تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

صغری سلمانینژاد مهرآبادی
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مدرس تبریزی خیابانی؛ زیر نظر
قاموس المعارف؛ آیتهللا میرزا محمّ دعلی ّ
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آیتاهلل میرزا ّ
محمدعلی ّ
مدرس تبریزی خیابانی

شــیمیا و کیمیا و لیمیا و هیمیا

آیــتاهلل میــرزا ّ
محمدعلــی ّ
مــدرس تبریــزی خیابانــی در ســال 1296ق

و سیمیا و ریمیا 1و جغرافیا.

در تبریــز بــه دنیــا آمد و مقدمــات ادب عربــی ،فقه ،اصــول و ریاضیات را

مرحــوم مــدرس کــه از ســال

در مدرســۀ طالبیــه فرا گرفت .ســپس علــوم معقــول را در محضر آیتاهلل
میــرزا علــی لنكرانــی و خــارج فقــه و اصــول را در مكتــب آیــتاهلل حــاج
میــرزا ابوالحســن مجتهــد (انگجــی) و آیــتاهلل میــرزا صــادق مجتهــد
ّ
تبریــزی آموخــت و توانســت از حضــرات آیــات ّ
دمحمدحجت
ســی
ّ
ســیدصدرالدین صدر ،میرزا ّ
محمدعلی شاهآبادی تهرانی،
كوهكمرهای،

 1296تــا  1373قمری به تألیف
آن مشــغول بــوده ،شــرح ایــن
مداخل را از کتب بسیاری گرد آورده که در متن به نام بالغ بر صدوپنجاه
ّ
عنوان از منابع مورد استفادهاش یا مولفان آنها اشاره کرده است و کتاب
ّ
را در شــش مجلــد ،در چهارهزاروهفــت صفحــه بــه قطــع وزیــری تدوین

سیدهبةالدین شهرستانی و حاجآقا بزرگ تهرانی اجازۀ اجتهاد و روایت

نموده است.

وی در عمــر پربرکــت خود آثــار گرانبهایی در علوم مختلــف دینی و نیز در

عالمه در مقدمۀ کتاب رســالۀ مســتقلی در دستور زبان فارسی ،سیر این
زبــان از گذشــته تا امروز و رس ـم ّ
الخط نگاشــته و همچنیــن روش خود در

دریافت کند.

لغــت و ادب پدیــد آورده که از آن جمله اســت :ریحانــة االدب فی تراجم
احــوال المعروفین بالکنیة او اللقب ،کفایــة المحصلین فی تبصرة احکام
الدین ،حیاض الزالئل فی ریاض المسائل ،دیوان المعصومین ،فرهنگ
نوبهار ،فرهنگ بهارستان ،فرهنگ نگارستان و قاموس المعارف.
عالمــه مــدرس تبریــزی در اواخــر عمر بــه مدت دوازده ســال در مدرســۀ
سپهســاالر تهران به بحث و درس و تأليف پرداخت و ســرانجام در ســال
1373ق (مطابق با 1333ش) به دیدار حق شتافت.

قاموس المعارف
کتاب قاموس المعارف دایرةالمعارفی اســت مشــتمل بر چهلوپنج هزار
مدخــل که شــامل لغــات و اصطالحات رایج زبان فارســی (اعم از واژ گان
فارسی و غیرفارسی) در علوم و فنون مختلف میشود .عالمه در مقدمۀ
کتــاب ایــن علــوم و فنــون را اینگونــه برمیشــمارد :رمــل و جفــر و طب و
عروض و نجوم و حساب و هیئت و اسطرالب و تشریح و تاریخ و فیزیک و
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چگونگی یافتن واژگان در آن را ذکر کرده است.
تألیف قاموسالمعارف و
ِ
هــدف وی از تدویــن دســتور زبــان ،راهنمایــی خواننده برای تشــخیص
ّ
مشتقات مصادر و دیگر ساختارهای کلمات است؛ زیرا در قاموس فقط
مصادر آنها را شرح کرده است.
پس از ّ
مقدمه ،متن قاموس المعارف را بر اساس حروف الفبا به سیودو
«انجمــن» تقســیم نمــوده کــه مداخــل بــا ّ
توجــه بــه حــرف ّاول در ایــن
انجمنهــا جــای گرفتهاند .ســپس هر انجمن را به چند «آیین» تقســیم
کــرده و واژ گان هــر انجمــن را بــا ّ
توجــه بــه حــروف دوم در ایــن آیینهــا
قرارداده است.
ایشــان کلمــات مرکــب را نیــز بیشــتر در ذیــل مدخل جــزء ّاول قــرار داده
است .برای مثال :ذیل مدخل «آل» ترکیبات «آل بویه»« ،آل تمغا»« ،آل
 .1کیمیــا (علــم صناعــت) ،لیمیــا (طلســمات) ،هیمیا (تســخیرات) ،ســیمیا (علــم روح) و ریمیا
(علم شعبده بازی)که هر پنج مورد از علوم خفیه به شمار میروند.
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گون»و «آل معصفر» را شــرح کرده و پس از اتمام آن ،مدخل «آال» شــرح

معنی کرده و در مدخل الیاژ شــرح مبســوط آن را نگاشــته است .گاه نیز

شــده کــه به لحــاظ الفبایی بعــد از «آل» اســت( .به لحــاظ صفحهآرایی

بــا جملــهای به مدخل متــرادف ارجاع میدهــد .برای مثــال الویا ( -ل)

نیز در نســخۀ چاپی ،فاصلۀ ترکیبات با حاشــیۀ صفحه بیشــتر از فاصلۀ

رجوع به لوبیا نمایند.

مدخل اصلی است)

2

در مــورد بعضــی مداخــل از جملــه ضمایــر بــه بخــش اول کتــاب ،یعنــی

بعــد از ذکــر مدخــل و گاهــی بــرای نشــاندادن وزن آن ،حــروف را

دستور زبان فارسی ارجاع میدهد .برای نمونه:

مشــهور هموزنش را با ادات تشبیه «چو»
حرکتگذاری کرده و گاه کلمۀ
ِ

ام ( -چــو دل) ،...رجــوع بــه نمایــش ّاول از نــگارش ّاول از آییــن سـ ّـیم
ّ
مقدمــه کــرده و به نمایش بیستوســوم از نگارش سـ ّـیم آییــن مزبور هم

مدخــل یــا مداخــل بعــدی ،مادامی کــه با همــان وزن قبلی قابــل قرائت
مــدرس در ّ
باشــد ،اشــارهای بــه وزن آن نمیکنــد( .عالمــه ّ
مقدمۀ کتاب،

رجوع نمایند.

ذکر نموده :بپغا ( -چو صحرا) مر غ طوطی.

جداولی حاوی وزن و کلمات مشهور آورده تا راهنمای خوانندگان باشد)
گاهی نیز بعد از مدخل ،حرفی درج شده که نشانۀ این ویژگیها است:
«ر» :نشــانۀ مشــهوربودن وزن اســت .ماننــد اربعــه ( -ر) بــه عربــی ،عدد
چهار است.
«ل» :نشــانۀ مجهولبودن وزن اســت .مانند اراقوسیا ( -ل) ،نام یونانی

در مداخلــی هــم کــه به چند صورت ضبط شــدهاند ،گاه همــۀ صور را در
یک مدخل میآورد .مانند افریقیا ،افریقیه ،افریگا ،افریگیا ،افریگیه.
در مداخلــی کــه دارای چنــد معنی اســتتمام معان ـیاش را ذیل همان
ّ
مدخــل نگاشــته و ّ
حتــی در مــورد مداخلی هم که به چنــد صورت تلفظ
ّ
ّ
میشــود و بــا تغییــر تلفــظ معن ـیاش تغییر میکنــد  ،تمام تلفــظ و معنی
ّ
خاص هر تلفظ را در یک مدخل ذکر کرده است .مانند او ( -چو جو) آب

سجستان...

و (چو بو) ضمیر غایب.

«ف»( :معموال بعد از «ر») نشــانۀ معروفبودن و بینیاز از شــرح اســت.

گاه نیــز مدخلــی در دو یا چند زبان با معانی مختلف کاربرد دارد که همۀ
َ
مانندآرپه  -به ترکی ،جــو و به مغولی،
آنهــا را ذیــل یک مدخل م ـیآورد.

«ع» :نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه مدخــل از اتباع محســوب میشــود.

باریک است.

ماننــد باســتار و بیســتار ( -ع) اســتعمال آن در اوصاف مجهوله شــایع و
ً
چنانچــه فــان و بهمــان را جداجــدا نیز اســتعمال کنند ،بعضا باســتار و

تصحیح و انتشار قاموس المعارف

مانند بنا ( -ر.ف) که به پارسی الد گویند.

