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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

کتب  کتاب با عنوان » التاريــخ الکبير و أثره فی  پنجميــن و آخريــن فصل 
گــذرا و در عيــن حال دقيــق و مصداق پژوهانــه از اثر  العلــل«، بــه صورتی 
گــذاری التاريــخ الکبيــر بــر علل أبــی حاتم، علل ترمــذی، الضعفــاء الکبير 
عقيلــی، الکامــل فــی ضعفــاء الرجــال ابن عــدی و علل دار قطنی ســخن 

گفته است.

و متــن«، »الفــاظ و اصطالحــات مجمــل داّل بــر عّلــت« ) ال أصــل له، لم 
يثبت، هو خطأ، هو وهم، ال يصلح( و »الفاظ داّل بر ترجيح« )المحفوظ، 
أولی، أشهر، أصوب، أشبه، أصّح، هو الصحيح( انجام شده است و افزون 
ح  کرده، به شر که بخاری اراده  کاربرد و معنايی  بر بیان نمونه ها، چرايی 

کاوی شده است. و تفصيل وا

سفينة بولونيا
سفینۀ بولونیا؛ به کوشش ایرج افشار، محمد افشین وفایی، شهریار شاهین دژی؛ 

تهران: سخن، 1393، 237 صفحه. 

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
مهدی فیروزیان

از  بــاد،  جاويــد  نامــش  کــه  مــا  ايران مــداِر  فروتــِن  فرزانــۀ  افشــار،   ج  ايــر
که  کامکارتريــن بختيــاران روزگاران بــوده اســت. او ايــن بخــت را داشــت 
که هم  تک تــک ثانيه هــای عمر پربار خود را با عشــق به  ســر آرد. عشــقی 
بــه او نيــرو می بخشــيد و از بــن جان خرســندش می ســاخت و هــم برای 
فرهنــگ و ادب ســرزمينی بــزرگ چــون ايران زميــن بهره هــای بســيار بــه 
که برای او در ايران و فرهنگ ايرانی فروفشــرده  ارمغان می آورد. عشــقی 
گســترۀ شــگرف خــود جا ی جــای مرزهــای فرهنگــی و  می شــد، امــا در 
گون چون روزنامه نگاری  گونا جغرافيايی را درمی نورديد و در زمينه هايی 
کتاب شناســی، فهرست نگاری، نسخه شناسی و تصحيح  و مجله داری، 
متون، علم رجال،  طبيعت گردی و سفرنامه نگاری و... نمود می يافت.  

در  را  خــود  ايران شناســی  پژوهش هــای  در  کــه  همان گونــه  افشــار 
چهارچوبــی تنــگ بنــدی نمی خواســت، در پیوندهــا و دوســتی ها نيــز 
کــه هــم در خانــواده ای فرهيختــه و  چنيــن بــود. آن بزرگ مــرد بی همتــا 
نامــدار زاده شــد، و هــم خــود خانواده ای فرهنگــی و بااعتبــار پديد آورد، 
چــه در زندگــی شــخصی و چــه در زندگی اجتماعــی با برترين هــای روزگار 
خــود از سيدحســن تقــی زاده و منوچهر ســتوده و محمدتقی دانش پژوه 
گرفتــه تــا جوانــان برومندی چــون محمد  و محمدرضــا شــفيعی کدکنی۱ 
افشــين وفايی، شهريار شاهين دژی، ميالد عظيمی و پژمان فيروزبخش 
که در ســايۀ  مهر و دانش او باليدند و امروز از دانشــمندان و ســرمايه های 
گر ايــن فروتنی  ايــن ســرزمين به شــمار می رونــد، همــدل و همــراه بــود. ا
کارهايی  ســتودنی و همراهی با جوانان شايسته نبود، شايد آن دسته از 
که دســت مرگ بخِت انجام آنها را از وی ربود، هرگز به ســرانجامی درخور 

ردن دو بیت از دکتر جالل خالقی مطلق در آغاز کتاب، ســفینة بولونیا را به دکتر  رندگان با آو گردآو  .1
کرده اند.  محمدرضا شفیعی کدکنی پیشکش 

