وتصوف
مجموعهايدرعرفان
ّ
سيد علي آلداود
اين مجموعه شامل کتابهايي است که به سفارش انتشارات »ـکر ُز ن« تحت نام » Sufiـ«
تصو ف اسالمي تأليف و منتشر شده است .هرـيک
معر في عرفان ايراني و ّ
)صوفي( براي ّ
متخص صان به نگارش در آوردهاند .دکتر مجدالدين کيواني به
از اين کتابها را افرادي از
ّ
هم ت گماشته و انتشارات نشر مرکز چاپ و نشر آنها را
ترجمه اين سلسله آثار ٬به فارسي ّ
بر عهده گرفته است.

تصو ف ٬اعم از متفنّن
عناوين اين مجموعه براي همه عالقهمندان به مباحث عرفان و ّ
متخص ص ٬به کار ميآيد ٬بهويژه آنکه تاـکنون مجموعهاي با اين خصوصيات به فارسي
و
ّ
منتشر نشده است .ترجمه کتابها در نهايت دقّ ت و رواني صورت گرفته است .همچنين
براي هر ترجمه مقدمهاي سودمند و خواندني فراهم آمده است .عناويني که تاـکنون از
اين مجموعه منتشر شده ذيًال معرفي ميشود.
 .١خواجه عبداهلل انصاري  ٬عبدالغفور روانفرهادي ٬ترجمه دکتر مجدالدين کيواني٬
تهران  ١٧٠ ٬١٣٧٧صفحه.
مؤلف اين کتاب ٬دکتر روانفرهادي ٬از دانشمندان سرشناس و سياستپيشگان معاصر
افغانستان است و سالها سمت سفارت آن کشور را در کشورهاي گوناـگـون بـر عـهده
داشته است .او ٬در زمان تسلط کمونيستها ٬دو سالي را در زندان گذراند .روان فرهادي
مـتبح ر است و در بـاب پـژوهشهاي عـرفاني و تـاريخي
اديبي برجسته و دانشـمندي
ّ
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تأليفات ارزشمندي دارد که يکي از آنها قوس زندگي حالج است که چـند سـال پـيش از
هم ت بنياد فرهنگ ايران چاپ و منتشر شد.
انقالب به ّ

مؤلف در اثر موجز ولي پرـمطلب خود به همه جوانب زندگي و افکار خواجه عبداهلل

انصاري ٬عارف و شاعر مشهور اوايل قرن پنجم هجري ٬پرداخته و چهره واقعي او را از
البهالي قديمترين مدارک موجود شناسايي و بر اساس آنها ترسيم کرده است.
اين کتاب غير از مقدمههاي مؤلف و مترجم ٬شامل دو بخش است :در بخش اول٬
خالصه زندگينامه خواجه عبداهلل انصاري آمده است که نويسنده در آن از ماجراهاي
زندگي خواجه از آغاز تا پايان ٬دلبستگي عميق او به عرفان و به مذهب حنبلي و ديدار او
دوم به گـزيده آثـار
با شيخ ابوالحسن خرقاني و مطالب ديگر سخن رانده است .بخش ّ
خواجه عبداهلل اختصاص دارد .اين گزيدهها از آثار مشهور وي ٬کشفـاالسرار )فارسي(٬

ذمـالکالم )عربي( ٬طبقات ـالصوفيه )فارسي( ٬صدـميدان )فارسي( ٬مـنازلـالسـائرين )عـربي(٬
ّ

عللـالمقامات )عربي( و نيز از اندرزنامه و مناجاتنامه او برگرفته شده است.

