نقدوبرریسکتاب

راهنمای

مطالعات قرآنی
درزبانهای اروپایی

نقدوبرریسکتاب

بهاءالدین خرمشاهی

کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبانهای اروپایی ،تألیف مرتضی کریمینیا ،با پیشگفتار اندرو ریپین،
قم :موسسه فرهنگی ترجمان وحی ،زمستان  800 ،1391ص.
نام این اثر کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبانهای اروپایی است که خود

چکی���ده :کتابشناس���ی مطالعات قرآنی در زبانه���ای اروپایی ،تألیف مرتضی
کریمینی���ا ،فهرس���ت تفصیل���ی کت���ب و مقاالت قرآنی انتش���اریافته ب���ه یکی از
زبانهای اروپایی (انگلیس���ی ،فرانسوی ،آلمانی ،اس���پانیولی ،ایتالیایی ،هلندی
و التین���ی) را طی پنج قرن گذش���ته و در فاصله س���الهای  1500تا  2012میالدی
ارائه میدهد .نویسنده در نوشتار حاضر سعی در معرفی این اثر دارد .وی در
راس���تای این هدف ،ابتدا به طور مختص���ر تعریفی از منابع مرجع و نوع خاصی
از آنها یعنی کتابشناسیها بیان و سپس دربارۀ مولف کتاب و آثار وی ،به ایراد
س���خن میپ���ردازد .در ادامه با اش���ارهای به محتوای کتاب و ذک���ر چند ویژگی
ساختاری و نقطه قوت آن ،پیشنهادی درخصوص نمایه کتاب ارائه میدهد.
کلی���د واژه :کتابشناس���ی مطالع���ات قرآن���ی در زبانه���ای اروپای���ی ،مرتض���ی
کریمینیا ،فهرست کتب و مقاالت قرآنی به زبانهای اروپایی ،معرفی کتاب.

نی���از به توضیح دارد .کتابشناس� �یها نوع خ ��اص و مهمی از کتابهای
مرجع است که در فرهنگ ما سابقۀ بیش از هزارساله دارد .اگر فقط یک
مثال بزنیم ،فهرس ��ت ابنندیم از قرن چهارم هجری به زبان عربی اس ��ت
ً
که اخیرا هم به فارس ��ی ترجمه شده اس ��ت .این کتابشناسی هزارساله و
بیشتر ،هم موضوعات علمی و پژوهشی را معرفی کرده است ،هم رجال
ی���ا علمای آن رش ��تهها را و هم مهمترین آث ��ار در آن ،یعنی در هر زمینهای
که موضوعی را مطرح ساخته است.
ب���رای جوانترها ع ��رض میکنم ،مرجع از ریش ��ه رجوع اس ��ت؛ یعنی اثر یا
کتاب کثیر الرجوع یا کثیر المراجعه که برای خواندن سراس ��ری نیس ��ت.

ً
اخیرا مرجع ماندگار مهمی برای قرآنپژوهی و در عین حال نش���اندهندۀ

س���ادهترین مرجعی که بیش از نود درصد مردم دارند ،دفتر تلفن اس ��ت؛

آثار قرآنپژوهانه در زبانهای اروپایی ،به کوش���ش چندینس���الۀ یکی از

چه به صورت ذخیرهش ��ده در تلفن همراه یا کامپیوتر همراه  /ش ��خصی

برجستهترین قرآنپژوهان عصر جدید ،استاد مرتضی کریمینیا ،از سوی

 /لوحک (=  .)tabletدیگر فرهنگهای لغت اس ��ت که آن هم در تمدن

مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در قم (مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای

اسالمی ما س ��ابقۀ بیش از هزارساله دارد .از جمله کتاب العین خلیل بن

خارج���ی) در نزدیک به  800صفحه ،در قطع وزیری  -متن دو س���تونی -

احمد یا دانشنامهها.

انتشار یافته است.

