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بازدید 26 بار0 

چھارشنبه, 01 خرداد 1392 ساعت 13:24

نقش کتابخانه ی مجلس در پژوھش ھای یونانی به عربی

روز دوشنبه، 30 اردیبھشت 1392، استاد ایتالیایی مطالعات اسالمی به اتفاق دکتر محمدحسن افضلی نژاد از کتابخانه ی مجلس بازدید و از منابع آن

استفاده نمودند.

دکتر «مارکو دی برانکو[1]»- استاد مطالعات اسالمی «دانشگاه پیزا[2]» در ایتالیا و پژوھشگر پروژه ی پژوھشی «یونانی به عربی[3]» جھت

تکمیل پروژه ی مذکور به اتفاق دکتر «محمد حسن افضلی نژاد»-دکترای معماری، شھر سازی و تاریخ ھنر از دانشگاه فلورانس ایتالیا- از بخش ھای

مختلف کتابخانه ی مجلس از جمله بخش نسخ خطی و موزه ی مجلس بازدید به عمل آوردند. وب سایت کتابخانه ی مجلس نیز این فرصت را مغتنم

شمرده و گفتگوی کوتاھی با او در مورد پروژه ی در حال انجامشان داشت.

این استاد مطالعات عربی-اسالمی صاحب 3 تألیفات  بسیاری در قالب کتاب و مقاله دارند که 3 عنوان از کتاب ھای ایشان به قرار زیر می باشد.

شھر فالسفه؛ تاریخ شھر آتن از مارکو آرولیو تا ژوستینین[4]

تاریخ ھای عرب ھا در مورد یونانیان و رومی ھا[5]

اسکندر مقدونی، قھرمان عرب در قرون وسطا[6] 

ایشان درباره ی تأثیر افکار و اندیشه ھای فلسفی و الھی ارسطو بر جھان اسالم پژوھش می کنند. کتابی به نام «ُاثولوجیا[7]» منسوب به ارسطو است و ما در خصوص منابع و نسخ خطی این

کتاب کار می کنیم.  این واژه از دو کلمه ی یونانی یعنی «ِثئوس[8]» به معنای خدا و «لوجیا[9]» به معنای مطالعه و شناخت گرفته شده است.

ھمانطور که گفته شد این کتاب منسوب به ارسطو است و متن یونانی و التین آن پیدا نیست. شاید نویسنده ی اصلی آن «الکندی» باشد که به زبان عربی نوشته شده است. از روی این کتاب

نسخ ھای خطی فراوانی نوشته شده  است. جالب است که بیشتر این نسخ خطی در ایران و از آغاز دوره ی صفویه تا قاجار از روی آن کپی برداری شده است. تعداد دستنوشته ھای این کتاب در

ایران به بیش از 70 جلد می رسد. الکندی فیلسوف و مترجم معروف عرب عصر مأمون عباسی در بغداد بوده است.  

در کتابخانه ی مجلس نسخ خطی فراوانی از این کتاب معروف موجود است. از آنجا که در ایران به فکر و اندیشه و فلسفه خیلی اھمیت داده می شد و ُاثولوجیا طرفداران بسیاری داشت نسبت به

ھر کشور دیگری به استنساخ و جمع آوری دستنوشته ھای این کتاب ھمت گماشتند. این دستنوشته ھای فقط از روی نسخه ی عربی نوشته شده است. یعنی ترجمه ی فارسی از این کتاب به

رشته ی تحریر در نیامد. ھمچنین احتیاجی به ترجمه ی فارسی نبود. زیرا در زمان صفویه و قاجار می توانستند به آسانی و کامًال عربی را بخوانند. البته ترجمه  ھای مختصری از این کتاب عربی موجود

است.

ایرانیان به علوم مرتبط به اندیشیدن مانند فلسفه، منطق، کالم و الھیات بیشتر اھمیت می دادند. برای نسخ خطی عربی مربوط به این علوم در ایران از کشور ھای عربی بیشتر یافت می شود. به

عنوان مثال در عراق 3 تا نسخه از این کتاب یافت می شود. در حالی که در ایران بیش از 70 دستنوشته ی از این کتاب موجود است.

نکته ی مھم این است که این دستنوشته ھای در ایران فھرست بندی شده اند و لذا به آسانی می توانیم بفھمیم که فالن نسخه در کجا قرار دارد. در حالی که در جھان عرب چنین کار ھای کمتر

صورت گرفته است.

درباره  ی فھرست ھای نسخ خطی کتابخانه ی مجلس باید بگویم که خیلی ذی قیمت، راه گشا، دقیق و علمی ھستند. بنده این فھارس را خوانده ام. ھمچنین فھارس کتابخانه ھای مرکز دانشگاه

تھران، آستان قدس رضوی، مل و قم.

