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ّ
ّ
اإلسالمية
العقلية
إطاللة عىل كتاب قراءات يف املذاهب
يف القرون الوسطى

ّ
های
چکیــده :کتــاب ارزشــمند «مطالعاتــی در بــاب ســنت ِ
عقالنــی اســامی در قــرون میانــی» مجموعــه مقاالتــی
ِ
اســت بــه قلــم زابینــه اشــمیتکه و حســن انصــاری کــه در
عرصــۀ مطالعــات اســامی و بهطــور خــاص حــوزۀ شــناخت
عقالنــی اســامی بــه نــگارش درآمــده
جریانهــای فکــری
ِ
اســت .ایــن کتــاب ویراســت بازنگریســته و تازهشــدهای
اســت از مجموعــه مقاالتــی کــه پیــش از ایــن هــر یــک
ّ
جدا گانــه در مجــات و مجــاالت مختلــف بهچــاپ رســیده
ّ
بــوده اســت و ا کنــون در کنــار هــم و در قالــب مجلــدی مســتقل
ّ
بازچــاپ شــده اســت .مقــاالت ایــن کتــاب بخــش مهمــی از
پژوهشهــای دامنــهدار و پرشــماری اســت کــه نویســندگان
نامبــرده طــی چنــد دهــۀ اخیــر در خصــوص مکتــب معتزلــه
و دو مذهــب مرتبــط بــا آن در قــرون میانــی اســامی ،یعنــی
امامیــه و ّ
زیدیــه منتشــر کردهانــد .نوشــتار حاضــر بــه ّ
ّ
معرفــی
ایــن مجموعــه مقــاالت میپــردازد.

کلیــد واژه :کالم اســامیّ ،
زیدیــه ،معتزلــهّ ،
امامیــه ،حســن
انصــاری ،زابینــه اشــمیتکه.
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اخلالصــةّ :
يتضمــن الكتــاب ّ
القــم الــذي حيمــل عنــوان
ّ
مطالعاىت در باب ســنتهاى عقالىن اسالمى در قرون
ّ
ّ
اإلســامية يف
العقليــة
ميــاىن (= قــراءات يف املذاهــب
ً
القرون الوسطى) عددا من املقاالت اليت سبق وأن كتهبا
زابينــه امشيتكــه وحســن األنصــاري يف إطار الدراســات
ً
وخصوصــا يف جمــال التعر يــف ّ
ّ
بالتيــارات
اإلســامية
ّ
ّ
اإلسالمية.
العقلية
الفكر ّية
ُو حيتــوي هــذا الكتــاب عــى جمموعــة مقــاالت منتقــاة
ّ
أعيــد حتر يرهــا ومراجعهتا وحتديهثا بعــد أن كان كل مهنا
ً
ّ
ّ
منشــورا بصــورة مســتقلة يف إحــدى املجــات أو غيرها
من املطبوعات ،حيث ّمت جتميعها اآلن و إعادة طباعهتا
ّ
ضمن جمل ٍد واحد.
ً ًّ
ّ
ومقــاالت هــذا الكتــاب متثــل جانبــا مهما مــن البحوث
املثيرة العديدة اليت كتهبا ونشــرها الباحثان املشار إلهيما
خــال العقود األخيرة حول مدرســة االعتــزال واملذهبان
ّ
اإلسالمية ،أي
اللذان ُينســبان إلهيا يف القرون الوســطى
اإلمامية والز ّ
ّ
َ
يدية.
مذهب
ً
ً
ّ
واملقــال احلايل يقدم اســتعراضا وتعر يفــا هبذه املجموعة
من املقاالت.
األساسية :الكالم اإلسالمي ،الز ّ
ّ
يدية ،املعتزلة،
املفردات
ّ
اإلمامية ،حسن األنصاري ،زابينه امشيتكه.
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Abstract: Studies in Medieval Islamic
Intellectual Traditions, by Sabine
Schmidtke and Hasan Ansāri, is a
collection of articles written in the
field of Islamic Studies, and specifically focuses on understanding Islamic
intellectual currents. This book is a revised edition of a collection of papers
each one of which has previously been
published in journals, and now are all
together republished in the form of an
independent book. The articles in this
book are an important part of numerous studies the mentioned authors
have over the past few decades carried
out and published about Mu›tazila
School and two related religions in the
Islamic Middle Ages, named Imamiyya and Zaidiyya. The following paper
is going to give a report of this book
and its collection of articles.
Key words: Islamic theology, Zaidiyya, Imamiyya, Sabine Schmidtke,
Hasan Ansāri.

در یــک قرن گذشــته پژوهشها در حوزههای مختلف مطالعات اســامی رشــد چشــمگیر
و روزافزونــی در مراکــز آ کادمیــک غربــی داشــته اســت و کوشــشهایی ارجمنــد و ســزاوار
ّ
بزرگداشت از سوی شمار زیادی از محققان غربی برای شناخت جوانب مختلف اندیشۀ
اســامی صورت پذیرفته اســت .پیروزی انقالب اسالمی در ایران و ظهور حکومتی شیعی
تشیع در زمرۀ ّ
نیز موجب شــد شــناخت بیشتر و دقیقتر ابعاد مختلف مذهب ّ
اولویتهای

Hassan Ansari and Sabine Schmidtke,
Studies in Medieval Islamic Intellectual
Traditions, Resources in Arabic and Islamic
Studies 7, Atlanta, Georgia, Lockwood
Press, 2017, Pp: 494+ xiv