نويسنده به انتهاي کتاب سه پيوست به شرح زير منضم کرده است (١ :سـالشمار
زندگي خواجه عبداهلل انصاري در چشمانداز تاريخي؛  (٢نقشه شاهنشاهي غزنوي در
عصر خواجه عبداهلل انصاري؛  (٣تطابق عناوين مراحل سلوک معنوي ميان منازلـالسائرين ٬
صدـميدان و عللـالمقامات  .بخشهاي پاياني کتاب شامل فهرست منابع و نمايههاست.
 .٢روزبهان بقلي  ٬کارل ارنست  Carl Ernstـ ٬ترجمه مجدالدين کيواني ٬تهران ٬١٣٧٧
 ٢٧٤صفحه.
روزبهان بقلي يکي از عرفاي مشهور ايران است و از او چند اثر مهم بر جاي مانده است.
شيوه نگارش وي دشوار و ٬از اينرو ٬نوشتههايش چندي پس از مرگش فراموش شد و
تنها پس از آنکه آثار او به هند رسيد ٬در ميان متصوفه هند اعتبار خاصي بهدست آورد.
روزبهان بنيانگذار طريقت و مؤلف کتابها و رساالت متعددي در عرفان و تفسير و فقه
و اصول است.
مهمترين اثري که تاـکنون در باب اين عارف برجسته منتشر شده روزبهاننامه است که
روانشاد محمدتقي دانشپژوه از گردآوري دو رساله راجع به او فراهم آورده است .اين
دو رساله را نوادگان روزبهان نوشتهاند و دانشپژوه آنها را تصحيح و همراه با مقدمهاي

١٥٤
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مفصل منتشر کرده است .جز آن ٬کتاب مشهور روزبهان ٬عبهرـالعاشقين  ٬را يکبـار دکـتر
محمد معين و بار ديگر دکتر جواد نوربخش به طبع رساندهاند.
ـکارل ارنست حاصل پژوهشهاي خود را در يک مقدمه ٬سه بخش و چند ضميمه
تنظيم کرده است .او ٬در پيشگفتار ٬تحقيقاتي را که تاـکنون در باب روزبهان انجام شده
اجماًال بررسي کرده است .بخش اول کتاب در باب زندگاني روزبهان و اطالعاتي پيرامون
دوم بــا عـنوان »سـاختار درونـي واليت« ٬مـباحثي چـون
طــريقت اوست .در بــخش ّ
خداشناسي و روانشناسي ٬جهانشناسي و نيز کتاب کشفـاالسرار بررسي شده است .در
بخش سوم با عنوان »تأسيس يک طريقت صوفي« ٬مؤلف به گزارش احوال روزبهان و
فرزندان و بازماندگان او پرداخته است .در انتهاي کتاب ٬دو پيوست و چند نمودار مندرج
دوم تفسير روزبهان بر مـعراج
است .پيوست اول فهرست مصنّ فات روزبهان و پيوست ّ
ابويزيد بسطامي است.
 .٣سهروردي و مکتب اشراق  ٬مهدي امينرضوي ٬ترجمه مجدالدين کيواني ٬تـهران
 ٢٦٨ ٬١٣٧٧صفحه.
شهابالدين يحيي سهروردي ٬معروف به شيخ اشراق و شيخ مـقتول ) ٬(٥٨٧-٥٤٩از
معروفترين فالسفه و عرفاي جهان اسالم در قرن ششم هجري است .تاـکنون تحقيقات
مفص ل و مفيدي در باب او به زبان فارسي صورت گرفته و خوشبختانه
و پژوهشهاي ّ
مجموعه آثار او به اهتمام هانري کربن و سيد حسين نصر به چاپ رسيده است .با اين
وصف ٬کتابي منسجم و موجز و مضبوط در باب او به فارسي در دست نبوده است .اثر
فعلي ٬که آن را مهدي امينرضوي استاد ايراني بخش فلسفه و دين کالج مري واشنگتن
نوشته ٬اثري است مجمل و مفيد و براي کساني که بخواهند تصويري کلي و اجمالي از
سهروردي بهدست آورند وافي به مقصود و ارزنده است.
ـکتاب سهروردي و مکتب اشراق در يک مقدمه و هفت فصل به انضمام چـند ضـميمه
تـدوين شـده است .فـصل ّاو ل ٬زنـدگينامه و احـوال سـهروردي .در ايـن فـصل ٬آثـار
سهروردي نيز جداـگانه بررسي شده است .فصل دوم ٬فلسفه و جهانشناسي سهروردي٬
هستيشناسي وجود و ماهيت ٬مسئله نفس و جسم ٬منطق و طـبيعيات ٬مـعادشناسي.
سو م ٬تصوف عملي .در فصل چهارم ٬که مفصلترين قسمت کتاب است ٬مباحثي
فصل ّ
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چون نور ٬فرشتهشناسي و معرفتشناسي تعريف شده است .فصل پنجم ٬در باب تأثير
سهروردي بر فلسفه اسالمي و برنحلههاي آن چون مکـتب اصـفهان ٬مـالصدرا ٬فـرقه
شيخيه ٬نحلههاي موجود در هند و آسياي صغير است .فصل ششم ٬به مالحظات پاياني
اختصاص دارد و مختصر است.
در پيوست کتاب و قبل از بخش منابع و نمايهها ٬رساله آواز پر جبرئيل سهروردي شرح
و تفسير شده است.
الج  ٬هربرت و.
 .٤ح ّ
 ١١٩ ٬١٣٧٨صفحه.