بیستار را نیز جداجدا استعمال نمایند. ...
همچنین در مورد منشــأ زبانی لغات دو روش پیش گرفته اســت .گاه در
شرح به آن اشاره میکند مانند آلتون  -به ترکی ،زر و طال و کنیز است.
و گاهی نیز در پایان شرح با این عالئم اختصاری بیان میکند:
عالمت تین

سر

سه

عر

کی

مغ

می

نان

ند

زبان التین سریانی فرانسه عربی ترکی مغولی رومی یونانی زندی

مانند اسالیون  -تخم کرفس کوهی( .نان)

ّ
چنانکه گفته شد در ّ
مقدمۀ کتاب قاموس المعارف ،رسالۀ مستقلی در
دســتور زبان فارسی است که ّ
موسســۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران
َّ
 دانشــگاه مک گیل نســخۀ مصححی از آن را در سال  1388با فهرستهاو فرهنگ واژگان به اهتمام خانم حمیده حجازی همراه با دو ّ
مقدمه در
ّ
شــرح حال مولف از اســتاد آیت اهلل جعفر ســبحانی تبریزی و اســتاد دکتر
مهــدی محقق (که هردو بزرگوار از تالمیــذ عالمه مدرس تبریزی بودهاند)
منتشــر کــرد کــه در چــاپ قامــوسالمعــارف کــه زیــر نظر حجت االســام
علیرضا ســبحانی با همــکاری علمی آقای محمدصــادق زینیوند و آقای
مجید خسروی انتشار یافته ،رسالۀ مذکور و دو ّ
مقدمۀ آن آمده است.
از آنجــا کــه دســتور زبــان فارســی (مقدمــۀ قامــوسالمعــارف) در نشــریۀ

گاه نیز کلمات التین را با حروف التین نیز نشان میدهد:

گــزارش میــراث ،ســال پنجم ،شــمارۀ  ،46مــرداد و شــهریور 1390به قلم

مانند آلیاژ( - )alliageالیاژ
در مداخــل متــرادف یــک مدخــل را شــرح داده و در معنــی مترادفــات
همــان مدخــل را بــدون توضیح اضافی ،نوشــته که برای خواندن شــرح
باید به همان مدخل مراجعه کرد .چنانکه در مثال پیشین آلیاژ را الیاژ
 .2بــه ایــن ترتیــب ناخودآ گاه خواننده را نیز با ترکیبات مختلف یک واژه آشــنا میکند .البته خوانندۀ
ّ
ایــن کتــاب نیــز برای یافتن معنــی لغت مورد نظرش ،ابتــدا باید مفرد و مرکببودن آن را تشــخیص
دهد ،سپس به جستجوی آن بپردازد.
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دکتر بهروز محمودی بختیاری به طور کامل معرفی شده است ،در اینجا
مصححان در متن قاموس پرداخته میشــودّ .
فقط به روش ّ
مصححان
در متن این تصحیحات و تغییرات را اعمال کردهاند:
 افتادگیهــا در ذ کــر وزن مداخــل و یــا معنی و شــرح آن را با اســتفاده ازمنابع دیگر مرتفع کردند.
 عالمــه در ترجمــۀ اعــام بــه ریحانــة االدب ارجــاع داده کــه ّمصححان
توضیح مورد ارجاع را ذکر کردهاند.
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 منابــع مورد اســتفادۀ عالمــه را در ضمیمۀ کتاب توضیــح دادهاند و درمتــن هــم هــر جا اشــارهای به نــام کتابی شــدهّ ،
مصححان بــا ]ر.ض[ به

ســبحانی مقال ـهای بــا عنوان «دانشــنامهنگاری بــه زبان فارســی» تحریر

ضمیمه ارجاع دادهاند .نظیر

کردهاند که مطالعۀ آن سبب آشنایی مخاطب با پیشینۀ دایرةالمعارف

ِآبس  -در برهان ]ر.ض[ گوید :شهری است نامعلوم. ...
ّ
 -چنانکــه پیــش از این ذکر شــد ،مولــف معانی مختلــف مدخل را ذیل

نویسی میشود.
ّ
مجلــد دوم  495صفحــه شــامل حــروف «تا  -ســغود» و پیشــگفتارهای

همــان مدخــل ذکر کــرده که همگی بــا «واو» به یکدیگر عطف شــدهاند.
ّ
مصححــان بــرای جداســازی معانــی مختلــف« ،واو عطــف» بیــن آنهــا را

حجتاالسالم علیرضا سبحانی و استاد مهدی محقق است.

پررنگ کردهاند.
 همچنین توضیح بعضی کلمات نامأنوس و مهجور را در داخل قالب][به متن افزودهاند .مثل
آبرس( -ل) نام پارسی ابهل ]سرو کوهی[ است.
و یــا بــه مدخلــی دیگــر در همین کتاب بــا عالمــت ]ر.م[ ارجــاع دادهاند.
مانند

علیرضا ســبحانی نیز در آن آمده است .همچنین حجتاالسالم علیرضا

مجلــد ســوم 610صفحه شــامل «ســف  -گیهــان خدیو» بــا مقدمهای از
حجتاالســام علیرضا ســبحانی دربارۀ دو مدخل قاموسالمعارف و نیز
پیشــگفتاری از حجتاالسالم حســن طارمی با عنوان «سخنی کوتاه در
باب قاموس المعارف تألیف مدرس خیابانی» است.
ّ
مجلــد چهارم  572صفحه شــامل حروف«ال  -ییــان» و نیز «ضمیمه»
که شــامل فهارسی اســت که ّ
مصححان از کتاب استخراج کردهاند .این
ّ
مجلــد پــس از پیشــگفتار حجتاالســام علیرضــا ســبحانی ،دربرگیرنــدۀ

آبریزگان  -جشنی است که پارسیان در روز آبریزان ]ر.م[ کنند.

مقالۀ حجتاالســام رســول جعفریان با عنوان «دایرةالمعارف نویســی،

 در پایــان کتاب نیز فهرســت آیــات قرآن کریم ،فهرســت منابع قاموسالمعــارف (کتــب) و فهرســت منابــع قامــوس المعــارف (اعــام) را ارائــه
دادهاند.

از مســیر گذشــته تــا راه آینده» اســت .ایشــان در پایان مقالۀ خــود یادآور

ســرانجام کار ســترگ قاموس المعارف که عالمه مــدرس تبریزی یکتنه
گردان
بــه تألیــف و تدوین آن پرداخته بود  ،با تالش شــا گردان وی و شــا
ِ
شــا گردان وی در ســال  1393بــه طور کامــل در چهار جلد بــه زیور طبع
آراسته شد.
ّ
مجلــد ّاول  479صفحــه شــامل مقدمــه (دســتور زبان فارســی) و حروف
«آ ،ب ،پ» کــه عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،مقدمههایــی از اســتاد آیــتاهلل

شدهاند« :پدیدآمدن این اثر از دل تبریز ،آن هم توسط عالمی فرهیخته
و شیعه ،نشانگر آن است که تبریزیان با تمام وجود در کنار زبان شیرین
ترکی ،به فارسی به مثابۀ زبانی که بیش از هزارودویست سال ،زبان علم
و ادب و فرهنــگ در منطقــۀ وســیع شــرق اســامی بوده عشــق ورزیده و
پرداختن به آن را به عنوان بخش مهمی از هویت اسالمی و ایرانی تلقی
کردهاند».
امید است که این معرفی اجمالی ادبدوستان و فرهنگطلبان را برای
استفاده از این اثر علمی گرانسنگ راهگشا باشد.

سبحانی ،استاد مهدی محقق ،خانم حمیده حجازی و حجت االسالم
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حماسه حسینی
در گستره ادبیات تطبیقی

معـریف امجــایل

نیره خداداد شهری

شاملی ،نصرهللا و اصغر شهبازی؛ حماسه حسینی در گستره ادبیات تطبیقی؛ قم:
مجمع ذخائر اسالمی ،موسسه تاریخ علم و فرهنگ 171 ،صفحه.1393 ،

اشاره

ایــران زمیــن پدید آورده اســت.

ادبیــات عاشــورایی از غنیتریــن و حماســیترین ذخایــر فکــری و هنری

وقتی به شــعر فارســی در دیوان

شــیعه اســت و برخــی از شــاعران ایــران و عــرب همــه شــهرت خویــش را

شــاعران در روزگاران مختلــف

مدیــون همیــن ســرمایه فکــری  -هنــری شــیعی هســتند .شــعر معاصــر

مینگریــم ،اشــعار زیادی را  -به

حسینی جایگاه واالیی را در ادبیات امروز به خود اختصاص داده است؛

ویــژه پــس از دوره صفویــه  -در

زیــرا توانســته جزئیــات واقعه عاشــورا را به نســلهای بعد منتقــل کند و

رثا ،مدح و ســتایش امام حســین (ع) و یارانش مییابیم؛ اشــعاری که از
قلبها تراویده و بر دامان ّ
ادبیات نگارین گشته است.

