشد 

گذاري شده است و شماري از   ار حركتدر متن تنها برخي از واژگان دشو. ارائه شود
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فايده . كلمات دشوار در پايان متن و تحت عنوان شرح كلمات به عربي معني شده است
نياز نباشد و از سوي  اين روش آن است كه از يك سو دانشجو از كالس درس و استاد بي

د، هاي سخت كه موجب دلسردي وي شو ديگر دانشجو با حجم انبوهي از كلمات و جمله
  .شود روبرو نمي

ترين زمان تا عصر حاضر تنظيم شده است  هاي انتخاب شده به ترتيب زماني از كهن متن
مولف در ارائه متون . وابتدا متون تاريخي و سپس متون خارجي آورده شده است

كوشيده است تا در البالي نصوص تصويري از شكوه و عظمت فرهنگ اسالمي و ايراني 
. مند سازد و جوانان دانشجو را به آثار و مفاخر فرهنگ خود عالقه را به نمايش بگذارد
هايي در موضوعات ايران باستان، ايران دوره اسالمي و مظاهر تمدن  بدين ترتيب متن

انتخاب شده است ... ، فرمانروايان و)ص(اسالمي و تاريخ صدر اسالم و سيره پيامبر اكرم 
تون كهن عربي به مراجعه مستقيم به منابع تا دانشجويان ضمن تقويت خود در قرائت م

  .دست اول تاريخ اسالم و بي نيازي از منابع مترجم به فارسي، ترغيب شوند
هايي نيز دارد كه اميد است در  كتاب ضمن برخورداري از محاسن فراوان، كاستي

در بررسي . هاي بعدي برطرف شود و دانشجويان و استادان را بيشتر به كار آيد چاپ
هاي مربوط به برخي از  ي تنها كاستي كتاب، نمايه اصطالحات و اعالم و نيز نقشهشكل

همچنين اندكي از اغالط تايپي در كتاب راه يافته است مانند . متون جغرافيايي است
كه صحيح آن  116سطر دوم كه ابتاعه صحيح است يا االحضر در ص  94اتباعه ص 

. كه صحيح آن والاكتم الخبر است 128االخضر است يا وال اكتم الخير در ص 
بندي دقيق و صحيح نيز در مواردي رعايت نشده است كه كار خواندن متن  پاراگراف

در وصف مدائن كه متن يكسره و بدون  83سازد مانند ص  وتدريس را مشكل مي
  .پاراگراف به خواننده عرضه شده است

گير  آن فهم متن را دشوار و وقتاربرد هاي نوشتاري با مناسب نبودن ك گاه نداشتن نشانه
ميان » :«نداشتن  91ص ... كند مثال در عبارت في كتاب البنيان الذي كور قزوين مي

. كند اندازد و الذي را صمت البنيان تصور مي خواننده را به خطا مي» الذي«و » التبيان«
وبه  عنوان الخشاب سفرنامه ناصر خسرو عنواني غلط انداز است 220همچنين در ص 

مولف محترم در . اشتباه نام نويسنده مقاله ديني الخشاب در ابتداي عنوان آمده است
ها و يا اشعاري را از متن اصلي  ها، جمله موارد به ضرورت يا به هدف تلخيص عبارت

حذف كرده است از اين رو ضرورت داشت كه با عالئمي اين موارد حذفي معلوم شود تا 
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ت شود و هم كار متن خواني سهل و روان شود براي نمونه در هم امانت نقل مطالب رعاي
سه بيت شعر از سيره ابن هشام حذف شده است ولي توضيحات ابن هشام  119ص 

ام معبد كه مربوط به اشعار حذف شده است در متن آمده و اين همه  راجع به نسب
  .شود موجب تشويش ذهن خواننده مي

هايي رخ داده است مثالً بر غوث به غلط پشه در بخش شرح كلمات نيز به قدرت خطا
» المفاجأه«كه معني مرجع آن در متن  131يا البداهه در ص  81ترجمه شده است ص 

از حيث محتوا نيز متون انتخاب شده در دو بخش كارشناسي و » اول كل شيء«است نه 
ي متون شود و در موارد ارشد از حيث دشواري تفاوت معناداري مشاهده نمي كارشناسي

رسد در برخي از متون  بنابراين به نظر مي.تر از دوره ارشد است دوره كارشناسي سخت
تر جايگزين شود و براي دوره كارشناسي  هاي ساده كارشناسي تجديد نظر شود و متن

  . ارشد بيشتر متوني انتخاب شود كه ترجمه فارسي آنها در دسترس نيست
    





 
  
  
  
  

  »تاريخ اجتماعي و فرهنگي تهران«
  

  ناصر تكميل همايون : مؤلف
  هاي فرهنگي شهرداري تهران دفتر پژوهش: ناشر

  1385: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  724:  تعداد صفحات
  

  ي شكلي آن  معرفي كتاب و جنبه
صفحه دارد و ظاهراً هر يك از )  212+  272+  240( 724جلدي جمعا  3اين كتاب 

جلد اول . نسخه و در قطع وزيري وارد بازار شده است 3300چاپهاي آن با شمارگان 
گيرد از شش بخش تشكيل شده را در بر مي "از آغاز تا دارالخالفه ناصري"كتاب كه 

تهران از آغاز تا شهر شدن؛ تهران از شهر شدن تا پايتختي؛ تهران، پايتخت ايران : است
. در عصر قاجار؛ جغرافياي انساني تهران؛ فرهنگ و ديانت؛ رجال و مشاهير فرهنگي

