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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

اســتاد رفیعیــان در اردیبهشــت 
1302 در یــک خانــواده روحانــی 
در شــهر مرنــد چشــم بــه جهان 
دیپلــم   1319 ســال  در  گشــود. 

ادبــی خــود را اخــذ و پــس از اتمام دورۀ دانشســرای مقدماتــی معلمان در 
ســال 1321 در آموزش و پرورش اســتخدام شــد. در ســال 1324 با تشدید 
مبارزه علیه فرقۀ دموکرات، شیخ محمدحسن رفیعیان، پدر بزرگوار ایشان 
ترور می شــود و با عقیم ماندن طرح ترور ایشــان اســتاد به تهران مهاجرت 
می کند. مبارزات خود را در تهران و ســپس خوزســتان ادامه می دهد و در 
ســال 1326 به مرند باز می گردد و ریاست ادارۀ معارف و اوقاف را عهده دار 
می  شــود و همزمان برای راه اندازی دانشــکده طب و دانشگاه تبریز تالش 
می کند. ســال 1328 دوره لیســانس زبان و ادبیات فارســی را در دانشــگاه 
تبریز آغاز می کند. ورود به دورۀ دکتری ادبیات فارســی در دانشــگاه تهران 
کشــور شــد و اســتاد  در ســال 1331، همزمــان بــا رویدادهــای سیاســی در 
حدود دو ســال فــرار، مهاجرت اجباری، زندان و زندگی مخفیانه را پشــت 
گذاشت. در سال 1333 ادامه تحصیل در دورۀ دکتری را و تدریس در  سر 

گرفت.  مدارس تهران و دانشسرای معلمان را از سر 

کــرد و بــا  همــکاری بــا مؤسســه لغتنامــه دهخــدا را از ســال 1340 شــروع 
مراجعــت بــه تبریز در ســال 1346 مســئولیت های متعــددی را عهده دار 
شــد؛ از جمله سرپرست دانشــکده تربیت دبیر، معاون دانشسرای عالی 
کارگزینی دانشگاه تبریز،  کارگزینی دانشگاه تبریز، ریاست  تبریز، مدیرکل 
بــارزس عالــی رئیــس دانشــگاه تبریــز )در زمــان ریاســت دکتــر مرتضــوی( 
کرد و با  و ... . از ســال 1356 مبــارزات خــود علیــه رژیــم پهلوی را آشــکار 
کشتار دانشجویان دانشگاه تبریز از سمت خود استعفاء داد  محکومیت 

اشاره
کتاب قانون  ح  قطب الدین شــیرازی در آغاز الّتحفه الّســعدیه، یعنی شــر
که از تمّدن و بقای نوع انســان سخن می راند می گوید هر  ابن ســینا آنجا 
مدینۀ فاضله ای نیازمند به چهار مزّیت است: فرمانروای دادگر، پزشک 
کــه در آن این  ماهــر، آب جــاری و بازار رواج. ســپس می گوید آن شــهری 
که بهشــتی از بهشت های روی  صفات وجود داشــته باشــد، مانند تبریز 

 األعین. )ص 13(
ّ

زمین است: فیها ما تشتهی األنفس و تلذ

اســتاد بی بدیل، دانشــمند متخّلق، مدیر امین، مرحوم مغفور رفیعیان 
از نــام آوران نیکنــام عصر ما بود. مردی از آذربایجان تمّدن ســاز و از شــهر 
کان و عالمــان دیــن. در وصــف وی همیــن  دانــش و بینــش. از دودۀ پــا
ج و عناوین  کســب مــدار کــه چــون در دو راهــی خدمت بــه مردم و  بــس 
گسست از خودبینی، اّولی  دانشــگاهی قرار می گرفت، به سائقۀ رهایی و 
کــه ایــن انتخاب، علیرغــم اینکه بــه محدودیت های علمی  را برمی گزیــد 
و پژوهشــی یــک شــخصّیت فاضــل دانشــگاهی منجر می شــود، اما خود 
کز دانشگاهی مرسوم است دارد، ازخودگذشتن  پیامی فراتر از آنچه در مرا

و به دریای بی کرانۀ مردم پیوستن... . )ص 33 - 34(

مردم شناســی،  درایــت،  ایشــان  پســندیده  خصلت هــای  مهم تریــن  از 
مردم داری، فروتنی و احاطه بر ادبیات فارسی و ترکی بود. ایشان منزلت 
کس را با عدالت و احترام حفظ می کردند و بیانات این استاد  و مرتبه هر 
ارزشــمند همواره جّذاب و قابل اســتفاده بود. در ادارۀ امور نکات بســیار 
ظریــف را مّدنظر قرار می دادند. در این راســتا حّتی ســعی می کردند حّق 
کسی به خاطر نجابت و حیامندی مورد اجحاف قرار نگیرد. حق شناس 
بودند و ذکر خیر از انسان ها را وظیفه خود می دانستند و با سعۀ صدر به 

این سجّیه پسندیده، خود هّمت می گماشتند. )ص 397(

این گونه ماندگار

این گونه ماندگار: یادنامه استاد اسماعیل رفیعیان؛ به اهتمام محمد طاهری 
خسروشاهی؛ زیرنظر مهدی محقق؛ تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه 

تهران - دانشگاه مک گیل، 1393، 1150 صفحه. 