ممکن اس���ت کس ��ی بگوید چرا در تعر ی ��ف کتاب مرج ��ع گفتهایم برای

روان اس���تاد ما مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی ش���ادباد که در مجلسی،

مراجعه موردی اس ��ت نه مطالعه سراسری؟ در پاسخ میگوییم :خواندن
ً
سراس���ری یک متن مرج ��ع ،منعی ن ��دارد؛ یعنی میت ��وان (اگرچه عمدتا

دانس���تن زبان انگلیس���ی حتی ب���رای مطالعات قرآنی ،ض���رورت و فایده

نمیبای���د) کتاب لغت ی ��ا دایرة المعارف ��ی را از آغاز تا انج ��ام ،مثل یک

دارد ،ب���ا مه���ر و ادب و در عی���ن ح���ال ب���ا قاطعی���ت گفتند ش���ما مبالغه

تاری���خ یا داس ��تان در مطالعه گرف ��ت .اما این کار ن ��درت و غرابت و نیاز

میکنید .بنده س���خن دکتر پورجوادی را تأیید کردم و گفتم به هیچ وجه

به ریاضت دارد .از بعضی بزرگان نقل ش ��ده اس ��ت که دایرةالمعارفها

نمیت���وان از حاصل پژوهشهای قرآنی اسالمشناس���ان و قرآنشناس���ان

را از آغ���از ت���ا انجام میخواندهان ��د .از جمله بالزاک ،نویس ��نده واقعگرای

خارجی که عدهای از آنها هم مس���لمان ش���دهاند ،بیخبر بود یا استفاده

فرانس���وی که چندین اثر از او به فارس ��ی ترجمه ش ��ده است یا هنری میلر

نک���رد و اکن���ون ب���ا مالحظ���ۀ این مرج���ع ماندن���ی و خواندنی بای���د گفت:

نویسنده آمریکایی و منتقد شیوه زندگی آمریکایی که بنده او را با ترجمه

«جمال چهرۀ تو حجت موجه ماست».

یک اثر داس���تانی (ش ��یطان در بهش ��ت) و یک اثر غیر داستانی (تأملی بر

وقت���ی دکتر نصراهلل پورجوادی ،مدیر مرکز نش���ر دانش���گاهی گفت :امروزه
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م ��رگ میش ��یما) به خوانن���دگان فارس���ی زبان معرف���ی کردهام .اما اس���تاد

درباره مؤلف

کامران فانی و بنده با همه ش���وق و شیدایی مرجعنگاری و مرجعنگری،

مرتضی کریمینیا (متولد  1350ش) از برجس ��تهترین قرآنپژوهان ایرانی

هنوز یک اثر مرجع را مطالعه سراسری نکردهایم.

اس���ت که من میشناس ��م .پس از حدود  18س ��ال که از ویرایش بس ��یار

هم فرهنگها ،هم دانشنامهها و هم کتابشناسیها انواع و اقسام دارند.

دقی���ق و حیرتآور ایش ��ان از ترجم ��ه ناقابل من از ق ��رآن مجید میگذرد،

کتابشناس���ی قرآنی با کتابشناس���ی مطالعات قرآن���ی کمابیش فرق دارد.

هنوز از احاطه ایش ��ان به زبان عربی قرآنی و انس عمیقش با معانی قرآن،
ً
آن هم در زمانی که حدودا  24س ��ال داش ��ت و همزمان طلبه /دانش ��جو

کتابشناس���ی قرآنی ممکن اس���ت موضوع���ی و تکموضوعی باش���د .فی

بود ،در حیرتم .به خانوادهام وصیت کردهام که نس ��خه ویراس ��تۀ ایش ��ان

المث���ل کتابشناس���ی هر ی���ک از علوم قرآنی ی���ا کتابشناس���ی ترجمههای

را ک���ه خوش ��بختانه با قل ��م ،نه مداد انج ��ام گرفته ،محفوظ نگ ��ه دارند و

قرآن���ی .ای���ن ه���م میتواند به ی���ک زبان باش���د .ف���ی المثل کتابشناس���ی
ً
ترجمهه���ای فارس���ی که اتفاقا ی���ک نمونه یا بلکه دو نمونه و در واقع س���ه