بولونيــا  ســفينۀ  نمی رســيدند. 
که چهار ســال پس از درگذشت 
ج افشــار به چاپ رسيده، در  اير

کارهاست.  شمار همين 

ســفينۀ  کتــاب  در  امــروز  آنچــه 
رســيده  چــاپ  بــه  بولونيــا 
خشــت  کــه  اســت  ســاختمانی 

نخســت آن را افشــار نهــاده بــود. تصوير دســت نويس اين جنگ در ســال 
۱۳67 به دست افشار رسيد و او خود يک  بار از روی آن استنساخ کرد. پس 
که  از سال ها افشار در سال ۱۳87 از افشين وفايی و شاهين دژی خواست 
کننــد، اما چون  در مقابلــۀ تصويــر نســخه و دســت خط وی بــا او همراهی 
کار را به ايشــان ســپرد.  گشــودۀ  بســياری در متــن بــود، دنبالۀ  گره هــای نا
پژوهش ها و تالش های پیگيرانۀ افشــين وفايی و شاهين دژی در درازنای 
کتــاب انجاميده  گذشــته، به چاپ آراســتۀ اين  کار  که از آغاز  هفــت ســال 
کتاب  که نزديک نيمی از برگ های  است. اين دو تن مقدمه ای درازدامن 
گرفته )مقدمه در صفحۀ ۹۳ به پايان می رسد و متن سفينه از ص  را در بر 
۹7 تا ۲۳۰ را ويژۀ  خود داشته( برای شناساندن نسخه، سفينه و شاعران 

که نمونۀ پژوهشی دانشورانه است. آن نوشته اند 

کتابخانــۀ دانشــگاه  کــه بــه شــمارۀ ۳۲8۳ در  دســت نويِس ايــن ســفينه 
بولونيا در ايتاليا نگهداری می شــود، به دليل لغزش های بســياِر راه يافته 
گمان در نيمۀ نخســت ســدۀ  در آن نمی توانــد نســخۀ اصــل باشــد و بــه 
گــردآوری ســفينۀ اصلی نوشــته شــده  هشــتم و ســه چهــار دهــه پــس از 
اســت. نســخه افتادگی های بســياری دارد و در چهل وپنج برگ بازمانده 
از آن، ۲5 شــعر )۲۱ قصيــده، دو مســمط، يــک ترکيب بنــد و يــک قطعه( 

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران
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ايلدگز )از اتابکان آذربايجان و ســتودگان خاقانی( بوده اســت. تنها منبع 
که بی گمان تا سال های پايانی سدۀ  هفتم نامی داشته،  اشعار اين شاعر 
ســفينۀ بولونيــا اســت. بــر پايــۀ پژوهــش افشــين وفايی و شــاهين دژی، 

چامه ای از قطبی با اين آغازينه:

بــر قمــر  بــه  فگنــده  مشــک  سلســلۀ   ای 
بــر۲ ُدرر  ج  در بــر  زده  زمــّرد  قفــل  وی 

کــه در ســتايش عثمــان مختــاری ســروده شــده، بــه خطــا در ديــوان او۳ 
آمده است. 

کــه چهــار بیــت از ميانــۀ قصيــدۀ او در  4. شــمس الدين اقطــع بیلقانــی 
گمنام سدۀ  کنونی ســفينه به  جای مانده، از سخن ســرايان  بخش های 
که پیشــۀ  قضا داشــته و ديوانی از وی در دست نيست. در  ششــم اســت 
که مجيرالدين  نزهة المجالس ســه رباعی به نام او آمده اســت. از شعری 
کــه اقطــع )بريده دســت(  گفتــه می تــوان دانســت  بیلقانــی در هجــو وی 