پژوهشی مراکز علمی و سیاسی غرب قرار گیرد و تحقیقات گستردهای در خصوص زوایای
مختلــف ایــن مکتــب به انجام رســد .ثمرات این تالشــها کــه در قالب کتابهــا و مقاالت و
مجالــس علمــی مختلــف و پرشــمار عرضــه شــده اســت ،میــراث معرفتی و مرجــع علمی
گرانبهایــی اســت بــرای شــناخت اســام و ّ
تشــیع .پژوهشهــای یادشــده اگرچــه از حیــث
ّ
کیفیــت و ّ
ّ
صحت و دقت حائز مراتب مختلف اســت و نتایــج برآمده از آنها نیز در مواردی
ّ
ّ
محل ّ
تأمل و شــایان نقد جدی اســت ،در مجموع ،گام بلندی در مســیر شــناخت عالمانه
ّ
محققانــه از مکتــب اســام و ّ
تشــیع قلمداد میشــود .نــگاه آ کادمیک به مکتب اســام و
و
بررســی علوم و موضوعات مختلف اســامی با رویکرد و روش تحقیق نوین علمی که به هر
خاصی در قیاس با مطالعات ّ
حال واجد امتیازات و ویژگیهای ّ
ســنتی عالمان مســلمان
در بــاب علــوم اســامی در ادوار گذشــته اســت ،یکــی از مهمتریــن رهاوردهــای مطالعات
اســامی در غــرب اســت .بیگمــان ،شــناخت جوانــب مختلــف دیــن اســام و مذاهــب
ّ
مختلــف آن بــا ایــن رویکــرد و روش تازه ثمــرات مبارکی در پی خواهد داشــت که محققان
مسلمان باید خود را از آنها بهرهور گردانند.
یکی از مهمترین شاخههای اسالمشناسی در غرب مطالعات کالمپژوهی است که میزان
قابل ّ
توجهی از تحقیقات مستشرقان را بهخود اختصاص داده است .در چند دهۀ گذشته
ّ
محققان شاخص و برجستهای در این حوزه ظهور پیدا کردهاند که از آن میان چهار تن ّ
مبرز
و برترند :ریچارد فرانک فقید در عرصۀ تحقیقات مربوط به کالم اشعری ،1دانیل ژیماره 2در
ویلفرد
یوزف فان ِاس 3در قلمرو تاریخ کالم و ِف َرق اسالمی ،و ِ
حیطۀ پژوهشهای معتزلیِ ،
ّ
 .1مجموعه مقاالت کالمی فلسفی وی در سه مجلد تحت عناوین زیر جمعآوری و بازچاپ شده است:
Frank, Richard MacDonough, Philosophy, Theology and Mysticism in Medieval Islam. Texts and Studies on
the Development and History of Kalām, Volume I, edited by Dimitri Gutas, (Variorum Collected Studies
Series), x+ 392 pp., Burlington and Aldershot: Ashgate, 2005.
Frank, Richard M., Early Islamic Theology: The Muʿtazilites and al-Ashʿarī. Texts and Studies on the Development and History of Kalām, Volume II, edited by Dimitri Gutas, (Variorum Collected Studies Series),
xii+384 pp., Burlington and Aldershot: Ashgate, 2007.
Frank, Richard M., Classical Islamic Theology: The Ashʿarites. Texts and Studies on the Development and
History of Kalam, Volume III, edited by Dimitri Gutas, (Variorum Collected Studies Series), x+428 pp.,
Burlington and Aldershot: Ashgate, 2008.
2. Daniel Gimaret.
3. Josef Van Ess.
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مادلونگ 4در حوزۀ کالم معتزلی و شــیعی و تاریخ ِف َرق اســامی .در کنار اینها،
ِ
ّ
نســل جدیــدی از محققــان نیــز در مرا کــز علمــی و دانشــگاههای غر بــی تربیت
شــدهاند که نقش شایان ّ
توجهی در پیشــبرد تحقیقات مربوط به معتزلهپژوهی
و شیعهشناســی ایفــا نمودهانــد .از میــان ایــن افــراد پژوهشــگرانی چــون ِگرگــور
شــوارب ،5یان تیله ،6دیوید اسـ ِـک ِلر ،7کامیال آدانگ ،8ســارا ِاسترومسا ،9حسین
علی عبدالســاتر ، 10سـ ّـجاد رضوی 11و ّ
خاصه دو شاگرد پروفسور مادلونگ یعنی
ِ
استاد حسن انصاری و زابینه اشمیتکه 12مساهمت بیشتری در ّ
معرفی معتزله
ّ
(اعم از ّ
و شیعه ّ
زیدیه و ّ
امامیه) داشتهاند« .مجلۀ مطالعات شیعی» 13که چند
ســال پیش به ّ
همت این دو دانشــمند بنیان نهاده شــد و تاکنون ســه شــماره از
آن از ســوی انتشــارات بینالمللی بریل منتشــر شده اســت تالش حائز ّ
اهم ّیت

و درخــور ســتایش دیگــری از آنــان در راســتای ّ
معرفــی تشـ ّـیع امامــی و ز یــدی و
اسماعیلی در قالب مقاالت علمی آ کادمیک است.
ّ
عقالنی اسالمی در قرون میانی»
های
کتاب ارزشمند «مطالعاتی در باب سنت ِ
ِ

یکی از دســتاوردهای پژوهشــی آقای دکتر حســن انصاری و زابینه اشمیتکه در

نهــای فکری
عرصــۀ مطالعــات اســامی و بهطــور خاص حوزۀ شــناخت جریا 
عقالنی اســامی اســت .این کتاب ویراســت بازنگریســته و تازهشــدهای است
ِ
ّ
از مجموعــه مقاال تــی کــه پیش از این هر یــک جداگانه در مجــات و مجاالت
ّ
مختلــف بهچاپ رســیده بوده اســت و اکنون در کنار هــم و در قالب مجلدی
مســتقل بازچاپ شــده است .مقاالت این کتاب بخش ّ
مهمی از پژوهشهای
دامنهدار و پرشماری است که نویسندگان نامبرده طی چند دهۀ اخیر در خصوص مکتب معتزله و دو مذهب مرتبط
امامیه و ّ
با آن در قرون میانی اسالمی ،یعنی ّ
زیدیه منتشر کردهاند.
ّ
با لحاظ نسبت و رابطۀ تنگاتنگی که کالم ّ
امامیه در مکاتب بغداد و حله با کالم معتزلی در طول چندین قرن داشته
استّ 14
اهم ّیت و ضرورت تحقیق در باب معتزله و اندیشههای کالمی آنان در مطالعات مربوط به تاریخ کالم ّ
امامیه
ّ
آشــکار میشــود .بــرای دســت یافتن به شــناختی کامل و دقیق از اندیش ـههای کالمــی متکلمان امامــی در دو مکتب
ّ
بغداد و حله نا گزیر از بررســی و مطالعۀ معتزله و ســه نظام کالمی زیر مجموعۀ آن ،یعنی مکتب بصره و مکتب بغداد
و مکتب ابوالحســین بصری (د 436 :ه.ق ).هســتیم .از اینرو ،هرگونه تحقیقی در باب این ســه مکتب معتزلی و نیز
ّ
کالم ّ
زیدیه که متکلمان آن چندین قرن نمایندۀ اندیشۀ اعتزالی بودهاند تأثیری مستقیم بر پیشرفت تحقیقات مربوط
به کالم ّ
امامیه دارد و از این حیث باید گرامی داشته شود.
4. Wilferd Ferdinand Madelung.
5. Gregor Schwarb.
6. Jan Thiele.
7. David Sklare.
8. Camilla Adang.
9. Sarah Stroumsa.
10. Hussein Ali Abdulsater.
11. Sajjad Rizvi.
12. Sabine Schmidtke.
13. Shii Studies Review.