و دو فصل تشكيل  "درآمد"بخشهاي يكم تا پنجم ساختاري مشابه دارند و از يك 
و  "نامهانجام"بخشِ كتاب، پايان. فصل دارداند ولي بخش ششم، درآمد و تنها يك  شده

جلد دوم كتاب پنج بخش دارد كه بخشهاي سوم و . در شش موضوع است "هانمايه"
،  "درآمد"چهارم دو فصل و ديگر بخشها سه فصل دارد و بخشهاي جلد دوم افزون بر 

به پايان  "نمايه"و  "نامهانجام"جلد دوم هم با . هم دارند "نويسپي"و  "حاصل سخن"
تهران عهد ناصري، تهران از انقالب : عناوين بخشهاي جلد دوم چنين است. رسدمي

مشروطيت تا استقرار سلطنت پهلوي، بهداشت و جمعيت تهران، اقتصاد و مشاغل و 
ولي جلد سوم از روش بخش و فصل تبعيت نكرده و . ها، آموزش و فرهنگ عموميحرفه
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عنوان فرعي و  3و بين دو تا  "درآمد"فصول،  از هفت فصل تشكيل شده است و ذيل
به پايان  "نمايه"و  "نامهانجام"كتاب با . آمده است "نويسپي"و  "حاصل سخن"

- عناوين فصول هفت. رسيده هر چند كه عنوان نمايه در فهرست مطالب نيامده است
اعي، جغرافيا و اقليم و شرايط جديد طبيعي ـ اجتم: ي جلد سوم نيز چنين است گانه

تحوالت شهري از كودتاي سياه تا پايان جنگ جهاني دوم، تهران از جنگ جهاني دوم تا 
شناسي و ، كالنشهر پس از كودتا تا عصر انقالب اسالمي، بوم1332مرداد  28كودتاي 

توسعه مسكن و رفاه عمومي، بهداشت و جمعيت و اقتصاد، نهاد آموزش و پرورش و 
  .اوضاع فرهنگي

ي تاريخ تهران  روش مطالعه) 15ـ9آغاز نامه، صص (ي جلد اول  مقدمه مؤلف محترم در
ي ميداني به اختصار توضيح داده  ي اسناد كتبي و مطالعه را در قالب دو روش مطالعه

در اين ": مؤلف در همين مقدمه هدف خود را اين گونه بيان كرده است) 13ص . (است
آوردهاي عيني و مشهود گام دست ي واقعيتها و تأليف كوشش شده است تا بر پايه

ي كاربرد نسب هم داشته  اي تحقق پذيرد كه جنبهبرداشته شود و اين امر به گونه
  )12ص ("باشد

كتاب با نثري روان نگاشته شده و جز در مواردي كه نقل قولي صورت گرفته، قلم متن 
ي  هم نكته و از نظر رعايت قواعد ويرايش و نگارش. اصل رسا و امروزي و سليس است

مثالً در . خوردالبته لغزشهاي خرد و متداول در كتاب به چشم مي. خاصي وجود ندارد
، 1بارة كلمات غيرفارسي گاه معادل انگليسي آنها نوشته شده است و گاه نه و يا در ج 

در صفحاتي كه ويژه معرفي رجال تهران است نام حياتي تهراني مطابق نظم  166ص 
كيفيت اثر از نظر . و پيش از حاجي مالمحمد قرار گرفته استالفبايي درج نشده 

آرايي، صحافي، طرح جلد و مانند آن را بايد بسيار خوب ارزيابي نگاري، صفحهحروف
  . كرد

ي كافي جدول و تصوير دارد و به كمك اين ابزارها و نيز افزودن  كتاب به اندازه
و به خاطر سپردن مطالب كتاب هم  ي فصول، خواننده را مدد رسانده تا در درك خالصه

  . دارد با دشواري روبرو نباشد
با . ي خود برخوردار است ي ويژه مباحث مربوط به تاريخ اجتماعي از شيريني و جاذبه

اين وجود، بهره بردن خوب مؤلف محترم از انبوه كتابها، مقاالت، عكسها و اسناد و نيز 
  . ي كتاب افزوده است سوم بر جاذبهدرج آمارهاي متعدد به ويژه در جلد دوم و 
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  بررسي محتوايي
نگاري ي تاريخ اجتماعي به دليل نوپديد بودن اين شاخه از تاريخ نفس نوشتن در باره

تفاوت  "تاريخ فرهنگي"و  "تاريخ اجتماعي"البته بين . آيديك امتياز به حساب مي
اصلي خود يعني  وجود دارد و هر چند كتاب اين تفاوت را مشخص نساخته، در هدف

با اين وجود . ي تصويري از وضعيت اجتماعي و فرهنگي تهران، ناكام نمانده است ارائه
خورد كه در صورت اصالح بر ارزش كتاب افزوده خواهد چند نكته در كتاب به چشم مي

در كتاب موارد قابل توجهي اصطالحات و تعابير مربوط به وضعيت زندگي و صنعت : شد
، ص 3سازي در ج به كار رفته كه معادل سازي نشده است مانند كروك در تهران قديم

، ص 3و ج  79، ص 2، اوسمانيزاسيون در ج 184، ص 1دوزي در ج ، شغل لندره176
همچنين سزاوار است . 204، ص 2، كرياس در ج 79، ص 2سازي در ج ، ماهوت49

در . ذكر شود) 98 ، ص2ج (، جوزا )80، ص 2ج(معادل ماههاي خورشيدي مانند اسد 
و . 20، ص 2مواردي نيز تعابير به كار رفته نيازمند توضيح است مانند طرح وبان در ج 