هرگاه در ایران مؤسسهای یا فیالمثل موزۀ کتاب یا ویرایش تأسیس شد
به آنجا بس ��پارند .یا اکنون میاندیش ��م که بهترین جا کتابخانۀ موسس���ه

نمونه به فارس���ی از آن داریم .1 :فهرستگان نسخههای خطی ،ترجمههای

فرهنگ���ی ترجم ��ان وحی اس ��ت ت ��ا درس ��نامه و دیدهگش ��ای مترجمان و

فارس ��ی ق ��رآن؛ تدوین جناب عل���ی صدرایی خویی با بالغ ب���ر حدود 900

قرآنپژوهان آینده شود.

عنوان چاپش���ده از سوی موسس���ه ترجمان وحی .2 .فهرست قرآنهای

مترج ��م (ی���ا عنوانی ش���بیه به این) تألیف اس���تاد محم���د آصف فکرت،
چ���اپ انتش���ارات آس���تان قدس رض���وی که بی���ش از  300عن���وان ترجمه
فارس���ی را معرفی کرده است .3 .که
اخیراً مرجع ماندگار مهمی
برای قرآنپژوهی و در عین حال
نشاندهندۀ آثار قرآنپژوهانه
در زبانهای اروپایی ،به کوشش
چندینسالۀ یکی از برجستهترین
قرآنپژوهان عصر جدید ،استاد
مرتضی کریمینیا ،از سوی مؤسسه
فرهنگی ترجمان وحی در قم (مرکز
ترجمه قرآن مجید به زبانهای
خارجی) در نزدیک به  800صفحه،
در قطع وزیری  -متن دو ستونی -
انتشار یافته است.

تنه���ا فارس���ی نیس���ت ،کتابشناس ��ی
جهان ��ی ترجمهها و تفس ��یرهای چاپی

از آن پس و در این  18س ��ال ،ایشان نستوهانه قرآنپژوهی خود را عمیقتر
و و گستردهتر ادامه دادهاند .کارنامک (= رزومه) آقای کریمینیا تحسین
برانگیز است و مهم آنکه یک قلم ،کار غیرقرآنی در میان آثار ایشان دیده
نمیش���ود .چون آن فهرس ��ت و به ویژه عناوین مقاالت ،باالبلند است،
تنها نام آثار کتابی ایشان ،اعم از تألیف یا ترجمه را یاد میکنم:

ق ��رآن مجی ��د ب ��ه ش ��صتوپنج ز ب ��ان

 .1آرا و اندیش� �ههای دکت ��ر نص ��ر حامد ابوز ی ��د( .تهران :س ��ازمان فرهنگ و

(1980 - 1515م) تألی���ف عصم���ت

ارتباطات اسالمی.)1376 ،

بینارق و خالد ارن ،ترجمه و نگارش
محمد آصف فکرت .چاپ مشهد،
بنیاد پژوهشهای اسالمی.
باید گفت گاهی بعضی از کتابهای
مرج���ع به جای کتابشناس���ی از کلمه
«فهرس���ت» اس���تفاده کردهان���د .اینها
ً
مصداقا شبیهاند .همچنین به جای
کتابشناس���ی گاهی از کلمه کتابنامه

استفاده شده که نمونه اعالی آن کتابنامه بزرگ قرآن کریم ،تألیف روانشاد
محمدحس���ن بکای���ی اس���ت ک���ه در حدود بیس���ت جل���د از آن از س���وی
دانش ��گاه امام صادق منتشر شده و پس از درگذشت مؤلف آن در حدود
ً
یک دهه پیش ،ناتمام مانده است .کلمه کتابشناسی و کتابنامه مطلقا
برابرن���د و معادل فرنگی آنها بیبلیوگرافی اس���ت .آنچه بین آنها در مواردی
فرق میگذارد ،موضوع یا موضوعات آنهاست .فی المثل کتابنامه مرحوم