 .14درخصوص نسبت و رابطۀ کالم ّ
امامیه با کالم معتزلی نگرید به :عطائی نظری ،حمید« ،کالم شیعی و گفتمان معتزلی (مالحظاتی در باب مسألۀ تأثیرپذیری
ّ
کالم ّ
امامیه از کالم معتزله)» ،مجلۀ آینه پژوهش ،سال  ،28ش  ،168 _ 167آذر تا اسفند  ،1396صص .40 _ 3
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از سوی دیگر با ّ
توجه به گسترش و تقویت روزافزون جریانهای ظاهرگرا در سرزمینهای اسالمی و ترویج خوانشهای
حشویگرایانه از اسالم ،پرداخت به ّ
سنتها و جریانهای عقلگرای اسالمی که نماینده و نمود بارز آن مکتب معتزله
ّ
امامیه و ّ
زیدیه هســتند ّ
متأثــر از آن یعنی ّ
اهم ّیت و ضرورت بیشــتری پیــدا میکند .از این حیث تحقیق
و دو مذهــب
در باب مکاتب خردگرای معتزله و ّ
زیدیه و ّ
امامیه میتواند تا حدودی با اندیشههای افراطی جریانهای فکری ظاهرگرا
مقابله نماید و به تعدیل افکار و گرایشهای آنان منجر شــود .به هر روی ّ
واقعیت آن اســت که پس از گذشــت سالیان
دراز از حیات فکری مکاتب نامبرده هنوز شناخت جامع و دقیقی از آنها حاصل نشده است و تا دستیابی به معرفتی
شایســته از ایــن مکاتب راهی طوالنی در پیش داریم .بنابراین بــذل عنایت کافی و حمایت وافی به تحقیقات مربوط
به این مکاتب امری بایسته و سزاوار است.
ّ
عقالنی اســامی در قرون میانی» که به عنوان هفتمین اثر از مجموعۀ «منابعی
های
کتاب «مطالعاتی در باب ســنت ِ
ِ
َ
یوزف.ای .لوریِ ،15دوین ِجی .استوارت ،16شوکت ام .توراوا 17از سوی
در مطالعات اسالمی و عربی» به سرویراستاری ِ
آتالنتای ایالت ُجرجیای آمریکا منتشــر شــده اســت حاوی هفده مقاله در شش بخش به
انتشــارات ال کوود در شــهر
ِ
شرح زیر است:

( )1اعتزالگرایی
در این بخش چهار مقاله درج شده است که هر کدام به بررسی موضوعاتی در باب آثار و آراء یکی از شاگردان قاضی
َ
عبدالجبار معتزلی ،یعنی ابورشید نیشابوری و ابوالفضل ّ
ّ
العباس بن شروین و ابوالحسین بصری میپردازد .در ادامه
توضیح کوتاهی در خصوص هر یک از این مقاالت ارائه میشود:

ّ
الخالف فی
األصول ابورشــید نیشــابوری (تحقیقاتی در باب
 _1اعتزالگرایــی پــس از
عبدالجبــار :کتاب مســائل ِ
ِ
18
انتقال علم از ایران به یمن در قرن ششم و هفتم هجری قمری ،بخش نخست) ( ،صص .)38 _ 3

ّ
نویســندگان در این مقاله به ّ
عبدالجبار معتزلی (د 415 :ه.ق).
معرفی ابورشــید نیشــابوری ،شا گرد و جانشــین قاضی
ّ
ُ
ُ ّ
جبــرة والخوارج
متکلــم نامــدار معتزلــی ،و کتابــی ناشــناخته از او بــه نام مســائل ِ
الخــاف بیننا و بیــن المشـ ِـبهة و الم ِ
ُ
رجئــة پرداختهانــد .در حالــی کــه پیــش از ایــن ،ویراســتی از کتاب معروف نیشــابوری بــا نام کتاب المســائل فی
والم ِ
الخالف بیننا و بین ُ
المشـ ِّـبهة تاکنون منتشــر
الخــاف بیــن البصریین والبغدادیین ارائه شــده اســت ،کتاب مســائل ِ
ِ
نشــده و به صورت ّ
کبیر َصنعاء باقی مانده است .در مقالۀ
خطی در دستنوشــت شــمارۀ  696مکتبة
ِ
األوقاف جامع ِ
ّ
ّ
عبدالجبــار و نیز ِنکاتی کلی
المغنی قاضی
بــاال توصیفــات این نســخه و مطالبی در باب محتوای اثر و نســبت آن بــا
ِ
دینی زیدی از شــمال ایران به یمن در خالل نیمۀ دوم قرن ششــم و نیمۀ نخســت قرن
در باب مراحل انتقال مکتوبات ِ
هفتم هجری بیان شده است.

َ
 _2اعتزالگرایی در ری و َاســترآباد :ابوالفضل ّ
العباس بن شــروین (تحقیقاتی در باب انتقال علم از ایران به یمن
در قرن ششم و هفتم هجری قمری ،بخش دوم)( ،19صص .)66 _ 39

َ
ّ
موضــوع ایــن مقاله بررســی احــوال ابوالفضل ّ
عبدالجبــار معتزلی و
العباس بن شــروین یکی از شــاگردان زیدی قاضی
ّ
ّ
معرفــی آثــار او از جملــه یاقوتة اإلیمان و واســطة البرهــان و کتاب المدخل فی أصول الدین اســت .نویســندگان مقاله
َ
ُ
همچنیــن ویراســتی از رســالۀ ابن شــروین را در باب تعریــف اصطالحات کالمی زیر عنوان حقائق األشــیاء بر اســاس
15. Joseph E. Lowry.
16. Devin J. Stewart.
17. Shawkat M. Toorawa.
18. Muʿtazilism after ʿAbd al-Ǧ� abbār: Abū Rašī�d al-Nī�sābūrī�’s K. Masāʾil al-Ḫilāf fī l-Uṣūl (Studies on the Transmission of Knowledge from
Iran to Yemen in the 6th/12th and 7th/13th c., I).

