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 اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ

 هایی دربارۀ اسالم درس با تک راتفگشیپ
 یوزن م نقیعلی  رتکد

  ،رکاذ   م یهارب ادمحم  ششوک  هب  ،یوزن م  نقیعلی   نادرگرب   ،رهیزدلگ  سانگیا  ،مالسا   ۀرابرد  ییاهسرد  باتک

 10  - 7 ۀگرب

 مقدمه 

 ستیزی شیعه
( هر چند ماه یک بار برای زیارت و دیدار والدین و اخذ  1975 - 1966بردم ) بسر می  در سنواتی که در حال تبعید در لبنان 

 شدم. مشرف می  به نجف اشرف تعلیمات در بارۀ چگونگی چاپ تألیفات مرحوم والدم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی 
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 در بارۀ سبب اقدام به تألیف دو اثر دائر  اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ
ً
  هدف هو    1ة عی شلا  فی ناص ت  ی لإ  الذریعة  د لج  هن  و   ت سی ب  خود:  المعارفةمرحوم آقا کرارا

کت   2ةعی شل ا  عالم أ  طبقات  د لج انتشار  داستان  زیدان ااز  جرجی  می   ب  آن صحبت  در  که  شیعهکردند  مذهب  به  نسبت  ،  ها 

 بینانه قضاوت نموده بود.  کوته 

افتاده،  ای کوچک و عقب اند، ظلم کرده، ایشان را فرقه هبود   قراوالن تمدن و فرهنگ اسالم او در حق شیعه که همیشه پیش

 قلمداد کرده است.  

 
ها( در بیست و شش جلد و یا بیست و نه مجلد ]جلد نهم )دیوان خ1348- 1255، آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی )الذریعة إلی التصانیف الشیعة 1

م /  1986 –  1936خ / 1364 –  1315های  لد در میان سالج  29به خط آقابزرگ است[.    ذریعهمستدرکات  چهار مجلد است و جلد بیست و ششم  

به چاپ رسید، جلد یکم تا سوم در نجف و زیر نظر نویسنده؛ جلد چهارم تا    و تهران ق، به کوشش فرزندان صاحب الذریعه در نجف1406  -  1355

؛ جلد سیزدهم و چهاردهم در نجف زیر نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش علینقی  دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان علینقی منزوی

، برادر منزوی؛ جلد شانزدهم تا بیست و سوم به جهت تحت پیگرد ساواک )سازمان امنیت و اطالعات کشور( قرارگرفتن علینقی و گریز به بیروت

م احمد  کار   نزویکوچکشان  برای  منزوی  احمد  استاد  رفتن  جهت  به  پنج  و  بیست  و  چهار  و  بیست  جلد  گرفتند؛  عهده  به  را  چاپ  مسئولیت 

  یعة رالذ  كمستدر ، دوبار بر دوش علینقی منزوی افتاد. جلد بیست و ششم  پاکستان  آبادقاره، به اسالمهای خطی و فارسی شبهنگاری نسخهفهرست

 به چاپ رسید. و به کوشش احمد اشکوری در آستان قدس مشهد
خ( در بیروت، تهران و قم در  1348-1255، نوشتۀ آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی )دلجم   ه دهفهای ویژۀ هر سده در  با نام   م الشیعةطبقات أعال  2

  13و دو جلد از سدۀ    14نقی منزوی به چاپ رسید. چهار جلد از سدۀ  به کوشش فرزندش علی   خ،1372  –   1335م /  1993-  1954های  میان سال

  به چاپ رسید. در نجف و زیر نظر خود شیخ

 نقی منزوی در تهران به چاپ رسید. سدۀ چهارم تا هشتم در بیروت و چهار جلد نهم تا دوازدهم به کوشش علی جلد جنپ