ميسنW. Mason
ُ

 Herbertـ ٬ترجمه مجدالدين کيوانـي ٬تـهران

نويسنده اين کتاب استاد تاريخ و اديان دانشگاه ُب ستُن امريکا و يکي از محققان معروف
حال جشناسي
حال جشناس غرب است .او سابقًا شاـگرد لويي ماسينيون ٬بزرگترين استاد ّ
ّ
در فرانسه ٬بود و کتاب معروف ماسينيون )مصائب حالج( را از زبان فرانسه به انگـليسي
درـآورد.
رساله حالج هرـچند مختصر است ٬يکي از بهترين پژوهشها در باب وي به شمار
حـالج و تـفکّر او و بـا نـثري نـيمهفنّي و
ميرود و مؤلف آن را بـا نـوعي شـيفتگي بـه ّ
نيمهشاعرانه به رشته نگارش درـآورده است .حالج به جز مقدمههاي مؤلف و مترجـم
مشتمل است بر  ٧بخش و چند فهرست .مؤلف ٬در قسمتهاي نخستين کتاب ٬واقعيات
زندگي حالج را از روي منابع اصيل استخراج و تشريح و ٬در بخشهاي اخير کتاب ٬تفکّر
او بيان و ٬سرانجام ٬در آخرين فصل ٬ماجراي دار زدن او در بغداد به روزگار مقتدر خليفه
عباسي را گزارش کرده است.
 .٥شعر صوفيانه فارسي  ٬يوهانس

دوبروين T. P. de Bruijn

 J.ـ ٬ترجمه مـجدالديـن

ـکيواني ٬تهران  ١٨٩ ٬١٣٧٨صفحه.
مؤلف اين اثر ٬يوهانس توماس پيتر دوبروين ٬استاد معروف بازنشسته دانشگـاه ليـدن
است .از خدمات علمي او ترجمه گلستان سعدي به زبان هلندي است .شعر صوفيانه فارسي

تحول اشع ار ع رف ان ي در ادبيات س ّن تي فارسي و سـير
پيشـدرآمدي است ب ر شن اخت ّ
تفکّر صوفيانه .مؤلف اين موضوع را از آغاز گسترش شعر جديد تا زمان جامي بررسي
ـ

ـکرده است.