19. Muʿtazilism in Rayy and Astarābād: Abū l-Faḍl al-ʿAbbās b. Sharwī�n (Studies on the Transmission of Knowledge from Iran to Yemen in
the 6th/12th and 7th/13th c., II).
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یمنی تاکنون شناخته شده از آن ارائه کردهاند.
یگانه نسخۀ ِ

 _3اقبــال معتزلــه و زیدیــه بــه کتــاب المعتمد فــی أصول الفقــه ابوالحســین بصری :یادداشــتی کتابشــناختی،20
(صص .)80 _ 67

در این نوشــتار نخســت به ُم َ
ســاه َمت و مشــارکت عالمان معتزلی در دانش اصول فقه پرداخته شــده اســت و ســپس
الفقه ابوالحســین بصری و سـ ّـنت تداول آن در میان سـ ّـنیان معتزلی و غیــر معتزلی ّ
(اعم از
کتــاب المعتمــد فی أصول ِ

شــافعیان و حنبلیان و حنفیان) و نیز در میان زیدیان مورد بررســی قرار گرفته اســت .در ادامه ،تلخیصی از این کتاب
ّ
الحمی خوارزمی (د 536 :ه.ق).
با نام تجرید المعتمد که بر دست یکی از مهمترین پیروان بصری یعنی رکنالدین َم ِ
فراهم آمده اســت ّ
نوشت تاکنون شناختهشــده از آن شناسانده و همسنجی شده است .این
معرفی شــده و دو دست ِ
مقاله از حیث تشریح تاریخ پرداخت معتزله به دانش اصول فقه و نگاشتههای آنان در این حوزه بسیار حائز ّ
اهم ّیت

است.

ّ
ـدی یمنی از قرن هفتم هجــری قمری( 21با
 _4رد ّیــۀ یوســف البصیــر بر ابوالحســین بصری در یک دستنوشـ ِ
ـت ز یـ ِ
مادلونگ)( ،صص .)112 _ 81
ویلفرد ِ
مشارکت ِ

َ
موضــوع اصلــی ایــن مقاله ّ
معرفی نخســتین ّرد ّیۀ یوســف البصیــر بر تقریر ابوالحســین بصری از برهان حــدوث و ِقدم و
ّ
ارائۀ ویراستی انتقادی از مقدمۀ رساله و بخش عمدهای از فصل نخست آن است .برای درک موضوع و محتوای این
ّ
َ
مقاله اشــارهای کوتاه به پیشــینۀ مجادالت ابوالحسین بصری با متکلمان بصری َبهشمی در خصوص برهان حدوث
و قدم الزم به نظر میرسد.

ّ
ّ
ّ
َ
پس از اینکه ابوالحسین بصری در کتاب تصفح األدلة به تقریر متکلمان َبهشمی از برهان حدوث و قدم انتقاداتی وارد
ّ
نمود و پارهای از مبانی و مقدمات آن مثل وجود اعراض و معانی را انکار کرد ،با نقدهای شــدیدی از ســوی معتزلیان
ّ
ّ
َ َ
هشــمی و ّ
حتــی تکفیــر از جانــب آنان روبرو شــد .او در پاســخ ،ضمــن تأ کید بر باطل بــودن ادلۀ معــروف متکلمان در
ب
ً
برهــان حــدوث و قــدم ،تقریــر تازهای را از این برهان ارائه کــرد .در این میان ظاهرا بیشــترین و مهمترین نقدها بر برهان
ّ
َ
یهودی قرائیمی ،ابویعقوب یوســف البصیــر (د :بین  430 _ 428ه.ق ).ابراز شــد
ابوالحســین بصــری از ســوی متکلــم
ِ
َ
ّ
عبدالجبــار و مدافعان کالم معتزلی َبهشــمی بــود .وی دو ّرد ّیه یا نقــض بر تقریر
کــه معاصــر بصــری و از پیــروان قاضــی
ابوالحســین بصــری از برهــان حــدوث و قــدم نگاشــت و بر مبانــی و اســتدال لهای او در ایــن تقریر ایراداتــی وارد نمود.
خوشــبختانه دستنوشــتهایی از بعض قســمتهای هر دو ّرد ّیۀ یوســف البصیر بر برهان ابوالحســین بصری چندی
پیش یافت شد و به چاپ رسید.
دهم نقض و ّرد ّیۀ دوم یوســف البصیر
نخســت ،آقای مادلونگ و خانم اشــمیتکه بخشهایی از فصل پنجم تا فصل ِ
را به همراه چند رســالۀ دیگر در قالب کتابی منتشــر کردند .این ویراســت عربی ،بر اساس یک نسخۀ ّ
خطی به حروف
ّ
ّ
ِعبری متعلق به مجموعۀ آبراهام فیرکوویچ محفوظ در کتابخانۀ ملی روسیه در َسنتپطرزبورگ فراهم آمده است و به
همراه ترجمۀ انگلیسی چاپ شده.

22

ّ
پس از آن ،دو محقق نامبرده به دستنوشت پارههایی از نخستین ّرد ّیۀ یوسف البصیر دست یافتند و آن را در مقالهای
ـت ّرد ّیۀ ّاول یوســف البصیر اســت که
مســتقل منتشــر کردند 23.این قســمت حاوی پارههایی از نیمۀ دوم فصل نخسـ ِ
20. The Muʿtazilī� and Zaydī� Reception of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī�’s Kitāb al-Muʿtamad fī� Uṣūl al-Fiqh: A Bibliographical Note.
21. Yūsuf al-Baṣī�r ’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� in a Yemeni Zaydī� Manuscript of the 7th/13th Century.
22. Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, Rational Theology in Interfaith Communication: Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī’s Muʿtazilī Theology
among the Karaites in the Fāṭimid Age, Leiden, Brill, 2006, pp. 13-59.
23. Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣī�r ’s First Refutation (Naqḍ) of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī�’s Theology”, in: A Common
Rationality: Muʿtazilism in Islam and Judaism, ed. C. Adang, S. Schmidtke and D. Sklare, Würzburg, Ergon, 2007, pp. 229–276.
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ّ
ّ
مثل قسمت پیشین از روی نسخهای به حروف ِعبری متعلق به مجموعۀ آبراهام فیرکوویچ محفوظ در کتابخانۀ ملی
روسیه در َسنتپطرزبورگ به عربی تصحیح شده و با ترجمۀ انگلیسی به چاپ رسیده استُ .
همچنین ،در ضمیمۀ
ً
این مقاله ،همان ویراست قسمت چاپشدۀ پیشین (قسمتهایی از فصل پنجم تا فصل دهم) از ّرد ّیۀ دوم نیز عینا
ّ
24
به همراه چند تکۀ تازهیاب دیگر از اواخر فصل دوم و فصل سوم آن بازچاپ شد.
ّ
ّّ
کبیر صنعاء (دار المخطوطات)
در ادامه ،نسخهای از نخستین ردیۀ یوسف البصیر متعلق به المکتبة الغربیة در جامع ِ
ّ
مقدمۀ رســاله و مقدار قابل ّ
توجهی از فصل نخســت آن اســت .این بخش نیز بهصورت مقالهای
پیدا شــد که حاوی
ّ
جداگانــه در قالــب فصلــی از یــک کتــاب تصحیح و منتشــر شــد 25.در این ویراســت ،افزون بــر مقدمۀ رســاله و مقدار
عمدهای از فصل نخست آن که برای ّاول بار چاپ شده است ،نیمۀ دوم فصل نخست رساله نیز که _ چنانکه گفتیم
_ پیشــتر بر اســاس یک نســخۀ مکتوب به ّ
خط ِعبری تصحیح و منتشر شده بود ،26با این نسخۀ نویافته نیز مقابله شد
ً
ّ
و مجدد به چاپ رسید 27.اکنون مجموع این قسمتها عینا دوباره در اینجا به عنوان مقالۀ چهارم از مجموعه مقاالت
حاضر بازچاپ شده است.