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
نیره خداداد شهری
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گران ایشــان تألیــف شــده  جمعــی از همــکاران قدیمــی، دوســتان و شــا
کمال  است. ُخلقّیات، طرز سلوک استاد، تطّورات روحی و اخالقی، سیر 
گاهی مســتند از وقایــع اّیام و دقایق حیات ایشــان در این  اجتماعــی و آ
ج شــده اســت. صاحبان برخی از یادداشت ها اینک  کتاب در قســمت از 
در جــوار رحمــت حــق آرمیده اند. اغلب این مطالب، از چند ســال پیش 

در اختیار خانوادۀ استاد فقید بود. 

پنجاه و سه یادداشت از طرف بزرگان و صاحبان اندیشه در وصف اخالق 
فــردی و اجتماعی اســتاد، نحوۀ آشــنایی با ایشــان و خدمات اســتاد به 
جامعه نگاشــته شــده است. از جمله این بزرگان می توان به دکتر صادق 
گیوی )مؤسســه  آئینه ونــد )دانشــگاه تربیــت مــدّرس(، حســن احمــدی 
لغتنامــه دهخــدا(، مرتضــی اشــرفی )مرکــز تحقیقــات و تاریــخ پزشــکی(، 
کبری )دانشــگاه ســمنان(، باقر امامی )وکیل دادگستری(، صابر  حســن ا
امامــی )دانشــگاه هنــر تهران(، حســن انوری )فرهنگســتان زبــان و ادب 
جلیــل  تهــران(،  )دانشــگاه  پاریــزی  باســتانی  محمدابراهیــم  فارســی(، 
کبر ترابگر )آموزش و پــرورش(، بهروز ثروتیان  تجلیل )دانشــگاه تهــران(، ا
)دانشــگاه آزاد(، اســماعیل جّبارزاده )اســتاندار آذربایجان شــرقی(، علی 
جاللــی دیزجی )دانشــگاه عالمه طباطبایــی(، علی جلیلــی )مرکز تربیت 
معلم ارومیه(، محمدعلی حســین پور )پارک علم و فناوری تبریز(، بهروز 
خاماچــی )شــورای اســالمی شــهر تبریــز(، عباســعلی رضایــی )دانشــگاه 
محمدتقــی  خوارزمــی(،  )دانشــگاه  ســبحان اللهی  محمدعلــی  تبریــز(، 
ناصــر  شــهیدی،  ســیدجعفر  ایران شناســی(،  )دایره المعــارف  ســبکدل 
کرد. همکاری چنین جمعی  علیزاده )دانشگاه شهید مدنی( و ... اشاره 
کشــور نشــانگر  کــز مختلــف  در تألیــف یادنامــه اســتاد از دانشــگاه ها و مرا

روحیه و بینش واالی اوست. 

بخش ســّوم: پس از رحلت اســتاد جمعی از سخن ســرایان و شــاعران در 
ســوگ ایشان شــعرها و ماّده تاریخ ها ســرودند. تعداد این آثار بسیار زیاد 
بــوده، امــا در ایــن بخــش بــا توجه به رعایــت اختصــار تنها هفده شــعر از 
بهاءالدین خرمشاهی، عباس فانی، علی نظمی، عزیز دولت آبادی، رضا 

پاشازاده، یداهلل امینی و امیرعلی آذرطلعت برگزیده شده است. 

بخــش چهــارم: ایــن بخــش »مقــاالت اهدایــی« نــام دارد. جمعــی از 
ج واالی اســتاد فقیــد، تحقیقــات  محققــان و اســتادان بــه احتــرام و ار
ارزشــمند خــود را در یکــی از موضوعــات ادبــی، تاریخی وحقوقــی در این 
کرده اند. در مجموعه چهل مقاله در این بخش منتشــر  یادنامه منتشــر 

کتفا می کنیم.  که در ادامه تنها به معرفی چند مقاله ا شده 

نخســتین مقالــه نوشــتۀ دکتــر ژاله آمــوزگار با عنــوان »اشــاره بــه نیروهای 
هخامنشــی«  سنگ نوشــته های  و  کــوروش  اســتوانۀ  در  فراســویی 
کــوروش و ســایر فرمانروایان هخامنشــی و  کــه به تفصیــل راجع بــه  اســت 
سنگ نوشته های به جامانده از آن دوران افسانه ای صحبت شده است.

کرد و در تحصن دانشــگاهیان  و تلگرافــی اعتراض آمیــز به ازهاری ارســال 
تبریــز مشــارکت جــدی داشــت. ســال 1358 در نخســتین دورۀ مجلــس 
شــورای اســالمی نماینده ملت شــد. پس از آن به شغل معلمی بازگشت 
و از ســمت های اجرایی وی می توان به معاونت پژوهشــی و قائم مقامی 
دانشــگاه آزاد اســالمی، دبیــر شــورای منطقــه دو دانشــگاه آزاد اســالمی، 
کــرد. اســتاد رفیعیان  کتابخانــۀ تبریــز اشــاره  عضویــت در هئیــت امنــای 
پس از عمری خدمت و تالش برای ســازندگی در 11 تیر ماه 1387 در باغ 

رضوان شهر مرند آرمید. 

کرد.  کلی تقسیم بندی  تألیفات و آثار استاد را می توان در چهار بخش 

بخــش اول( ادبّیــات شــامل ادبیــات چیســت؟؛ پرویــن اعتصامــی را بــا 
آرمان هــا و آرزوهایــش بشناســیم؛ تعّهــد در ادبّیــات و معّرفــی شــاعران 
گویــد تربــی از اینجــا برکــن«؛ مقالــۀ  و نویســندگان متعّهــد؛ مقالــۀ »فــردا 
»مفاهیــم عالــی مذهبی، عرفانــی و انســانی در قلمرو ادبّیات فارســی« و 

مقالۀ »یونس اندر دهان ماهی شد«.