 .2کتابشناس ��ی مطالع ��ات قرآنی ب ��ه زبانه ��ای اروپای ��ی  1995 - 1700م.
(تهران :انتشارات بینالمللی الهدی 268 ،1380 ،ص).
گفتنی است که این کتابشناسی بیشباهت نیست به کتابشناسی
جدیدتر ایشان که معرفی و بررسیاش موضوع مقاله حاضر است .تعداد
زبانه���ا در اثر جدید بیش ��تر اس ��ت ،و معرفیهای اش ��ارهوار کوتاه موضوع
اصلی هر کتاب ،در اثر جدید مفصلتر و اگر بتوان گفت روش� �نتر است.
همچنین گس ��تره زمانی اثر جدید در حدود  200س ��ال بی ��ش از این یکی
اس���ت .نی ��ز اثر جدید تقریظ علم ��ی به قلم آندرو روپین ،اسالمش ��ناس و
قرآنپژوه نامدار معاصر (اس ��تاد دانش ��گاه ویکتوریا ،کان ��ادا) را دربردارد.
همچنی���ن اث ��ر دربردارن ��ده نمایه اعالم ،اما ک ��ن ،کتابه ��ا و موضوعات به
فارس���ی و ب ��ا نظ ��م الفبای ��ی اس ��ت .در حجم ��ی ح ��دود  800صفحه دو
س���تونی ،ب ��ا حروف ر ی ��ز ،که س ��پستر در ب ��اره آن در همین مقاله س ��خن
خواهیم گفت.

حجتاالسالم بکایی همه آثار قرآنپژوهانه را به زبان عربی و فارسی در بر

 .3بولتن مرجع :مطالعات قرآنی در غرب( .تهران :الهدی+ 765 ،1380 ،

دارد؛ اعم از چاپی و خطی ،اما نه به زبانهای اروپایی .شاید بتوان گفت

 164ص در قطع رحلی).

این کتابنامه و کتابشناس���ی مطالعات قرآنی در زبانهای اروپایی تدوین
جن���اب کریمینیا مکم���ل همند و ش���اید هیچ مدخل ( )entryمش���ترک
نداشته باشند.

34

 .4معن ��ای متن ،پژوهش ��ی در علوم قرآن .نوش ��ته دکتر نص ��ر حامد ابوزید،
ترجمه مرتضی کریمینیا (تهران ،طرح نو 573 ،1380 ،ص).
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 .5س ��یرهپژوهی در غ ��رب .گز ی ��ده متون و مناب ��ع( .ته���ران :مجمع تقریب

ً
جناب کریمینیا در مقدمه نسبتا کوتاه سه صفحهای ،ولی پربار و پراطالع

مذاهب اسالمی.)1386 ،

خ���ود ،محتو ی ��ات عمده و دامن ��ه اصلیتری ��ن موضوعات و مفاهی ��م را با

اینک���ه پیش���تر در همی���ن مقاله گفته ش���د که هم���ه آثار مؤل���ف در زمینه

ایجازی که در نوشتههای ایشان معهود است ،بهروشنی معرفی کردهاند.

قرآنپژوهی است ،دقیق نیست .ایشان دو کتاب و چند مقاله ،در زمینه

نه ��ای اس�ل�امی چون عربی ،ترک ��ی ،فارس ��ی ،اردو و ماالیی و
« ...از زبا 

سیره و حدیثپژوهی هم دارند و چند مقاله دانشنامهای که قرآنپژوهانه

اندونزیایی که بگذریم ،بخش مهمی از منابع قدیم و جدید در زبانهای

نیس���ت .حاصل آنکه بیش از نود درصد کوش���شهای علمی ایش���ان در

اروپایی انتشار یافتهاند. ...کتابشناسی حاضر فهرست تفصیلی کتب

زمینه قرآنپژوهی است.