( )2زیدیگرایی در ایران
مشتمل بر دو مقاله:

َّ
ّ
 _5اقبال ّ
زیدیه به کتاب
تعلیق ابو طاهر بن علی صفار( ،28صص .)134 _ 115
األصول ابن خلد:
ِ
ِ

ّ
معرفی تفصیلی مجموعۀ ّ
در این مقاله نویسندگان به ّ
پزشکی
طباطبایی دانشکدۀ
خط ِی شمارۀ  102کتابخانۀ علمه
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
دانشــگاه شــیراز دســتیازیدهاند که طی ســالیان  676 _ 673کتابت شــده و حاوی آثاری کالمی از متکلمان زیدی
ّ
معتزلــی ایــران و یمن اســت .بخــش عمدهای از ایــن مجموعۀ ّ
خطی عبارتســت از تعلیقی که ابوطاهر بــن علی صفار
ِ
َ ّ
األصول ابن خلد ،یکی
کتاب
مبنای
بر
اثر
این
که
اند
ه
داد
نشــان
مقاله
نویســندگان
و
اســت
کرده
استنســاخ
یا
تألیف
ِ
ّ
ّ
از متکلمــان معتزلــی متقــدم ،فراهم آمده اســت .مجموعۀ ّ
خطی مزبور به تازگی بهصورت نســخه برگردان در آمریکا به
چاپ رسیده است.

29

َ َ
ویر دیلمی جیالنی و تفســیر قرآن او( ،30صص
 _6زیدیگرایــی ایرانــی در قــرن هفتم هجری :ابوالفضل بن شــهرد ِ
.)138 _ 135

معرفی و بررســی نســخههای تفســیر قرآن ابوالفضل بن َش َ
موضــوع ایــن مقالــۀ کوتاه ّ
ــهردویر بن یوســف بن ابی الحســن
ّ
دیلمی جیالنی ِمرکالی (فعال در نیمۀ قرن هفتم هجری) اســت 31و بیان مهمترین ویژگیهای این تفســیر و ارائۀ تمام
ّ
ّاطالعاتی که تا کنون دربارۀ مؤلف زیدی آن به دست آمده است.
24. ibid, pp. 277 – 296.

25. Hassan Ansari, Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣī�r ’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� in a Yemeni Zaydī� Manuscript of the 7th/13th Century”, in: The Yemeni Manuscript Tradition, Edited by: David Hollenberg, Christoph Rauch, Sabine Schmidtke,
Brill, Leiden, 2015, pp. 28 – 65.
26. Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣī�r ’s First Refutation (Naqḍ) of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī�’s Theology”, in: A Common
Rationality: Muʿtazilism in Islam and Judaism, pp. 229–276.
27. Hassan Ansari, Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣī�r ’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� in a Yemeni Zaydī� Manuscript of the 7th/13th Century”, in: The Yemeni Manuscript Tradition, pp. 45 – 54.
28 . The Zaydī� Reception of Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl: The Taʿlī�q of Abū Ṭāhir b. ʿAlī� al-Ṣafār.

29. Ansari, Hassan; Schmidtke, Sabine, The Zaydī reception of Bahshamite Muʿtazilism: Facsimile Edition of MS Shiraz, Library of the Faculty
of Medicine at the University of Shiraz (ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī Library), majmūʿa 102, 378 pp, Piscataway, New Jersey, United States, Gorgias
Press LLC, 2019.
30. Iranian Zaydism during the 7th/13th Century: Abū l-Faḍl b. Shahrdawī�r al-Daylamī� al-Jī�lānī� and His Commentary on the Qurʾān.

ّ
 .31چاپ عکسی این تفسیر با مشخصات زیر منتشر شده است:
ّ
ســید ّ
دیلمی ،ابوالفضل بن شــهردویر ،تفســیر کتاب اهلل 2 ،ج ،با مقدمۀّ :
محمد عمادی حائری ،کتابخانه ،موزه و مرکز اســناد مجلس شــورای اســامی؛ کتابخانۀ
ّ
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی ،تهران.1388 ،
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( )3زیدیگرایی در یمن
شامل شش مقاله:

ـات دینـ ِـی ز یــدی و غیر زیدی از شــمال ایران به یمن (از قرن ششــم تا هشــتم هجری
 _7انتقــال فرهنگـ ِـی مکتوبـ ِ
قمری)( ،32صص .)158 _ 141

در این مقاله نویســندگان نخســت به ّ
سشــده در شمال ایران و یمن از قرن سوم تا ششم
زیدی تأسی 
معرفی دولتهای ِ
هجــری پرداختهانــد و ســپس جریــان انتقال آثــار و مکتوبات علمی را از شــمال ایران به یمن در قرون ششــم تا هشــتم
هجــری توصیــف کردهانــد .در ادامــه ،به ّ
اهم ّیت بررســی انواع مختلــف منابعی که برای ترســیم فراینــد انتقال میراث
علمــی زیدیــان از شــمال ایــران به یمن باید مورد مطالعه قرار گیــرد نظیر تراجمنامهها و کتب طبقات و سـ َـیر و تواریخ و
مکاتبات و اجازات و اسنادها و نسخ ّ
خطی اشاره شده است.
ِ