 1ي  را كه در پاورقي شماره  Fonetionnelي مؤلف محترم كلمه 76، ص 2يا در ج 
باشد وظيفه ترجمه كرده است   Functionalرسد صورت درست آن آمده و به نظر مي

اين موارد از باب نمونه . بهتر باشد "هاي نونقش"كه شايد ) 12اي، سطر نوآوري وظيفه(
-از زاويه. است و اگر متن به دقت كاويده شود با موارد مشابه ديگري روبرو خواهيم شد

اي ديگر، كتاب با وجود نظم منطقي و انسجام مطلوب گاه دچار تكرار شده است و به 
در جلد دوم مطالب تكراري  15د اول و ص در جل 146و  47و  46عنوان مثال در ص 

كتاب از . در جلد سوم تكراري است 214و  185و  59وجود دارد و نيز عكسهاي ص 
آوران نظر ارجاعات نيز در نگاهي كلي وضع خوبي دارد با اين وجود براي شرح حال نام

نبع به صورت مورد ارجاع داده نشده است و از هفت م 186ـ  163، صص 1تهران در ج 
) 4، سطر 127، ص 2مانند ج (اي لغزشهاي زباني پاره. استفاده شده است) 186ص (

مؤلف محترم گاه مكان كنوني مناطق و بناهاي . هم بايد در چاپهاي بعد اصالح شود
تاريخي را معلوم ساخه است مانند باغ مهديقلي خان هدايت كه جاي كنوني آن را در 

و گاه چنين نكرده است مانند ) 136، ص 1ج (نسته بوستان پنجم خيابان پاسداران دا
اين نكته نيز قابل توجه است كه گاه مؤلف يك كلمه را به ). 207، ص 3ج (كاخ ابيض 

و 197، ص 2خانه در ج با بصمه 36، ص 1دو صورت نوشته است مثال باسمه خانه در ج 
در اينگونه موارد  و كه طبعا وحدت رويه) 62، ص 2ج (و پاطوق )  60،ص 2ج (يا پاتوق 
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مواردي ديگر هم از اين دست در كتاب وجود دارد كه . بر ارزش كتاب خواهد افزود
توان  ي مربوط به اين كتاب در شوراي بررسي متون مي فهرستي از آنها را در پرونده

  . يافت
  

  نگاهي كلي به كتاب
ي تاريخ  رشته در "تاريخ اجتماعي ايران"تواند در درس در نگاهي كلي، اين كتاب مي

ي تاريخ تشيع و نيز درس  در رشته "تاريخ اجتماعي شيعه"ي اسالمي،  ايران در دوره
ي تاريخ اهل بيت عليهم السالم سطح سه  در رشته "مناسبات اجتماعي شيعيان"

ي علميه مورد استفاده قرار گيرد و چون يك كتاب درسي نيست، حجم زياد آن  حوزه
  . دآفرين نخواهد بوهم مشكل

    



 
  
  
  
  

  »آور رحمت پيام«
  

  سيد علي مير شريفي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1385: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  254:  تعداد صفحات
  

  ي شكلي آن  معرفي كتاب و جنبه
ي دروس  ي زندگي پيامبر اعظم و به عنوان نخستين منبع در حوزه كتاب در باره اين

نسخه در قطع وزيري به چاپ رسيده  1000ده صفحه و با شمارگان +  254عمومي در 
ي عنوان و  ي مرسوم آثار چاپ شده از سوي سمت، با صفحه كتاب به شيوه. است

اي با شود و پس از صفحهم آغاز مياي از حضرت امااي مزين به تصوير و جملهصفحه
در . ي تقديم، فهرست تفصيلي مطالب آورده شده است و صفحه "پيام پژوهش"عنوان 
  :اين منبع اين گونه معرفي شده است "پيام پژوهش"بخش 

تواند عالوه بر اين كتاب حاصل بخشي از پژوهشي مبنايي و تحقيقي است كه مي"
خ اسالم دانشگاهها، براي فعاليتهاي پژوهشي و درسي استفاده به عنوان منبع درس تاري

ي  هاي مرتبط مفيد واقع شده و آگاهيهاي نابي در مورد دورهدانشجويان رشته
   ".ارزشمندي از تاريخ اسالم افاده نمايد

آشنايي "اي آن هم در سه صفحه با عنوان پس از پيشگفتاري در سه صفحه و مقدمه
فصل : ي كتاب به صورت زير آورده شده است گانهل سه، فصو"العرباجمالي با جزيره

 46دوران بعد از بعثت در : ، فصل دوم)22ـ7(صفحه  16دوران قبل از بعثت در : اول
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افزون بر ). 242ـ69(صفحه  174دوران پس از هجرت در : و فصل سوم) 68ـ23(صفحه 
كافي برخوردار هم از دقت  "دوران بعد از بعثت"نامتوازن بودن حجم فصلها، عنوان 

نيست، زيرا اين تعبير به صورت كنوني، شامل دوران پس از هجرت تا رحلت پيامبر هم 
ي فصل سوم مراد مؤلف محترم تنها دوران بعد از بعثت تا  شود و حال آن كه به قرينهمي

منبع مورد استفاده در نگارش كتاب، به همراه كلمات  142. آغاز هجرت به مدينه است
  .آورده شده است) 254ـ243(صفحه  12ها در اختصاري آن

ي ارجاعات در داخل متن و بدون پرانتز آورده  كتاب فاقد پاورقي و نمايه است و كليه
  .شده است

