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و  آمری���کا  زندگی نامه نویس���ان  بوم���ی  و مس���ائل  تج���ارب  درب���اره  ک���ه  را 
که ب���رای همه مفید  ک���ردم و تنها بخش های���ی را  انگلی���س بود، ح���ذف 
که هر  و در حقیق���ت جهان���ی اس���ت، نگه داش���تم. به خ���ود اج���ازه دادم 
کش���ورهای دیگر اس���ت،  کتاب ها جزء بافت خاص فرهنگی  ج���ا مطالب 
برای اس���تفادۀ بیشتر خوانندگان فارسی زبان، اطالعات و مسائل خاص 

ایران جایگزین آن مطالب شود«. 

درباره نویسندگان 
برایان د. آزبورن در س���ال 1941 
گالس���کوی  ش���هر  در  می���الدی 
وی  ش���د.  متول���د  اس���کاتلند 
کار  ب���ه  انگلس���تان  در  س���ال ها 
کتابخان���ه  کتاب���داری و ریاس���ت 
ه���ا مش���غول ب���ود. اما در س���ال 
آن  از  و  ش���د  بازنشس���ته   1995
کار نوش���تن  پ���س یک س���ره ب���ه 

پرداخت.

کن���ون اف���زون بر بخش���ی  وی تا
)زندگی نام���ه  حاض���ر  کت���اب  از 
س���ه  ح حال نویس���ی(،  شر و 

کوت���اه و مقاالت  جل���د زندگی نام���ه مفص���ل تاریخ���ی و ده ه���ا زندگی نامه 
دیگ���ر ب���رای مج���الت انگلس���تان و امریکا نوش���ته اس���ت. همچنین یکی 
کن���ون در  کس���فورد1 اس���ت و هم ا از نویس���ندگان فرهن���گ اع���الم مل���ی آ

اسکاتلند زندگی می کند. 

1 . oxford dictionary of national biography . 

زندگی نامه چیست؟ 
که در قدیم به آن تذکره، سرگذشت یا سرگذشت نامه هم می  زندگی نامه 
ح زندگی یک نفر اس���ت. البته در زندگی نامه های  گفتند، تاریخچه و ش���ر
ح زندگی یک فرد، شامل تحلیل شخصیت،  معاصر و واقعی، معمواًل شر
خلق و خو، تش���ریح محیط، تجربیات و فعالیت های فرد نیز می ش���ود؛ 
که نویس���نده در طول اثر برداش���ت منظم و واحدی  گونه ای  آن ه���م ب���ه 
گر ش���خصی خ���ودش زندگی نامۀ  از ش���خصیت به دس���ت م���ی دهد؛ اما ا
کمی متف���اوت و جدی���دی به نام  خ���ودش را بنویس���د، آن وق���ت قال���ب 
که اس���م های زیاد دیگ���ری مث���ل زندگی نامه خود نوش���ت،  ح ح���ال  ش���ر
زندگی نام���ه ش���خصی، سرگذش���ت نامه خودنگاش���ت، خودزندگی نامه، 
گذاش���ته اند،  گاهی اعترافات هم روی آن  حس���ب حال، اتوبیوگرافی و یا 

به وجود می آید.

چگونه زندگی نامه بنویسیم
ح  که ب���ه آغازین راه ه���ا و اص���ول و مبانی پردازش یک ش���ر کتاب���ی اس���ت 

کامل می پردازد. حال و زندگی نامۀ 

کتاب در زبان فارس���ی درب���ارۀ آموزش  که ش���اید نخس���تین  کت���اب حاضر 
کت���اب  گزین���ش، از دو  زندگی نامه نویس���ی باش���د، ترجم���ه ای هم���راه ب���ا 
کت���اب قرار اس���ت برخی از  آموزش���ی در انگلس���تان و آمری���کا اس���ت. این 
تج���ارب زندگی نامه نویس���ان آن س���وی دنی���ا را در اختیار نوآم���وزان این 

سوی عالم قرار دهد. مترجم این اثر در مقدمه اش می نویسد: 

گزینش نیز زدم. نه تنها  گزیر دس���ت به نوع���ی  »اما من هنگام ترجمه، نا
کت���اب انگلیس���ی و امریکایی را  کت���اب در این زمین���ه، دو  از می���ان چن���د 
کت���اب نیز برخی از قس���مت ها  ک���ردم، بلکه در ترجم���ۀ این دو  انتخ���اب 

 چگونه زندیگ نامه بنویسمی ؟
علی علزیادهبرایان د. آزبورن / رچیارد سایر ؛ترمجه حمسن سلامیین، تهران: سوره مهر، 1387.
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فصل 5: طراحی ساختار زندگی نامه 
کتاب   کردن محور اصلی  ح حال باید انعطاف داش���ته باش���ید. پیدا ش���ر
ح اتفاق���ات زندگی با رعای���ت ترتیب زمانی  و ش���روع ق���وی و در ادامه ش���ر
حوادث و ش���یوه های دیگر از مراحل طراحی س���اختار زندگینامه اس���ت. 
کتاب  تناس���ب و وضعیت محیط به عالوۀ تصاویر مناسب و  تعیین اسم 

و اسم های مشتری پسند نیز از ضرورت های این بخش است. 

فصل 6: شروع تحقیق 
کرد؟ از منابع اصلی چاپ، نشریات و منابع  کجا باید ش���روع  تحقیق را از 
دیگ���ر تحقیق. ال���ف( بایگانی های محلی؛  ب( محل زندگ���ی یا دفن؛ ج( 
کتابخانه ها و ایجاد ارتباط ش���خصی ی���ا مصاحبه، دیدن  کز اس���ناد و  مرا

گرفتن؛ د( شانس. مکان ها برای ثبت چیزهای مختلف و عکس 

فصل 7: ساماندهی اطالعات 
کام���اًل آماده باش���د،  ک���ه نویس���نده باید  در ای���ن فص���ل ب���ا اش���اره به این 
کند، یادداش���ت برداری و پیگی���ری منابع و  گزین���ش  بخوان���د، خالصه و 
گاهش���مار و  مآخ���ذ و در آخ���ر  بازنگری و دس���ته بندی مطال���ب به عالوۀ 

چینش تقویمی رویدادها را نیز الزم و ضروری است. 

فصل 8: نگارش زندگی نامه 
کاماًل مورد توجه اس���ت. مخاطبان خود را بشناسید  نیاز به  برنامه ریزی 
کردن ش���یوۀ نگارش و  کامل در اختیار آنها بگذارید و با  پیدا و اطالع���ات 
کپی از  صدای خاص زندگی نامه را بنویس���ید. نیاز به بازنویسی، داشتن 
کار و  آماده کردن متن نهایی  مطال���ب، برنامه ریزی و به پایان ب���ردن بقیۀ 

برای ارائه به ناشران در این فصل بررسی می شود. 

فصل 9: رعایت حقوق دیگران 
قان���ون حمای���ت از حقوق مؤلف���ان، مصنفان و هنرمن���دان، میزان مجاز 
نقل از آثار دیگران، ذکر منابع، افترا و انتحال هم از دیگر مباحثی اس���ت 

که در این فصل به آنها اشاره می شود.

فصل 10: تصاویر و نمایۀ زندگی نامه 
کام���ال ضروری در نوش���تارهای امروزی  اس���تفاده از تصاوی���ر و نمایه جزء 

است. 

کتاب دوم: چگونه زندگی نامه بنویسیم، ریچارد سایر 
گذش���ته: پیش نویس سؤال هایی برای  فصل 11: تحقیق دربارۀ 

مصاحبه 
مصاحب���ه  س���ؤال های  فهرس���ت  ب���ه  آی���ا  می خوانی���م:  فص���ل  ای���ن  در 
نی���از داری���م؟؛ چ���ه س���ؤال هایی بای���د بپرس���یم؟؛ پرس���ش هایی درب���ارۀ 
پدربزرگ ه���ا، مادربزرگ ه���ا و اج���داد؛ س���ؤال هایی درب���ارۀ مادربزرگ ه���ا 
)از ناحی���ه پ���دری یا مادری(؛  س���ؤال هایی درب���اره پدربزرگ ه���ا )از طرف 
مادری و پدری(؛ س���ؤال هایی دربارۀ مادر مصاحبه ش���ونده؛ سؤال هایی 

کودکی.       دربارۀ پدر مصاحبه شونده؛  انتقال به  دوران 

خ و زندگی نامه نوی���س معاص���ر آمریکای���ی، این���ک در  ریچ���ارد س���ایر م���ور
آمری���کا زندگی می کن���د. وی زندگی نامه نویس حرفه ای اس���ت و افزون بر 
گاه سرگذش���ت ش���رکت ها را نیز می نویسد. از جمله  زندگی نامه نویس���ی، 
آث���ار او می ت���وان ب���ه ماج���رای ایرانی: اولی���ن س���فر تحقیقاتی اس���تریت، 
کش���نده: زندگ���ی نام���ه م. ل بی���ن 2و چگون���ه زندگی نام���ه و  س���ال های 

کرد.   سرگذشت شرکت ها را بنویسیم؟، اشاره 

غ التحصیل  کتاب محس���ن س���لیمانی متولد 1338 شمسی، فار مترجم 
کنون عالوه بر سال ها تدریس دربارۀ  زبان و ادبیات انگلیس���ی اس���ت و تا
کتاب در زمینه داستان، نقد داستان و  داستان نویس���ی بیش از ش���صت 

کرده است. فنون داستان نویسی ترجمه و تألیف 

کت���اب هف���ده فصل به ع���الوه ضمائ���م و واژه نام���ه و نمایه های   در ای���ن 
گنجانده  کتاب  ه���ا و نش���ریات و مکان ه���ا  پایان���ی و فه���ارس اش���خاص و 

شده است. 