ّ
ـان یمنی قرن هفتــم هجری ( :)1بالیــدن امام َ
المهدی لدیــن اهلل احمد بن
 _8ســنت ادبــی _ دینــی در میــان زیدیـ ِ
ِ
حسین بن قاسم (د 656 :ه.ق( ،33).صص .)192 _ 159

ّ
ّ
معرفی رسالۀ سیرۀ امام المهدی لدین اهلل (د 656 :ه.ق ).که بر دست شرفالدین یحیی بن قاسم حمزی (د677 :
هــ.ق ).تألیف شــده اســت و بیان وجوه ّ
اهم ّیت آن در شــناخت مراحــل آموزش عالمان یمنی در قــرن هفتم هجری و

زیدیه در این دوره و نیز آ گاهی از آثاری که در فرایند انتقال میراث علمی ّ
تشــریح حیات علمی ّ
زیدیه از ایران به یمن
به این منطقه منتقل شــدهاند ،موضوع اصلی این نوشــتار اســت .در این مقاله ُ
همچنین ویراســتی از قســمتی از این
یشــود بر اســاس چهار نسخه به همراه تحلیلی از محتوای آن
رســاله که به شــرح تحصیالت مهدی لدین اهلل مربوط م 
َ
ارائه شده است .در ضمیمۀ مقاله نیز توضیحاتی در باب اعالم مذکور در رساله آمده است.

ّ
ـان یمنـ ِـی قــرن هفتم هجــری ( :)2نمونۀ عبــداهلل بن زید َعنســی (د667 :
 _9ســنت ادبــی _ دینــی در میــان زیدیـ ِ
ه.ق( ،34).صص .)230 _ 193

ّ
زیدی قرن هفتم هجری به نام عبداهلل بن زید
در این مقاله نویســندگان به شــرح احوال و آثار یکی از فقها و متکلمان
ِ
ُ
ّ
محدثی زیدی به نام احمد بن ّ
َعنســی و نیز ّ
محمد بن قاســم أ َکوع (شــعله) به وی پرداختهاند.
معرفی و تحلیل اجازۀ

ّ
دینی در دســترس زیدیان یمن
این اجازه حاوی آ گاهیهای مهمی اســت در خصوص گســترۀ میراث علمی _ ادبی _ ِ

در آن عصــر .در ادامــۀ مقالــه ویراســتی انتقــادی از این اجازهنامه بر بنیاد دو نســخه ارائه شــده اســت و در ضمیمه نیز
َ
توضیحاتی در باب اعالم و کتابها و مکانهایی که در اجازه ذکری از آنها رفته است درج گردیده.

ّ
َ
طریق حلی( ،35صص .)262 _ 231
 _10میان حلب و صعده :اقبال زیدیان به دانشمندی امامی به نام ابن ِب ِ

ّ
ّ
در این مقاله نویســندگان با اســتناد به آثار مختلف زیدی شهرت و تداول کتاب العمدهی ابن ِبطریق حلی ،محدث

برجستۀ امامی ،را در میان زیدیان یمن نشان میدهند .از جملۀ این آثار که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است
الع َنثری در َصعــده که بخشــی از آن به ّ
مجموعــهای ّ
خطــی اســت محفــوظ در مکتبــة آل َ
خط عبداهلل بن زید َعنســی

قرآنــی مربوط به فضائل حضــرت علی (ع) و اهل بیــت او مثل کتاب
کتابــت شــده و مشــتمل بر ســه اثــر در باب آیات
ِ

العمــده اســت .بــه نظــر نویســندگان مقاله ،تا زمان امــام منصور بــاهلل (د 614 :ه.ق ).کتاب ارزشــمند العمــدة در کنار
کتاب مناقب علی بن أبی طالب از ابن َمغازلی در زمرۀ مهمترین منابع حدیثی در دســترس عالمان زیدی یمنی قرار
ِ
32. The Cultural Transfer of Zaydī� and non-Zaydī� Religious Literature from Northern Iran to Yemen, Sixth/Twelfth Century through Eighth/
Fourteenth Century.
33. The Literary-Religious Tradition among 7th/13th Century Yemenī� Zaydī�s: The Formation of the Imām al-Mahdī� li-Dī�n Allāh Aḥmad b.
al-Ḥusayn b. al-Qāsim (d. 656/1258).
34. The Literary-Religious Tradition among 7th/13th Century Yemeni Zaydī�s (II): The Case of ʿAbd Allāh b. Zayd al-ʿAnsī� (d. 667/1269).
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35. Between Aleppo and Ṣaʿda: The Zaydī� Reception of the Imāmī� Scholar Ibn al-Biṭrī�q al-Ḥillī�.
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داشته است که حاوی منتخبی از احادیث اهل ّ
سنت در باب فضائل اهل بیت (ع) هستند.

 _11کالم زیدی در یمن از قرن سوم تا قرن نهم هجری( ،36با مشارکت یان تیله)( ،صص .)282 _ 263
در ایــن نوشــتار تاریــخ کالم زیــدی در یمن از حدود قرن ســوم تا قرن نهم هجری بهاختصار گزارش شــده اســت .بدین
منظــور ،نویســندگان بــه تعریــف مهمترین مکاتــب و جریانهای کالمی مطــرح در این قرون و نیز ّ
معرفی برجســتهترین
ّ
متکلمان زیدی ّفعال در آن ادوار دست یازیدهاند.

ّ
َ
َ َ ّ َ
ین
 _12کالم زیدی در یمن در قرن هفتم هجری :عبداهلل بن زید عنسی و کتاب المحجة البیضاء فی أصول الد ِ
او( ،37صص .)290 _ 283
ّ
ایــن نوشــتار در واقــع ویراســتی بازنگــری شــده از مقدمــهای اســت کــه نویســندگان آن پیشــتر بر چاپ عکســی کتاب
ّ
ّ
َ َ ّ
َ
ین ُحســام الدین عبداهلل بن زید َعنســی (د 667 :ه.ق 38).نگاشــته بودهاند .در این
المحجــة البیضــاء فی أصول الد ِ
ّ
نوشتار پس از اشاره به مهمترین مکاتب و جریانهای کالمی در میان ّ
زیدیه ،شرح احوال و آثار فقیه و متکلم برجستۀ
زیدی یمن یعنی عبداهلل بن زید َعنسی بازگو شده است .پس از آن ،ساختار و محتوای کتاب و نیز دستنوشتهای
بازمانده از آن مورد بحث قرار گرفته است.