ي سمت ويرايش  نامهاين اثر در نگاهي كلي داراي نثري روان و رساست و مطابق شيوه
نامه ح جلد هم تابع شيوهآرايي، صحافي و طرنگاري، صفحهي حروف شده است و از جنبه

سطري را بر هر روشي ديگر كه  28هاي آزار بودن صفحهسمت است كه همواره چشم
كتاب فاقد نقشه است و جز فهرست مطالب . دهدي اسراف داشته باشد، ترجيح مي شائبه

و فهرست منابع و طرح موضوع اصلي كتاب در پيشگفتار، تقريباً از هيچ ابزار كمكي 
  . ي بهتر بحث استفاده نشده است ارائهديگر براي 

  
  بررسي محتوايي كتاب

ي مؤلف محترم بر موضوع كتاب  ي محتوايي بايد گفت كه با توجه به احاطه از جنبه
يعني زندگي پيامبر اصطالحات تخصصي مربوط به تاريخ و نيز سيره درست و به جا به 

به زبان عربي است مانند سريه البته مؤلف محترم اغلب اصطالحات را كه . كار رفته است
ها را ترجمه نكرده است ولي گاه نيز معادل به همان صورت به كار برده است و آن

) 13ص (فارسي آنها را به كار برده است، مانند پيمان جوانمردان به جاي حلف الفضول 
و پيمان )و جز آن 114و  95و ص  81به عنوان نمونه در ص ( جنگ به جاي غزوه 

توانست بر ارزش كتاب وحدت رويه در اين زمينه مي). 75ص (به جاي مواخات  برادري
  . بيافزايد

ي محورهاي مرتبط با زندگي پيامبر پرداخته است و به آنهـا پوشـش داده    كتاب به همه
در عصر بعثت كـه معمـوال در   ) ي عربستان غير از شبه جزيره(است و جز موضوع جهان 
از نظر گسترهي منـابع  . شود چيزي را فروگذار نكرده استمياين گونه آثار به آن توجه 

نيز عمده منابع كتاب مربوط به منابع كهن اسـت و تنهـا در مـوارد معـدود و محـدودي      
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مؤلف از منابع پژوهشي معاصر مانند الغدير عالمه اميني، سيره المصطفي هاشم معـروف  
در باب منابع، مؤلـف  . ه استحسني و دوله الرسول في المدينه صالح احمدعلي بهره برد

از صدها كتاب گوناگون از "خود بر اين باور است كه افزون بر منابع سيره و تاريخ اسالم 
تأليفـات ارزشـمند   . جمله تفسير، حديث، رجال، فضايل، ادبيات و غيرآن استفاده گرديد

 142هـا  ولي با توجه به اين كه فهرست منـابع تن ) 2ص ( "معاصران نيز از نظر دور نبود
منقح بودن كتاب و . ، نوعي گزافه باشد"صدها كتاب"دهد شايد تعبير منبع را نشان مي

ي اشـعار و   خالي بودن از حشو و زوايد، تنوع و كثرت منابع اصلي و دسـت اول، ترجمـه  
مؤلـف  . هاي مثبت كتـاب شـمرد  گذاري اعالم عربي را بايد از ويژگيمتون عربي و اعراب
 "و  "پايه و اساس خودداري كرده استز استحسان و حدسيات بيا"خود گفته است كه 

در روش ترجمه و انتخاب الفاظ و اصطالحات هم اهتمام بر اين بـود كـه حـال و هـواي     
كتاب گواه پايبندي مؤلف محترم به اين مبنـا  ) 2ص ( "روزگار صدر اسالم ترسيم گردد

  .بوده است
  

  نگاهي كلي به كتاب
ها و بيشتر عنايت اينجانب بر اين بود كه ناگفته ":گفته است كه هر چند مؤلف محترم 

ولي عمال  "ها و مشكالت و معضالت سيره را در حد وسع و توان خود بيان كنمگفتهكم
-ي پيامبر است و نگرشي نو در آن يافت نمي كتاب نگارشي نو از مطالب متعارف در باره

ي اخير در  با كتابهايي كه در دو دههدر مجموع كتاب هيچ نوآوري در مقايسه . شود
ي جنگ موته  ي پيامبر نوشته شده است ندارد و تحقيق ميداني مؤلف محترم در باره باره

  . ي جديدي به همراه نداشته است هم نتيجه
ي اين كتاب در  ي ويرايشي و نگارشي و محتوايي وجود دارد كه در پرونده چندين نكته

و چون ظاهراً به صورت رسمي براي سمت ارسال  شوراي بررسي متون محفوظ است
  . داپهاي بعد مورد استفاده قرار گيررود كه در چشده است، اميد مي

    





 
  
  
  
  

  »تشيع«
  

  هاينس هالم : مؤلف
 محمدتقي اكبري: ترجمه
  اديان: ناشر

  1385: سال نشر
  اول :نوبت چاپ
  قم  :محل نشر

  396:  تعداد صفحات
  

كتاب تشيع اثر هاينس هالم از ورود آثار مستشرقان غربي در باب تشيع است كه با 
ديدگاهي عمومي درباره تاريخ تشيع و با نگرشي بيطرفانه به منظور شناخت هويت 

مؤلف . شده استتاريخي شيعه به عنوان يك مكتب پوياي سياسي در اسالم نگاشته 
معتقد است كه اين مكتب با داشتن پوياي خاص سياسي درعرصه مسائل اجتماعي، 