بخش دوم( سیاســت و اجتماع شــامل انتظارات مــردم از دکتر مصّدق؛ 
امپراطوران دهات؛ حماســه مقاومت مردم مرند در دوران اشــغال ایران 
توســط بیگانــگان؛ در پیرامــون قطــع رابطه و شــروع اصالحــات داخلی؛ 
درمــان و درد؛ روزنامــۀ قیــام مــاد؛ یادی از مبــارزات مــردم آذربایجان در 
نهضــت مّلی شــدن صنعــت نفت؛ پیشــنهاد عملــی برای بازســازی خانۀ 
سردارد مّلی؛ جایگاه مدیریت اسالمی در نظام اداری؛ آموزش و فرهنگ.

بخش ســوم( یادنامه ها و زندگی نامه ها شــامل اســتاد عالمه محمدتقی 
جعفــری؛ اســتاد عابد؛ حســین خــان باغبــان؛ دکتــر منوچهــر مرتضوی؛ 

سیداسماعیل پیمان؛ علی ابوالفتحی؛ عبداهلل واعظ.

بخــش چهــارم( مقدمــه بر آثــار نویســندگان شــامل تاریخ ادبیــات عرب 
نوشــته اســتاد ترجانــی زاده؛ آناتومــی نوشــته الدن جدیــدی و دیگــران؛ 
کس نوشــته فلکســون ترجمه چکشــیان. )ص  اصــول بیماری هــای تورا

 )141 - 140

معرفی اثر
این یادنامه مشتمل بر پنج بخش است. 

بخــش اّول: ایــن بخــش از یادنامــه شــامل پیشــگفتار مهــدی محقــق، 
ریاســت محتــرم انجمن ترویج زبان و ادب فارســی و مقدمــۀ محمدرضا 
پورمحمدی، ریاســت محترم دانشــگاه تبریز اســت. در ادامه یادداشتی 
درباره یادنامه از محمد طاهری خسروشــاهی نگاشــته شــده و سرانجام 
گفتگــو بــا  روزشــمار زندگــی و آثــار اســتاد - بــه اســتناد پرونــده پرســنلی، 
گردان قدیمی -  خانــواده و مصاحبــه بــا تنی چنــد از یــاران نزدیک و شــا

ج شده است. تدوین و در

گرفته و بــه قلم  کتــاب »دربــارۀ اســتاد« نــام  بخــش دوم: ایــن بخــش از 
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دانشــگاه،  اســتاد  سیاســتمدار،  انقالبــی،  روزنامه نــگار،  نویســنده، 
دولت مــرد، مدیــر، فعــال امــور خیرّیــه و مؤنــس دردمنــدان و محرومــان 
بــودن و ... اینهــا تنهــا مشــتی از خروارهــا فعالیــت اجتماعــی، علمــی و 
کبر  فرهنگی اوست. او همچون استادان خود ملک الشعرای بهار و علی ا
دهخدا از هر دری وارد شده است تا وضع بشر را بهبود بخشد و از آالم او 
که در نقش یک فّعال سیاسی و  که شرایط ایجاب می کرد  بکاهد. آن گاه 
مبارز انقالبی ظاهر می شد. در موقع مقتضی به امور علمی می پرداخت 
کــه جامعــه بــه تجربّیــات مدیریتــی او نیــاز پیــدا می کــرد، بــدون  و آن گاه 
تکّلفات معموِل شخصیت های دانشگاهی آستین هّمت باال می زد و به 
جرگۀ مدیران می پیوست و در تمامی این مراحل از یک چیز غافل نبود 

و آن عبارتست از خدمت به خلق. )ص 48(

ج عمل  کالم آنکه رفیعیان ادبیات را زیســته و با پّلکان علم به بر خالصه 
رســیده بــود. او ادبیــات و هنــر را وســیله ای بــرای رســیدن بــه قّلــۀ رفیع 
انسانیت می دانست و با تمّسک به این وسیله و ابزار ارزشمند معنوی، 

کرد. )ص 53(  گرفت و آن را فتح  هوشمندانه در بلندای این قّله قرار 

گفت: »حکایت نویس مباش، چنان باش  و شــیخ ما - رحمه اهلل علیه - 
کنند«.1  که از تو حکایت 

1. ابوسعید ابوالخیر؛ اسرار التوحید؛ ج 1، ص 187. 

که ایشان از  »آفرین بر بانوان« تألیف خانم دکتر نوش آفرین انصاری است 
کودک مشغول  کتاب  که با عشق در شورای  تجربیات خود و دیگر بانوانی 

کار هستند و فعالیت های متعدد و مؤثر شورا صحبت می کند. به 

گلســتان ســعدی« دارد و  در مقاله بعدی دکتر حســن انوری »نگاهی به 
این اثر ارزشمند ادبی ایران زمین را بررسی می کند.

موازنه بین هنر ســعدی و حافظ و مقایســه بین فکر و شــعر و شــخصیت 
و جهان بینــی این دو شــاعر بزرگ، از دلکش تریــن پژوهش های هنری - 
کمتر به آن  که سخن ســنجان و ادب شناسان قدیم و جدید  ادبی اســت 
پرداخته اند. بدین جهت در این یادنامه سترگ، بهاءالدین خرمشاهی 

گردن حافظ« را بررسی می کند. »حّق سعدی به 

گزارشــی از »نســخه تازه ای از ورزنامه« ارائه  دکتر علی اشــرف صادقی نیز 
کرده است.  داده و عباس ماهیار مفهوم طالع را در شــعر فارســی بررســی 
که در چاپ مجدد  رحمان مشــتاق مهر نیز لغزشــگاه های ویراســتاری را 

کرده است.  آثار ادبی روی می دهد مطالعه 

محمدجعفــر یاحّقی »با بســیار عجایب و نوادر«، سرگذشــت عجیب امیر 
ح و با مقایســه تطبیقی آن با داســتانی از ابن بطوطه،  ســبکتگین را مطر
قصه ای از اســرار التوحید و داســتان ایاز در مصیبت نامه عطار و مثنوی، 
در نهایــت از عجایــب و نــوادر و پیام های اخالقی این داســتان ها ســخن 

می گوید. 