(ّ )4
تشیع دوازده امامی
مشتمل بر سه مقاله:

 _13اقبال شیعیان به اعتزالگرایی (ّ :)2
تشیع دوازده امامی( ،39صص .)310 _ 293

ّ
موضوع اصلی این مقاله بررسی گرایش متکلمان امامی به کالم معتزلی در ادوار مختلف است .نویسندگان مقاله در
ّ
چنــد بخــش بــه مرور تاریخ و ادوار کالم ّ
امامیه و ارتباط متکلمان امامی با مکتب معتزله در هر دوره پرداختهاند .ابتدا

گزارشــی از کالم امامــی در دورۀ حیــات ّ
ائمه (علیهم ّ
وضعیــت کالم ّ
ّ
امامیه در عصر
الســام) ارائه کردهاند و ســپس به
غیبت صغری اشــاره نمودهاند .در دنباله ،پیشــرفت کالم ّ
امامیه را در عصر غیبت کبری بررسیدهاند و اثرگذار یهای

معتزلــه بــر کالم امامــی در ایــن دوره را یــادآور شــدهاند .نویســندگان در واپســین بخــش نیز بــه تحـ ّـوالت کالم ّ
امامیه در
ّ
متکلمــان ّ
امامیه در این دوره اشــاره نمودهاند و بر اثرپذیــری آنها از مکتب
قــرن ششــم و هفتــم هجری و شــاخصترین
ابوالحسین بصری تأ کید کردهاند.

 _14شیخ طوسی :نگاشتههای کالمی او و ّ
سنت تداول آنها( ،40صص .)330 _ 311

ّ
ّ
تحریــر نخســت ایــن مقالــه بــه عنــوان مقدمهای بر چاپ عکســی شــرح المقدمة فــی الکالم در ســال  2013ز یــر عنوان

«اقبال به نگاشــتههای کالمی شــیخ طوســی در سوریه در قرن ششــم هجری» انتشار یافت 41.یکسال بعد همین مقاله
با اصالحاتی ضمن مجموعه مقاالتی دیگر نیز به چاپ رســید 42.اکنون در اینجا ویراســت بازنگری شــدهای از مقالۀ
یادشده بازچاپ شده است.
36. Zaydī� Theology in Yemen, Third/Ninth through Ninth/Fifteenth Centuries.
37. Zaydī� Theology in Seventh/Thirteenth-Century Yemen: ʿAbd Allāh b. Zayd al-ʿAnsī� and His K. al-Maḥaǧǧa al-Bayḍāʾ fī Uṣūl al-Dīn.

ّ
َ .38
العنســیُ ،حســام ّالدیــن عبــداهلل بن زیدَ ،
الم َح ّجة َ
البیضاء فی أصول الدین ،نســخه برگردان دســتنویس بــه نشــانی  cod. Arab. 1286کتابخانۀ دولتی بایرن
ّ
مونیخ ،مقدمه و فهارس :حسن انصاری و زابینه اشمیتکه ،تهران ،میراث مکتوب 1394 ،ه.ش.
39. The Shī�ʿī� Reception of Muʿtazilism (II): Twelver Shī�ʿī�s.

40. Al-Shaykh al-Ṭūsī�: His Writings on Theology and Their Reception.
41. The Reception of al-Shaykh al-Tūsī’s Theological Writings in 6th/12th Century Syria. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī b. Muḥammad al-Ḥusaynī
and his Commentary on al-Shaykh al-Ṭūsī’s Muqaddima. Facsimile edition with Introduction and Indices. Tehran: Mī�rāth-e maktūb & the
Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Berlin.

ّ
ّ
المقدمة فی الــکالم ،تحقیق و تقدیم :حســن انصــاری ،زابینه اشــمیتکه ،مرکز پژوهشــی میراث مکتوب و ّ
مؤسســۀ
چــاپ شــده در :شــرح المقدمــة فــی الکالم مــع
مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین ،تهران.1392 ،

42. Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “Al-Shaykh al-Ṭūsī�: His Writings on Theology and their Reception”, The Study of Shiʿi Islam:
History, Theology and Law, ed. F. Daftary and G. Miskinzoda, London: I.B. Tauris, 2014, pp. 475-497.
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در این مقاله زندگی شیخ طوسی و حیات علمی او و آثارش در دانش کالم بررسی شده استُ .
همچنین ،نویسندگان
توضیحاتی در خصوص گرایش کالمی و خصیصههای اندیشــۀ کالمی شــیخ و پیروی او از اســتادش شریف مرتضی
ّ
ارائه کردهاند .در ادامه نیز دستنوشت شرح المقدمة فی الکالم که شرحی از نجیبالدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن
ّ
علی بن ّ
المقدمة فی الکالم شیخ طوسی است ّ
معرفی شده.
محمد حسینی (د 582 :ه.ق ).بر رسالۀ
ِ
گفتنی است که ترجمۀ فارسی مقالۀ مزبور به قلم راقم این سطور در آیندۀ نزدیک به چاپ میرسد.

ّ
الکالم شیخ طوسی( ،43صص .)348 _ 331
 _15تصحیحی انتقادی از رسالۀ مقدمة فی المدخل إلی علم
ِ

ّ
این نوشــتار عبارتســت از متن ویراســتۀ رســالۀ المقدمة فی
الکالم شیخ طوسی در شــرح اصطالحات متداول در علم
ِ
ّ
کالم .همین ویراست پیش از این به همراه چاپ عکسی شرح المقدمة فی الکالم منتشر شده بوده است و در اینجا
با اصالحاتی بازچاپ شده است.

44

(ّ )5
تصوف
َ _16
نیشــابور قــرن چهارم،45
ابوســعد خرگوشــی و کتــاب اللوامــع او :کتــاب راهنمایی صوفیانــه برای واعظان از
ِ
ِ
(صص .)360 _ 351
در این مقاله نخست به شرح احوال و آثار ابوسعد خرگوشی (د 406 :یا  407ه.ق ،).یکی از صوفیان برجستۀ نیشابور،
پرداختــه شــده اســت و ســپس توضیحاتــی در باب کتاب کمتر شناختهشــدۀ او به نــام کتاب اللوامع _ کــه اثری مهم
درســی ّ
برای تحقیق در دورۀ َم َ
تصوف اســامی است _ ارائه شده اســت .نویسندگان این مقاله نسخهای منحصر بفرد
از کتاب اللوامع را ّ
معرفی نموده و بر اســاس آن فهرســتی از مطالب کتاب را بازگو کردهاند و گزارشــی از محتوای اثر به
دست دادهاند.
ترجمهای فارسی از این مقاله به چاپ رسیده و در دسترس است.