  .كند هاي اجتماعي ارائه مي اي براي حل كشمكش اقتصادي ملل مسلمان جذابيت ويژه
بنابراين . برداشت مؤلف از تشيع و گستره تحقيق او تشيع به مفهوم عام آن بوده است

ها،  و خاستگاه انديشه شيعي در اسالم به بررسي سير روندضمن بررسي علل و عوامل 
هاي مختلف فرق شيعه پرداخته است و جريانهاي مختلف و  ها و نگرش جريانها و گرايش

فرقي را كه در فرآيند تحوالت تاريخي به حمايت از علما و يا يكي از رهبران و شيوخ 
ها و فرق شيعه را  هاو جريان گيري جنبش اند ياد نموده است، علل شكل شيعه پرداخته

در اشكال مختلف آن اعم از فرق عالي، تشيع سياسي و تشيع امامي و اثني عشري، 
تشيع اسماعيلي و زيديرا به عنوان مهمترين جريانهاي فكري شيعه مورد توجه قرار داده 

  .است و به تحليل و بيان آراء يا عقايد و افكار آنان نشسته است
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  : هالم در پنج قسمت طراحي گرديده استساختار كتاب تشيع 
در بخش اول مولف به بررسي وجه تسميه، تعريف تشيع و پيشنيه ادبيات : بخش اول

بررسي جامعه اسالمي پس از رحلت پيامبر، . شناسي پرداخته است وتحقيقات شيعه
گيري امام حسن، شهادت امام حسين،  كناره) ع(خالفت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

، قيام زيد بن علي و پيدايش زيديه و ظهور هاشميه و )كيساني(ظهور تشيع چهار امامي 
جنبش عبداهللا بن معاويه و انقالب عباسيان از مباحث اين بخش است كه آن را تحت 

  .عنوان منشاء تشيع مورد بحث و بررسي قرار داده است
و چگونگي آغاز و  )ع(از كتاب تشيع هالم به اقدامات امام جعفر صادق: بخش دوم

كند و سپس به بررسي حيات امام هفتم تشيع  ي تشيع اماميه ياد مي پيدايش انديشه
موسي كاظم و ظهور واقفيه پرداخته و سپس ائمه اماميه را كه تحت نظارت و حفاظت 

اند را بررسي نموده، مسأله غيبت، ادبيات آغازين اماميه، شگل گيري و  عباسيان بوده
ازده امامي شيعه در پناه آل بويه، ظهور مكتب بغداد و اصول فقه، تكامل مذهب دو

مكتب حله، نهضتهاي  سلطنت  سلجوقيان و واكنش سنيان، تشيع در دوره مغول، ظهور
مهدوي و موعودگرا و جريانهاي افراطي، مكتب عرفاني اصفهان و ظهور دولت صفويه، 

و روحانيت شيعه در عهد قاجار  پيروزي مكتب اصولي و تشيع در عهد قاجار و نقش علما
و پهلوي، ظهور انقالب اسالمي و تاسيس حكومت جمهوري اسالمي ايران به عنوانانقالبي 

ي خليج  برآمده از انديشيه تشيع و وضعيت تشيع در لبنان و در كشورهاي حاشيه
  پايان بخش مباحث اين بخش. فارس، هند و پاكستان از جمله اين مطالب است

  .بادي و شرعي شيعه دوازده امامي استويژگيهاي ع
هاي غالي و چگونگي ظهور و بروز اين  از كتاب تشيع به بررسي ظهور انديشه: بخش سوم

ها پرداخته است، ابتدا جريان غلو كوفي را بررسي نموده و سپس جريانهاي  گونه انديشه
  .غاله اهل حق و نصيريه را مورد توجه قرار داده است

تاب هالم به تشيع هفت امامي و اسماعيليه اختصاص دارد، تعريف در ك:  بخش چهارم
اسماعيليه از ديدگاه دروني و از نگاه ديگران، مساله انتساب امامان اسماعيلي به 

و دعوه محق اسماعيليه، انشعابات اسماعيليه و ظهور ) ع(اسماعيل بن جعفر صادق
هاي نو  ، حلول انديشهقرمطيان و فاطميان و تأسيس سلسله خالفت فاطمي در مصر

افالطوني و پذيرش آيين نو افالطوني در ميان شيعيان اسماعيلي ظهور جريان دروزيان، 
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ها تا به امروز در مباحث اين  ها و بررسي وضعيت اين جريان طيبيان و مستعلويه و بره
  .بخش است
بخش پاياني كتاب به تشيع زيدي و زيديه اختصاص داده شده بطور : بخش پنجم

هاي جريان زيديه را بررسي نموده  ختصار به ظهور اين فرقه پرداخته وبرخي از انديشها
  .است

  
  نقاط قوت و ضعف كتاب

اثر مذكور يك اثر عام درباره مكتب شيعه و جريانهاي سياسي و فكري تشيع است  -1
لذا مولف نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد تبيين جامع و كاملي از تاريخ و تفكر 

 .هاي شيعي تشيع بويژه تشيع اثني عشري ارائه نمايد جريان
نگري مؤلف اثر داراي متني تحليلي است و در بررسي متون و منابع از  با وجود كلي -2

تحليل و تبيين بهره برده و تالش نموده كه براي كساني كه مشتاق آشناي مقدماتي 
اثري قابل اتكا  هاي مختلف و فعال آن است  ها و طيف با كليت تفكر شيعه و جريان

 .ارائه نمايد
تحت شعاع نگرش كلي مولف بسياري از زوايا و ابعادباطني، دروني، معنوي تشيع  -3