گوشــه ای از زندگــی پربــار اســتاد  در نهایــت نیــز تصاویــر و اســناد روایتگــر 
رفیعیان شده اند. 

سخن پایانی
که »کوتاه ترین  گفته است  کلیتس یکی از نخستین فیلسوفان یونان  هرا
که بسیاری از آدمیان  راه ها به سوی نیکنامی، نیک شدن است«. شگفتا 
بــرای جاودانگــی و مانــدگاری و خوش نامــی راه دوری انتخاب می کنند. 
که طریق ســهل، اّما  عجیب تــر آنکــه نیکنامــان تاریــخ همان ها هســتند 
کرده اند و آن خوب بودن، خوب زیستن  ممتنعی برای نامیرایی انتخاب 

و در نهایت خوب مردن است. )ص 47(

کــه در واقــع  تاریخ ســاز  نــام آور، سرشــناس و  انســان های  ایــن  از  یکــی 
هشــتادوپنج ســال عمــر پربار و برکت خــود را برای ترویــج و تعمیم زبان، 
فرهنگ و تمّدن جهان، ایران زمین محبوب و اســالمی ما وقف و صرف 
نمــود و علیرغــم مواجهــه با رویدادهــای بســیار مخاطره انگیــز و مرگبار و 
طوفان هــای مهیــب و تندبادهــای خطیــر، بــا نیرویــی شکســت ناپذیر و 
اهتمــام و اراده ای راســخ و آهنین توانســت تمام موانــع و تنگناها را یکی 
پــس از دیگــری از پیــش رو بردارد و برای پیشــبرد هــدف و مقصد نهایی 
میهن پرســتانۀ خود، راه را هموار و لحظه ای از ســرعت پیشــرفت و ترّقی 
و رســیدن به ســر منزل مقصود غافل نباشد، شادروان استاد فرزانه دکتر 

اسماعیل رفیعیان بود. )ص 133( 
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مطالعاتــی  فرصــت  از  اســتفاده 
داشــت. تــا ســال 1387 اســتاد 
تمام وقت دانشگاه تهران بود و 
رابطۀ تنگاتنگی با این دانشگاه 
داشــت و 5 فروردیــن 1393 در 

کبد از دنیا رفت.  اثر بیماری 

بــه لحــاظ اخالقــی باســتانی پاریــزی در عداد دانشــمندان خودســاخته 
قــرار می گیرد. دالیــل زیادی این موضوع را تأییــد می کند. عدم چرخش 
خطــوط  از  سیاســی،  و  هویتــی  و  مســلکی  و  صنفــی  گردش هــای  و 
برجســته و پررنــگ زندگــی اوســت. به یقیــن می شــد از او درس آزادی و 
آزادگــی و انســانیت و شــرف آموخــت. در هــر جا بود درســت بــود و بدون 
کــه بود. بــا اینکــه در یکی از  ریــب و ریــا. پیچیدگــی نداشــت. همــان بود 
شــگفت انگیزترین فصول سیاســی ایران زیســت و در پرانحناترین بخش 
کســانی آشنایی یافته بود  تحوالت سیاســی زمانه به تهران آمده بود و با 
که می توانســت از سرســره آنهــا باال برود، مطلقًا به ایــن لحاظ ها در خود 

تغییر و ترتیب ایجاد نکرد. )ص 566( 

کرمــان؟ پاریــز  کســی نمی دانــد در ذهــن باســتانی ایــران اصــل اســت یــا 
کســی به اوضــاع جهــان واقف نباشــد و فقط  گر  کرمــان؟ ا ع اســت یــا  فــر
کرمان دل  کــه  نوشــته های باســتانی پاریــزی را بخوانــد، خیــال می کنــد 

کرمان. ایران است و پاریز دل 

که نثری ســرد و سنگین دارند، بیشتر  کتاب های تاریخی  بر خالف بیشــتر 
نوشــته های تاریخــی باســتانی پاریــزی پــر از داســتان ها و ضرب المثل هــا 
کــه خواندن متــن را برای خواننده آســان تر و  و حکایــات و اشــعاری اســت 
کتاب هــای باســتانی پاریــزی معمــواًل  لذت بخش تــر می کنــد. بــه عــالوه 
پاورقی های بسیار مفصلی دارند که گاهی از خود متن هم مفصل تر است. 