46

(ّ )6
سنتهای کتابشناختی
ّ
ُ
 _17کنشهای کتابشــناختی در جوامع اســامی ،به همراه تحلیلی از نســخۀ شمارۀ  Hs. or.13525متعلق به
کتابخانۀ دولتی برلین( ،47صص .)398 _ 363
ّ
تشــریح و تعریف آثار علمی و مکتوباتی که در مناطق مختلف تمدن اســامی در ادوار مختلف رواج داشــته اســت و

مورد مطالعه و تدریس قرار میگرفته موضوعی مهم در تبیین فرایند پیشــرفت و انتقال دانش در جهان اســام اســت.
آ گاهیهــای مــا در اینبــاره تا کنــون بســیار محدود بــوده اســت و در خصوص بســیاری از مناطق همچنــان نمیدانیم
یشــده اســت .بــه همین نحو
کــه چــه آثــاری در آنها تداول و شــهرت داشــته و در محافل و مدارس مختلف خوانده م 
آ گاهیهای ما در باب انتقال آثار به بومهای مختلف و گزینش آنها برای تدریس و تدارک آنها برای کتابخانهها ناچیز
است.
در مقالــۀ بــاال نویســندگان در بخــش نخســت بــه تعریــف انــواع مختلــف منابعی که بــرای شــناخت آثــار و مکتوبات
اســامی نگاشــته شــدهاند و بیان نمونههای برجســتۀ هر یک از آن انواع پرداختهاند ،منابعی که با عناوین َ«مشیخه»،
َ
هر َســة»«ِ ،فهرســت»«َ ،اســانید الکتب»َ ،
«معجم»«َ ،ف َ
«برنامج»« ،ث َبت»« ،اجازة»« ،کتب اإلجازات» معروف هستند در
43. Al-Šayḫ al-Ṭūsī�’s Muqaddama fī l-Madḫal ilā ʿIlm al-Kalām: A Critical Edition.

ّ
ّ
المقدمة فی الکالم ،تحقیق و تقدیم :حسن انصاری ،زابینه اشمیتکه ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب و ّ
مؤسسۀ مطالعات اسالمی
 .44شرح المقدمة فی الکالم مع
دانشگاه آزاد برلین ،تهران.1392 ،

45. Abū Saʿd al-Ḫargūšī� and His Kitāb al-Lawāmiʿ: A Ṣūfī� Guide Book for Preachers from Fourth/Tenth-Century Nishapur.

نیشاپور سده چهارم» ،ترجمۀ جواد بشری ،چاپ شده در :جشننامه استاد
 .46نگرید به« :ابوسعد خرگوشی و کتاب اللوامع او ،دستنامهای صوفیانه برای وعظ از
ِ
محمدعلی مهدو یراد ،به کوشش رسول جعفریان ،نشر ّ
مورخ _ کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسالم و ایران ،قم 1391 ،ه.ش ،صص .162 _ 147

47.Bibliographical Practices in Islamic Societies, with an Analysis of MS Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Hs. or. 13525.
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باب رد یتعلاطم« باتک رب یرورم
نایم نورق رد یمالسا ِینالقع ِیاهتنس
ا

ّ
کنار «فهارس خودنوشــت»« ،فهارس کتابشــناختی مؤلفان (فهرســت آثار هر یک از دانشــمندان اســامی)»« ،فهارس
کتابخانههــا»« ،فهــارس منابــع و مآخــذ نویســندگان» و ُ
«جنگهــا و مجموعهها» .بخــش دوم مقاله اختصــاص یافته
معرفی و تحلیل دستنوشــتی محفــوظ در کتابخانۀ دولتی برلیــن از یک وقفنامۀ کتب مـ َّ
اســت بــه ّ
ـورخ  1165هجری
قمری در سرزمین عثمانی که عالئق دینی _ فرهنگی طالب علمی عثمانی را در قرن دوازدهم هجری نشان میدهد.
ُ
مندرج در این وقفنامه ارائه کردهاند.
نویسندگان همچنین توضیحاتی مختصر در باب یکایک کتابهای ِ
پس از مقاالت یادشده ،در انتهای کتاب فهرست منابع ّ
مفصل (صص  )453 _ 399و نمایههای اشخاص و اسامی
کتــب و مکانهــا و مراکــز و نســخ ّ
خطــی (صــص  )494 _ 455درج شــده اســت که اســتفاده از ّاطالعات ارائه شــده در
مقاالت را بسیار تسهیل میکند.
بــه اســتثنای یکــی دو مقالــه ،ســایر مقاالت ایــن مجموعه صبغۀ کالمــی یا تراجمــی _ تاریخی دارد و هر یــک از آنها به
معرفــی ُبعــدی ناشــناخته از ّ
ّ
ســنتهای عقالنی اســامی میپــردازد .تحقیق در بــاب معتزله و ارتباطــات تاریخی آن

بــا ّ
زیدیــه در ایــران و یمــن ،بررســی چنــد و چون اثرگــذاری این مکتــب بر ّ
تشــیع زیدی و امامــی ،تار یــخ کالم زیدی در

قــرون میانــی و بررســی فراینــد انتقال آثــار و مکتوبات علمی زیدی از شــمال ایران به یمن در این قــرون از دغدغههای
اصلی نویســندگان این مجموعه مقاالت بهشــمار میآید .ویژگی مشــترک بیشــتر مقاالت این کتاب پژوهش در باب
تصوف بر اساس نسخ ّ
موضوعات مربوط به معتزله و شیعه و زیدیه و ّ
خطی و منابع تا کنون منتشر نشده است .از این
رو ،خوانندۀ این کتاب از طریق منابعی که پیشــتر مورد بررســی قرار نگرفته اســت با جنبهای از مکاتب یادشــده آشــنا
میشــود .مطالعۀ این کتاب برای تمام کســانی که به تحقیق در باب معتزله و ّ
زیدیه و ّ
امامیه اشــتیاق و اشتغال دارند

ّ
البته سودمند و الزم است ،هم از جهت محتوای پرفایدهای که مقاالت این کتاب دارند و هم از حیث روش تحقیق
و نحوۀ اســتفاده از منابع مختلف بهویژه آثار مخطوط .امیدوارم با ترجمۀ این مقاالت به زبان فارســی زمینۀ بهرهوری
ّ
بیشتر محققان ایرانی از آنها بیش از پیش فراهم شود.
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