کتاب بدان پرداخته ش���ده اس���ت،  که در این  به صورت خالصه مطالبی 
عبارتند از:

ح حال نویسی، برایان د. آزبورن   کتاب اول: زندگی نامه و شر
ح حال  نویسی  فصل 1: دربارۀ زندگی نامه یا شر

در ای���ن فص���ل ب���ا اش���اره ب���ه پرهی���ز از دامچاله  ه���ا، نوش���تن زندگی نامه 
ش���خصیت های واقع���ی، تبیی���ن تاری���خ و اهمی���ت اوض���اع ی���ک دوره به  
مهارت های الزم در امر نویس���ندگی و ارزیابی صّحت و بی طرفی مطالب، 
کت���اب و نش���ریه ادواری برای  ب���ه ش���یوه های نش���ر زندگی نامه به ش���کل 
ف���روش می پردازد و در پایان به انتش���ار زندگی نامه ب���ه صورت رایگان نیز 

اشاره می کند. 

فصل 2: آیا همه می توانند زندگی نامه بنویسند؟
نویسنده با اش���اره به خصوصیات نویس���ندگان حرفه ای و غیرحرفه ای، 
ب���ه بی���ان احساس���ات و تماش���ای تصوی���ر بزرگ ت���ر و در آخر حف���ظ نوعی 

بی طرفی منتقدانه در بیان مطالب می پردازد. 

فصل 3: چرا باید زندگی نامه بنویسیم؟
گفته می ش���ود و  در ابت���دای امر ارائه تصویری از محل زندگی ش���خصیت 
در ادامه با اش���اره به زندگی نامه های دس���ته جمعی، در پی جس���تجوی 
که ب���ه بازگویی داس���تان زندگی  تاریخچ���ۀ خانوادگ���ی بر می آیی���م تا آنجا 

خودمان هم می پردازیم. 

کردن سوژه  فصل 4: پیدا 
در ای���ن بخش راه های مختلفی پیش���نهاد می ش���ود:  انتخ���اب طبیعیو 
گاه���ی  گاه���ی س���وژه ها ب���ه س���راغ ش���ما می آین���د و  جس���تجوی س���وژه.  

کار است. کسب آمادگی هم الزمۀ  برنامه ریزی مقدماتی و 

2.  these mortal years: the biography of m.l bean . 
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 اسباب نزول و نقش آن
  در تفسریقرآن

اسباب نزول و نقش آن در تفسری قرآن؛ هسیال پریوزفر؛ مهشد: به نشر، 1391.

کار بس���یار مهم و اساس���ی اس���ت. آمادگی  فض���ای قب���ل از آغ���از و آغاز به 
گفتگو، ایجاد فضای مناس���ب،  ش���روع مصاحبه،  برای مصاحبه، مکان 

مصاحبه بازجویی نیست.

فصل 16: سامان دهی مطالب زندگی نامه 
این فصل هم در ارائه اثری ماندگار و زیبا بسیار مهم است.

کجا بای���د بیای���د؟،  روش بریدن و چس���باندن، روش طولی،   ه���ر مطلب 
کارت ه���ای فی���ش، روش  روش تخ���ت ی���ا افق���ی، روش مرتب ک���ردن ب���ا 
شماره گذاری دقیق صفحات، دس���ته بندی مطالب زیر عنوان فصل ها، 

کجا قرار دهیم؟  چگونه بفهمیم هر مطلبی را 

فصل 17: نوشتن پیش نویس 
ک���ه بدان ه���ا اش���اره می ش���ود:  ملزوم���ات ای���ن بخ���ش م���واردی اس���ت 
کنید،  کنیم؟،  چگون���ه متنتان را ش���روع  چ���ه موقعی نوش���تن را ش���رو ع 
درس ه���ای مقدماتی ب���رای زندگی نامه نویس ها، پی���روی از الگوها؛ همه 
گفتگو در زندگی نامه،  تعریف  ما نمایش���نامه نویس هستیم، اس���تفاده از 
زندگی نامه: اول ش���خص یا سوم ش���خص،  مس���ابقه معلوم���ات عمومی: 
گنجانده و چه چیزهایی حذف می ش���ود،  ویرایش  چه چیزهایی در اثر 

نهایی متن بعد از بازخوانی شخصیت، زندگی نامه. 

فصل 12: سؤال های دوران نوجوانی تا بلوغ: 
مصاحبه کنن���ده؛  توج���ه  قاب���ل  دبس���تان؛   دوران  درب���اره  س���ؤال هایی 
س���ؤال هایی درب���اره س���ال های دبیرس���تان؛ س���ؤال هایی درب���اره دوران 

جوانی.

 فصل 13: شغل، خواستگاری، ازدواج و تشکیل خانواده 
در این بخش این سؤال ها باید پرسیده شود: 

س���ؤال هایی دربارۀ دوران میانسالی؛ س���ؤال هایی درباره سال های پس 
از دانشگاه؛ س���ؤال هایی درباره دوران خواس���تگاری؛ سؤال هایی درباره 
دوران ازدواج و خان���ه داری؛ س���ؤال هایی درباره فررزندان؛ س���ؤال هایی 
درباره مس���ائل اقتص���ادی خانواده؛ س���ؤال هایی مربوط ب���ه فعالیت ها؛ 
س���ؤال  هایی درب���اره دوران جن���گ؛ س���ؤال هایی درب���اره دوران مدرس���ه 

کمال. فرزندان خانواده؛ سؤال هایی درباره دوران 

فصل 14: سال های بازنشستگی 
در این فصل به این سؤال ها باید پاسخ داده شود: 

بازنشس���تگی؛  فلس���فه ی���ک عم���ر زندگی؛  س���ؤال های مربوط ب���ه دوران 
بازنشستگی؛  تعداد و تنوع سؤال ها. 

فصل 15: درباره ابزار مصاحبه 

علی عبداللهی
معـریف امجــایل

کتاب اس���باب نزول و نقش آن در تفس���یر قرآن، یکی از آثار در خور توجه 
در ح���وزۀ تفس���یر و عل���وم قرآن���ی و حدیث اس���ت. این اثر رس���اله دکترای 
خان���م دکت���ر پیروزف���ر ب���ه راهنمایی اس���تاد محم���د علی مه���دوی راد در 

دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

کتاب با مقدمۀ علمی استاد مهدوی راد، آغاز می شود. 

از جمله در مقدمه آمده است:
»کس���انی که ب���ا متن در ارتباط هس���تند و در پی جس���تجوی فهم 
دقی���ق متن، تالش می کنند، می دانند که از جمله مقدمات مهم 
دس���تیابی ب���ه »جهت بیانی«، متکلم اس���ت و ب���دون اطمینان از 
جهت گی���ری پدیدآورندۀ متن، تکیه بدان دس���ت کم نارواس���ت. 
اس���باب نزول، در اینکه بیشترین نقش را در برنمودن جهت بیانی 
س���ؤال ها بازی می کند، تردیدی نیس���ت. افزون بر این زدودن ابهام 

از چهرۀ متن، روشنگری درباره مصداق های سخن است«. 

دکت���ر پیروزفر در ابتدا می نویس���د:  »این نوش���تار به بح���ث دربارۀ یکی از 
مباحث علوم قرآنی، با عنوان» اس���باب نزول و نقش آن در تفس���یرقرآن« 
که این علم در میان تفاس���یر  که ب���ه دلیل حضور چش���م گیری  پرداخت���ه 
ک���ه یکی از  کت���ب عل���وم قرآن���ی از دیر ب���از داش���ته و دارد و به دلیل این  و 
مقدم���ات ض���روی و مس���ائل مه���م مرتب���ط با تفس���یر ب���ه ش���مار می آید، 

اهتمام به آن اهمیت دارد«. 
کاربرد آن توسط قرآن پژوهان پرداخته  وی ابتدا به معنای اسباب نزول و 
که ارائه  ک���رده و با نمونه های���ی  و پ���س از آن ب���ه تعریف پیش���ینیان اش���اره 
کاربرد این اصطالح توس���ط آنان رسیده  است.  کرده، به توس���عه در معنا و 
به باور نویسنده، تعبیر »نزلت فی...« و تعابیر مشابه آن در روایات، باعث 
که مفس���رانی مانند طبری در تفس���یر خود و واح���دی و دیگران در  ش���ده 
به کارگیری اس���باب نزول، نسبت به متأخران تفاوت هایی داشته باشند. 