حماســی در شــعر عاشــورا کلیدی برای مبارزه علیه ظلم و ستم گردید و

در طــول تاریــخ تشــیع موضوع عاشــورا یکــی از داغترین اشــعار متعهد و

موجبات مانایی اشعار عاشورایی را فراهم آورد .از طرف دیگر وجود روح
همین امر مبدأ و سرآغاز رستاخیزی در ادبیات ایران و عرب گشت.

1

عاطفی  -رثایی شــاعرانی چون کمیت ،دعبل ،ابوفراس ،شــریف رضی،

جایگاه «شــعر عاشــورا» در میان شــعر شــیعی ،همچون نگینی درخشان

ابــن عرنــدس ،بن جزار و  ...بوده اســت .در واقع بیشــتر شــعرای شــیعی

در حلقــۀ ادبیــات مکتبــی اســت .پرداختــن بــه عاشــورا با زبان شــعر هم

بــه گونــهای بــه رثــای امام حســین (ع) در اشــعار خــود پرداختهانــد ،اما

توصیــۀ امامان شــیعه بوده اســت ،هم مورد ســتایش و تقدیر و تشــویق

متاسفانه آنچه در حوزه تحلیل تطبیقی شعر عاشورا مکتوب شده است

آنان .فضیلتهایی که برای ســرودن شــعر برای حادثۀ عاشــورا و احیای

بسیار اندک است.

آن واقعــه بــا زبان شــعر بیان شــده ،انگیزۀ بســیاری از شــاعران شــیعی و

در ادامه کتاب «حماســه حســینی در گســتره ادبیات تطبیقی» نوشــته

عالقهمندان به اهل بیت برای سرودن «مراثی عاشورا» گشته است.

2

3

دکتــر شــاملی و شــهبازی را کــه در حــوزه تحلیــل تطبیقــی شــعر عاشــورا

شــعر عاشــورایی به شــعری گفته میشــود که دربــارۀ قیــام الهی حضرت

نگاشته شده بررسی میکنیم.

اباعبداهلل الحســین (ع) ،مبتنی بر شــهادت ایشــان و یارانشان ،توصیف

معرفی کتاب

شخصیتهای عاشورا ،توصیف صحنههای جنگ کربال ،حوادث قبل و
بعد از آن و نیز پیوند تاریخ و تطبیق تاریخ با آن حادثه ســخن میگوید.
با همۀ گســتردگی حماســۀ عاشــورا در پهنه زمان ،همواره بــا یک نگاه و
از یــک منظــر بــدان نگریســته نشــده؛ یعنی توزیــع آن در زمــان موجبات
تأثیرپذیری آن از شــرایط سیاســی ،اجتماعی و اقلیمی گشــته است و به

دکتــر نصــراهلل شــاملی در ســال  1332در خانــواده مذهبــی در شــهرضا
دیده به جهان گشــود .او در ســال  1344به حوزه علمیه قم رهسپار شد
و تحصیالتــش را تــا خــارج فقــه و اصول و فلســفه ادامه داد .وی ســپس
تحصیــات خــود را در رشــته زبــان و ادب عربــی و زبانشناســی در مقطع
دکترا در دانشــگاه ادامه داد .اصغر شــهبازی دانشآموخته دورۀ دکترای

همین دلیل در هر برهه ،جلوههای گونا گونی از آن آشکار شده است.

تخصصی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه یزد و مدرس دانشگاه است.

پرتوهای حماسه پرشور حسینی ،معنویت و روحانیتی عظیم در ّ
ادبیات

کتاب حاضر توسط مجمع ذخائر اسالمی با همکاری موسسه تاریخ علم

 .1امین مقدسی و ابوالحسن؛ بهشتی زهرا؛ «بررسی شعر عاشورایی در دو ادب فارسی و عربی با تکیه
بر شعر شهریار و جواهری»؛ ادبیات پایداری ،سال چهارم .سال  ،1391شماره  .7ص .94-59
 .2محدثی ،جواد؛ «شعر عاشورایی»؛ فرهنگ کوثر ،شماره  ،61ص .46-40

94

 .3امین مقدســی ،ابوالحســن؛ بهشــتی زهرا؛ «بررســی شــعر عاشــورایی در دو ادب فارســی و عربی با
تکیه بر شعر شهریار و جواهری»؛ ادبیات پایداری ،سال چهارم ،1391 ،شماره  ،7ص .94 - 59
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و فرهنگ منتشــر شــده اســت .مجمع ذخائر اســامی 4در ســال  1355با

ظهــور نهضــت ترجمــه و پیدایش مــدارس علمی و کتابخانههاســت .در

مدیریت حجةاالسالم سیداحمد حسینی اشکوری با هدف سامانیابی

ایــن دوران شــاعران نامآور و دارای ســبک شــعری برجســته پــا به عرصه

امر تحقیق و ترجمه متون اصیل اسالمی آغاز به کار کرد و در سال 1376

نهادند.

بــا مدیریــت ســیدصادق آصــفآ گاه بــا هــدف احیــای فرهنــگ کهــن در
قالب نســخ خطی ،اســناد ،کتابهای چاپ ســنگی و سنگنبشتههای
ممالک اسالمی وارد دورۀ جدیدی از فعالیتهای خود شد .تا کنون آثار
بسیار زیادی توسط ناشر به چاپ رسیده که فهرست کامل آثار در کتاب
« 38سال تالش فرهنگی» منتشر شده است.

شــعر حســینی از قــرن هفتــم تــا پایــان قــرن نهــم :بــا ســیطره حا کمان
مغول بر سرزمینهای اسالمی ،توجه به شعر کم میشود .به بیان دیگر
ّ
انحطاط و جمودی کلی بر ادب و شــعر این دوران ســایه میگستراند که
ّ
شعر حسینی نیز بیتأثیر از آن نیست .به طور کلی از حجم این نوع شعر
از نظر کمی و کیفی کاسته شد.

برگزاری اولین همایش بینالمللی میراث مشترک ایران و عراق16-14( 5
اســفند  ،1393قم و تهران) فرصت مناســبی برای انتشار کتب و آثاری با
موضوع میراث مشترک دو کشور دوست و همسایه ایران و عراق بود که
کتاب حاضر نیز از جمله این کتابها است.
کتــاب «حماســه حســینی در گســتره ادبیــات تطبیقــی» در ســه فصــل
کلی نگاشــته شــده اســت .نویســندگان هدف خود از تالیف چنین اثری
را اینگونــه تشــریح میکننــد« :در این پژوهش بر آن شــدیم تــا با انتخاب
شــاعرانی از ّ
ادبیــات معاصــر عراق و ایران و مطالعه در اندیشــه و شــعر هر
یــک ،چگونگــی تبلــور ایــن حماســه را بــه نظــاره بنشــینیم تــا بدانیم که
بــا توجــه بــه اختــاف دو زبان ،آیــا نگاه آنهــا به عاشــورا نیز تفــاوت دارد؟
مضامین مورد توجه و تأ کید شــعرا چه مضامینی دارد؟ همچنین وجوه
تمایــز و اشــترا ک آنهــا چــه بــوده اســت؟ و ســؤاالتی نظایــر آن کــه ذهــن
نگارندگان را برای پاسخگویی به آنها به تالش و جستوجو وا داشت».
فصل اول «حماســه حسینی در تاریخ و ادبیات» نام دارد .در این فصل
برای ورود به بحث ،ابتدا حماسه امام حسین (ع) ،اهداف و انگیزههای
شکلگیری و نتایج و دستاوردهای آن به صورت فشرده مرور میشود.
سپس شعر حسینی و شعر عاشورایی تعریف و مضامین و درونمایههای
شــعر حســینی بررســی میشــود و در نهایت از تاریخچه شــعر حسینی در
ادبیات ایران و عراق به طور مفصل بحث میشود.
شــعر حســینی در تاریخچه ّ
ادبیات عربی در  5دوره مختلف بررسی شده
است:
شــعر حســینی از آغاز تا پایان قرن سوم :ا گر به گذشته این نوع از شعر
نگاه کنیم ،درمییابیم که جوشــش آغازین آن همزمان با حادثه شــکل
گرفته و به تدریج شالودههای آن استوار میگردد.
شــعر حســینی از قرن چهارم تا پایان قرن ششم :قرن چهارم تا ششم
دوران شــکوفایی و شــکوه شــعر و ّ
ادبیات عربی است که تا حدود زیادی
در نتیجۀ پیدایش زمینههایی اســت که در دوره عباســی فراهم میآید؛
چون آمیزش فرهنگ عربی با فرهنگهای دیگر ،به ویژه ایران و یونان،
.4 www.Mzi.ir , www.zakhair.net.