  ه لیمسف   ترو ص   هب  یدیش ر و خ  داتشه  ۀهد  رد   یلالج  نیسحدم حم  ار   ،ةر شع لا  د عب  ثلا ثلا  ن رقلا  يف   ةر ر بلا  مر ار ک  ،ةعیشلا  مالعأ  تاقبط  مو س   دلج

 .دناس ر  پاچ هب و گاکیش  رد

تا   «ف» حرف  مجن پ دلج پاچبه همراه   14سدۀ  دلج ر اهچتجدید چاپ  رش عع بار لا نرقلا  يف رشبلا ءابقن ،ةعی شلا مالعأ تاقبط باتک نی نچمه

 .خ به انجام رسید1395سال  هب تهران رد ار و ش  سل جم ۀناخباتک تار اشتنابه کوشش محمد طباطبایی بهبهانی در  «ی»
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  م ر اگز ومآمن به اتفاق    فرمودند:می  از تأثیری که این قضاوت ظالمانه در میان مردم نهاده بود، یاد کرده،   ة ذریعلامؤلف   اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ

مرحوم    ( ق1354  –   1272)   ی ناه فصا  ی مظ اک  حسن صدرصدر    دی سمرحوم   الغطاء  کاشف   یلع  د نز ر ف  ن ی سح دمح م  خ ی شو 

برآمدیم و پس از گفتگوها بدین جا رسیدیم که هر یک از ما در این مقاومت،    در صدد مقابله با جرجی زیدان   ( ق1373 - 1294) 

 عهده گیریم.   کاری مشخص بر

 المعارف پرداختم.  ة ایشان هر یک به کاری بزرگ موفقانه اقدام نمودند و من به کار تألیف این دو دایر 

چون    مستشرقانی  هایب ازیرا که کت   ؛ناشناخته بود  در آن زمان هنوز مصدر سخنان جرجی زیدان   فرمودند:ایشان می 

  2(25) چند بار به عربی ترجمه و چاپ شده، نه تنها    های این یهودی لیکن امروز که کتاب   ؛هنوز ترجمه نشده بود  1گلدزیهر 

احمد  چون  هم   گرایانی ریشۀ نظریات ظالمانۀ جرجی زیدان کشف شده و تأثیر آْن چند برابر سابق به صورت جمالت وهابی 

در    گرایینیز موجی از سنت   بلکه در خود ایران   ؛بر علیه شیعه افزایش یافته  م( 1980  -  1917نشار )   یسام  یعلو دکتر    امین

تأثیر    باشد که تحتمی   ( خ1324–  1269)   ید ابآم کح  احمد کسروی  شود که نمونۀ آن دیده می   میان برخی روحانیان متجدد

نوشت و  هر چند در آغاز به عربی می   ، های کسرویبه نوشته  شیعه آغاز کرد و چون شؤونیزم عرب  همین موج کار خود را ضد  

سرخورده به    گراییاز عربی و ُسنی   نیز  گسترش نیافت، کسروی  فکر او مجال   ،با نظر تحقیر غیر عرب نگریسته  ،گرا بودسنت 

 هر دو را کوبیده، مذهب جدیدی برای خود آورد.   ،تشیع و تسنن نویسی بازگشت و در آخر عمر پارسی 

نه پیرانی چون من. ما از همان وقت یادداشتهایی دربارۀ سخنان   ، کار جوانان امروز است  بر گلدزیهر   رد    :فرمودایشان می

 ایشان این فکر را مطرح ساختند که با  به نظر ایشان می   به نجف  گلدزیهر تهیه کرده و هنگام سفرهایم از بیروت
ً
رسانیدم. اخیرا

 
  ر د یگ لاس  17 نس  رد و زاده شد 1850ژوئن  22 خیرات هبفهروار در سکش  یهودی نمؤ م ۀخانواد کیر د (cáGoldziher Ign ) ِهریگلدز گناتسیا 1