کرده اند. اندیشه وران متأخر در تعریف اسباب نزول دو شرط را لحاظ 
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نبوده اند. بس���یاری از قرآن پژوهان، چگونگی نقش آفرینی اس���باب نزول 
کرده ان���د. از این میان  گ���زارش  در فه���م ق���رآن را، جزئی و ذی���ل فوایدی 
کم���ک به فهم آی���ات و رفع ابه���ام از آن یک���ی از مهم تری���ن فواید  فای���دۀ 
اس���ت. آنان معتقدند از راه اس���باب نزول می توان بر معنا و مقصود آیات 
و س���ور، دس���ت یافت. ش���أن نزول آیات، فضای اندیش���یدن دربارۀ آیه را 
کم���ک می کن���د و از این رو بحث از اس���باب  روش���ن تر و ب���ه درک بهت���ر آیه 

نزول، بحثی سودمند است. 

کتاب ب���ه دیدگاه های دانش���مندان دربارۀ  دکت���ر پیروزفر در فصل س���وم 
اسباب نزول اشاره می کند و می نویسد:

»بس���یاری از ب���زرگان بر اندک بودن روای���ات صحیح در این ح���وزه و لزوم 
کرده اند. دانشمندان فقه، لغت، تاریخ،  کید  توجه به س���ند و متن آن تأ
تفس���یر و حدیث ب���ه این نوع روایات توجه نش���ان داده اند. آث���ار و اخبار 
کتب تفسیر، تاریخ، س���یره و تاریخ غزوه ها و  اس���باب نزول را می توان در 

حدیث به شکلی چشم گیر یافت.

کالم جدید اس���المی نی���ز راه یافته  بحث اس���باب ن���زول و جای���گاه آن در 
گاه���ی از عادات و رس���وم و  اس���ت و در آن از پیون���د آموزه ه���ای ق���رآن با آ
فرهن���گ مردمان عصر نزول، بح���ث می کنند. برخ���ی از نقش محیط در 
گر قرآن در مکانی  که ا ش���کل گیری نص، س���خن می گویند و بر این باورند 
که  دیگر نازل می ش���د، دیگر در استدالل ها و تفهیم مطالب، مثاًل از شتر 
از حیوان���ات آش���نا و معم���ول آن منطقه اس���ت، به���ره نمی گرفت و برخی 
دیگ���ر پ���ا را  فراتر نه���اده، معتقدند:  احکام اجتماعی و سیاس���ی اس���الم، 
گذر  که باید در  برآمده از فرهنگ اجتماعی - سیاس���ی عصر نزول اس���ت 
کل���ی مورد تجدید  ب���ه عصر توس���عه و تحوالت بنیادی���ن نهادها، به طور 
نظر قرارگیرد و به محدودکردن بهره گیری از آن قائل ش���ده اند. بس���یاری 
دیگ���ر معتقدند قرآن در دعوت خود، ش���رایط اجتماعی و چگونگی های 
گس���ترش پیام  سیاس���ی و اجتماعی را مراع���ات می کند تا در ابالغ حق و 

گیرد.  از آن بهره 

ع���ده ای دیگ���ر از دانش���مندان ب���ا نگاه���ی متفاوت به اس���باب ن���زول، از 
گاهی ه���ای مردم���ان عص���ر ن���زول و نقش  پیون���د آموزه ه���ای قرآن���ی ب���ا آ
کلی در  گفته اند. در ن���گاه  محی���ط و تأثی���ر آن در نزول آیات الهی س���خن 
که به  این باره می توان به دو اندیش���ة متفاوت دس���ت یافت: اندیشه ای 
ک���م  در عصر نزول و به  تأثی���ر و تأثر ق���رآن از فرهنگ و خانواده وفضای حا
معن���ای انع���کاس این مجموعه، ب���ه صورت عامل هویت س���از در دعوت 
که معتقد است قرآن در دعوت خود، شرایط  معتقد اس���ت و اندیشه ای 
اجتماع���ی و چگونگی های سیاس���ی را مراعات می کن���د تا در ابالغ حق و 
گرچه  گیرد. به اعتقاد ما، آموزه ه���ای وحیانی  گس���ترش پیام از آن به���ره 
کرده و آن را در قالبی شایس���ته  واقع گراس���ت؛ ام���ا با واقع جاری برخ���ورد 
گرفته اس���ت. هدف گیری آموزه های  کار  برای عرضه اه���داف واالیش به 
که زمینه های  وحیانی از مالبس���ات زمان و م���کان و حادثه یا واقع���ه ای 

1. همزمانی رویداد با نزول آیه          
2. تأخر نزول از واقعه

ام���ا پیش���ینیان بدون توجه به این دو ش���رط، هر آنچه ن���زول آیه یا آیات 
گرفت���ه اس���ت، اع���م از تاری���خ امت های پیش���ین،  در چارچ���وب آن ق���رار 
که پس از نزول  گذش���تگان و مردم عصر نزول و حوادثی  عادات و رس���وم 
آی���ه یا در پی تحق���ق فرمان آیه، روی داده اس���ت، ذیل روایات اس���باب 

نزول آورده اند.

گرایش���ات فکری بر ن���گارش اس���باب نزول  در ج���ای دیگ���ر در ب���اره تأثی���ر 
می نویسد:

»قرآن پژوهان به گس���تردگی درب���ارۀ فواید این عل���م در تبیین آیات الهی 
گفته ان���د، در این میان برخی با جمع آوری روایات اس���باب نزول  س���خن 
گزین���ش و انتخاب آثار،  گرچه در  کرده  ان���د،  از بررس���ی نقادان���ه آن پرهیز 
گرایش ه���ای فکری و مذهب���ی را در  کرده ان���د و نمی ت���وان تأثیر  اجته���اد 
که بیش���تر روایات  گرف���ت. به عنوان مث���ال طبری  نق���ل روای���ات، نادیده 
گ���رد آورده اس���ت، برای س���وره ه���ل َاتی، س���بب نزولی  اس���باب ن���زول را 
ک���ه واحدی،  ک���ه مطاب���ق روایات س���بب نزول  نی���اورده اس���ت در حالی 
س���یوطی، فخ���ر رازی، بغ���وی، زمخش���ری و بس���یاری دیگ���ر از مفس���ران 
کرده اند، آیاتی از این س���وره دربارۀ علی )ص( و فاطمه زهرا )س(  گزارش 

نازل شده است«.

کتاب اشاره می کند: نویسنده در مقدمه 
کریم به ش���کل جزء جزء و تدریجی در بیس���ت و اندی سال بر نبی  »قرآن 
ک���رم )ص( و ب���رای عموم م���ردم در تمامی اعصار و به س���بب هدایت به  ا
صراط مس���تقیم، نازل شده است. بعضی از آیات به سببی خاص و پس 
گردید  ک���ه در آن زمان پیش آمده، ن���ازل  از حادث���ه، روی���داد و یا س���ؤالی 
و بس���یاری دیگ���ر از آیات ابتدائًا و بدون س���بب خاص نازل ش���ده اند. در 
ک���ه دربارۀ اش���خاص، ح���وادث و رخدادهایی معین،  آن دس���ته از آیات 
زمان و مکانی خاص نازل ش���ده اس���ت، محققان معتقدند، دسترس���ی 
ب���ه معن���ای واقعی و چه بس���ا در م���واردی فه���م ظاهری آی���ات، نیازمند 

آشنایی با فضای نزول است.

و در ادام���ه نویس���نده می افزای���د: »اس���باب ن���زول در این دس���ته از آیات 
گره های تفس���یری و ابهام���ات مفهومی را  به مفس���ر، ام���کان بازگش���ایی 
که زبان عربی  می بخش���د و راه برداش���ت صحیح را هموار می س���ازد، چرا 
ک���ه برای وحی و تش���ریع انتخاب ش���ده، مانن���د دیگر زبان ها خ���ود را به 
گان و عب���ارات مح���دود نک���رده، بلکه با اس���تفاده از  معن���ای حقیق���ی واژ
گسترش داده  مفاهیم مجازی، اس���تعاره و تش���بیه دایرۀ معنایی خود را 

است. 
که:  کرده است  کید  نویسنده بر این موضوع تأ

»مفس���ران و قرآن پژوهان به »اس���باب نزول« و جای���گاه آن در فهم قرآن 
گرچه در این نگرش و در حد و حدود آن یک داستان  توجه داش���ته اند، 
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که از لفظ عام آیه دس���ت برداش���ت و به  قرائ���ن محکمی باعث می ش���ود 
کرد«.  خصوصیت سبب توجه 

نویسنده درباره فایده اسباب نزول در تفسیر می نویسد:
 اعتقاد به تاثیر اس���باب نزول در تفس���یر آیات، به معنای مسدودساختن 
راه اندیش���ه و تفک���ر در زمین���ۀ آن آی���ات و روی آوری و س���طحی نگری و 
کن���ار بهره بردن از  محدوداندیش���ی نس���بت به پیام آن نیس���ت، بلکه در 
تمامی ابزارهای علمی و عقلی موجود در زمینۀ تفس���یر، باید به اس���باب 

کار آمد و مؤثر نگریست.  نزول به عنوان ابزاری  

که »بی���ان و مبین بودن ق���رآن با نیاز  نویس���نده در پاس���خ به این س���ؤال 
فهم قرآن به ش���ناخت قراین حالیه و اس���باب  نزول آیات از طریق اخبار 

و روایات، چگونه سازگار است؟ می نویسد:

گرچه بیان  »بحث در این باره از دیرباز مورد تّوجه مفس���ران بوده است. 
و مبین ب���ودن قرآن به معنای روش���نگری آن اس���ت؛ اما این روش���نگری 
گاه از طری���ق آی���ات قرآن اس���ت؛ ب���ه عنوان مث���ال خداوند متع���ال در آیه 
67س���وره بق���ره فرمود: »إن اهلل یأمرک���م أن تذبحوا بق���رًه« و در آیه 69 در 
بیان بقره فرمود: »إّنها بقرٌه صفراء فاقعٌ لونها« و نمونه های بس���یار دیگر 
که افزون بر ابالغ رسالت  کرم )ص( است  گاه روش���نگری توسط پیامبر ا و 
و دع���وت اله���ی، باید آنچ���ه را از خداوند دریافت می کن���د، تبیین نماید. 