شــعر حســینی از قــرن دهــم تــا پایــان قــرن ســیزدهم :ایــن دوره از نظر
ً
سیاســی با حکومت نســبتا طوالنی عثمانی همعصر اســت .در این دوره
به طور ّکلی اوضاع ّ
ادبیات عربی همچنان در ادامه مسیر پیشین است.
شــعر آن همچون دوره پیشــین به بیماری ّ
تصنع لفظی دچار و معانیش
تکراری ،خالی از روح و را کد است.
شــعر حسینی در دوره معاصر :با ورود به قرن چهاردهم صالی نوگرایی
در اشــعار عاشــورایی به گوش میرسد .نوگرایی در ســبک ،موضوعات و
مضامین زینتبخش این نوع شــعر اســت .در این دوره حماســه عاشورا
برخــاف دورههــای پیشــین ،از حصار مضامیــن محدود بیــرون میآید.
وقایع سیاســی و اجتماعی تأثیری آشکار در شعر این دوره دارد .به دیگر
سخن قیام امام (ع) با مردم و در متن جامعه جلوه میکند.
ادبیات فارســی همچون نمونههایش در ّ
شــعر حسینی در ّ
ادبیات عربی
دورههــای مختلــف به خود دیــده و از فرود و فرازهای مختلف سیاســی،
ّ
تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی گذر کرده اســت .1 :دوره پیــش از صفویه
(از قــرن چهــارم تا پایان قرن نهم) شــاعرانی مثل کســایی مــروزی ،ناصر
خسرو ،سنایی غزنوی ،عطار ،موالنا ،سیف و . ...
 .2دوره حکومــت صفویــه (قرنهــای دهــم و یازدهــم) اهلــی شــیرازی،
محتشم کاشانی ،صائب تبریزی ،واعظ قزوینی.
 .3دوره پس از صفویه تا پایان قاجاریه (قرنهای دوازدهم و ســیزدهم)
عاشــق اصفهانــی ،قاآنــی ،وصــال شــیرازی ،یغمــای جندقــی ،فدایــی
مازندرانیّ ،
عمان سامانی.
 .4دوره معاصــر (از  1300هجــری شمســی بــه بعد) موســوی گرمارودی،
ّ
طاهره صفارزاده ،علی معلم ،سیدحسن حسینی ،قیصر امینپور و . ...
«مروری بر اشترا کات ادبی عراق و ایران» عنوان فصل دوم کتاب است .در
این فصل پس از آشــنایی با مفهوم ادبیات تطبیقی و حوزههای پژوهش
ادبیات تطبیقی ،عاشورا در گستره ّ
در ّ
ادبیات تطبیقی بررسی میشود.
اوضــاع ادبــی عراق و ایران در ســد ه اخیر و اشــترا کات ادبی عراق و ایران
از مباحث بعدی است که مقدمهای برای ورود به بحث اصلی هستند.

.5 www.iraniraqheritage.com.
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در ادامه فصل دو ضمن آشنایی با زندگینامه ،خصوصیات شخصیتی و

ادبیات فارسی نیز ّ
از میان شــاعران معاصر ّ
محمدحسین شهریار در شعر

شــعر شــاعران مورد پژوهش ،به ویژگیها و نقاط اشترا ک و افتراق میان

ســنتی و سیدحســن حســینی در شــعر نو مــورد نظر قــرار گرفتهانــد .این

آنها پرداخته میشود.

دو شــاعر از نظر اشــعار عاشــورایی با جواهری و جمیل همانندی دارند.

نویســندگان برای دســتیابی به نتایجــی دقیق و پرهیــز از پرا کندهگویی،
برخی از شــاعران معاصر عراق که در زمینه عاشــورا اشــعاری ناب سروده
بودند مورد مطالعه قرار دادند که پس از بررسیّ ،
محمدمهدی جواهری
به عنوان شاعر شعر کالسیک و حسن السنید ،معروف به جواد جمیل،
به دلیل داشتن اثری ارزشمند به نام الحسین لغة ثانیة در شعر نو مورد
توجــه قــرار گرفت .ســپس با پژوهشــی در میان شــاعران معاصــر ّ
ادبیات
فارســیّ ،
محمدحســین شــهریار در شــعر ســنتی و سیدحســن حســینی

در شــعر نو با اثر مســتقل خود در حوزه شــعر حســینی به نام گنجشــک و
جبرئیل انتخاب شد.
ّ
محمدمهــدی جواهری شــاعر پرآوازه عراق با بهرهمنــدی از میراث کهن
و نــاب شــعر عربی قدیــم و متانــت در الفاظ و معانی شــعر ،زبانــزد ادبای
معاصــر شــده اســت ،بــه گونهای کــه گاه نــام وی بــا متنبی ،شــاعر بزرگ
دور ه عباســی قریــن میشــود .وی در دو چکامــهی زیبــا بــا عنوانهــای
ُ
«آمنــت بالحســین» و «عاشــوراء» در  137بیــت نهضــت حســینی را بــه
تصویر میکشــد .اشعار وی از چنان اســتقبالی برخوردار شد که قسمتی
ُ
«آمنت بالحســین» با آب طال بــر در ورودی حرم ّ
مطهر امام
از چکامــهی
حسین (ع) نوشته شد.

شهریار که عشق و ارادت به اهل بیت (ع) در جای جای دیوان سترگش
پیداست ،با زبانی گرم و دلنشین در سه غزل و دو قصیده و یک مثنوی
کــه در مجمــوع  167بیت میباشــد ،از امام حســین (ع) و حماس ـ ه بزرگ
وی یاد میکند .سیدحســن حســینی نیز در مجموعه شــعر گنجشــک و
جبرئیل به نظاره این حماسه نشسته و در قالب شعر سپید و نیمایی از
این حماسه سخن میگوید.
در فصل سوم «مقایسه و تحلیل شعر حسینی شاعران» انجام میگیرد.
در این فصل با توجه به شناختی که از هر یک از شاعران به دست آمد،
شــعر حســینی جواهری و شــهریار و دو مجموعهی شــعری جواد جمیل
و حســن حســینی بررسی میشود .ســپس در ادامه مقایسۀ ویژگیهای
ّ
کلی این اشعار آورده شده است.
ُ
«آمنت بالحســین» و «عاشــوراء» جواهری با
در ایــن راســتا قصیدههــای
غزلهای «کاروان کربال»« ،تودیع امام حسین (ع)»« ،حضرت علی اصغر
(ع)» ،و «داغ حسین (ع)» و قصیده «حماسه حسینی» و مثنوی «گل و
بلبل اسالم» شهریار و آثاری از جواد جمیل و سیدحسن حسینی بررسی
شده است.
در بخــش بعد با تبیین موضوعاتی که محوریترین موضوعات شــاعران

جــواد جمیــل شــاعر نوپــرداز عراقــی نیــز بــا نــگاه نــو و زبانــی نمادیــن در

مــورد پژوهــش بــوده اســت ،رویکــرد اصلی شــاعران شــناخته میشــود.

مجموع ه شــعریاش به نام «الحسین لغه ثانیه» حماسهی عاشورا را به

ســاختار لفظــی و معنــوی ســرودهها و همچنیــن موضوعــات و مضامین

تصویر میکشــد .این اثر از معدود مجموعههای شــعری است که به طور

ســرودهها بــه طــور کامــل بررســی شــده اســت و در پایــان خالص ـهای از

خاص به موضوع عاشورا اختصاص یافته است .شاعر بازتاب عاشورا را با

مطالب کتاب به زبان عربی ارائه شده است.

موضوعات عصر حاضر پیوند زده و با زبانی نو ترسیم مینماید .شناخت
و معرفــی ایــن اثر در ادبیات آیینــی ،به عنوان اثری قابل توجه شایســته
درنگ و بررسی است.
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ظرفیتها و چالشهای تقریب
مذاهب اسالمی در لبنان
ظرفیتها و چالشهای تقریب مذاهب اسالمی در لبنان؛ مجیدشاکرسلماسی؛
قم :انتشارات ادیان.1393 ،

اشاره

وی مفهومشناســی را بــا مبانــی و اهــداف و انــواع تقریــب ادامــه داده و

شهــای تقریب مذاهب اســامی در لبنان تالیف
کتــاب ظرفیتها و چال 

چالشها را در دو بعد داخلی و خارجی بررسی کرده است.