او    ۀ ز او آدنلب  یخاورشناس   یو   .تش ذگر د1912نوامبر    13  زور  بود.  کر مجار  و  نلدکه  تئودور  همراه  هورخرون  نیستیبه  پا  هیاسنوک    گذاران ه یاز 

 .دیآی م را مش  هبدر اروپا  نینو  یشناس اسالم
م(، برگردان به 1921  –  1850)  ، ایگناس گلدزیهرهایی دربارۀ اسالمدرسهای متن اصلی در چاپ دوم کتاب  : شمارگان برگهویراستار ذاکر  2

م؛ چاپ دوم: انتشارات  1977،  ، تهرانبنیاد ایرانم؛ جلد دوم، چاپ  1973،  خ(، جلد یکم، چاپ بیروت1389  –   1302)  پارسی، علینقی منزوی 

 . 1357 ، تهران، اسفندکمانگیر
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ها به فارسی از امکانی بیشتر برخودار است و  ، نشر این یادداشت های شؤونیست عربیدر نظر گرفتن تیار تسنن در حکومت  اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ

ها را به  به فارسی ترجمه کرده و اندکی از آن یادداشت   ة و الشریعةالعقیدلذا من متن گلدزیهر را نیز از روی چاپ دوم عربی  

 آمادۀ چاپ کردم.  ، فارسی برگردانیده ضمیمۀ آن نموده

 و دکتر علی   یوسف  وسیلۀ دکتر محمد ه  در این هنگام اندیشیدم که چون ترجمۀ فارسی این کتاب از عربی صورت گرفته که ب

از اصل آلمانی ترجمه   1920  به سال   Felix Arinترجمه شده است و ترجمۀ فرانسه را   از فرانسه  و عبدالعزیز عبدالحق   حسن 

آلمانی به فرانسه، عربی و فارس1نامیده است   Le Dogme Et La loi  کرده از  از اعتبار متن    ی، پس شاید گردانیدن مطالب 

خواهش کردم    مجلۀ کاوه مدیر    ام آقای محمد عاصمیاز دوست قدیمی   بکاهد و لذا با ارسال فتوکپی از ترجمۀ فارسی به مونیخ

 اصل آلمانی تطبیق کنند.    ( 26)  را با که آن 

انجام شده بود،   بابینگروسیلۀ  ه  یعنی چهار سال پس از مرگ مؤلف ب  1925ایشان فارسی را با چاپ دوم آلمانی که به سال  

و چون متن فارسی    بر فارسی افزودند  ، ؤلف بر چاپ دوم افزوده بودای از آن چه را که بابینگر از روی خط مو خالصه   مقابله کردند

  ی نام اصلی آلمانی را برای کتاب فارس ،کنار نهاده   ، را که به عربی ترجمه شده بود  شد نام فرانسوی آن   به اصل آلمانی نزدیکتر 

های تفصیلی را به وقت موسع  یه به چاپ رسانیدم و رد    ی مختصر در بیروتترجمه کردم و جلد اول کتاب را با تعلیقات و رد  

 موکول نمودم. 

وقت بنا به اطالعی که    جا به همین نحو چاپ کردم و در این  را در این  جلد دوم آن   1975  در مارس  س از بازگشت به تهران پ

از میان رفته و فقط اندکی از آن باقی مانده بود، لذا با پیشنهاد    گ داخلی لبنان در اثر جن   ت دریافت کردم بیشتر نسخ چاپ بیرو

 صورت افست موافقت نمودم. ه  دوستان برای چاپ دوم آن ب

  

 
1 Le Dogme Et La, Felix Arin, 1920, Paris. 
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  اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ

 ه مانب اتک

 ه لاقم و باتک ۀیامن
 

GOLDZIHER, PROFESSÓR AD UNSIVENSITE DE BUDPEST, LEDOGMEETLALOI, DEL’ISLAM, 

HISTOIQE DU DEVELOPPEMENT DOGMATIQUE ET JURIDIQUE DE LA RELIGIOX 

MUSULMANE, TRADUCTION, DE FELIX ARIN POCTEUR LS SCIENCES JURHB IQUES 

DIRÒMMĖ DE LFCOLE SPĖCIA.F. DSS LASOTES OHIENTALES MVANTES INSPECTEUR DES 

SERVICES EUDICIAIRES CHĖRIPIDXR, PARIS, LIBRAIRIE PAUL GEUTHXER, 13  .RIE JACOB . YP 

Le Dogme Et La, Felix Arin, 1920, Paris. 