کرده است:  کریم این جایگاه پیامبر )ص( را ترسیم  قرآن 

>وأنزلنا إلیک الّذکر لتبین للناس ما نّزل الیهم<. )نحل: 44 و بقره:151(

که  مف���اد ای���ن آی���ات آن اس���ت 
معان���ی  ش���ناخت  مس���یر  در 
که اس���تمداد  قرآن، همان طور 
از قرائ���ن درون���ی ق���رآن، ام���ری 
گی���ری  به���ره  اس���ت،  ض���روری 
)ص(  ک���رم  ا پیامب���ر  بی���ان  از 
کان���ون وح���ی اس���ت،  ک���ه  نی���ز 
ب���ه  اس���ت؛  اجتناب ناپذی���ر 
کرم )ص(  عن���وان مثال پیامب���ر ا
کما رأیتمونی أن  فرمود: »صّل���وا 
اصّل���ی«و این بیان آی���ۀ »أقیموا 
الصاله« است. نیز درباره حج »و 
هلل عل���ی الناس ح���جّ البیت...« 
کهحض���رت )ص( فرمود: »خذوا 

عنی مناسککم...«

که  گفته می ش���ود قرآن مبین اس���ت، نه بدان معناس���ت  بنابراین وقتی 
ح���اوی تمام تفاصیل و ف���روع و جزئیات مطالب خود باش���د یا بدیهی و 
که از  خال���ی از هرگون���ه پیچیدگی و عمق و دق���ت، بلکه بدان معناس���ت 

کرده اند، پیراسته است. نزول آیات را فراهم 

 برخی دیگر از دانش���مندان بیش���تر به آسیب شناس���ی مراجعه به اسباب 
کرده و با نگاهی انتقادی، بس���یاری از روایات اس���باب نزول  ن���زول توجه 
کرده اند و معتقدند  را ب���ه عل���ت عدم مطابقت با لحن و س���یاق آی���ات رد 
تدبیر در آیات الهی، مفس���ر را از مراجعه به اس���باب نزول بی نیاز می کند 

و در مواردی هم سبب نزول باعث تضییق معنا شده است.

کتاب با نگاهی به بعضی از فواید ش���ناخت اس���باب   فص���ل چهارم ای���ن 
ح ش���ده، نقش آن را در تفس���یر آیات  که توس���ط دانش���مندان مطر نزول 
لت  اله���ی و چگونگ���ی ایفای ای���ن نق���ش در بازیافت مفاهیم آی���ات و دال
گذاش���ته  اس���ت و ب���ا ارائ���ه نمونه هایی،  آن ب���ر م���راد خداون���د ب���ه بحث 
بعض���ی از فوای���د را قابل مناقش���ه دانس���ته و درب���اره بعض���ی از نمونه ها، 
کرده اس���ت. همچنین  آراء دانش���مندان ش���یعه و اه���ل س���نت را ارزیابی 
در ای���ن فص���ل از چگونگی برخورد مفس���ران با س���بب نزول آیات س���خن 

گفته است.

که   در فصل پنجم با تبیین بیان بودن و جاودانگی قرآن، به این س���ؤال 
که رن���گ زمان و مکان به آیه می زند  فضای نزول و روایات اس���باب نزول 
خ داده،  که در آن زمان ر و آن را مح���دود ب���ه حادثه و یا حوادثی می کن���د 

چگونه با ادعای جاودانگی قرآن، سازگار است؟ پاسخ داده است.

  نویس���نده در فصل شش���م به مباحث مرتبط با روایات اس���باب نزول و 
گاهی و  حک���م آن پرداخته اس���ت. در این فصل پس از بررس���ی راه های آ
گویای آن، با تأمل در سخنان بزرگان  دس���تیابی به اسباب نزول و تعابیر 
ای���ن فن، نش���ان داده  اس���ت از نظ���ر جملگی ایش���ان، تنها راه ش���ناخت 
اس���باب ن���زول، مراجعه به روای���ت از طریق نقل اس���ت و مهم ترین منبع 
در این باره صحابه و س���پس تابعیان هس���تند. به اعتقاد ایش���ان اجتهاد 
در س���بب ن���زول راهی ن���دارد؛ اما برخی دیگر از دانش���مندان ب���ه اجتهاد 
کرده و بس���یاری  راوی���ان در تطبیق حوادث و وقایع  با آیات الهی اش���اره 
از روای���ات اس���باب نزول را اجته���اد راویان دانس���ته اند و معتقدند باید با 

دقت و تأمل بیشتری به تعیین و تشخیص موارد آن پرداخت.

نویس���نده همچنین در بخش دیگری با اش���اره به قاع���دۀ اصولی »العبره 
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب« می نویسد:

ن���زول موج���ب  »بس���یاری از دانش���مندان معتقدن���د: روای���ات اس���باب 
تخصیص آیه ش���ریف ب���ه همان مورد و عدم تس���ری مفه���وم آن در دیگر 
م���وارد نمی ش���ود. قاع���ده »العبره بعم���وم اللفظ ال بخصوص الس���بب«، 
کتاب ه���ای تفس���یری، اصولی و علوم قرآنی به مناس���بت  در بس���یاری از 
ح ش���ده اس���ت. این قاع���ده در اس���تنباط  بح���ث از اس���باب ن���زول مط���ر
کارآمد اس���ت و در تفاس���یر، هن���گام بحث از  کریم، بس���یار  احکام از قرآن 
ح می ش���ود. البت���ه این اصل مخالفانی دارد  مصادیق مختلف آیات مطر
که در مواردی وجود  و برخی نیز قائل به تفصیل ش���ده اند؛ به ای���ن معنا 
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چه کیس از طرف اسالم 
سخن یم گوید:

یک میلیارد مسملان واقعًا چگونه فکر یم کنند
 چه کیس از طرف اسالم سخن یم گوید: یک میلیارد مسملان واقعًا چگونه فکر یم کنند؛

 جان ال. اسپوزیتو و دالیا جماهد؛ ترمجۀ هسیال نارصی؛ تهران: هرمس، 1390. هشت + 182 ص.

گر حکم روی  افراد خارجی باش���د، به مجرد تغییر آن فرد،  اس���ت؛ چون ا
حک���م ه���م باید عوض ش���ود؛ بنابراین حک���م را روی حیثی���ات و عناوین 

کلی می برد.

که در جهت حل مش���کالت و تبیین واقعیات زمان خود  بنابرای���ن آیاتی 
نازل شده است، در عین حال عمومیت داشته و متکفل حل مشکالت 
کتاب عمل و رفتار و برنامۀ  کریم  گسترۀ زمان است. قرآن  مس���لمانان در 
کمال اخروی است و روش تعلیم و نزول  زندگی این جهانی و س���عادت و 
که همراه با ش���رایط خ���اص و در ضمن نیازها  گونه ای اس���ت  آیات���ش، به 
گرفته اس���ت و این باعث ش���ده ت���ا پیام و  و رخداده���ای ملموس ش���کل 
محت���وای معرفت���ی آن همراه با تصویری اجمال���ی از رویدادها و وقایع در 
کاربرد ذهن، ب���ا مراجعه  ذه���ن نق���ش ببندد و س���پس به هن���گام نی���از و 
گرفته ه���ا و در جری���ان فراین���دی مس���تمر ب���ه اس���تنباط و اجتهاد  ب���ه فرا
لت الفاظ و آیات اله���ی از مرتبۀ حوادث جزئی و خاص فراتر  بپ���ردازد. دال
م���ی رود و مفس���ر از طری���ق القای قطع���ی خصوصیات زمان و م���کان یا از 
که  طریق تناس���ب حکم و موضوع و تحلیل زبانی  به روح آیه می رس���اند 

پیراسته از زمان و مکان است.