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
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اين اثر حاوي مقدمه و کتابشناسي و فـهارس و چـهار بـخش مـج ّز است .در ايـن
بخشها ٬اشعار عرفاني شاعران و عارفان بزرگي چون عطار ٬سنايي ٬ابوسعيد ابوالخير٬
ناصرـخسرو ٬نظامي ٬سعدي و حافظ بررسي شده و ضمن آن نتايج تـازهاي بـه دست
آمده است.
عناوين ابواب کتاب به اين شـرح است» :مـقدمه«» ٬لطـايف عـرفاني«» ٬زهـديات«
)بررسي آثار سنايي و ناصرـخسرو(» ٬اشعار عاشقانه«» ٬آموزگاران و داستانسرايان« .در
بخش اخير بيش از هر سراينده ديگر ٬سرودههاي نظامي و سعدي مورد توجه مـؤلف
قرار گرفته است.
 .٦عزيز نسفي  ٬لويد

ريجون V.J. Ridgeon

 Lioyـ ٬ترجمه مجدالدين کيوانـي ٬تـهران

 ٣٧٢ ٬١٣٧٨صفحه.
عزيز بن محمد نسفي ٬از مشايخ عرفاي قرن هفتم هجري ٬صاحب تأليـفات مـهمي از
جمله االنسانـالکامل  ٬کشفـالحقايق  ٬زبدةـالحقايق است .از او اثر ديگري به نام مقصد اقصي

در دست است که به ترکي و التيني ترجمه شده است .با اين وصف ٬عـزيز نسـفي در
دوران معاصر از زماني شهرت يافت که االنسانـالکامل او را ماريژان موله ٬اسـالمشناس
نامدار فرانسوي ٬محققانه تصحيح و منتشر کرد.
لويد ريجون استاد معارف اسالمي و ايراني در دانشگاه گالسکوي اسکاتلند است و
تأليف خود را با نظم و ترتيبي دلپسند ٬بهـگونهاي که براي همگان قابل استفاده بـاشد٬
تنظيم کرده است .اين اثر مشتمل است بر مقدمه و  ٦فصل و يک خاتمه .فهرست ابواب
آن بــه شــرح زيــر است» :زنـدگي«» ٬عـصر و آثـار عـزيز نسـفي«» ٬هسـتيشناسي«٬
»معرفتشناسي«» ٬سلوک صوفيانه«» ٬رؤيت«» ٬اتّ حاد با خدا«» ٬ـکمال انسان« .در پايان٬
ـکتابشناسي و فهرست اعالم و نمايهها درج شده است .مترجم ترجمه اين کتاب را به
همکاران خود در دايرةالمعارف بزرگ اسالمي تقديم داشته است.
 .٧فراسوي ايمان و کفر ٬شيخ محمود شبستري  ٬لئونارد لويـزُ ن  Leonard Lewisohnـ٬
ترجمه مجدالدين کيواني ٬تهران  ٤٤٩ ٬١٣٧٩صفحه.
مؤلف اين کتاب بالنسبه مفصل ٬لويرن ٬استاد امريکايي مدرسه مطالعات شرقي دانشگاه
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لندن است .وي بخشي از تحصيالت خود را در دانشگاه شيراز گذرانده و ٬از اينرو ٬با
زبان فارسي آشنايي کامل دارد .اين اثر از جمله تحقيقات ابتکاري و جديد درباره شيخ
محمود شبستري است و مشتمل است بر مقدمه و هشت فصل با عناوين زير» :احوال
شخصي«» ٬محيط ادبي«» ٬محيط سياسي«» ٬محيط عرفاني«» ٬شبستري و ابن عربي«٬
»زيباشناسي وعلم تأويل شبستري«» ٬فکر دل«» ٬فراسوي ايمان و کفر«.
تتب ع مؤلف در آثار شـبستري است و در آن از
اين پژوهش حاصل سالها تحقيق و ّ
منابع متعدد عربي و فارسي و چاپي و خطي بهره گرفته و ٬پس از بررسي و مطالعه کامل
احوال شبستري ٬تفصيل دقيقي از اوضاع سياسي و اجتماعي و ادبي و عـرفاني عـصر
مغول بهدست داده ٬سپس ٬رابطه فکري شبستري را با ابن عربي بررسي کرده است.
مجموعه آثار شيخ محمود شبستري را سالها پيش دکتر صمد مـوحد گـردآوري و
ويرايش کرده که به همت انتشارات طهوري چاپ و منتشر شده است.
 .٨مفهوم واليت ٬دو اثر از حکيم ترمذي ٬
ُا وکين  John O' . Kaneـ ٬ترجمه مجدالدين کيواني ٬تهران  ٣٦٥ ٬١٣٧٩صفحه.