Religionswissenschaftliche Bibliothek. Herausgegeben  von Wilhelm Streitberg und Richard Wünsch  

Erster Band Vorlesungen über den Islam  von Ignaz Goldziher  Heidelberg 1910, Carl Wintrs 

Universitätsbuchhandlung 

Vorlesungen über den Islam von DR. Ignaz Goldziher Zweite umgearbeitete Auflage  Von Dr. Franz 

Babinger  O. Professor for Islam Wissenschaften an DFR, Friedrch Wilhelms Univfrist Ät Zuberlin, MIT 

EINEM BILD DES VERFASSERS UND, EINEM GELEITWORT VON C. H. BECKER, Heidelberg 1925, 

Carl Wintrs Universitätsbuchhandlung  Verlags - Nr. 1851 ? 
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 Vorlesungen über den Islam, von, Ignaz Goldziher, O,Ö, Professor An Der University University اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ

Budapest, Heideberg 1910, Carl Winter 's Universita Budapest, IDELBERG 1910, CARL WINTER'´S 

UNIVERSITÄTS SUCHHANDLUNG 

اسالمدرس   ب ات ک  رات فگشی پ دربارۀ    ،ره ی زدل گ  سان گی ا  ، م السا   ۀ ر ابرد   ی یاهس رد  ب ات ک  ، یوز ن م  نقیعلی   ر ت کد   ، هایی 

 10  -  7  ۀگر ب ، رکاذ م ی ها ر با دمحم  ش شوک  هب  ،یوز ن م ن ادر گر ب

، ابوجعفر محمد فرزند جریر فرزند یزید طبری، جریر  تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریُخ االَُمِم و الُملوك ،  تاریخ طبری 

جلد،    15لد؛ برگردان ابوالقاسم پاینده  ج  16م،  1897تا    1879م(، الیپزیک، آلمان،  923  -  839ق /  310  -  224طبری ) 

 خ. 1365تا    1362جلد؛ انتشارات اساطیر،  16، 1353؛ بنیاد فرهنگ ،سال 1352انتشارات بنیاد فرهنگ، 

   م. 1897تا  1879، تألیف عریب قرطبی، الیپزیک، آلمان،  16، جتاریخ طبری

 ق. 1370 روت، ی ق(، ب1354 -  1272)  یاصفهان  یحسن صدر عاملتأسیس الشیعة الكرام لفنون اإلسالم، 

و نه مجلد    ستی ب  ا یو شش جلد و    ستی خ در ب1348- 1255)  یآقابزرگ تهران خی ش  ةاللهیآ  عة،ی الش  فی التصان  ی إل  عةیالذر 

  ی هاسال   ان ی جلد در م  29به خط آقابزرگ است[.    عهیو ششم مستدرکات ذر   ستی ( چهار مجلد است و جلد بهاوان ی]جلد نهم )د

  د، ی در نجف و تهران به چاپ رس  عهیبه کوشش فرزندان صاحب الذر  ،ق 1406  - 1355م /  1986  –  1936خ /  1364  – 1315

جلد    ؛یمنزو  نقیعلی جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان    سنده؛ی نظر نو  ری تا سوم در نجف و ز   کم یجلد  

و سوم    ست ی تا ب  دهم جلد شانز   ؛یمنزو  نقی علی نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش    ر یو چهاردهم در نجف ز  زدهم ی س