و مق���االت قرآنی انتش ��ار یافته به یک ��ی از زبانهای اروپایی (انگلیس ��ی،

 .6س ��اختهای ز ب ��ان فارس ��ی و مس ��ئله ترجم ��ه ق ��رآن( .ته���ران :هرم���س،
.)1389
 .7حدیث اس�ل�امی :خاس ��تگاهها و سیر تطور .ویراس���ته هارالد موتسکی،
ترجمه مرتضی کریمینیا (قم :دارالحدیث.)1390 ،

فرانس���وی ،آلمانی ،اس ��پانیولی ،ایتالیایی ،هلندی و التینی) را طی پنج
قرن گذش���ته و در فاصله س ��الهای  1500تا  2012میالدی ارائه میدهد.
ب���ه جز ترجمهه ��ای ق ��رآن در زبانه ��ای اروپایی که خود کتابشناس ��ی
مس���تقلی میطلب ��د ،در ای ��ن اث ��ر ،کتابها و مق ��االت مرتبط ب ��ا یکی از
موضوعات زیر فهرس ��ت میشوند :کلیات و کتابشناسی ،علوم قرآنی

 .8زبان قرآن ،تفسیر قرآن( .تهران :هرمس.)1391 ،

(ب���ا تمام���ی ش ��اخهها) ،تاریخ قرآن ،رس ��م الخ ��ط و مخطوط ��ات قرآنی،

 .9کتاب مورد بحث در این مقاله.

تفاسیر ،تفسیرپژوهی ،مفسران و تاریخ تفسیر ،ترجمهپژوهی و مترجمان

درب���اره کاره���ا و کارنام���ه علم���ی ای���ن ش���خصیت واال و قرآنپژوه کوش���ا
گفتنی اس���ت که در چند مؤسس���ه اعم از حوزوی/دانش���گاهی و از سال
 1376تا کن���ون .همچنین عضو هیئت علمی گ���روه «قرآن و حدیث» در

ق���رآن ،واژگان قرآن( ،زبان و س ��بک قرآن ،و پژوهشهای زبانش ��ناختی و
بالغ���ی قرآن���ی) ،آی ��ه پژوهی ،س ��وره پژوه ��ی (مصاحف که ��ن ،قرائات و
ته ��ای هفتگانه و بیش ��تر و شناس ��ایی قایان و
اخت�ل�اف قرائ ��ات و قرائ 

دانش���نامه جهان اس�ل�ام /بنی���اد دایرةالمعارف اس�ل�امی و عضو هیئت
علم���ی دانش���گاه آزاد اس�ل�امی (واح���د عل���وم و تحقیقات ،گ���روه قرآن و
حدیث) هس���تند .نیز با مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی از اوایل تأسیس
آن همکاری دارند .ایشان به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط و با زبان
آلمانی و فرانس���وی آشنایی در حد استفاده از منابع و مراجع قرآنپژوهانه
دارند.

درباره کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبانهای اروپایی
درباره این مرجع ارزشمند قرآنپژوهانه جهانی که بیش از یک دهه و نیم
کار مس���تمر صرف آن ش���ده ،کمابیش تا کنون س���خن گفتهایم .اینک به
آنچه نا گفته مانده میپردازیم.
انصاف علمی و اخالق حکم میکند که یادآور ش���وم ،شخصیت واالی
دیگ���ری به نام دکتر رامین خانبگی هم کتابنامهای از مطالعات قرآنی در
بیش از بیس���ت زبان اروپایی تدوین کردهان���د که نظر به مفصلبودن آن،
فقط روایت الکترونیکی آن را به صورت س���ی دی ( )CDانتشار دادهاند.
بنده در یادداشتی در زمینه معرفی و برشماری وجوه اهمیت آن نوشتهام
ک���ه نمیدان���م آیا در آغاز ی���ا انجام آن درج ش���ده یا نه .به همین ش���یوه از
کار س���ترگ اس���تاد کریمینیا که آن موقعها در حدود یک س���ال پیش یا
پیش���تر که هنوز منتش���ر نش���ده بود ،به نیکی ،ولو به اختصار یاد کردهام.
بیش���ک این دو مرجع ارزشمند مشترکاتی دارند .نیز هر یک ممیز است
و امتیازاتی خاص خود.
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راهامنی مطالعات قرآین در زبانهای اروپایی