 .دراثر مذكور مغفول مانده آن چنانكه شايسته است مورد بحث قرار نگرفته است
اصول اعتقادي تشيع بوپژه تشيع امامي در قياس با ساير جريان به خوبي مورد  -4

 .ته استبررسي قرار نگرف
هاي  هاي علمي تشيع، نقش تشيع در شكوفايي علم وتمدن در اسالم، جنبه ويژگي -5

عقالني و انتقادي تشيع و سهم تفكر شيعي در اسالم و تمدن اسالمي مورد دقت نظر 
 .و بررسي كامل قرار نگرفته است

با وجود اينكه هاينس هالم از متخصصان اهل فن در شناخت جريانهاي غنوصيه و  -6
هاي غالي مسلك است، مبحث سوم او در باب فرق و جريانهاي غالي بطور  تجماع

اجمالي و بصورتي سطحي مورد بررسي قرار گرفته است و در ميان جريانها و طيف 
مختلف غلو، تنها سرچشمه غلو كوفي و سپس نصيريان و اهل حق را بررسي نموده و 

تحقيقات جديد نظير آثار  البته نكته نظرات او در اين فصل عمدتاً بر منابع و
 .استوار است...مينورسكي، استرتمان و
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از نظر رعايت حق تقدم و ترتيب تاريخي در بيان مطالب و تقسيم بندي مباحث در  -7
گانه اشكاالتي اساسي وجود دارد، تقدم تاريخ اسماعيليه بر زيديه، و  هاي پنج بخش

در ساختار فصول و عدم رعايت تقدم وترتيب تاريخي در ميان فرق غالي هم 
هاي تحقيق كتاب و هم در ذكر و بيان مطالب از جمله اشكاالت شكلي در  بخش

 .تنظيم مطالب تاريخي است
به لحاظ موضوعي نيز آنچنان ترتيب خاصي كه نشان دهنده اهميت موضوع يا  -8

رسد كه فصول  به نظر مي. رعايت تقدم و تأخر موضوعي باشد مراعات نشده است
اند كه بعداً مؤلف آن را به شكل يك اثر مستقل  اي بوده مقاالت جداگانه گانه اثر پنج

گانه اثر ديده  ها يا فصول   پنج درآورده است، لذا پيوستاري ساختاري بين بخش
 .شود نمي

ي مطالب مؤلف به سنت فقهي واجتهادي زيديه مرتبط است  در مبحثزيديه عمده -9
زيديه تا حدود زيادي مغفول مانده  هاي تاريخي و اجتماعي روند تحوالت وجنبش

 .يا عمدتاً به صورت بسيار مختصري برگزار شده است. است
هاي مولف براساس صحيح و استواري بنا شده است،  ها و برداشت ـ برخي استنباط10

هاي  با نگرشي تاريخي به سرچشمه) ع(مثال در باب سرچشمه تفكر عزاداري امام حسين 
ها  هاي ما قبل اسالمي اين سنت و محرم و مراسم تعزيه به ريشهعزاداري در روز عاشورا 

ادونيس رب النوع مقتول بهار، يا سوگ سياوش (كند و به مراسم پرستش تموز  اشاره مي
هايي، سطحي ناشي از عدم شناخت كافي و  چنين استنباط. كند اشاره مي) در ايران

زاداري و تعزيه امام حسين هاي تاريخي ع گيري و سرچشمه دقيق مؤلف از روند شكل
  .هاي معنايي و سمبليك و انقالبي آن است و جنبه) ع(

ـ در بحث آغازين يعني منشاء تشيع آگاهيهاي مؤلف عمدتاً بر منابع و تحقيقات 11
اتكا به آثار و منابع . باشد جديد استوار است و ضعف مĤخذ اين فصول كامالً هويدا مي

شيعي المنس، يا كتاب تاريخ كمبريج و منابع و فرقه شناسي جديد نظير آثار ضد 
م شعبان و پترسن و جوليوس و مهاوزن .تحقيقاتي همچون آثار مونت گومري وات، ا

هاي مؤلف در بر منابع اصيل شيعي و منابع و  نشان دهنده عدم اتكا و ابتناي برداشت
  .متون تحقيقاتي معتبر در تاريخ اسالم است



 85تشيع   
 

فكري و كالمي تشيع، سيماي تشيع در گستره جغرافياي  ـ مباحثي نظير جريانهاي12
سياسي قلمروهاي اسالمي، مشاهد و مقابر متبركه تشيع، انديشه سياسي شيعه، سهم 

  .دباش جوه مغفول اثر هاينس هالم ميتشيع در دانش، تمدن و علوم اسالمي از و
   
    





 

  

استادان تاريخ، تاريخ و تمدن ملل اسالمي، 

  شناسي و هنر باستان
  

  

  

  

  1390ارديبهشت 

 انديشي گزارش هم
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و انديشي استادان تاريخ، تاريخ تمدن  گزارش هم
  شناسي باستان

  مقدمه
ي ملي  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در تدارك برگزاري دومين كنگره

بيشتر گروه تاريخ و  از اين رو به منظور آمادگي هرچه. علوم انساني است
نظران اين حوزه و  هاي استادان و صاحب شناسي و آگاهي از ديدگاه باستان

ر برگزاري كنگره مذكور، بنا به دعوت قبلي بهتر و شركت فعال د هماهنگي هرچه
  .هاي سراسر كشور، نشستي برگزار كرد از استادان دانشگاه