دکتــر باســتانی آثــار متعــددی در حــوزه فرهنــگ و ادب ایــن ســرزمین، 

اشاره
که از  بــه یــاد اســتاد فرزانۀ تاریخ، ادبیــات و فرهنگ معاصر ایــران، هم او 
کرمان بلکــه ایران و جهــان بود.  ســتارگان پرفــروغ علــم و ادِب نــه فقــط 
گرانقــدر و فرهیختــه اندیشــمند اســتاد دکتــر  خ، شــاعر  نویســنده، مــوّر
که عمری بــه اندازه هفت دهه، تاریخ را  محمدابراهیم باســتانی پاریزی 
کشــانید و در دســترس مردمی قرار  گوشــۀ انزوایش بیرون  ِج عاج و از  از بر

که دوستشان داشت.  داد 

کــه از نــام و نشــان وجــودی خویــش بــاال رفــت بــدون اتــکاء و  اســتادی 
که خــودش بود و خــودش ماند.  کمــال  اســتناد بــه دیگــری. آزاده ای بــا 
باســتانی پاریــزی بیــن مورخان تاریــخ معاصر ایــران جایگاه اســطوره ای 
گفت از پرکارترین مورخان ایران است. استاد،  یافت و به جرأت می توان 
تاریــخ ایــران را از دانشــگاه ها، انجمن های علمی و ادبی و از قفســه های 

کرد. کتابخانه ها به میان مردم آورد و همدم مردم 

توابــع  از  پاریــز  مــاه 1304ش در  پاریــزی در ســوم دی  باســتانی  اســتاد 
کرمان متولد شد. وی تا پایان تحصیالت  شهرستان سیرجان در استان 
کــرد و در عین حــال از محضر پدر خود  ششــم ابتدایــی در پاریــز تحصیل 
مرحــوم حــاج آخونــد پاریــزی هم بهــره می َبرد. پــس از پایــان تحصیالت 
ابتدایی و دو سال ترک تحصیل اجباری، در سال 1320 تحصیالت خود 
کرمان ادامه داد و پس از اخذ دیپلم در سال  را در دانشسرای مقدماتی 
1325 بــرای ادامــۀ تحصیــل به تهــران آمد و در ســال 1326 در دانشــگاه 
گرفــت. در ســال 1330 از  تهــران در رشــتۀ تاریــخ تحصیــالت خــود را پــی 
کرمان  غ التحصیل شــد و برای انجام تعهد دبیری به  دانشــگاه تهران فار
کــه در آزمــون دکتــری تاریخ پذیرفته شــد، در  بازگشــت و تــا ســال 1337 
کرمان ماند. او دورۀ دکترای تاریخ را هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارائه 
کرد.  پایان نامــه ای دربارۀ »ابن اثیر«، دانشــنامه دکتــرای خود را دریافت 
کار خود را در دانشگاه تهران از سال 1338 با مدیریت مجله داخلی  وی 
کــرد و در ســال 1349 ســفری به فرانســه برای  دانشــکده ادبیــات شــروع 

یخ شـاعـــر تار

شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی؛ به خواستاری و اشراف حمیده 
باستانی پاریزی؛ تهران: نشر علم، 1394، 640 صفحه. 

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
زینب خداداد شهری 
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ج شده  ابتدا پیشــگفتاری از فرزندان ایشــان و روزشــمار زندگی استاد در
کــه در ادامه بــه صورت  اســت. ســپس بخــش »مقــاالت اهدایی« اســت 

مختصر معرفی از مقاالت ارائه می شود.

»دارالعجزه های شیراز« اثر منصوره اتحادیه دربارۀ تاریخ اجتماعی ایران 
که شامل بررسی مکاتبات خصوصی عبدالحسین  در دوران قاجار است 
ج  مخــار دربــاره  اســنادی  مجموعــه  ویــژه  بــه  اســت،  فرمانفرمــا  میــرزا 
دارالعجزه هــای شــیراز در ســال 1336ق در بحبوحــه جنــگ جهانی اول 
که روایتگــر قطحی و تدابیــر حکومت در  کــم فارس بــود  کــه فرمانفرمــا حا
ایــن دوره اســت. »کتابشناســی اســتاد محمدابراهیم باســتانی پاریزی« 
ح حال  توســط حمیده اســدی و راحله آزادی نگاشــته شده اســت. »شر
کرمانی« نیز توســط محمدحســین اســالم پناه تألیف  شــیخ احمد ادیب 
شــده اســت. »احتمالی در معنی مثل شــاهنامه آخرش خوش است« را 

کرده است.  دکتر محمود امیدساالر بررسی 

ح حال  محمــد برکــت در مقالــه ای بــا عنوان »دوســتداران وطن« به شــر
که  و آثــار صوفــی صاحب می پــردازد. صوفی صاحب فــردی هندی بوده 
کن شــیراز  ج و ســا بــه دلیــل فعالیــت سیاســی علیــه انگلیــس از هند خار
گزارشاتی از علی اصغر حکمت، رئیس االطباء،  که در این مقاله  می شود 
مرحوم آدمیت و شــیخ عبدالرســول نّیر شیرازی درباره اثر صوفی صاحب 

با عنوان »دوستداران وطن« نگاشته شده است.

کرمان« شــرحی دربارۀ  ناصرالدین پروین »در جســتجوی پیوندهایی با 
کرمان و  کم، دیگری نایب الحکومــۀ ایالت  کــه یکی حا ســه نیای خویش 
ح  ســومی ســناتور انتصابی آن اســتان بوده اســت می دهد. ترجمه و شر
متن تمثیلی »داروی خرسندی« از زبان پهلوی توسط محمود جعفری 
دهقــی ارائــه شــده اســت. محمدرضــا خالصــی نیــز »حماســه مویــه ای 
کرمانیــان و شــیرازیان در ســوگ لطفعلی خان زند ســاخته و  کــه  مانــا« را 
پرداخته انــد را بــه بررســی و پردازش نشســته اســت. محمــود دقاقی نیز 
کرمان و اهــدای نســخه های خطی و  کتابخانــۀ دانشــگاه  رونــِد ســاخت 
کرده است. هاشم رجب زاده  در  کتابخانه را بررسی  چاپ سنگی به این 
کویر در ســفرنامه های ژاپنــی« را برای خواننده خود  مقالــه اش »کرمان و 