نقدوبرریسکتاب

مقریان) اعالم قرآن (اعم از تاریخی و جغرافیایی ،همچنین قصص قران

ریزبافت و درست و درمان دیدهام .بیان یک نکته فنی مهم ،ارزشمندی

و قصهپژوهی ،مقایسه بین قرآن و کتاب مقدس (عهدین) و کتابهای

و پاسخگویی این نمایه عام را نشان میدهد :ذیل چاپ قرآن ،بهدرستی

مقدس ،مباحث جامعهشناس���ی ،روانشناسی و فلسفه تاریخ از دیدگاه

زیر عنوانهای راهنما آمده اس ��ت ،برای مثال «چاپ س ��نگی در جهان

ق���رآن ،مفاهیم قرآن ،قرآنپژوهان جه���ان ،قرآن و چالشهای عصر جدید

اس�ل�ام» در ش ��به قاره هند ،در اروپا ،در مالزی قرن نوزدهم ،روسیه در قرن

(ب���ه ویژه بررس���ی وحی و چگونگ���ی وحیانیت ق���رآن ،تحریفناپذیری)،

هجده���م ،زوریخ ،ق ��رآن ونیز ،هامبورگ (چاپ مش ��هور و مهم) گوس ��تاو

پژوهشهای موضوعی در قرآن (نیز بررس���ی و شناسایی مصاحف کهن)

فل���وگل ،مارتی ��ن لوتر ،مجم ��ع ملک فه ��د لطباعة القرآن ،با هش ��ت  -ده

و نقد و بررس���ی آث���ار قرآنی غربیان (و دهها موضوع و س���رعنوان دیگر) .به

زی���ر عنوان یا عنوان فرعی دیگر و البته ب ��ا ذکر صفحات مربوط به هریک

دالیل مختلف و از جمله جلوگیری از حجیم ش���دن بیدلیل اثر حاضر،

ک���ه ارجاع به متن کتاب میدهد ،یک مائده آس ��مانی یا به قول س ��عدی

در این کتابشناسی ،ترجمههای قرآن در زبانهای اروپایی اشاره نشده

«خلوت بیمدعی ،س ��فره بیانتظار» برای پژوهندگان فراهم کرده است.

اس���ت .تنها استثنا ترجمههایی از قرآناند که حاوی تفسیر قرآن یا واجد

چنانک���ه عنایت داش ��تهاید ،عنوانهای فری در برابر ه ��ر مدخلی از این

ویژگی مهمی در تاریخ قرآنپژوهی غربیان باشند؛ از قبیل ترجمۀ آلمانی

نمایه آن را بس ��یار گویا و روشن و روش ��نگر و زودیاب ساخته است .حال

رودی پارت ،ترجمۀ انگلیس���ی ریچارد بل و ترجمه فرانسوی رژی بالشر.

آنکه اگر مؤلفی احساس مسئولیت نکند یا از شیوه درست فهرست عام

به ج���ز این ،ترجمههای تفس���یری (مش���روح) تفاس���یر ق���رآن در زبانهای

له ��ا و از جمله همی ��ن «چاپ قرآن»،
خبر نداش ��ته باش ��د ،در برابر مدخ 

اروپایی و ترجمه تفاسیر اسالمی به این زبانها ،در کتابشناسی حاضر

ح���دود پنج ��اه فقره عدد به ش ��یوه برف انب ��ار و مکانیک ��ی درج میکند و
ً
ً
طبع���ا مراجعهکنندهای ک ��ه فیالمثل نیاز به اطالع ��ات و احتماال مقاله
ً
ی���ا مقالههایی درباره یکی از زیرعنوانها مث�ل�ا قرآن طبع فلوگل یا مجمع