آقای مجیدشا کرسلماسی به همت انتشارات ادیان (وابسته به دانشگاه

بخــش دوم در ســه فصــل بــه لبنــان اختصــاص دارد .از نظــر مؤلــف،

ادیان و مذاهب) در زمســتان 1393به زیور طبع آراســته شــد .از آنجا که
در چنــد ســال اخیر و با ظهــور گروههای تندرو و تکفیری ،دنیای اســام
صدمــات جبــران ناپذیــری را به خود دیده اســت ،بازخوانی و گســترش
مطالعات و تحقیقات میدانی و عمل به پیشنهادهای علمی ،دلسوزانه
و بیطرف میتواند راهگشــای بســیاری از مشکالت فعلی و راهحلی برای

شناســایی تاریــخ و جغرافیای لبنان و همچنین ورود اســام و تشــیع به
ایــن کشــور خواننده را در فضای این کشــور قرار می دهــد .از نکات قابل
توجه این بخش توضیحاتی در مورد اقدامات و فعالیتهای امام موسی
صدر به عنوان مرجعی برای همه مردم لبنان و باالخص شیعیان است.
وی در ادامه به شناســایی ادیان و مذاهب و جریانهای سیاســی لبنان

برون رفت از بنبست فکری ،اعتقادی و اجرایی موجود باشد.

پرداختــه اســت .در ایــن فصــل نویســنده اشــراف خــود بــر جریانانهای

مؤلــف کتــاب دانشآموخته حوزه علمیه قم و دانشــگاه ادیان و مذاهب

فکــری و سیاســی لبنان را بهخوبی بــه خواننده القا نمــوده و خواننده با

بوده ودر رشــتههای فقه و اصول ،کالم شیعه و تقریب مذاهب تخصص

خوانــدن ایــن فصل اطالعات بســیار مفیدی از فعالیتهــای اجتماعی،

دارد .کتــاب بررســی فقهــی و حقوقــی قاچــاق انســان کتاب دیگــر مؤلف

فرهنگی و سیاسی در کشور لبنان کسب مینماید .خاتمه این فصل به

اســت .ضمــن اینکه چندیــن مقاله در نشــریات داخل و خارج کشــور از

شناســایی مهمترین مؤسسات و مدارس دینی شیعه و سنی اختصاص

ایشان منتشر شده است.

یافتــه اســت کــه در نــوع خــود دایرةالمعارف کوچکــی از مــدارس علمیه
مسلمانان در لبنان است .این فصل به عنوان مقاله مستقلی در شماره

معرفی کتاب
شهــای تقریب مذاهب اســامی در لبنان دارای
کتــاب ظرفیتها و چال 

144 - 143ماهنامه آیینه پژوهش به چاپ رسیده است.

شــش بخــش اســت که در ایــن مقاله بــه گــزارش آن خواهیــم پرداخت.

بخــش ســوم بــا عنــوان ظرفیتهــای تقریــب در لبنــان و در هفــت فصل

نویســنده محتــرم در بخــش اول کتــاب ،مفاهیــم و مباحــث پایــهای و

تدوین شــده اســت .مؤلف از جمهوری اســامی ایران و حزب اهلل لبنان

مقدماتی مربوط به تقریب مذاهب اســامی را بیان کرده اســت .در این

بــه عنــوان یــک ظرفیت ویژه یــاد میکنــد .وی نامگذاری جمعــه آخرین

بخش نویســنده ضمن ارائه پیشــینه تقریب مذاهب اســامی ،به تبیین

هفتــه ماه مبــارک رمضان را به عنوان «روز قدس» و میالد رســول گرامی

مفهوم تقریب مذاهب اســامی همت گماشــته است .وی در این کتاب

اســام به عنوان «هفته وحدت» از ســوی امام خمینی را ظرفیتی بزرگ

تقریب مذاهب را بسیار فراتر از تا کتیک و یک نیاز مصلحتی دانسته و آن

برای تقریب مذاهب اسالمی معرفی مینماید .وی دربارۀ ظرفیت حزب

را یک استراتژی و دارای مطلوبیت ذاتی شمرده است.

اهلل برای تقریب در لبنان به ســخنان شــیخ نعیم قاسم ،معاون دبیر کل
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حزب اهلل استناد میکند و چهارده مورد از فعالیتهای وحدتساز حزب

نقش استکبار جهانی و اسرائیل بهخوبی پردهبرداری میشود .در فصل

اهلل را برمیشمرد .در فصل دوم این بخش مرکز تجمع علمای مسلمین

دوم از جریانهــای مذهبــی بــا محوریت ســلفیگری و وهابیت به عنوان

لبنــان بــه عنــوان یکــی دیگــر از ظرفیتهــای تقریــب معرفــی میشــود.

چالشــی دیگــر در راه تقریــب نــام بــرده میشــود .در فصل ســوم ظرفیت

نویسنده محترم در این فصل ضمن بیان اهداف تأسیس ،فعالیتهای

جریانهای سیاســی و اجتماعی در زمینه چالشآفرینی مطرح میشــود

مختلــف اجتماعــی ،رســانهای و فرهنگــی ایــن مرکــز را بــا خواننــدگان به

و از جریانــات شــیعی و ســنی مثــل جنبش امــل ،حــزب دروزی دمکرات

اشــترا ک میگــذارد و در پایــان ســاختار جدیــد مرکــز تجمــع کــه حاصــل

لبنــان ،جریــان ملــی آزاد لبنــان ،حرکــت توحیــد اســامی ،حــزب فتحی

ســازماندهی بهتر پس از پیروزی مقاومت اسالمی در سال  2000میالدی

یکــن ،حزب المســتقبل ،حزب کتائب ،جریان سوسیالیســت ترقیخواه

اســت را در ســه هیــأت (هیــأت امنــای تجمع علمــای مســلمین ،هیأت

لبنــان ،قــوات لبنــان و جنبــش لیبــرال شــیعه بــه عنــوان چالشهایــی

اداره تجمــع علمای مســلمین ،هیــأت مرکزی تجمع علمای مســلمین)

بــرای تقریــب ذ کــر میشــود .در فصل چهارم بــه عدم اعتنا به مشــترکات

معرفی میکند .در فصل سوم از اعتقادات کالمی و فتاوای علمای شیعه

کالمــیبین مذاهــب به عنوان چالشــی در راه تقریب پرداخته میشــود.

و سنی به عنوان ظرفیت دیگر از ظرفیتهای بسیار زیاد تقریب در لبنان

در این فصل با برشــمردن مشــترکات مســلمانان لبنان ،تمســک به این

نــام بــرده میشــود .در این فصل اشــترا کات مذاهب مختلف اســامیاز

مشــترکات ،راه حلــی جهــت برون رفــت از چالش ذکرشــده در این فصل

قــول شــیخ ماهــر حمــود در عناوین نهگانه برشــمرده میشــود .در فصل

پیشــنهاد میشــود .در فصــل پنجــم اهانــت و توهیــن بــه مقدســات و

چهــارم از احتــرام بــه مقدســات و ارزشهــای دینــی و مذهبی بــه عنوان

ارزشهــای دینــی و مذهبــی یک چالش دانســته شــده اســت .در فصل

ظرفیت تقریبی یادشــده و با ذکر فتاوایی از فتوای عالمه محمدحســین

ششــم دشــواری مســائل کالمــی و ناآ گاهــی اتبــاع مذاهــب از آموزههای

فضلاهلل در حرامبودن بیاحترامی به صحابه رسول خدا و امالمومنین

مذهــب مقابل به عنوان آخرین چالش در راه تقریب در لبنان ذکر شــده

عایشــه و همچنیــن فتوای رهبر انقالب اســامیایــران در همین زمینه،

است .در این فصل با بیان مسائل اختالفزا نتیجهگیری شده است که

از محترمشــمردن مقدســات و ارزشهــای دینــی و مذهبــی در تحکیــم

این موارد اختالفات اجتهادی است و نباید با کجفهمی و بیاطالعی به

تقریب در لبنان نام میبرد .در فصل پنجم جایگاه بســیار واالی محبت

نزاع تبدیل شوند.