ِب رند رو ُدلف راتکه Bernd Rodtke

و جان

حکيم ابوعبداهلل محمد بن علي ترمذي از دانشـمندان و عـرفا و مـفسران و مـحدثان و
فقهاي نيمه دوم قرن سوم هجري است .عنوان باال شامل دو اثر اوست که مؤلفان آنها را
از عربي به انگليسي برگردانده و بر آن مقدمه و حواشي و تعليقات نوشتهاند.
يکي از اين دو اثر زندگينامه کوتاه ترمذي است به قلم خود او .اثر ديگر ٬که مفصلتر
است ٬ترجمه سيرة االوليا ي ترمذي است .مترجمان ٬پس از مقدمه و مـعرفي آثـار مـهم
ترمذي ٬اين دو اثر را به  ١٩٣بخش تقسيم و ٬پس از هر بخش ٬يادداشتهاي متعددي٬
در توضيح بعضي نکات و ابهامات افزودهاند.
دکتر مجدالدين کيواني اين دو رساله را از انگليسي به فارسي برگردانده و بهطوري که
خود او اظهار نظر کرده حق آن بود که از عربي به فارسي درـآيد که مترجم متواضـعانه
براي اين کار کساني ديگر از اهل فن را صالح شمرده است .خوشبختانه تـرجـمه دکـتر
ـکيواني روان و شيوا و بهخوبي قابل استفاده است ٬بهويژه آنکه توضيحات و تـعليقات
اير انشناسان مذکور خود در حدّ يک کتاب و براي درک صحيح انديشه ترمذي مطالعه
آنها مفيد و ضروري است .فهرست منابع و فهارس اعالم در پايان کتاب درج شده است.

١٥٨

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
تصوف
مجموعهاي در عرفان و ّ

نقد و بررسي

 .٩شيخ ابوالحسن خرقاني  ٬کريستين تورتل  Christiane Tortelـ ٬ترجمه عبدالمحمد
روحبخشان ٬تهران  ٢٧١ ٬١٣٧٨صفحه.
اين کتاب در رديف مجموعه عرفان و تصوف انتشارات کرزن قـرار نـدارد ٬بـلکه آن را
دانشمندي فرانسوي به زبان فرانسه نوشته و ٬بهتناسب موضوع ٬در مـجموعه فـارسي
مذکور منظور شده است.
اين کتاب خرقاني را ع .روحبخشان )مترجم اخالقيات فوشه کور( به پارسي برگردانده
است .ابوالحسن خرقاني از عرفاي نامدار ايران در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم
هجري است .او در عصر غزنويان مـيزيست و در سـال  ٤٢٥درگـذشت .ابـوالحسـن
مدو ني ندارد و از کتابي به نام نورالعلوم  ٬که منسوب بـه اوست ٬جـز يک
خرقاني تأليف ّ
نسخه ناقص در دست نيست .محتويات اين نسخه نيز در تذکرةـاالولياي عطار و تمهيدات
عينالقضاة همداني مندرج است.
شيخ ابوالحسن خرقاني ّکًال مشتمل است بر دو بخش :بخش اول ٬در باب زندگينامه و
احوال شيخ ابوالحسن خرقاني ٬جايگاه او در زندگي معنوي ايران در قرنهاي چهارم و
پنجم هجري و رابطه او با عارفان و بزرگان آن عصر.
دو م ٬به ذـکر خرقاني در متون عرفاني و ٬بهخصوص ٬به نورـالعلوم و سخنان شيخ
بخش ّ

مـتضمن چـند
به نقل تذکرةـاالولياي عطار و نفحاتـاالنس جـامي اخـتصاص دارد .کـتاب
ّ
پيوست و فهارس متعدّ د است.

ترجمه کتابهاي اين مجموعه به نثر فارسي پاـکيزه صورت گرفته است.
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