یکی از کار ھای بسیار مھم دیگر کتابخانه ی مجلس، دیجیتالی کردن این منابع و نسخ خطی و از جمله نسخ خطی ُاثولوجیا است. 2 سال پیش به کتابخانه ی مجلس آمدم  و لوح ھای فشرده ی این

دستنوشته ھای اثولوجیا را تھیه کردم. 

بعضی از محققین ما منظورم محققین پروژه ی «یونانی به عربی»، اطالعات ناقصی از نسخ خطی ُاثولوجیا داشتند. بنابراین با آمدن به ایران و مراجعه به کتابخانه ی مجلس و سایر کتابخانه ھا

اطالعات خود را تکمیل  کردیم. در دانشگاه پیزا اطالعاتی در مورد این نسخه ی خطی موجود بود، ولی ناقص. پژوھشگرانی بودند که در مورد این موضوع پژوھش ھایی کرده بودند، اما این اطالعات و

پژوھش ھا کافی نبود.

اما در مورد کتاب ُاثولوجیا باید بگویم که به احتمال زیاد نسخ خطی این کتاب از روی کتاب عربی الکندی نوشته شده است.

کتاب ُاثولوجیا، کتاب خیلی مھمی است. زیرا نشان دھنده ی پخش افکار و فلسفه ی عرفانی نوافالطونی[10] در جھان اسالم و به خصوص در دنیای شیعه است. به خاطر ھمین است که نسخ

خطی فراوانی از این کتاب در ایران و عراق و نجف یافت می شود.

مشکل اینجا است که این متن مربوط به ارسطو نیست، بلکه منسوب است به ارسطو، و چون ارسطو در دنیای یونانی دارای تأثیر بسیاری بود او را سمبل و نماد دانش یونانی می دانند و بنابراین از

این باب، این کتاب را منسوب به ارسطو می دانند.

تکامل افکار نوافالطونی توسط فالسفه ای مانند پورفیری یا فرفریوس[11] (٢٣٣-٣٠۴م)، از اھالی مصر، پالتینوس[12]  از اھالی مصر و جامبلیک[13] ( 245-325 م.) از اھالی سوریه در قرون سوم

و چھارم میالدی توسعه یافت و ترویج شد.

افکار نوافالطونی بر افکار عرفانی شیعی تأثیر داشته است. در این خصوص ھانری کربن تحقیقات گسترده ای انجام داده است.

در این پروژه ما می خواھیم تمام دستنوشته ھای ُاثولوجیا را از قدیمی ترین تا جدید ترین آن ھا مورد بررسی و نقد قرار داده و یک روشنگری در این باره ارائه دھیم. ما می خواھیم الھیات تشیع که از

آسمان سرچشمه می گیرد را بشناسیم.

خوب کار ما این است که یک نسخه ی منقح و درست از منابع این کتاب در دسترس پژوھشگران قرار دھیم. نسخ خطی ُاثولوجیا را با ھم مقایسه و مقابله می کنیم تا بتوانیم به یک نسخه ی جامع

و درست دست یابیم. بیش از 100 نسخه که بیش از 70 تای آن ھا در ایران موجود است مورد بررسی قرار گرفته است. این نسخ در تھران، شیراز، اصفھان، مشھد، قم و برخی شھر ھای دیگر

یافت می شود. االن در حال حاضر تصاویر دیجیتالی تمام این نسخ را داریم. این را نیز باید اضافه کنم که نسخه ای از ُاثولوجیا به زبان التین و یونانی موجود نیست.
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حتی امام خمینی نیز مطالبی درباره ی اثولوجیا نوشته اند که می توانید به منابع زیر مراجعه کنید.

کتاب:

Title: Mystic Regimes: Sufism and the State in Iran, from the Late Qajar Era to the Islamic Republic

Author: Matthijs Van Den Bos

Date of publication: 2002

مقاله:

Title: “Irfan” Revisited: Khomeini and the Legacy of Islamic Mystical Philosophy

Author: Alexander Knysh

Source: Middle East Journal, Vol. 46, No. 4 (Autumn, 1992), pp. 631-653

Published by: Middle East Institute

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4328497

این را نیز باید اضافه نمود که ترجمه ھایی از ُاثولوجیا به زبان ھای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی منتشر شده است. اما تحقیق خود را به زبان فرانسوی که از زبان ایتالیایی در جھان

شناخته شده تر و خواندنش ایتالیایی آسان تر است منتشر خواھیم کرد.

انتشارات سروش نیز ترجمه ای از این کتاب منتشر نموده است.

استاد مارکو دی برانکو در تاریخ 7 دسامبر 1966(17 آذر 1345) در شھر رم به  دنیا آمد.

به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد پروژه ی «یونانی به عربی» به وب سایت زیر مراجعه نمایید.
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1000 تعداد کاراکترھای مجاز

ارسال

 نام (ضروری)

 ایمیل

 وب سایت

 من را از سایر نظرھا مطلع کن

به روز رسانی
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