اهــل بیــت در بین مســلمانان به عنوان ظرفیت تقریب برشــمرده شــده
اســت .در این فصل با بیان صحبتهایی از علمای اهل ســنت در مورد
اهل بیت (ع) ،رســوخ محبت اهل بیت (ع) در دلهای همه مســلمانان
به خوبی تبیین شــده اســت .در فصل ششــم دشــمن مشترک به عنوان
ظرفیت دیگر برای تقریب در لبنان آورده شده است .در این فصل با ذکر
اســرائیل ،امریکا و غرب به عنوان دشــمن مشــترک مســلمین در لبنان،
این دشــمن مشــترک به عنوان ظرفیتی برای تقریب بیان شــده اســت.
در فصــل پایانــی این بخــش به پایبندی بــه حقوق دیگــران در تعامل با
اتباع مذهب به عنوان آخرین ظرفیت تبیینشده برای تقریب در لبنان
پرداخته میشــود و با اشــاره به برخی فتاوی و اقوال بزرگان که معتقدند
در اســام زندگــی مســالمتآمیز ادیــان و مذاهــب و حفــظ ارزشهــای

درفصــل پایانی کتاب راهکارها و پیشــنهادهایی برای تقویت ظرفیتها
و ازمیانبردن چالشها یا تبدیل آن به فرصتهای تقریب در لبنان ذکر
شده است.
عبــور وحــدت از نشس ـتهای شــعاری و نهادینهشــدن آن در بیــن
مســلمانان ،تدبیــر و هوشــیاری در اختالفات سیاســی لبنــان ،مطالعات
علمی و پژوهشــی در حوزههای علمیه لبنان با موضوع تقریب و وحدت
اســامی ،تشکیل حلقههای وحدت اســامی در بین گروههای مختلف
مســلمانان لبنان و پژوهشهای علمی در قالب مشــترکات اسالمی بین
مذاهب اســامی را میتوان از جمله راهکارهایی نام برد که مؤلف بدان
اشاره نموده است.

انســانی از مهمتریــن واجبــات اســت و آزار و اذیــت و تحقیر مســلمانان و

در بخــش پایانــی کــه به صــورت ضمائم آمــده اســت ،مصاحبههایی که

حتی مناقشه در اندیشه و اعتقادات آنان جایز نیست ،این موارد را یکی

توســط مؤلــف محترم با شــخصیتها و علمای مســلمان صــورت گرفته

از بهترین موارد برای تقریب و وحدت اسالمی در لبنان میشمرد.

تدویــن شــده اســت .مصاحبــه بــا عالمــه ســیدجعفرمرتضی ،عالمــه

بخــش چهــارم بــه چالشهــای تقریــب در لبنــان پرداختــه و در شــش

عبداالمیــر قبــان ،عالمــه عفیــف نابلســی ،عالمــه محمــد یزبک ،شــیخ

فصــل تدوین شــده اســت .در این بخش فعالیتهای دشــمنان اســام
و «مســلمانان اســمی» و فریبخــورده بــه عنــوان موانعــی در راه تقریــب
دانســته میشــود .در فصل اول این بخش از اســتکبار جهانی و اسرائیل
بــه عنــوان اولیــن چالــش در راه تقریــب در لبنــان نــام بــرده میشــود.
همچنیــن بــا ذکــر فرمایشــاتی از امــام خمینی و برخــی عالمــان لبنان ،از

98

نعمیم قاســم ،شــیخ شــفیق الجرادی ،شیخ حســان عبداهلل ،سید علی
فضــل اهلل ،قاضــی احمــد الزیــن ،شــیخ عبدالناصرالجبــری ،شــیخ ماهــر
حمود ،شــیخ بالل شــعبان و دکتر رضوان السید انجام گرفته است .این
مصاحبههــا بهخوبــی دغدغههــای علمــای مســلمان را بــرای تقریــب و
وحدت مسلمین در لبنان نشان میدهد.
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نقاط قوت کتاب

آنجــا کــه امــکان سوءاســتفاده از ایــن اطالعات برای دشــمنان تشــیع و

 .1انجــام تحقیقــات میدانــی و نوشــتن مقــاالت علمی در مــورد موضوع

مســلمانان وجود دارد ،به نظر میرســد ا گر نویســنده محتــرم به صورت

کتاب توسط مؤلف قبل از تألیف کتاب.

کلیتر به معرفی این مؤسسات میپرداخت مناسبتر میبود.

 .2حفظ امانتداری و رعایت انصاف در نقلها و مصاحبهها.

 .2در بخــش چهــارم  -فصــل دوم صفحــات  207تــا  - 212جریانهــای

 .3ارائــه مطالــب کافــی در مــورد کشــور لبنــان و وضعیــت جغرافیایــی،
اجتماعی و سیاسی.
 .4بیان طیف وسیعی از ظرفیتها و چالشها بدین معنی که نویسنده
ظرفیتهــا و چالشهــای تقریــب را از زوایــا و چشــماندازهای مختلــف
بررسی کرده است.

مذهبی با محوریت ســلفیگری و وهابیت با توجه به حوادث چند ســال
اخیر میتوانســت بهتر ریشهیابی و تبیین شــود ،ولی گذارا موضوع مورد
بحث قرار گرفته است.
 .3در بخــش چهــارم و فصل ششــم ،فصلی با عنوان «دشــواری مســائل
کالمــی و ناآ گاهــی اتباع مذاهب از آموزههای مذهــب مقابل» نامگذاری
شــده اســت .شــاید بــرای کتابــی با موضــوع تقریــب ،مذاهب اســامی را

 .5ضمیمه مصاحبه با علما و اندیشمندان تأثیرگذار مسلمان لبنان.

مقابــل یکدیگــر تصورنمــودن چنــدان مناســبتی نداشــته باشــد .به نظر

مالحظات

میرســد نامگــذاری فصل به «دشــواری مســائل کالمــی و ناآ گاهی اتباع

 .1در بخش دوم  -فصل سوم صفحات  113تا  - 136در مورد مؤسسات
ً
و مــدارس علمیــه شــیعه اطالعــات بســیار دقیقــا رایــه گردیــده اســت .از

مذاهــب از آموزههــای دیگر مذاهب» به اهداف کتــاب و تقریب مذاهب
اسالمی نزدیکتر باشد.
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معـریف امجــایل

سفرنامه عتبات،
هند و حج

اباذر نصراصفهانی

سفرنامه عتبات ،هند و حج؛ نوشته سیدمحمدحسین تقوی قزوینی؛ تحقیق و
تصحیح محمدعلی باقرزاده؛ تهران :نشر مشعر324 ،1394 ،ص.

درباره سفرنامهنویس

ارادت بسیاری به آن شخصیت

مرحــوم حــاج میرزا محمدحســین تقــوی قزوینــی از روحانیــون خاندان

بزرگــوار ابــراز مینمودنــد و در

تقــوی قزوینــی و از شــا گردان مرحــوم آیــتاهلل میــرزا محمــود رئیســی از

ســخنرانی تاریخــی امــام راحــل

علما و مفســرین بنام قزوین بوده اســت .وی در ســال  1265شمســی در

در مســجد اعظــم قــم حضــور

قزوین دیده به جهان گشــود .برابر شــجرهنامه خاندان تقوی که توسط

داشــتند و پــس از مصائــب و

مرحوم آیتاهلل العظمی سیدشــهابالدین مرعشی نجفی (ره) استخراج

وقایــع دردنــا ک ســال 1342

شــده اســت ،ایشــان با  27واســطه از طریق زید بن علی بن حسین (ع)،

شمســی ،اشــعاری در وصف انقالب و حضرت امام ســرودهاند( .همان،

بــه امام زینالعابدین (ع) میرســند .دربــاره وی گفتهاند :مرحوم تقوی

ص )26

بــرای امــرار معــاش ،از وجوهات و ســهم امــام (ع) اســتفاده نمیکردند و

با بررســیهای محقق مشــخص شــد که از مرحوم قزوینی سه اثر بر جای

به کشاورزی اشتغال داشتند و بر اساس اسناد موجود ،از مالکین بزرگ

مانده اســت .1 :ســفرنامه حج و عتبات (عراق و هندوستان و حجاز).2 .

و یکــی از تولیدکننــدگان مهم گندم در قزوین بودند( .ســفرنامه عتبات،
هند و حج،ص )25

فرانســوی و در حال و هوای آن کشــور اســت که در 152صفحه و به خط

ایشــان از طرفــداران امــام خمینــی (ره) بودنــد و ســالها پیــش از 1342

خود نگارنده در دســترس اســت .3 .اشــعار (خانوادگی ،سیاسی ،تجوید
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منظــوم) .یادداشــتهایی بــه ســیاق شــامل دستنوشــتههای مرحوم

زمان و مسیر سفر

قزوینــی اســت کــه در ضمــن حــدود  500برگــه ســند ،صــورت برداشــت

ســفر قزوینــی در روز چهارشــنبه 14 ،شــعبان  1340آغــاز شــده و تا  9ربیع

محصوالت گونا گون ،مطالب رعایای قرای مختلف ،مخارج انجامشــده

الثانی  1341قمری به طول انجامیده است .او نخست به عتبات عالیات

و دیگر موارد مورد نیاز را بر حسب سال نگاشته است.