تاريخ (كنندگان، پس از حضور در جلسه عمومي در چهار كميته تخصصي  شركت
نظر در  شركت و به تبادل) شناسي تاريخ تمدن و باستان ـتاريخ اسالم  ـايران 

شرح  هاي خود را بدين هاي مورد بحث پرداختند و در پايان پيشنهاد مورد محور
  :اعالم داشتند

  
  ي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي پيشنهادهاي كميته

  :هاي اساسي پيشنهادها عبارتند از پيش فرض
  .اسالمي دارد و حقيقتي غير قابل انكار استتمدن اسالمي پشتوانه وحياني و   ــ

ها و دستاوردهاي  و احياي آموزه )تجديد ميراث(مي ارزش بازخواني ــ تمدن اسال
  .آن را دارد

علوم انساني از تاريخ تمدن اسالمي استخراج  توان الگوهاي متعددي در حوزه ــ مي
  .كرد

د الگوي پيشرفت كمك ــ استخراج اين الگوها در طراحي الگوهاي امروزي مانن
شاياني خواهد داشت از اين رو يكي از منابع مهم تدوين الگوي اسالمي ـ ايراني 

  .پيشرفت؛ تجربه تاريخي تمدن اسالمي است
زا در  الزم است به تاريخ تمدن اسالمي به مثابه يك دانش معرفت :1درباره محور 

توجه شود و در . ..حوزه بحثهاي نظري در كنار دانش جامعه شناسي، مديريت 
  .گذاري كالن كشور نقش بازي كند سياست
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در بخشهاي ... شود تاريخ دانان به مثابه مشاور و  در حوزه كاربردي پيشنهاد مي
اجرايي كشور و سازمانها مديريت شهري حضور فعال داشته باشند تار در زندگي 

  . دا كنداجتماعي نمادهاي تاريخي اسالم و ايران جلوه بيشتر و نماياني پي
شناسي تاكيد اعضاي كميته بر روشهاي تلفيقي و تركيبي  در باب روش :2محور 

در پژوهشهاي تاريخ تمدن اسالمي بود و استفاده بهينه از تجارب روش علوم 
  .انساني متناسب با ارزشها و محيط فرهنگي تمدن اسالمي

ستخراج براي رسيدن به الگوهاي كالن در علوم انساني الزم است ا :3محور
مانند الگوهاي تعامل عالمان با حكومت، . تر را هدف قرار دهند الگوهاي جزئي

عالمان با عامه مردم، الگوي تعامل استادان و دانشجويان، الگوهايي كاربري علوم 
  ...انساني و علوم ديني مانند قضاوت و 

  ها تاكيد بر دائمي بودن روند ارزيابي و آسيب شناسي برنامه :4محور 
  هاي علمي در اين روند مشاركت حداكثري استادان و شخصيت  ــ

ــ با توجه به اهميت رشته تاريخ و تمدن اسالمي شايسته است به توسعه كمي و 
  .اي مبذول شود كيفي آن عنايت ويژه

  
  هاي جمعي درباره علوم انساني و رسانه* 

از كشورها چنين ــ تاكيد بر راه اندازي شبكه تلويزيوني تاريخ چنانكه در برخي 
  .هايي وجود دارد شبكه

ــ تأسيس يا تقويت شوراي عالي تاريخ براي سياست گذاري و جهت دهي به 
 .هاي تاريخي با مشاركت استادان تاريخ برنامه
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  هاي كميته باستان شناسي و هنر پيشنهاد
دانيم مراتب سپاس و تشكر خود را از بانيان برگزاري پيش  در ابتدا الزم مي

ي ملي علوم انساني گروه تاريخ، باستان شناسي و هنر  همايش دومين كنگره
خصوصاً مسئولين محترم پژوهشگاه جناب آقاي دكتر آيت اللهي و معاون محترم 

  .ايشان آقاي دكتر يوسفي فر ابراز نماييم
استاد محترم جناب آقاي دكتر آئينه وند رئيس محترم گروه تاريخ باستان شناسي 

استادان و صاحبنظران : رساند كه عزيزان و سروران حاضر در جلسه ميو هنر به 
حاضر در كميته باستان شناسي و هنر پس از بحث و تبادل نظر در چارچوب 
موضوعات و محورهاي اصلي اين هم انديشي موارد زير را با هدف زمينه سازي و 

اي تاريخ، باستان ه ايجاد فرصت براي ارتقاء، تقويت و توسعه علوم انساني در حوزه
  :نمايند شناسي و هنر ارائه مي

هـاي   تـرين سياسـت   ترين و مهـم  ـ مسأله تقويت هويت اسالمي ـ ايراني از اصلي 1
نظام جمهوري اسالمي ايران است كه در اسناد فرادستي نظام مكرراً بـه آن اشـاره   

ي پـنجم توسـعه    هاي مشخصي بـه منظـور تحقـق آن در برنامـه     شده و استراتژي
شود علوم انساني به ويژه تاريخ، باستان شناسـي و   پيشنهاد مي. احي شده استطر

هـاي   ها به سـوي تقويـت مبـاني هويـت اسـالمي ـ ايرانـي گـام         هنر در اين حوزه
  .محكمتري بر دارد

ي علوم انساني محصول انديشه و فرهنگ  ـ بسياري از نظريات علمي در حوزه2
اي و نيازهاي اجتماعي كشور  هنگي، انديشهغرب بوده و اين نظريات با ساختار فر

گيري از اين نظريات و علوم جديد  به منظور افزايش بهره. در تطابق كامل نيست
شود نسبت به بومي سازي اين علوم با در نظر گرفتن ساختارهاي  پيشنهاد مي