برادر کوچکشان احمد    روت،ی به ب  زیو گر  نقیعلی و اطالعات کشور( قرارگرفتن    تی ساواک )سازمان امن   گردی به جهت تحت پ

ب  تی مسئول  یمنزو به عهده گرفتند؛ جلد  را  ب  ست ی چاپ  و  رفتن استاد احمد منزو  ست ی و چهار  به جهت  پنج  کار    یبرا   یو 

و    ست ی افتاد. جلد ب   ی منزو  نقیعلی آباد پاکستان، دوبار بر دوش  قاره، به اسالمشبه   ی ارسو ف   یخط   ی هانسخه   ی نگارفهرست 

 .د ی به چاپ رس ی وردر آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشک  عةیششم مستدرك الذر 

 . ق( 1354 -  1272)  ی اصفهان یحسن صدر عامل  ،فنون اإلسالم  الشیعة و
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خ( در  1348-1255، نوشتۀ آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی ) دلج م  هدهف های ویژۀ هر سده در  با نام   م الشیعةطبقات أعال اسالم   ۀدربار   ییهاکتاب درس   شگفتاریپ

منزوی به چاپ رسید.    نقیعلی خ، به کوشش فرزندش  1372  –  1335م /  1993-  1954های  بیروت، تهران و قم در میان سال 

سدۀ چهارم تا هشتم در بیروت    جلد   جن پ  به چاپ رسید.   در نجف و زیر نظر خود شیخ   13و دو جلد از سدۀ    14چهار جلد از سدۀ  

  ةر ر ب لا  م ر ار ک  ،ةعی شل ا  م العأ  تاقب ط   مو س   د لجمنزوی در تهران به چاپ رسید.    نقیعلی و چهار جلد نهم تا دوازدهم به کوشش  

  . د نا سر   پا چ  ه ب وگ اکی ش  ر د  هلی مسف   تر وص   هب ی دی شر وخ   د ات شه  ۀه د  ر د  یل الج نی سح دم حم  ار  ، ةر شع لا  د عب ث لاث لا نرقلا يف

  « ف»حرف  م جن پ  دلج پا چبه همراه   14سدۀ  دل ج راه چتجدید چاپ  رشعع با ر لا نرقلا  يف رشب ل ا ء اب قن ،ةعی شل ا مالعأ تاقب ط 

 . خ به انجام رسید1395سال  هب تهران   رد ا ر وش س لجم ۀ ناخبات ک  تا ر اشت نا به کوشش محمد طباطبایی بهبهانی در  « ی» تا 
 وسف یمحمد    ، هری اجناس جولدتس  ،االسالمي  ن یفي الد  عيیالتطور العقدي و التشر   خیتار   ،في االسالم   عةیو الشر   دةی العق

  بمصر   ثةیدارالکتب الحد   الناشر  ، قاتی تعل  ادةی مع ز  منقحة  ،ةی الثان  الطبعة   ، عبدالحق   ز یعبدالعز  وحسن عبدالقادر    ی عل  ، یموس

 م 1959   /  ق1378  / خ 1338 ،ثة یللطباعة الحد ةیمصر مؤسسة ، بمصر ی دارالكتاب القرب مطابع ،ببغداد یالمثن  مکتبة و

الریحانیة،   الریحانیةالمراجعات  المراجعاتیا    مراجعات  و  الردودیا    مطالعات  و    یل ع  دن ز ر ف  نی سح د محم  خی ش،  نقود 

 ق.  ۱۳۳۱، چاپ بیروت، ( ق۱۳۷۳ - ۱۲۹۴الغطاء ) کاشف 

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

ازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی  منزوی، پژوهشگاه س  نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383تا پایان حرف "ز" در سال 

 االستقامه، قاهره، مصر. الدین عبدالحمید، مطبعه ، شرح محمد عبده، تحقیق محمد محیی نهج البالغة
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