کرده است.  ترسیم 

»بازتــاب هویــت اجتماعــی و فرهنگــی زنــان بختیــاری در ســفرنامه های 
ج بررســی  خارجیــان دوره قاجــار« بــه قلــم حســن زندیــه و مرضیــه خــور
که جایش همیشه خالی  شــده است. توفیق ســبحانی در مقاله »مردی 
خواهد ماند« به بررســی مقاله اســتاد باســتانی با عنوان شــخصیت های 
کمتر به آن پرداخته  که  تاریخی در مثنوی معنوی پرداخته؛ زمینه هایی 
شــده اســت. »سیر موسیقی پژوهی در آثار دکتر باســتانی پاریزی« عنوان 
که مهدی ستایشگر نگاشته است. »تاریخ نگاری محلی  مقاله ای اســت 
کرمان  کتاب صحیفه االرشاد در تاریخ محلی  در ایران« با نگاهی ویژه به 

کتاب های اســتاد  گذاشــته اســت. فهرســت  کرمــان بــه یــادگار  از جملــه 
باســتانی )به ترتیب تاریخ انتشــار در هر بخش( را می توان در ســه بخش 

ح است:  که عناوین آثار وی به این شر کرد  کلی دسته بندی 

کرمان،  کرمــان: پیغمبــر دزدان، نشــریه فرهنــگ  الــف( آثــار مربــوط بــه 
کرمان )تصحیح  کرمان، دوره مجله هفتواد، تاریخ  راهنمای آثار تاریخی 
کرمان، سلجوقیان و غز در  و تحشیه تاریخ وزیری(، منابع و مآخذ تاریخ 
کرمان )تصحیح و تحشیه جغرافی  کرمان، جغرافیای  کرمان، فرماندهان 
گنجعلی خــان، وادی هفــت واد، تاریــخ شــاهی قراختائیــان،  وزیــری(، 

کرمان و صحیفه االرشاد. تذکرۀ صفویه 

آســیای  هفت قلعــه،  خاتــون  ثمانیــه(:  )ســبعه  هفتــی  مجموعــه  ب( 
کوچه هفت پیچ، زیر این  هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، 

هفت آسمان، سنگ هفت قلم و هشت الهفت.

کــوروش  کتــب: یادبــود مــن )مجموعــه شــعر(، ذوالقرنیــن یــا  ج( ســایر 
کبیــر )ترجمــه(، یاد و یادبــود )مجموعه شــعر(، محیط سیاســی و زندگی 
مشــیرالدوله، اصول حکومت آتن، تالش آزادی )برنده جایزه یونســکو(، 
یعقــوب لیــث، شــاه منصــور، سیاســت و اقتصــاد عصــر صفــوی، اخبــار 
ایــران از ابــن اثیــر )ترجمــه الکامــل(، از پاریز تــا پاریس، شــاهنامه آخرش 
کویر، تن آدمی شریف اســت، جامع المقدمات،  خوش اســت، حماســه 
گوشــه  کاله  کهنــه،  فرمانفرمــای عالــم، از ســیر تــا پیــاز، مــار در بتکــده 
نوشــین روان، حضورستان، هزارستان، ماه و خورشید فلک، سایه های 
کاخ ســبز، پیر سبزپوشــان، آفتابه زرین فرشــتگان، نوح  کنگره، بازیگران 
هزار طوفان، در شــهر نی ســواران، شــمعی در طوفان، خودمشــت مالی، 
گــدار تاریخ،  گــذار زن از  محبــوب ســیاه و طوطــی ســبز، درخت جواهــر، 
کوزه تمدن، پوست پلنگ، حصیرستان، بارگاه خانقاه، هواخوری  کاسه 

گرگ پاالن دیده.  گوهر شب چراغ و  در باغ با 

معرفی اثر
کدکنی از  کتــاب برگرفتــه از تعریف دکتــر محمدرضا شــفیعی  عنــوان ایــن 
که لقب »شــاعر تاریخ« و »صیاد لحظه ها«  اســتاد باستانی پاریزی است 

را به وی داده است. 

ایــن اثــر بــه خواســتاری و اشــراف دو فرزنــد اســتاد - حمیــد و حمیــده 
باســتانی پاریزی - توسط نشــر علم در اولین سالگرد فوت استاد پاریزی 
منتشــر شــده اســت. به دلیل جاماندن برخی از مقاالت ارسالی از جمع 
کتــاب، بــه شــرط  مقــاالت چاپ شــده و محدودیــت بــرای انتشــار یــک 

کتاب نیز منتشر خواهد شد.  دریافت مقاالت دیگر جلد دوم 

کتاب شــاعر تاریخ در دو بخش »یادنامه« و »مقاالت اهدایِی« اســتادان 
و نویســندگان تدوین شــده اســت. این اثــر پنجاه مقالــه را در خود جای 
کــه 26 مقالــه تحقیقــی )23 مقالــه بــه زبان فارســی و ســه مقاله به  داده 

زبان انگلیسی( و سایر مقاالت مربوط به بخش یادنامۀ استاد هستند.
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که این اســتعداد را داشــت. او افسانه  باســتانی از جمله مورخانی اســت 
که هر یک از دیگــری تفکیک ناپذیر  و واقعّیــت را چنــان در هــم می آمیزد 