ابه���ام و پیچیدگی غیرقابل حّلی برخوردار نیس���ت و در ابراز مقاصد خود 
گاه���ی از لغت عرب و  گویا و رساس���ت. ابه���ام وغموض لغوی آن در پرتو آ
قواعد آن قابل حل اس���ت و غموض و پیچیدگی معنایی و تفس���یری آن 
نیز با ژرف نگری در ش���واهد قرآنی آش���نایی با فرهنگ و فضای نزول و در 

پرتو روایات صحیح حل می شود. 

که  ک���ه روایات اس���باب نزول  ح کردن این اش���کال  نویس���نده ضم���ن مطر
رن���گ زمان و مکان به آیه می دهد، ب���ا ادعای جاودانگی قرآن در چالش 
اس���ت، به تفصیل به موضوع جاودانگی قرآن پرداخته در پاس���خ به این 

مسئله می نویسد:
که  »وض���ع اح���کام و جمالت قرآنی در قالب قضایایی بیان ش���ده اس���ت 
ثاب���ت و ابدی اس���ت و تحت ش���رایط  متف���اوت و در زمان ه���ای مختلف 
گویند:  تغییر نمی کند یا تاریخ مصرفش���ان نمی گذرد. عالمان اصولی می 
وض���ع اح���کام و قوانی���ن اس���المی از نوع »قضای���ای حقیقی���ه« در منطق 
ع حکم روی  که ش���ار اس���ت، نه از ن���وع »قضایای خارجیه«؛ به این معنا 
ع افراد خارجی را دیده و حکم  طبیعت اش���یاء برده است، نه این که شار
را روی همان افراد خارجی قرار داده باش���د. در این صورت مش���کل حل 
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کت���اب، واقعی���ِت بالفع���ل »مس���لمانان« و »باورهای«  نویس���ندگان این 
گرفته  ان���د و س���عی دارن���د ب���ا تحقی���ق میدان���ی و از طریق  آنه���ا را ه���دف 

پرسش نامه به نتایجی واقع نما برسند.

ک���ه ب���ه ن���ام اس���الم در  ام���روزه »اقلی���ِت« افراط���ی و تندروی���ی هس���تند 
کش���ورهای مختلف ایجاد رعب و وحشت می کنند، ولی همۀ مردم دنیا 
که چنی���ن جریان هایی »اقلی���ت« هس���تند. در نتیجه»44  خب���ر ندارند 
درص���د آمریکایی ها معتقدند، مس���لمان ها در عقاید مذهبی خود بیش 
از ح���د افراط���ی هس���تند. تقریبًا ی���ک چه���ارم امریکایی ه���ا )22 درصد(، 
که مایل نیس���تند، همسایه ش���ان  مس���لمان باشد ...«1  اظهار می دارند 
)ص 2(؛ اما پرسش این اس���ت: بیشتر مسلمان ها چگونه فکر می کنند؟ 
گال���وب در س���ال های2007 -  کت���اب نتیج���ۀ تحقیق���ات مؤسس���ه  ای���ن 

کتاب است.  کیدها در نقل قول ها از خود  1. همۀ تأ

2001 اس���ت و حاص���ل ده هاه���زار مصاحب���ه ب���ا مس���لمانان در بی���ش از 
کشور است. نویس���ندگان به جای بررس���ی نظر »کارشناسان«  س���ی وپنج 
ی���ا »افراط گرای���ان«، ب���ه مطالع���ۀ ی���ک میلی���ارد مس���لمان پرداخته اند و 
ک���ه نمایندۀ بی���ش از نود  ک���ه »در مجم���وع، ما از ی���ک نمونه  معتقدن���د 
درصد از یک میلیاردوس���یصد میلیون مسلمان جهان بود، این ارزیابی 
که  را ب���ه عمل آوردی���م و این بزرگ تری���ن و جامع ترین مطالعه ای اس���ت 

گرفته است«. )ص 3( دربارۀ مسلمانان عصر حاضر انجام 

کت���اب پنج فص���ل دارد. هر فصل با توج���ه به آمارهای برآم���ده حاصل از 
گالوپ ی���ا اس���تفاده از مصاحبه های انجام ش���ده با  تحقیق���ات مؤسس���ه 
افراد مس���لمان نوش���ته ش���ده اس���ت. در پایان فصل های اول تا چهارم، 

»نکات مهم« در یک صفحه آمده است. 

کسانی هستند؟«.  که »مسلمانان چه  فصل اول به این سؤال می پردازد 



153 137 و 138

معریفامجایلتازه های ناگرش و نشر

)ص 65( چ���ه چی���ز باع���ث این وضع ش���ده اس���ت؟ نویس���ندگان در این 
گروه های مش���ابه تروریس���تی نظ���ر دارند. آنها  بحث بیش���تر به القاعده و 
می کوش���ند رابط���ۀ جریان های���ی را ب���ا عناصری مث���ل فقر یا بی س���وادی 
کنند. ب���رای مث���ال می گوین���د: »افراطی گرایان سیاس���ی به طور  بررس���ی 
میانگی���ن تحصیل کرده تر از میانه روها هس���تند: 67 درص���د افراط گرایان 
سیاس���ی، تحصیالت متوس���طه ی���ا عالی دارن���د )در مقاب���ل 52 درصد از 
میانه رو ه���ا(«. )ص 69(، همچنی���ن، »افراط گرای���ان از نظ���ر اقتص���ادی 
که درآمد  وضعیت نامس���اعدتری ندارند و احتمال بیش���تری وجود دارد 
متوس���ط یا باالتر از متوس���ط داش���ته باش���ند: 65 درصد از افراط گراهای 
که درآمد متوس���ط  سیاس���ی در مقاب���ل 55 درصد از میانه روها می گویند 

یا باالتر از متوسط دارند«. )ص 69( 

که ای���ن جریان ها از بی س���وادی یا فقر ناش���ی ش���ده اند،  پ���س ای���ن تصور 
مقب���ول نیس���ت. طب���ق آمار نویس���ندگان، تندروه���ا از نظر ش���غلی و امید 
نیز وضع نس���بتًا بهتری به نس���بت میانه روها دارن���د. ادامۀ فصل، صرف 
بحث از رابطۀ دین و تروریس���م، اس���الم و جهاد، دی���ن و حملۀ انتحاری، 
تصویر مس���لمانان از غیرمس���لمانان، محرک های اصلی تن���دروی و دیگر 
موضوع���ات مرب���وط ب���ه تندروها می ش���ود. نکتۀ س���وم از »ن���کات مهم« 

»آنچ���ه  می گوی���د:  فص���ل  ای���ن 
تندروهای سیاسی را از دیگران 
متمای���ز می س���ازد برداشتش���ان 
از سیاس���ت غ���رب اس���ت و ن���ه 

فرهنگ غرب«. )ص 95(

موض���وع فص���ل چه���ارم حقوق 
زن���ان اس���ت، ب���ا ای���ن عن���وان: 
می خواهن���د؟«.  چ���ه  »زن���ان 
ظاه���راً خیل���ی از غربی ه���ا فک���ر 
که به زنان مس���لمان  می کنن���د 
که حتی  به قدری ظلم می شود 
خودش���ان هم نمی دانند تا چه 
حد مظلوم واقع می ش���وند؛ اما 
این تصور درس���ت نیس���ت. »به 

کتاب، اجازۀ  که تا زمان نوشتن این  عنوان مثال در عربستان س���عودی 
کثر زنان می گویند: بای���د بتوانند رانندگی  رأی دادن ی���ا رانندگ���ی ندارند، ا
کنن���د )61 درص���د(، بدون ِاعمال نف���وذ دیگران رأی بدهن���د )69 درصد( 
کنند )76  کس���ب آن هس���تند، انتخ���اب  که حائز ش���رایط  و هر ش���غلی را 
که غ���رب آنها را  درص���د(«. )ص 99( ام���ا آی���ا زن���ان مس���لمان می خواهند 
که »با اینکه آنها بس���یاری  کن���د؟ محققان به این نتیجه رس���یده اند  آزاد 
کثرش���ان تمای���ل ندارند ش���بیه  چیزه���ا را در غ���رب تحس���ین می کنن���د، ا
همتای���ان غربی خود ش���وند و باوج���ود اینکه خواهان برابری جنس���یتی 

گرایش ها و جریان های  کلی، وضع جغرافیایی،  در این فصل از اعتقادات 
مس���لمانان س���خن می رود. نویس���ندگان می کوش���ند دورنمای���ی از وضع 
که این تصویر شامل نوع پوشش  مس���لمانان در س���طح دنیا پیش نهند 
گفته  کندگی جغرافیایی مسلمانان  مردان و زنان نیز می ش���ود. دربارۀ پرا
که بیشتر مس���لمانان عرب نیس���تند و از هر پنج مسلمان فقط  می ش���ود 
ک���ه از 1/3  گفته می ش���ود  ی���ک نفر عرب اس���ت. درب���ارۀ مذاهب مختلف 
کش���ور جهان زندگی می کنند، 85% س���نی  که در 57  میلی���ارد مس���لمانی 
گونی بیش���تر پیروان  گونا هس���تند و 15% ش���یعه. »اس���الم ش���یعی باع���ث 
که  اس���الم شد و به سه بخش اصلی تقس���یم شد: زیدی ها، اسماعیلی ها 
که  کرده و اثنی عشری  رهبر امروز آنها آقاخان اس���ت و در هاروارد تحصیل 

کثریت هستند«. )ص 8(  در ایران و عراق ا

توصی���ف  ح���ج  و  زکات  و  روزه  و  نم���از  اعتق���ادات،  و  ایم���ان  بخ���ش  در 
می شوند. 