رفتــه و قبــور ائمــه مدفون در عراق را زیارت کرده اســت .برخی شــهرها و

این شخصیت روحانی و دلسوز و کارگشای مردم در سال  1358شمسی

مناطقی که وی از آنها عبور کرده عبارتند از :قزوین ،همدان ،کرمانشاه،

(یک سال پس از انقالب اسالمی ایران) بدرود حیات گفت.
میرزا محمدحســین قزوینی در ســالهای  1340تا  1341قمری با جمعی
از اقوام و دوستان به سفر حج میرود و سفرنامه ارزشمندی از این سفر
مینگارند که بیانگر سختیهای زیادی است که انجام این فریضه الهی
در آن زمان داشــته است .تصویر نسخه خطی این سفرنامه توسط یکی
از بستگان مؤلف در اختیار کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت قرار گرفته
است.

کاظمیــن،کربــا ،نجــف ،کربــا ،حلــه و بصــره .ایشــان در بصــره تصمیــم
میگیــرد از طریق کشــتیهای بمبئی به جده ســفر کنــد ،پس از بصره به
ســمت بمبئی حرکت میکند .کشــتی در این مسیر از بندر ّ
محمره ،بندر
بوشــهر ،مســقط و دریای هند عبور کرده و به بمبئی میرســد .قزوینی و
همراهــان پــس از چنــد روز توقف در بمبئــی ،در روز هفتم شــوال از بندر
بمبئــی با کشــتی به ســمت جــده حرکــت میکند .پــس از خــروج از بندر
بمبئــی و حرکــت در دریــای هنــد وارد بحــر احمــر شــده و با عبــور از عدن
و ُقمران در روز  24شــوال به ّ
جده میرســند .ایشــان حدود دو هفته در

ویژ گیهای سفرنامه قزوینی

جده اسکان داشته و در روز  7ذیالقعده با شتر به سمت مدینه حرکت

محقــق در مقدمــهای کــه نوشــته برخــی ویژگیهــای ایــن ســفرنامه را
ً
برشمرده که عینا برداشتهای ایشان آورده میشود.

کردهانــد .قافلــه ایشــان پــس از طی منــازل موجــود در مســیر و در روز 21
ذیالقعــده وارد مدینه شــده اســت .پس از چهار روز زیــارت قبر پیامبر و

 -از ویژگیهای این متن دستنوشــته ،شــکل نوشــتاری و گاه گویشــی

ائمــه بقیــع ،در روز  24ذیالقعده به ســمت مکه حرکــت کردهاند .ورود

یــا ویرایشــی این اثر اســت کــه با آنچه در زمان ما مرســوم اســت متفاوت
اســت .بهکارگیــری کلماتــی چــون «برخواســتیم» بــ ه جــای برخاســتم،
«انگریــزی» بــهجــای انگلیســی« ،نردبامی» بهجــای نردبــان« ،دوچار»
بــهجــای دچار و «شــلوق» به جای شــلوغ در این نوشــتار بهوفــور دیده
میشــود .نیز حذف واو در اصطالحات مقداری مانند «یک فرســخ نیم»
بهجای «یک فرسخ و نیم».
 دقت در بیان مقادیر زمانی و مسافات .توجه ویژه به بیان مساحتهاو مسافات و ساعات روز و شب ،حتی به اندازه ربع ساعت و نیمفرسنگ
و . ...برای نمونه نوشته است« :این کشتی هفده زر ع اال کسری عرض
ً
اوست و یکصد بیستوپنج زر ع تقریبا طول او میباشد و از قرار تحقیق،

ایشــان به شــهر مکه در پنجم ذیالحجه بوده است و پس از بهجاآوردن
زیــارت خانه خــدا و اعمال و مناســک حج ،در نوزدهــم ذیالحجه برای
برگشــت به دیار خود به ســمت جده حرکت کردهاند .کاروانی که ایشان
در آن حضــور داشــته تصمیم میگیرند که مســیر برگشــت از طریق بصره
باشــد ،بنابرایــن از طریــق کشــتی بــه ســمت ایــن شــهر بنــدری حرکــت
میکننــد .قزوینــی و همراهــان پس از رســیدن بــه بصره ،به قصــد زیارت
عتبات عالیات حرکت میکنند و شــب عاشــورا به کربال میرسند .ایشان
حــدود دو مــاه در عتبــات عالیــات بــوده و در روز  7ربیع االول به ســمت
قزویــن حرکــت میکنــد و در نهایــت در روز  9ربیــع الثانــی  1341قمری به
قزوین میرسد.

این کشــتی در ســاعت ،پانزده میل که چهار فرســنگ اال کســری باشد،
طــی بحــر مینمایــد و از بصره الــی بمبئی دو هزار چهارصد چهل هشــت
میل میباشــد که میشــود ششــصد فرســنگ؛ چون چهار میل انگریزی
یک فرسنگ است».
 توصیف وسایل حمل و نقل .سفرنامهنویس به تناسب به این بخشنیــز پرداختــه اســت .گاه بهصــورت کلی و گاه بــا بیان جزئیات .وســایلی
چــون «شــمندفر»« ،درشــکه» ،ماشــین ،کشــتی ،دوچرخــه بارکــش و
«واقون» را که از جمله وسایل ارتباطی عصر وی بوده معرفی و توصیف
کرده است.
 -توصیف آب و هوا و فرهنگ مردم و وضعیت ظاهری و تاریخ شهر.
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تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

سعیده سلطانی مقدم

رویکردهایی به
تاریـخ تفسیـر قـرآن
رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن؛ اندرو ریپن؛ به کوشش و ویرایش مهرداد
عباسی؛ تهران :حکمت.1392 ،
در بیــن پژوهشهــای گونا گــون دربــاره جنبههــا مختلف قــرآن ،مطالعه

تقســیم شــدهاند .در اینجــا

تاریــخ تفســیر قرآن برای محققــان حوزه مطالعات قرآنــی همواره جذاب

مــروری کوتــاه بــر ایــن بخشها

بــوده اســت .آغــاز تالشهــای جدیــد و منســجم بــرای تحلیــل تاریخی و

و توصیفــی اجمالــی از مقالههــا

روششــناختی تقاسیر قرآن را باید به حدود نیمه قرن بیست میالدی و

آورده میشود.

تالیف آثاری چون التفســیر و المفسرون محمد حسین ذهبی بازگرداند.

بخش نخست

همچنیــن در فهرســت مطالعــات قرآنی غربیــان در یکصد ســال اخیر نیز
تفســیرپژوهی جایگاهی ویژه داشــته و مطالعات تفســیری بخش مهمی
از ایــن مطالعــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت .انتشــار اثــر مانــدگار
ایگناتــس گلدتســیهر در ســال  1921اسالمشــناس مجــاری که بــا عنوان
گرایشــهای مســلمانان در تفســیر قــرآن در ســال  1920بــه چــاپ رســید،
زمینهساز عمده تحقیقات نسلهای آینده در این حوزه بود.

«شــکل گیــری و تحــوالت تفســیر» نــام دارد کــه خود شــامل پنــج مقاله
است .فرد لیمهاوس در «خاستگاهها و نخستین تحوالت سنت تفسیر»
در پی بازســازی نخســتین دوره تاریخ تفسیر است و بر اساس شواهدی
در نسخه خطی تفسیر مجاهد نشان میدهد که تثبیت سنت تفسیر در
میانه قرن دوم انجام گرفته است .وی با بررسی روایات تفسیری رسیده
از مفســران قــرن دوم و بــا توجــه بــه پژوهشهــای پیشــین در مطالعات

در مقدمه کتاب ،نویســنده تاریخ تفســیر قران کریم ریپین می نویسد که

تفســیری ،تــاش میکنــد نمایــی کلــی از تاریخ تفســیر تا پیش از تفســیر

اثر گلدتســیهر ا گرچه در زمان خود اثر شایســتهای بود ،اما در حال حاضر

طبــری به دســت دهد .ادریــن برا کت در «ارزش قرائــات حفص و ورش،

کافی نیست و زمانه ما به نگارش تاریخی جدید برای تفسیر قرآن نیاز دارد.

بــرای تاریــخ متن قرآن» با بررســی چند نمونه از اختالفهــا در دو قرائت

و امــا مقــاالت کتاب رویکــردی بر تاریخ تفســیر قرآن در مجموع کاوشــی
اســت در جنبههای گونا گون تفســیر قرآن و کشــف ظرفیتهای هر یک
از جنبههــا بــرای پژوهــش آ کادمیــک .هر مقالــه در پی معرفــی و تحلیل
جنبهای از اصول و مبانی روشها و گرایشها ،متون و منابع و ســؤالها

حفص و ورش به این نتیجه مهم میرسد که این اختالفها به احتمال
زیاد خاســتگاه تفســیری نداشــتهاند و از اینرو تنها برای شناخت تاریخ
متــن قــرآن ،و نــه تاریــخ تفســیر اهمیــت دارند و ایــن حکم را بــرای همه
اختالفهای میان دیگر قرائات قرآن نیز صادق میداند.