می نماید، چنان که داستان های اساطیری چنین اند. )ص 489( 

گزارش وقایع و واقعیت ها عبارات خشِک  در آثار تاریخی باســتانی پاریزی 
که  اخبــاری نیســت و با حواشــی و اشــارات و زیرنویس هایی همراه اســت 
گفتنی های او در همان حواشــی و اشــارات و زیرنویس ها می آید و دربارۀ  نا
کتاب هایــم را برای  کــه من  آنهــا طنز شــفاهی خــود او هم این بوده اســت 
کــه آن عبارات  کم نیســتند خوانندگانی  همــان زیرنویس ها می نویســم! و 
کار او را فقــط بذله گویــی و شــیرین زبانی می پندارند.  پرمعنــا و آن ظرافــت 
کتاب او را  که شمار بیشتری از خوانندگان حتی با این نظر  برای او همین 
که همان  بخوانند، باز بیرون از رهگذار تاریخ و دور از هدف او نیست؛ چرا 
کــه آنچــه می خواننــد با تاریخ خشــک  خواننــدگان دســت کم می فهمنــد 
اخبــاری کالس هــای مدرســه فرق دارد و بیان شــیرین و طنزآمیــز او آنها را 
هم به تأمل وا می دارد. نقطۀ تمایز دیگر این است که تاریخ برای باستانی 
گزارش فتح و ظفر سرداران و پادشاهان و شرح خونریزی مهاجهان  فقط 
که آنچه در درس تاریخ مدرســه  ها  تــرک و تاتــار و عرب نیســت. او می بیند 
کــه آنها را به  نادیــده مانــده، مــردم یک ســرزمین اند و اصالت هایی اســت 
صورت یک قوم و یک ملت درمی آورد. تاریِخ درست و جامع یک سرزمین 
را با شــناخت مردم آن ســرزمین می توان نوشت و به بیانی روشن تر تاریخ 

باید جامعه شناسی تاریخی یک سرزمین باشد. )ص 464( 

که دویست سال بر بستانی  از بایزید بسطامی سخنی به یاد مانده است 
کســی احوال  گر  ُگلی بشــُکفد )تذکــرۀ االولیاء، عطار(. ا بگــذرد تــا چون ما 
که او هرگز چنین خودبینی و غروری  بایزید را درســت بشناســد، می داند 
گفتۀ او باشد، از ســر طنز بر زبان او آمده  گر  نداشــته اســت و این ســخن ا
که  گویای واقعیتی شده است  است، اما در این روزگار ما این طنز بایزید 
گر دویست سال هم بگذرد، ما شاید نتوانیم بار دیگر بزرگانی  به راســتی ا
گــوی او  کــه امــروز دریغا بپروریــم چــون محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی 

هستیم. )ص 459( 

توسط منصور صفت گل بررسی شده است.

گــردون«  اردالن طاهــری در مقالــه اش بــا عنــوان »میــان مــاه مــن تــا ماه 
بــه بررســی تفــاوت میــان فلســفه و حکمــت پرداختــه اســت. موســوی 
بجنــوردی نیز »حقوق متقابل مردم و حکومت اســالمی را از دیدگاه امام 
کرده اســت. احمد مهــدوی دامغانــی در مقاله خود با  علــی )ع(« بررســی 
عنوان »گزیده ای از قصیدۀ سیدمرتضی رضی« ضمن مقدمه ای شیوا به 
ستایش استاد باستانی پرداخته است. »فراخ نگری و انگیزه پروری استاد 
کالج سلطنتی دانشگاه لندن بررسی  کهن، استاد  گوئل  باستانی« توسط 

که در شرح آن در این مقال نمی گنجد.  شده است و مقاالت دیگری 

در بخــش یادنامــه نیــز مقاالتــی از آقایــان آل ابراهیم، اجتهــادی، احرار، 
اقتــداری،  اشــراقی،  ندوشــن،  اســالمی  اســتعالمی،  برومنــد،  ادیــب 
بنی احمــد، تکمیــل همایــون، تمنــا، تنهاتــن، جعفری دهقــی، دعایی، 
گالبزاده، متینی،  کمالی سروستانی،  رجبعلی پور، زریاب خویی، فیضی، 
گرانقدر  مهــرداد، نیســاری و نیکپــور و خانم شــیرین بیانــی به یاد اســتاد 

نگاشته شده است. 

سخن پایانی
»تاریــخ« چــون »عشــق« نامرادی دارد و مــراد. وصــل دارد و هجر. نیش 
که هر تاریخ دان طی روزگاران  گونه  دارد و نوش و غم دارد و شادی. به آن 
دراز، بــه زبانــی ایــن فــراز و نشــیب ها و ایــن اوج و حضیض هــا را توصیف 
نموده اســت. انســان ها خود تاریخ سازند و تاریخ نیز ســازنده انسان ها. 
خ صادق  که یک مــور ایــن دو از یکدیگــر تفکیــک ناپذیرنــد. مهــم اســت 
گذشــته و تجربه ها را  کــه  ح ماجرا دهــد، این گونه  از آمیــزش ایــن دو شــر
ترســیم نمایــد تــا آیندگان ایــن تجربه ها را فــرا راه خود قرار دهنــد. از آنها 
گیرنــد و زندگــی بهتــر، ســنجیده تر و شایســته تری بــرای خویــش  عبــرت 
ترتیــب دهنــد. تبییــن درســت و روشــن ماجراهــا از راز و رمزهــا و دانــش 
که نزد هر فرد  کیزه می باشــد و آن هنری اســت  تاریخ نویســی صحیح و پا
یافت نمی شــود. استعداد، پشتکار و علم خاص خود را می طلبد. استاد 
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ایــن بزرگــواران  خلــق  هســتند. 
اصالــت  دارای  و  عالقــه  مــورد 
آســتان  هســتند.  ارزش   و 
مهم تریــن  از  یکــی  امامــزادگان 
نهادهــای معنوی و فرهنگی در 