ها و نيازهاي اجتماعي اهتمام و تالش مضاعفي توسط  فكري و فرهنگي، و اولويت
  .سياستگذار و علمي بكار گرفته شودنهادي 

ي علوم انساني و به ويژه باستان  اي در حوزه هاي دانشگاهي و حرفه ـ پژوهش3
يابي به موضوعات بكر عمدتاً از فقر شناخت  رغم دست شناسي و هنر علي

اين كميته ضرورت شناخت . اند هاي پژوهشي همواره آسيب جدي ديده روش
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. نمايد سطوح ابتدايي آموزش در مدارس پيشنهاد ميشناسي پژوهش را از  روش
هاي گوناگون علوم  همچنين ضرورت دارد بر روش شناسي پژوهش در حوزه

  .انساني توجه و تأكيد بيشتري را الزم دارد
هاي باستان شناسي و هنر و همچنين با  هاي نوين در حوزه ـ با توجه به گرايش4

و كاربردي ايران كه متأسفانه در حال عنايت به ارزشمندي جايگاه هنري سنتي 
هايي با موضوعات مورد نياز براساس  فراموشي هستند ضرورت دارد دانشكده

  .هاي فرهنگي و علمي كشور راه اندازي شود اولويت
هاي  علوم انساني در دهه. ـ ارزشمندي دانش و علم به تبديل ايده به پديده است5

در اين راستا ضروري . تماعي راه نيافته استهاي اج اخير به داليل متعدد به پديده
هاي تاريخ، باستان شناسي و هنر با فرآيند  است علوم انساني خصوصاً در حوزه

  . توسعه كشور هم ساز گرديد
هاي باستان شناسي و هنر از  اي به ويژه در حوزه ـ توسعه علوم ميان رشته6

  .رار گيردهايي است كه بايد همواره مورد توجه و تأكيد ق ضرورت
هاي آموزشي از سطح مدارس و بازنگري در برنامه  ـ ضرورت اصالح زير ساخت7

با توجه به نيازهاي . ريزي دروس علوم انساني در كشور واقعيتي انكار ناپذير است
  .يابد روز افزون كشور در حوزه فرهنگ و هنر اين ضرورت اهميت دو چندان مي

گستره تمدن اسالمي نياز به نيروهاي  ـ بازشناسي الگوهاي علوم انساني در8
كارآمد و محققان توانا دارد تا بتواند در بازشناسي و معرفي الگوهاي علوم انساني و 
گستره تمدن اسالمي اقدامات عملي و علمي مناسبي انجام دهند اين كار عظيم 

هاي نرم افزاري و سخت افزاري آن فراهم  محقق نخواهد شد مگر اينكه زير ساخت
ها، امكانات اينترنتي و مجازي و  ها، كتابخانه مانند كارگاهها، آزمايشگاه(د آي

ها و پايگاهها علمي، مراكز تخصصي پژوهشي، و همينطور توجه علمي ويژه  شبكه
  ).در مقاطع مختلف از كارشناسي به دكترا
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  و ايران هاي كميته تاريخ اسالم پيشنهاد
ت اساتيد فاضل و برگزار كنندگان پيش ـ گروه تاريخ اسالم ضمن تشكر از زحما1

ها كه به هويت و اساس  همايش و تأكيد بر حضور مؤثر در اين گونه برنامه
اين سوال جدي را مطرح نموده است كه چرا با  .گردد اي علم تاريخ بر مي رشته

گذشت پنج سال ديدگاههاي تخصصي جامعه اهل تاريخ را در سياستگذاريهاي 
و لذا مفاد تصميمات پيشين . پژوهشي محقق نشده است ساختاري و آموزشي و

كارگروه تاريخ اسالم را مجدداً مورد تأكيد قرار داد و بر موارد زير به عنوان 
مسئولين وزارت علوم، برنامه ريزان  ازكند و  مصوبات همين جلسه نيز تاكيد مي

جهي به هاي اين كم تو نظام آموزشي كشور انتظار دارد كه قبل از آنكه آسيب
  .هاي اهل تاريخ توجه شودمتخصصان و دغدغه  بحران تبديل شود به ديده

  ـ تأكيد بر هويت بخشي تاريخ و تمدن اسالم و ايران1
  هاي كاربردي تاريخ اسالم ـ توجه به جلسه2
  ـ ايجاد بوستان تمدن اسالمي3
  اي در حوزه مطالعات تاريخ اسالم ـ تشويق نگرش بين رشته4
  هاي گروهي و تحقيقات و تاليفات گروهي تقويت فعاليتـ تشويق و 5
ـ راه اندازي مجالت علمي در مناطق مختلف، حمايت جدي از آنان جهت سطح 6

  ارتقاء علمي ـ پژوهشي 
  ـ تدوين كتاب روش شناسي تحقيق در تاريخ7
  و هنر و باستانشناسي) تمدن اسالمي(ـ نشست ساالنه مديران گروههاي تاريخ 8
ي از تدريس و حضور غير متخصصان در حوزه آموزش تاريخ در ـ جلوگير9

  مدارس و دانشگاهها
ـ جلب همكاري صدا و سيما به صورت علمي براي توسعه آموزش و پژوهش 10

  علمي تاريخ
  ـ تقويت كتابخانه و مجالت تخصصي در گروهها11
  شورآغاز راهكارهايي براي مشاوران تاريخي در حوزه سياستگذاري در سطح كـ 12
  ـ توجه به آثار تاريخي و جلوگيري از تخريب13
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