و مســئلهها در حوزه پژوهشــی تفســیر قرآن اســت .نویســندگان مقالهها

جیــن مک اولیــف در «هرمنوتیک قرآن از نگاه طبری و ابن کثیر» در پی

از اســتادان و صاحبنظــران مشــهور در مطالعــات اســامی و قرآنــی در

آن است تا بر مبنای شواهد مستقیم و غیرمستقیم در جامع البیان عن
تاویــل آی قــران طبری و تفســیرالقرآن العظیم ابن کثیــر ،اصول و مبانی
تفســیری این دو مفسر را اســتنباط کند .وی از طریق تحلیل گفتههای
ایــن دو مقدمه اثر تفسیریشــان و نیز توضیحــات آنها ذیل آیه هفتم آل
عمران درباره محکم و متشــابه ،عناصری از هرمنوتیک قرآن از نگاه این
دو مفسر به دست داده و آنان را از این جهت مقایسه کرده است.

دانشــگاههای معتبــر غربیانــد کــه هــر یــک مقالــهای مرتبــط بــا حــوزه
تخصصیشان عرضه کردهاند.
توضیحات مختصری درباره سوابق علمی هریک از نویسندگان در کتاب
آمده است.
نســخه انگلیســی کتــاب رویکردهایــی به تاریخ تفســیر قرآن شــامل یک
مقدمــه بــه قلم ویراســتار و چهارده مقاله اســت که به چهــار بخش کلی
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معریفامجایل
نــگاه عالمان مســلمان به رابطه قرآن و ســنت و نیــز توصیف بخشهای
مربوط به تقســیر در کتابهای حدیثی شــشگانه اهل ســنت میکوشد
طرز تلقی مســلمانان نســبت به متون حدیثی را در پیوند با تفســیر قرآن
دریابد .مثیر قسطر در «افسانه ها در منابع تفسیر و حدیث :خلقت آدم
و داســتان» از طریــق توصیــف نمونههایــی از داســتانها و اخبــار آدم و
حــوا و فرزنــدان آنهــا در متون تفســیری و حدیثی کوشــیده اســت شــیوۀ
مواجهه عالمان مســلمان با این قبیل مطالب را بنمایاند و نشــان دهد
کــه آنــان چگونه این مطالــب را برای پاســخدهی به پرســشهای جدی
دوره خودشان سازگار کردهاند.

تازههایناگرشونشر
نگارش تفسیر ،بلکه با ظهور امام غایب تحقق می یابد.
اســماعیل پوناواال در «تأویل قرآن از نگاه اســماعیلیه» از طریق بررســی
ســه متن کهن از نویسندگان مشهور اسماعیلی ،از جمله قاضی نعمان،
به جایگاه تأویل در نظام فکری اسماعیلیه و نیز تبیین اصول کلی تأویل
قرآن پرداخته اســت .به گفته او نظام فکری اســماعیلیان ترکیبی جدید
از عقل و وحی را نمایندگی میکرد که بر آموزههای شــیعی و نوافالطونی
مبتنــی بــود و جایگاه واالی تأویــل نزد آنان حاصل تنش میان شــریعت
و حقیقــت بــود که بــه باطنگرایــی و هرمنوتیک معنوی قــرآن انجامید.
تدالوسن در «تفسیر به مثابه وحی :تفسیر قرآن سیدعلی محمد باب»،

بخش دوم

ضمــن مــروری بر زندگی بــاب و تعالیم شــیخیه ،به تحلیل آثار تفســیری

بخش دوم به گونههای تفسیر اختصاص دارد و شامل سه مقاله است.

باب بهویژه تفسیر او بر دو سوره بقره و یوسف میپردازد.

دیویــد پاورز در «گونه تفســیری ناســخ و منســوخ قرآن» در پــی فهم بهتر

بخش چهارم

پدیده نســخ در ســنت اســامی اســت و از طریق بازخوانی منابع نســخ و
بررسی برخی آیات خاص ناسخ و منسوخ در تالش است تا طرحی کلی از
تطور مفهوم نسخ تا قرن سوم هجری به دست دهد .یک از نتایج مقاله
پاورز آن است که در هر نظریه جمع قرآن باید به این نکته توجه کرد که
ترتیب قرارگرفتن آیه منســوخ و آیه ناســخ آن مطابق با ترتیب زمانی نزول
آنهاســت و تمایــل عالمــان مســلمان به این بوده اســت کــه در مصحف
آیات منسوخ قبل از آیات ناسخ قرار بگیرند.

چهارمین و آخرین بخش با عنوان گرایشهای جدید در تفســیر شــامل
ســه مقاله اســت .آنتونــی جونز در «تفســیر قرآن در دنیــای ماالیی :زبان
ترســیم نمایــی کلی» گزارشــی تاریخی از تفســیر قــرآن در اندونــزی از آغاز
تــا دوره جدیــد عرضــه میکنــد .فردریــک دنــی در «آمــوزش قرائــت قرآن
در اندونــزی :بررســی زمینهها و کتابهــای راهنما» گزارشــی توصیفی از
فرآینــد آمــوزش قرائت قرآن و تجوید قرآن در اندونــزی و کتابهای رایج
مرتبط با آنها به دست میدهد.

عیســی بالطه در «تفســیر بالغی قرآن :اعجاز و موضوعات مرتبط» ضمن
مروری تاریخی بر مهمترین متون و نظریههای اعجاز قرآن ،زمخشری را
موفقتریــن مفســر از منظــر بهکارگیری بالغت در فهم متــن قرآن و تبیین
اعجــاز و زیبایــی اســلوب آن دیده و از میــان نظریهپــردازان جدید اعجاز
قرآن بیش از همه به بنت الشاطی و سید قطب توجه کرده است .اندرو
ریپیــن در «متون واژه نگاری و قرآن» برمبنای پژوهش اســتادش ونزبرو
به بررســی ســه گونه از متون واژهنگاری قرآنی ،یعنی غریب القران ،وجوه
القــران و مشــتبهات پرداختــه و تالش کــرده با اســتفاده از الگویی مدرن
در گونهشناســی واژهنامهها ،به معیارهای کارآمد برای دستهبندی این
متون دست یابد.

چارلــز ادامــز در «تفهیــم القــرآن ابواالعلــی مــودودی» بــا بررســی مقدمه
تفســیر مــودودی که اصل آن به زبان اردو نوشــته شــده ،بــه تبیین آرای
او درباره مباحث مهم علوم قرآنی پرداخته و کوشــیده اســت تا از طریق
خوانش متن این تفسیر ،مشخصههای اصلی آن از جمله جایگاه فقه و
حدیث در این تفســیر را توضیح دهد .به گفته آدامز موضوع محوری در
تفسیر مودودی مباحث اعتقادی و اخالقی است و بر خالف آنچه انتظار
میرود گرایش سیاســی خاصی در این تفســیر دیده نمیشــود و مســائل
ً
صرفا سیاسی در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
ترجمــه فارســی رویکردهایــی بــه تاریخ تفســیر قــرآن حاوی یــک مقدمه
و یازده مقاله اســت .در نســخه فارســی کتــاب از مجموع چهــارده مقاله

بخش سوم
بخش سوم با عنوان «فرقه ها و تفسیر» حاوی سه مقاله است .محمود
ایــوب در «قــرآن ناطــق و قــرآن صامــت :پژوهشــی در اصــول و تحــوالت
تفســیر شــیعه امامیه» با تبیین تلقی شــیعیان از امام در پیوند با وحی،
و مروری گذرا بر تاریخ تحوالت تفســیر شــیعی در پی آن اســت تا طرحی
کلی از اصول تفســیر نزد شــیعه امامیه به دست دهد .ایوب با استناد به
متون قدیم و جدید تفســیر شــیعه ،توضیحات مفسران مشهور امامی را
در دربــاره آیــه تبلیغ گزارش کرده و در پایان به این نتیجه رســیده اســت

انگلیســی ،سه مقاله از بخش های دوم و سوم به دالیل مختلف حذف
شــدهاند .گذشــته از مقالــه الوســن دربــاره تفســیر علــی محمد بــاب که
بــه ســبب برخــی مالحظــات فرهنگــی و اجتماعــی از برنامه ترجمــه کنار
گذاشته شده ،دو مقاله جونز و دنی درباره وضعیت تفسیر و قرائت قرآن
ً
در اندونزی عمدتا به این دلیل حذف شــدند که ترجمه آنها با توجه به
نیازهای پژوهشــی مطالعات قرانی امروز جامعه ما در اولویت برنامه این
مجموعه قرار نمیگرفت.

که تفســیر شــیعی جریان مســتمر و بیانتها و گرهخورده با شرایط زندگی
اجتماعی و سیاســی جامعه دینی بوده اســت که فرجام حقیقی آن نه با
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