که دست راست نداشته است.  خوانده شدنش برای آن است 

5. شمس سجاسی شاعر و منشی نيمۀ دوم سدۀ ششم و نيمۀ نخست 
که يــک قصيــدۀ چهــل بیتــی از وی در ســفينه آمده  ســدۀ هفتــم اســت 
گفتۀ اوحدی بليانی در عرفات العاشقين بسيار  که به  است. از اشعار وی 
بــوده، جــز اندکی به دســت ما نرســيده، اما منشــآت شــمس سجاســی، 
دربردارندۀ هجده نامه و دست نويســی از حکمة  االشــراق ســهروردی به 
گردآورنــدۀ ديوان ظهير  خــط او بر جای مانده اســت. شــمس همچنين 
کتابــی در اخالق با نــام فرائد الســلوک فی  فاريابــی بــوده اســت. نــگارش 
فضائل الملوک )که تنها در يک دست نويس با نام نويسنده، اسحاق بن 
ابراهيم السجاســی ثبت شــده( را نيز به وی بازخوانده اند. افشين وفايی 
و شــاهين دژی بــر پايــۀ آنکه دو بیت از قصيــدۀ وی در ســفينۀ  بولونيا در 
کتاب نيز آمده و چند دليل ديگر اين انتساب را پذيرفتنی می دانند،  آن 
که نام وی اســحاق اســت و  گر چنين باشــد بايد بپذيريم  که ا امــا برآننــد 
کــه در عنوان يکی از نامه های شــمس سجاســی آمده نادرســت  محمــد 

بوده است. 

6. شــهاب الدين اطلســی از شــاعران آذربايجان يا اّران و شروان در سدۀ 
که مســمطی چهل ودو بیتــی از وی در اين ســفينه آمده و  ششــم اســت 
کــه در نزهة المجالس يک رباعــی به نام  گويــا او همــان »اطلســی« اســت 

وی آمده است.

7. فخرالدين عمر رازی نامدار به ســيفی، از سخنوران سدۀ ششم است 
گردآورندگان  گمان  که ســروده هايش با اشعار امام فخر رازی درآميخته و 
که او می تواند همان ســيفِی يادشده در نزهة المجالس باشد  اين اســت 
که محمدامين رياحی او را ســيفی نيشــابوری دانسته است. مسمطی از 

2.  سفینۀ بولونیا، ص 119.
3. دیوان عثمان مختاری؛ به اهتمام جالل الدین همایی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1382. ص 211.

که يا  در ۱۱8۳ بیت، از هشــت شــاعر ســدۀ ششم و آغاز ســدۀ هفتم آمده 
آذربايجانی  اند و يا دســت کم زمانی در آذربايجان زيســته اند و از اين رو به 

گردآوری شده است.  گمان اين سفينه نيز در آنجا 

گويی يکســره  که در روزگار خود بلندآوازه بوده اند،  برخی از اين شــاعران 
در تاريــخ ادبیــات پارســی فرامــوش شــده اند و هيچ نــام و نشــانی از آنان 
)جــز در هميــن ســفينه( در دســت نيســت و از برخــی نيــز تنهــا نامــی بــه 
جای مانده اســت. اهميت ســفينۀ بولونيا در شناساندن اين شاعران و 
کمال  به دست دادن نمونه  هايی ناياب از شعرشان است. دربارۀ فلکی و 
که ديوانشــان در دســترس اســت نيز اين ســفينه آبشــخوری  اســماعيل 

برای ويرايش بخشی از ديوان به شمار می رود. 

کــه نســخه ای ديگــر از ســفينه در دســترس نيســت و تک نســخۀ  از آنجــا 
موجود هم بســيار پرغلط است و بخش چشمگيری از سروده های آمده 
گردآورندگان دشــوار بوده اســت. ســبک  کار  در ســفينه نيــز نويافته انــد، 
که آنها را نيز بايد از سخن سرايان مکتب  سخنوری برخی از اين شاعران، 
آذربايجانی بدانيم، با شيوۀ ديگر شاعران آذربايجانی تفاوت هايی دارد. 
گفــت بیت هــا سســت هســتند، امــا چنين  در برخــی نمونه هــا می تــوان 
که بنياد زيبايی شناســی اينان اندکی ديگرگونه بوده اســت. تا  می نمايد 
يافته شــدن ســروده هايی بیشــتر از شــاعران اين روزگار نمی توان سخنی 
کتاب، يک  گفت. در بیشتر صفحات  اســتوار در سبک شناسی شعر آنان 
کاتب و در برخی، تصحيح هايی قياسی  يا چند نمونه اصالح لغز ش های 
کوشــش و تيزبینــی و سخن شناســی  کــه درنگــی بــر آنهــا  ديــده می شــود 
از بیت هــا  گــره شــماری  بــا اين همــه  آشــکار می ســازد.  را  گردآورنــدگان 