فصل دوم به »مردم س���االری یا حکومت دینی« می پردازد. نویس���نده با 
که بس���یاری از مردم و حتی متخصصان  بیان ش���واهدی نشان می دهد 
و مس���ئوالن غربی از رابطۀ اسالم و مردم س���االری، تلقی نادرستی دارند؛ 
)یعن���ی این دو را به هیچ وجه قابل جمع یا مربوط نمی دانند. این تلقی 
کش���ورهای مسلمان شکل  تا حدی به دلیل وضع سیاس���ی و اجتماعی 
که  کشورهایی  کثر افراد در  که »ا گرفته است؛ اما آمارها نش���ان می دهند 
که اس���الم و مردم س���االری،  گرفت، می گویند  نظرس���نجی در آنها صورت 
کیفیت زندگی آنها و پیش���رفت آیندۀ  به عنوان اموری اساس���ی در بهبود 
که چرا  جهان اس���الم از اهمیت یکسانی برخوردارند«. )37( باید پرسید 
نگ���رش غربی ها چنین متفاوت از واقعیِت باورهای مس���لمانان اس���ت؟ 
که یک  ش���اید به دلیل نمونه هایی از این دست: »در سال 2002، زمانی 
زن سی س���الۀ نیجریایی ]...[ به سنگس���ار محکوم ش���د، توجه جهان به 
که ناش���ی از رابطۀ  کن���ش به حامگل���ی وی  نیجری���ه معطوف ش���د. در وا
نامش���روع بود، دادگاه اسالمی او را مجرم شناخت و به سنگسار محکوم 
که با وی رابطۀ نامشروع داشت به دلیل نبود  که مردی  کرد. در صورتی 
که این گونه م���وارد در غرب برای معرفی  چهار ش���اهد آزاد ش���د. در حالی 
که  گرفته می ش���ود، بسیاری از مس���لمانان عقیده دارند  کار  ش���ریعت به 
این م���وارد بازتاب خ���روج از روح حقیقی ش���ریعت اس���ت«. )ص 39( در 
ادام���ۀ فصل، وضع مردم س���االری در جوامع مختلف مس���لمان بررس���ی 
که در پایان فصل تکرار می ش���وند، نکتۀ  می ش���ود. از چهار نکت���ۀ مهمی 
کلی مس���لمان ها بین ارزش های دموکراتیک و  دوم این اس���ت: »به طور 

اصول مذهبی تناقضی نمی بینند«. )ص 63(

که »چه چیزی باعث به  فصل س���وم در پی پاس���خ به این س���ؤال اس���ت 
که اسالم هراس���ی  وج���ود آمدن تندروها می ش���ود؟«. امروزه »همان طور 
در اروپا و امریکا بهش���دت افزایش یافته است، احساسات ضدآمریکایی 
گس���ترش اس���ت«.  نی���ز در جه���ان ع���رب و جه���ان اس���الم هن���وز در حال 
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کت���اب در مجم���وع روان اس���ت و به راحت���ی خوان���ده می ش���ود.  ترجم���ۀ 
کتاب می گوید: »ش���ایان ذکر  مترج���م در یادداش���ت مختصر خود در آغاز 
کت���اب بر اس���اس تحلیل های نویس���ندگان غرب���ی تنظیم  که این  اس���ت 
ش���ده اس���ت. بنابراین برداش���ت آنها از پاسخهای ارائه ش���دۀ مسلمانان 
ممکن اس���ت با واقعیات جهان اس���الم منطبق نباش���د. بر این اس���اس، 
ک���ه واقعی���ات را مّد نظر ق���رار نداده،  به روش ���های  کت���اب  بخش های���ی از 

گرفته است.« )ص 9( مقتضی مورد تلخیص قرار 

کتاب چقدر برای مخاطب مس���لمان مفید اس���ت؟ نویسندگان  اما این 
که در جری���ان تحقیق، به آن  در مقدم���ه به چند نتیجۀ »ش���گفت انگیز« 
که از مسلمان ها  دست یافته اند، اشاره می کنند، از جمله اینکه »زمانی 
کنن���د، آنها هیچ  خواس���ته می ش���ود آرزوه���ای خود را ب���رای آین���ده بیان 
اش���اره ای به جن���گ در قالب جه���اد نمی کنند بلکه در آرزوی دس���تیابی 
به ش���غلی بهتر هستند«. )ص 3( طبعًا ش���گفت زدگی نویسندگان  و این 
کتاب  س���خن آنها می تواند برای خوانندۀ مسلمان ش���گفت انگیز باشد. 
در درج���ۀ اول ب���رای مخاطب غربی نوش���ته ش���ده اس���ت، از ای���ن رو زیاد 
که نویس���ندگان »م���ا« را در مقابل »آنها« یا »مس���لمانان«  پی���ش می آید 
ک���ه در درجۀ  ق���رار می دهن���د. م���واردی از ای���ن دس���ت نش���ان می دهند 
کتاب از  کت���اب نیس���تند. ب���ا این هم���ه،  اول مس���لمانان مخاط���ب ای���ن 
چندجهت قابل اس���تفاده اس���ت: 1. سبک و س���یاق تحقیق قابل توجه 
اس���ت. ش���اید بتوان با بررس���ی این س���بک پژوهش و با رفع نقایص آن، 
ک���ه دربارۀ  پژوهش ه���ای موثق ت���ری را ب���ه انج���ام رس���اند. 2. اطالعات���ی 
کش���ورهای مختل���ف مس���لمان، مث���ل ترکی���ه، مال���زی و عربس���تان قابل 
اس���تفاده اس���ت. از این آمارها در تحلیل های مختلف می توان استفاده 
که دربارۀ دیدگاه غربی ها دربارۀ مس���لمانان  ک���رد. 3. آمارها و اطالعات���ی 
ارائه ش���ده اس���ت، قابل اس���تفاده اس���ت. ب���رای عالمان مس���لمان مهم 
که بدانند برای مثال، چ���ه درصدی از آمریکایی ها دربارۀ اس���الم  اس���ت 
چگونه فکر می کنند؟ 4. پیش���فرض ها و نوع نگاه نویسندگان قابل تأمل 
کوش���یده اند س���اده ترین اطالعات را نی���ز از تحقیق  اس���ت. نویس���ندگان 
کجا تحقیق  که ببینیم عماًل، از  کنند؛ اما جالب است  میدانی اس���تخراج 
خود را آغاز می کنند و سؤاالتش���ان بر اس���اس چه پیشفرض هایی است و 

کرد. با توجه به آنها می توان به رفع سوءتفاهم ها اقدام 

هس���تند، احتمااًل آن را بر اس���اس اصول و در چارچوب مفاهیم فرهنگی 
خ���ود می خواهن���د«. )ص 104(. خالص���ه آنک���ه عمدت���ًا زن���ان و م���ردان 
مس���لمان حقوق زنان را متناس���ب با دین خود به رسمیت می شناسند 
گردن اس���الم نمی اندازند. نکته ای از  گر مانع مش���کلی دارند، آن را به  و ا
»ن���کات مهم« را می خوانیم: »به حمایت غرب از مس���ائل زنان، اغلب با 
بدبینی نگریس���ته می ش���ود؛ زیرا از فمینیسم در طول تاریخ برای توجیه 

استعمارگری استفاده می شده است«. )ص 129(

در فص���ل پنج���م با عن���وان »برخ���ورد یا همزیس���تی؟«، به وضع اس���الم و 
مس���لمانان بع���د از حمله ه���ای یازده���م س���پتامبر نظ���ر می ش���ود. از آن 
حمله ها به این س���و، مس���لمانان و اس���الم مورد اتهامات بی پایه ای قرار 
کرده  و  که نویس���ندگان برخی از آنها را به عنوان »افس���انه« نقل  گرفته اند 
خط���ای آنها را توضی���ح داده اند. در بخش دوم ای���ن فصل از موضوعاتی 
درب���ارۀ اس���الم و غرب و رواب���ط آنها بحث می ش���ود. این فص���ل به نوعی 
برآین���د فصل های قبل اس���ت؛ یعنی خوانندۀ غرب���ی در چهار فصل قبل 
تصویری از اسالم به دست آورده و در این فصل می خواهد تکلیف خود 
کند. این فصل به این ش���کل خاتمه می یابد: »در خاتمه  را با آن روش���ن 
گفت درگیری اخیر بین غرب و جهان اسالم، اجتناب ناپذیر نیست.  باید 
این درگیری دربارۀ سیاس���ت است و نه برخورد میان اصول. ]...[ امروزه 
کثر سیاهپوس���تان و  کمتر از یک نس���ل پ���س از مبارزات حق���وق مدنی، ا
سفیدپوس���تان آمریکای���ی می گوین���د روابط میان آنها خوب اس���ت. این 
نمونه ه���ای امیدوارکننده تأییدی اس���ت ب���ر امکان بهب���ود روابط میان 
که تعارض هایش���ان قرن ها ادامه داش���ته است  گروه هایی  گروه ها، حتی 
ک���ه درک بهتری از  و نیز بر س���رعت نس���بِی این ام���کان بهبود، در صورتی 

علل اصلی این تعارض ها وجود داشته باشد«. )159(

کت���اب نکات���ی دربارۀ پ���روژۀ جهانی نظرس���نجی  پیوس���ِت ده صفح���ه ای 
کت���اب )نظرس���نجی دربارۀ اس���الم و از  ک���ه این  گال���وپ اس���ت. پ���روژه ای 
مس���لمانان( بخشی از آن است. در این قسمت نکاتی دربارۀ شیوه های 

گفته می شود.  کلی  نظرسنجی و بعضی یافته های 

*   *   *
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دس���تور ناصرالدین ش���اه به وجود آمد، اما پس از پیروزی انقالب، درش 
که آثار  برای همیش���ه بس���ته ش���د و حتی پژوهش���گرانی چون خ���ود وی 
که در آنجا حبس ش���ده،  اعتمادالس���لطنه را تصحیح می کنند به آثار وی 

دسترسی ندارند. 