آمدهاند»( .صفحه اول مقدمه)

چند ویژگی ساختاری
 .1در هم���ه زبانهای هفتگان���ه ،حروف تعریف و برخی حروف اضافه در
اول اسامی مؤلفان و عنوان کتابها و مقاالت موردنظر قرار نگرفتهاند.
 .2در سراس���ر کت���اب؛ یعنی بدن���ه اصلی این کتابشناس���ی ،هر مدخلی به
ترتیب الفبایی نام پدید آورنده در ضبط فرنگی و اصلی ،تنظیم شده است.
 .3این اثر دربردارنده  8812کتاب و مقاله است.
ً
 .4س���ال تولد و احیانا درگذش���ت هر مؤلف تا آنجا که در منابع گونا گون
یافت شده ،جلوی نام آنها آمده است.
ً
 .5برای هر کتاب /مقاله غالبا این عناصر یادش���ده اس���ت :نام کامل و
مش���هور مولف ،عن���وان ،نام مترجم (در صورت ترجم���های بودن اثر) ،نام
نش���ریه (برای مقالهها) یعنی مشخصات کامل آن ،نام ناشر ،سال نشر و
ً
تعداد صفحات و احتماال عناصر الزم دیگر آمده است.
 .6و یک عنصر مهم آنکه همواره ترجمه فارسی عنوان بعد از ذکر عناصر
پیشین آمده است.
ً
 .7در سراس���ر کتاب مجموعا  726پانویس با ش���مارهگذاری سراس���ری،
ً
ً
آم���ده ک���ه عمدتا مش���خصات ترجمه فارس���ی یا عرب���ی مقال���ه (و احیانا

چاپ قرآن در مدینه دارد ،باید همه پنجاه فقره جلوی چاپ قرآن را یک
به یک ،در متن کتاب جستجو کند».

سخن آخر و یک پیشنهاد
شس ��اخت و زودی ��اب و جوابگو ،به
چنانکه اش ��اره ش ��د ،این نمایه خو 
زبان فارس ��ی و برای فارس ��ی زبانان است .خواننده /پژوهندهای که زبان
ً
فارسی نداند ،طبعا فقط میتواند از متن کتاب بهره ببرد ،آن هم به شرط
دانس���تن نام مؤل ��ف هر اثر .برای آنک ��ه این کتابشناس ��ی جهانی از اینکه
هس���ت جهانیتر شود ،خوب اس ��ت یک گزیده حدود بیست و چه بهتر
که سی صفحهای به انگلیسی برای مخاطبان جهانی و غیرفارسیزبان،
به مبنای همین فهرست فارسی ،در چاپهای آینده تدوین شود.
ً
واقعا کوش ��ش پانزدهسالۀ اس ��تاد کریمینیا به درس� �تترین و دقیقترین
وجهی به بار نشس ��ته اس ��ت که یادآور این عبارت تابناک قرآنی اس ��ت:
َّ
ُُ
حین (ابراهیم .)25 :خداش در همه حال از بال نگه دارد.
توتی ا کلها کل ٍ

کتابی) را یاد میکند.

نمایه جامع
چنانکه اشاره شد در جهت افزایش فایده کتاب برای مخاطبان فارسی
زبان نمایه (= فهرست عام) به زبان فارسی با عنوان «نمایه اعالم ،اما کن،
کتابها و موضوعات از ص  11تا  99این مرجع تنظیم و به شیوه دوستونی
با حروف ریز مناس���ب ،درج ش���ده اس���ت .راس���تی را باید بگویم که بنده
کتاب���دار و مرجعن���گار و مرجعپ���ژوه به ندرت فهرس���تی چنی���ن جوابگو و
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