گشوده مانده است.  همچنان نا

که شعرشــان در سفينه آمده،  در اين جا از شــاعران ســفينه، به ســامانی 
ياد می کنيم:

کــه دو قصيدۀ او در ســفينه آمــده، هــم روزگار خاقانی  1. فلکــی شــروانی 
شــروانی اســت و مانند او منوچهر بن فريدون شروانشــاه )که خاقانی او را 

کبر ناميده( ستوده است. خاقان ا

که پنج بیت نخست قصيده ای از وی در سفينه آمده  2. عمادی غزنوی 
و دنبالۀ آن از نسخه افتاده است، در روزگار خود، سدۀ ششم و دست کم 
يــک ســده پــس از آن آوازه ای داشــته اســت؛ چنان کــه در کليلــه و دمنــۀ 
نصراهلل منشــی، تاريخ جهانگشــای جوينی، المعجم شــمس قيس و... 
کمال  بیت هايی از او آمده و شــاعرانی چــون انوری، اديب صابر ترمذی، 
کرده انــد. او  اســماعيل و اثيرالديــن اخســيکتی در شــعر خــود از وی يــاد 
عمادالدوله فرامرز شاه مازندران و طغرل دوم سلجوقی را ستوده است. 
کنيۀ وی، ابومحمد، تنها در سفينۀ بولونيا آمده است.    که  گفتنی است 

کــه پنج  کمال  کمال الديــن قطبــی مــروی متخلــص بــه قطبــی و نيــز   .3
گنجيــده، از ســتايندگان قزل ارســالن عثمــان بن  قصيــدۀ وی در جنــگ 
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گنجينۀ  در پايان شايســته اســت انتشــارات ســخن را برای پشــتيبانی از 
کهن پارسی و چاپ مجموعه ای از اين سفينه ها بستايیم.  ســفينه های 
گســتردۀ  پژوهشــی ادب  بررســی جنگ هــای ادبــی يکــی از زمينه هــای 
که در شــاخه هايی چون نقد ادبی، سبک شناســی، انواع  پارســی اســت 
گفتمان های  ادبی و تاريخ ادبیات يا در تصحيح ديوان ها و نيز شناخت 
گون ســودمند تواند  گونا چيــرۀ ادبــی و فرهنگــی در زمان ها و مکان های 
گاه تنها  کنــون چنان که بايــد بــه آن پرداخته نشــده اســت.  بــود، امــا تــا 
آبشخور ما برای شناخت شماری از شاعران يا شعرشان همين جنگ ها 
کــه ســفينۀ  بولونيا نيز از اين دســت اســت. اميدواريــم در آينده  هســتند 
بــه همين شــيوۀ دانشــورانه بیشــتر بــه سفينه شناســی و ســفينه پژوهی 

پرداخته شود. 

کتاب  کنونِی چاپ شده در  که هر لخت آن در شکل  وی در سفينه آمده 
ع است. از اين رو آن را بر وزن »مستفعلن مستفعلن«  دربردارندۀ  دو مصر
ع و رشتۀ آن مصرعی با هجای  که هر بند آن دارای هشت مصر می دانيم 
ع دارد.  ب« است و روی  هم  رفته هفتادوشش بیت و يک مصر

َ
قافيۀ »ا

کمال الديــن اســماعيل اصفهانــی فرزنــد جمال الديــن عبدالــرزاق از   .8
که  سخن ســرايان بلندآوازۀ پارســی گوی است. شــصت ودو درصد ابیاتی 
در بخــش برجای مانــده از ســفينۀ بولونيــا به دســت ما رســيده، ســرودۀ  
کمال است )7۴۲ بیت از اوست و ۴۴۱ بیت از هفت شاعر ديگر(. در اين 
ســفينه يــک ترکيب بند صدويــازده بیتی، يک قطعۀ بیست وســه بیتی و 

يازده قصيده از او آمده است.