بس���یاری از رساله های اعتماد الس���لطنه در زمان مدیریت وی بر روزنامه 
ایران بین س���ال های 1293 تا 1313ق منتشر شده است؛ اما همچنان که 
می دانیم امروز این روزنامه در دس���ترس بسیاری از اهالی دانش نیست. 
اف���زون ب���ر آنه���ا برخ���ی از رس���اله های اعتمادالس���لطنه چاپ نش���ده و به 
کتابخانه هاست. جناب میر هاشم محدث با تالشی در  صورت خطی در 
که در حکم خطی  خور، ترکیبی از رساله های چاپ شده در روزنامه ایران 
به شمار می روند، و رس���اله های خطی را در مجموعه ای با عنوان رسائل 
کرده اند. موضوع  اعتماد الس���لطنه ب���ه صورتی زیبا و خوش���خوان چ���اپ 

کرد:  کتاب را می توان به چندین بخش تقسیم  رسائل 

ح جغرافیای مناطق حاشیۀ رش���ته کوه البرز  الف( س���یزده رس���اله، ش���ر
ک���ه عبارتن���د از: )اعداد قب���ل از نام رس���اله ها،  و ی���ا اط���راف تهران اس���ت 

کتاب است(.   شماره های رسائل در 

1 . جغرافی���ای ن���ور س���فرنامه با 
موکب س���لطانی اس���ت. آغاز آن 
ده ش���عبان 1299ب���وده اس���ت. 
از جش���ن نیمه ش���عبان چنین 
یکش���نبه  »روز  می کن���د:  ی���اد 
پانزدهم شهر ش���عبان چون به 
کث���ر علم���ا روز والدت با  اتف���اق ا
س���عادت حض���رت ام���ام االنس 
الرحم���ان،  خلیف���ة  و  والج���ان 
صاح���ب العصر والزم���ان )عجل 
اهلل تعال���ی فرجه( بود در اردوی 
ش���رایط  و  ل���وازم  ب���ه  همای���ون 

رسائل اعتمادالسلطنه؛ محمد حس���ن خان اعتماد السلطنه؛ تصحیح: 
میرهاش���م مح���دث؛ تهران:  انتش���ارات اطالع���ات، چاپ اول:  ش���هریور 

1391ش.

کتب تاریخی و جغرافیایی یکی از دوره های  دوره قاج���ار از لحاظ نگارش 
ش���کوفای تاریخ ایران است و بی ش���ک خدمات اعتمادالسلطنه در این 
امر نق���ش بس���زایی داشته اس���ت؛ چنان که م���رآت البل���دان او مهم تر ین 

کتاب تاریخی جغرافیایی ایران بزرگ در عهد قاجار است. 

کتاب بنویس���د و مش���وق  اعتمادالس���لطنه توانس���ت بی���ش  از چهل جلد 
کنار تحقیق و پژوهش  کنند، در  که زیر نظرش آثاری خلق  دیگرانی بشود 
که از جمله بهترین   س���ال ها مدیریت چندین روزنامه را بر عهده داش���ته 
کتاب های���ی را بر اس���اس روش علمی  روزنامه ه���ای ای���ران بوده ان���د. وی 
جدید نوش���ت و طی آن ب���ه نتیجۀ تحقیقات تاریخی، باستان شناس���ی، 

سکه شناسی، علوم اجتماعی و مردم شناسی توجه نشان  داد. 

گفته شده:  دربارۀ اهمیت آثار او 

که در تاریخ نویس���ی م���ا پیش آمد، نتیجۀ آش���نایی ما با  »اولی���ن تحولی 
روش های فرنگی بود. یعنی از زمان ناصرالدین ش���اه، اعتماد الس���لطنه 
ک���رده بود و ب���ا روش های  ج زندگی  ب���ه س���بب اینکه چند س���ال در خ���ار
کتاب هایی  کرد به اینک���ه  فرنگی و علوم جدید آش���نا ش���ده بود، ش���روع 
را بر اس���اس روش علم���ی فرنگی بنویس���د«. )مرحوم دکتر عبدالحس���ین 

گفتگو با فصلنامه تاریخ معاصر ایران، ش31، پاییز 1383( نوایی در 

ب���ه تازگ���ی 24 عن���وان از رس���ائل وی را جن���اب میرهاش���م مح���دث در 
کرده  مجموع���ه ای با عنوان رس���ائل اعتمادالس���لطنه تصحیح و منتش���ر 
که به دکتر حس���ن ان���وری تقدیم ش���ده، به  کت���اب  اس���ت. مقدم���ۀ این 
گذش���ته  کارنامه اعتمادالس���لطنه،  کوتاه و مختص���ری از زندگی و  ح  ش���ر
گالی���ه ای را نیز نس���بت ب���ه بس���ته بودن دائمی درب  اس���ت، در مقدم���ه 
کتابخان���ه بیوت���ات )کتابخان���ه فعل���ی وزارت ام���ور اقتص���اد و دارایی(، به 
که به  کتابخان���ه ای  کرده اس���ت.  ح  روی محقق���ان و پژوهش���گران مط���ر

 تاریـخ و جغرافیای ایران در
 سفرنامه ها و رسائل اعامتدالسلطنه

 رسائل اعامتدالسلطنه؛ حممد حسن خان اعامتد السلطنه؛ تصحیح: مریهاشم حمدث؛
عباسعلی مردی تهران:  انتشارات اطالعات، چاپ اول:  هشریور 1391ش.

معـریف امجــایل
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اص���ل و نژاد و وضع بالد افغانس���تان. . . « اس���ت. این رس���اله ترجمه ای 
است از رساله عربیه موسوم به تتمة البیان. 

ج( رساله های حقوقی و قوانین پیشنهادی 
که هرک���دام نیز فصول  17. رس���اله امیری���ه ی���ا قواعد نظام در ش���ش ب���اب 
گان���ه ای دارد، دربارۀ »کلیات ترتیبات وزارت جلیله جنگ« اس���ت.  جدا
کند تا قوۀ نظامی  مصنف در این رس���اله تالش دارد، قواع���دی را تنظیم 
کرده و قوی ش���ود تا بتواند در س���ایۀ قوت شمشیر، اسباب  کش���ور رش���د 
که دولت بی قوت لش���کری و زور اس���لحه، صورتی  امنیت را فراهم س���ازد 

بی جان یا مریضی ناتوان است. 

کو و توتون و متفرعات  کلید اس���تطاعت یا قانون اداره انحصاریه تنبا  .18
که در نه فصل تدوین ش���ده اس���ت. یکی از اهداف نویس���نده در این  آن 
کش���ور بوده اس���ت. وی  نوش���تار، تنظی���م قوانینی برای رش���د نقدینگی 
که توانس���ته اند  کش���ور یون���ان و رومان���ی را مثال می زند  ب���رای نمونه دو 
ک���رده و نیروی نظامی قوی ای  کشورش���ان را آباد  ج  با تنظیم دخل و خر
کش���ت و انتق���ال توتون به  ب���ه وج���ود آورن���د. در ضم���ن آن ب���ه تاریخچۀ 
ای���ران و خواص درمانی آن اش���اره و بررس���ی می کند. بع���د از آن به وضع 
کارخانجات  کشت، ممیزین، فروش، صادرات، وضعیت  قوانینی دربارۀ 
ک���و و ... پرداخته اس���ت. ای���ن رس���اله دارای تصویر نمونه  توت���ون و تنبا

قراردادهاست.