انديشه ماندگار
اندیشه ماندگار: مجموعه مقاالت درباره اندیشه و آثار عالمه محمدمهدی آصفی؛ 

گروهی از مولفان؛ چ 1 ، قم: بوستان کتاب، 1393.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
مرتضی غالمی

که  محمدمهــدی آصفــی بروجــردی نجفــی از روحانيــون و مردانی اســت 
گذاشــتند. مردانی  همــۀ عمر خويش را بر ســر دين و خدمت به دينداران 
کار  که در راه خدا ســر از پا نشــناختند و آنچه در توان و توفيق داشــتند، به 
کند و لحظه های شــادتر و  گرفتنــد تا امت اســالم روزهــای بهتری را تجربه 
معنوی تــری داشــته باشــند. او يکی از بهتريــن سرمشــق ها و الگوها برای 
روحانيــون، مبلغــان و نســل مســلمان معاصر اســت. تربیــت خانوادگی و 
بیش از شــصت ســال جــّد و جهد علمی و عمــری مجاهدت و تزکيــه، از او 
شخصيتی جامع، مؤثر و صاحب سبک و روش ساخته است. تبليغ دين 
که جهان را بشناسند و درد  کسانی چون او را می طلبد  در دهکده جهانی 

کوشش دريغ نکنند. انسان معاصر را بدانند و از هيچ جان فشانی و 

کوشــش برای اصــالح و بهبود  ارتقــای ســطح اجتهــاد در فــروع مبتالبه، 
روش های علمی و اجتهادی در حوزه های علميه قم و نجف، مجاهدت 
در حمايــت بی دريــغ از هدايــت جنبــش اســالمی مــردم عراق، همــراه با 
کشــورهای  نهضــت انقالب اســالمی ايــران و معرفی آن به عرب زبانان در 
اســالمی، برخورداری از انديشــه جهانی و همت بلند و نيز نفســی زکيه و 

گی های آيت اهلل آصفی است. مطمئن شماری از امتيازها و ويژ

آيت اهلل آصفی در فقه، اصول، تفســير، فلســفه و تاريخ اســالم تخصص و 
ج فقــه و اصول را تدريس  گاهی هــای فراوان دارد. بیش از ده ســال خار آ
کرده اســت.  کــرده و بخشــی از اجتهادات خويــش را در قالب تأليف ارائه 

بــه دليل تحصيل در دانشــگاه،  
گــون و جديد  گونا بــا روش های 
به خوبــی  تحقيــق  و  تدريــس 
نشــر  بــرای  نيــز  و  آشناســت 
اهميــت  خــود،  انديشــه های 
نيــک  را  رســانه ها  بی ماننــد 

می شناسد.

بــرای قدردانــی از زحمــات علمــی و عملــی ايــن عالــم مجاهد و نســتوه، 
کنگــره ای بــا عنــوان »کنگــره اســوه زهــد، جهــاد و اجتهــاد« بــا موضــوع 
بررســی شخصيت، انديشه و آثار عالمه محمدمهدی آصفی توسط دفتر 
کنگره در اين  تبليغات اسالمی حوزه علميه قم برگزار شد. دبیرخانه اين 
که بالغ  کتاب های ايشــان نمــود  مــدت اقــدام بــه جمــع آوری و تصحيح 
کتاب هــا و مقاالت ايشــان تصحيــح و به چاپ رســيد. از  بــر ســی جلــد از 
کتاب ها می توان از فی رحاب القرآن و فی رحاب عاشوراء  مهم ترين اين 
کنگره از محققين و انديشــمندان حوزوی  نــام برد. همچنين بــرای اين 
درخواســت شــد تــا مقــاالت خــود را دربــارۀ انديشــه و آثــار عالمــه آصفی 
کتاب انديشه  که ســی مقاله از مجموع مقاالت ارائه شــده در  کنند  ارائه 
گفتار معرفی مختصری از اين مجموعه و  ماندگار به چاپ رسيد. در اين 

چکيدۀ چند مقاله آورده می شود.