ع. این رس���اله در چهار باب و  20. قانون تس���هیلِ  س���اختنِ  طرق و شوار
کدام در چندین فصل تدوین شده است.  هر 

21. تعیین حدود احترامات س���فرا در ایران. نویس���نده با اشاره به وجود 
ک���ه به زودی هش���ت خواهد ش���د و عبور و  ش���ش س���فارتخانه در ته���ران 
کش���ورهای دیگر از ای���ن مملکت، به بیان  م���روز تجار و مقامات بلندپایۀ 
که شایس���ته اس���ت رجال و ش���اهزادگان و دیگر مردم  مواردی می پردازد 

کنند.  در برخورد با آنان شئون خود را حفظ 

کاداس���تره یا رس���الۀ علوی���ه )تحدید حدود و اراض���ی و ممیزی برای   .23
ک  کاداس���تره واژه ای فرانس���وی به معن���ای ممیزی امال اخ���ذ مالی���ات(. 
و اراض���ی و تخمی���ن حاص���ل و تع���داد نف���وس آن اس���ت. ای���ن رس���اله با 

مقدمه ای در این باره به بیان قوانین مالیات در یازده باب می پردازد.  

ح حال ولتر د( شر
24. ُغص���نِ  ُمثِم���ر در ترجمه ولتر یا هدیه البریة فی التعرفة الولتریة.  این 
ح زندگی و آثار فرانسوا ولتر )1694 - 1778م( از اعاظم فضال و  رساله ش���ر
که در »اقالیم خمسه و اقطار عاَلم معروف  رجال مملکت فرانس���ه اس���ت 

و مشهور می باشد«.

ح بیرق های حکومتی ه�( معرفی تهران و شر
19. تغیی���ر وض���ع دارالخالفه ناص���ری )در فاصله س���ال های 1264 تا 1294 
ق(. این نوش���تار با اش���اره ای ب���ه تاریخچۀ بنای ته���ران، وضعیت آن روز 

این جش���ن س���عید قیام و اقدام نمودند و ش���ب این عید الزم التمجید، 
کرده تا پاسی از ش���ب ملتزمین رکاب  کامل، جلوه و ش���کوهی  آتش���بازی 
ح بخ���ش موزیکان  اعل���ی ب���ه تماش���ای آتش���بازی و اس���تماع نغمات ف���ر

مبتهج و مسرور بودند«. 
کرده است. 2. جغرافیای قلعه نور به امر شاه تألیف 

3. جغرافی���ای قدیم و جدید طالقان و تواری���خ و حکایات متعلقه به آن 
ح حال رجال و منسوبین به این ناحیه. و شر

4. جغرافیای جاجرود به معرفی شکارگاه جاجرود و برشماری حیوانات 
درنده آنجا پرداخته است.

ک مازندران(.  5. مختصر جغرافیای نمارستاق )از خا
کجور سفرنامه ای است در خدمت سلطان.  6. راه 

کالردش���ت معرفی ای���ن جلگه و بیان حدود جغرافیایی و شناس���ایی   .7
روستاهای این منطقه است. 

8. جغرافی���ا و تاری���خ دره الر در س���فر ییالقی ش���اه در 1290 ق ئیالن ئیل 
ک���ه برای  ترکی نوش���ته ش���ده اس���ت. در بخش���ی از آن ب���ه معرفی ایالتی 

قشالق به درۀ الر می آیند، پرداخته شده است.
که در ای���ن تفرجگاه بنا  9. دوش���ان تپ���ه معرفی دوش���ان تپه و عمارات���ی 

شده است. 
11. تاریخ و جغرافیای ورامین )یا ش���کار مسیله(. سفرنامه ای در خدمت 

ج شده بوده است.  که برای شکار خار سلطان است 
ج و توصیف بنای این قلعه  ج و رامین. به معرفی قلعه ای���ر 12. قلع���ه ایر

پرداخته است.
15. سفرنامه طالقان. تاریخ این سفر شوال 1301 ق است. 

ح بعضی منازل و سفر سوادکوه. سفرنامه ای در خدمت سلطان  16. شر
است و مناطقی همچون اسک و علمای آنجا معرفی شده است. 

  ب( جغرافیای دیگر مناطق ایران
که ارتباطی با  افزون بر آن س���یزده رس���اله، س���ه رس���الۀ جغرافیایی دیگر 

جبال البرز ندارند، آمده است:  

10. قیراط الماس فی ترجمة س���لماس، رس���اله ای اس���ت درب���ارۀ تاریخ، 
جغرافیا و مش���اهیر ش���هر س���لماس در آذربایج���ان غربی. بانی این ش���هر 
سلماسار س���ّیم از پادشاهان بنی عاشور بوده است و به معرفی این شهر 

پرداخته و برخی از رجال آن شهر را می شناساند.  

ح یکی از روس���تاهای مناطق  13. اح���وال بلوک م���ال امیر )مالمیر(، ش���ر
کش���اورزان به هنگام زراعت مجس���مه  بختیاری اصفهان اس���ت. یکی از 
گذش���ته بوده اس���ت؛ از همین  که مربوط به قرون  انس���انی پیدا می کند 
کنکاش  که در تاریخ این منطقه به  رو اعتماد الس���لطنه مأمور می ش���ود 

کند.   و بررسی پرداخته و آنجا را معرفی 

14. تتم���ة  البیان فی تاریخ االفغان، به قول مؤلف »مش���تمل بر مجملی 
از اح���وال س���ابقه و الحق���ه و ع���ادات و اخ���الق افاغنه و ط���رز حکومت و 
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کارخانجات و عمارات و باغات مهم و ... آن ش���هر  کرده و  تهران را وصف 
را معرفی می کند. 

ح دو علم  ح بیرق های دولت ایران. این رس���اله به توضیح و شر 22. ش���ر
کشور پرداخته است. و نه بیرق موجود 

کتاب ش���امل فهرس���ت مناب���ع و نمایه )اعالم اش���خاص،  بخ���ش پایان���ی 
کانی ه���ا( و  گیاه���ان، اس���لحه،  کتاب ه���ا، ایل ه���ا، بیماری ه���ا،  ک���ن،  اما

فهرست اشعار )فارسی و عربی( است. 

چند نکته: 
ک���ه می دانی���م جن���اب اس���تاد میر هاش���م مح���دث نزدی���ک به  ت���ا آنج���ا 
ک���ه ب���ه تصحی���ح و احی���ای آث���ار محمد حس���ن خان  س���ی س���ال اس���ت 
اعتمادالس���لطنه )21 ش���عبان 1256- 18ش���وال 1313(، وزی���ر انطباعات 
دربار ناصرالدین ش���اه قاجار مشغول اس���ت. مطلع الشمس وی آخرین 
ک���رده و به زودی  که میر هاش���م مح���دث آن را آم���اده چاپ  اثری اس���ت 
که همچون  گی های استاد میرهاشم محدث  منتشر خواهد ش���د. از ویژ
پدرش���ان زنده یاد میرجالل الدین محدث ارموی ب���ه اخالق زیبا و قابل 
که  گردنوازی، قدرشناسی  س���تایش آراس���ته اند، می توان به تواضع، ش���ا
آخری���ن نمون���ه آن مطلبی بود برای پاسداش���ت خدمات اس���تاد رس���ول 
ک���ه در روزنام���ه اطالع���ات چاپ ش���د،  کتابخان���ه مجل���س  جعفری���ان در 
ک���رد. وی در آثار خود نیز چنین  رعایت امانت و خوش برخوردی اش���اره 
گی های���ی را دنب���ال می کن���د؛ از جمله ب���ا پرهیز از اطن���اب در پاورقی،  ویژ
خوانن���ده را در میان نس���خه بدل های بی مورد و توضیح���ات اضافه رها 
نمی کند. وی جز به توضیح موارد ضروری و حل مش���کالت نس���خه ها به 
گی آموزندۀ وی اینکه، چون بس���یاری  چی���ز دیگر نمی پردازد. از دیگر ویژ
کتاب را زیر بغ���ل برای تصحیح ن���دارد و تا  از محققی���ن چندی���ن و چن���د 
کتابی دیگر نمی پردازد؛  کتابی را به انجام نرس���اند، به تصحیح  تصحیح 

کتاب قبلی متوقف شود.  مگر اینکه به دالیلی تصحیح 

کرده  ک���رده به زیبای���ی و خوش���خوانی منتش���ر  ک���ه تصحیح  متن های���ی 
کتاب ه���ای منظر االولیا، جنة االخبار ب���ه انضمام نخبة  اس���ت؛ از جمله 

کتابخانه مجلس(.  االخبار )هر دو چاپ 

گی هاس���ت.  ویژ همی���ن  دارای  نی���ز  الس���لطنه  اعتم���اد  رس���ائل 
گان خاص در  ح واژ کروش���ه، ش���ر عنوان بندی ه���ای مناس���ب در داخ���ل 
کت���اب، متنی خوش���خوان  کارب���ردی در پای���ان  ج نمای���ه ای  پاورق���ی و در
گفت  ک���ه درباره رس���ائل می ت���وان  به دس���ت داده اس���ت. تنه���ا مطلبی 
اینک���ه ظاه���رًا در چین���ش مقاالت ه���دف خاص���ی دنبال نش���ده و حال 
آنکه می توانس���ت به ترتیب انتش���ار آنها در روزنامه ایران یا تقسیم بندی 

موضوعی تنظیم شوند.  