کشورهای اسالمی است.3

چشــم  بــه  زیارتگاه هایــی  و  مقابــر  اســالمی،  کشــورهای  جای جــای  در 
می خورد، اما نکته بســیار مهم در این رابطه توجه و مطالعه ویژه نســب 
کتــب و آثاری از  آنــان اســت. برای شــناخت ایــن زیارتگاه ها نیــاز به تهیه 

که با علم نسب شناسی آشنایی دارند.  جانب افرادی است 

گروه و ملتی  که به  علم نســب )تبارشناســی( یکی از علوم و فنونی اســت 
خــاص و یــا به مــکان و زمان معینــی اختصاص نــدارد، بلکه زاییــدۀ نیاز 
که برای پشــتیبانی و مقابله  همه انســان ها در تمامی ادوار تاریخ اســت 
کامل بــه قوم، قبیله، عشــیره و فامیل به وجود  ع بقا و وابســتگی  بــا تناز
آمده است. واژه نسب در لغت، مفرد أنساب و به معنای نزدیکان است. 
برخی مفهوم نســب را در انتســاب بــه پدران، شــهرها، حرفه ها و صنایع 
دانسته اند و برخی مفهوم نسب را فقط در انتساب به پدران می دانند. 

اعــراب در زمــان جاهلیت به انســاب خویش اهمیت بســیاری می دانند 
و در حفظ، حراســت و نگهداری نســب خویش می کوشــیدند؛ زیرا بدین 
کندگی نســب خــود جلوگیــری می کردند و تمام افــراد قبیله  وســیله از پرا
گــرد هــم می آوردنــد و پشــتیبان همدیگــر بودنــد. در اســالم  و عشــیره را 
نسب شناســی برای شناخت و آشنایی قبایل با یکدیگر است، نه افتخار 

3. نظام زاده، محمدعلی؛ »جایگاه امامزادگان در ایران و لزوم احیای مسأله نقابت«؛ وقف، میراث 
یدان، 1384، شماره 52، ص 12-6. جاو

مقدمه
زیارت یکی از مناسک مذهبی رایج میان مسلمانان است و به شیعیان 
اختصــاص نــدارد، اما معتقــدان به این مذهب، به پیــروی از ائمه اطهار 
)ع( بــه آن بســیار اهمیــت می دهند و همواره شــیعیان را بــه زیارت رفتن 
کرده اند. برای نمونه شیخ عبداهلل مامقانی )رحمه اهلل( )متوفای  تشویق 
1351ق( نوشــته اســت: »زیــارت از عبــادات مطلوبــه در شــریعت مطهر و 
ســنن مؤکده اســت«.1 زیارت منحصــر به زیارت پیامبــر )ص( و اهل بیت 
)ع( نیســت و نه تنها زیارت فرزندان و اصحاب ائمه )ع( در بین شــیعیان 

رواج دارد، بلکه زیارت هر مؤمن صالح مستحب است. 

در عرف تشــیع مــراد از امامزاده، فرزندان یا فرزنــدزادگان ائمه اطهار )ع( 
اســت و اصطالحــًا از بــاب ذکر حال و ارادۀ محل، بــه مدفن و مزار متبرکه 

آنان و بزرگان سادات نیز اطالق می گردد.2 

بســیاری از امامزادگان با مرگ طبیعی از دار دنیا نرفتند، بلکه به دســت 
اشــقیای زمانه به درجه رفیع شــهادت رســیدند و احترام ما به ســاحت 
مقدس ائمه معصومین و همچنین امامزادگان عالوه بر شــرف انتســاب 
گرامی اســالم، بــه دلیــل ســرمایه های عظیم فکــری و تربیتی  بــه پیامبــر 
که در وجود این بزرگواران است. بســیاری از امامزادگان، عالمانی  اســت 
بــزرگ، مفســران قرآن، عارفــان عظیم الشــأن و عابــدان و زاهدانی بودند 
کــه مورد عالقه مــردم بودند و پایگاه عظیم مردمی داشــتند. امامزادگان 
که در  کانون هــای عظیــم معنــوی و فرهنگــی هســتند و همــان نقشــی را 
زمــان حیــات ایفــا می کردند، بعــد از زمان حیــات نیز مشــعل دار هدایت 

گرد آمدن«؛ زمانه، 1392، شماره 31 - 32، ص  یارتگاه ها محلی برای  1. طاوســی مسرور، ســعید؛ »ز
.79 - 78

یخی و  کبــر؛ »وجــه تســمیه نــام و شــهرت امامــزادگان بــا نگاهی بــه منابــع تار 2. نــاری ابیانــه، علــی ا
یدان، 1384، شــماره 52، ص 133- جغرافیایی بقای متبرکه اســتان تهران«؛ وقف، میراث جاو

.158

مـــزارات

مزارات: فرزندان بالفصل ائمه در عراق؛ فقیه بحرالعلوم، محمدمهدی؛ قم: مجمع ذخائر 
اسالمی با همکاری موسسه آل البیت )ع( إلحیاء التراث؛ 1393، 264 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
نیره خداداد شهری
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این اثر است.

نخســتین همایــش بین المللــی میــراث مشــترک ایــران و عــراق،8 بهانــه 
انتشار این اثر بوده است. 

کهــن بین النهریــن از تمدن های  ســرزمین عــراق خاســتگاه تمدن هــای 
مهــم باســتانی بشــر از اهمیــت ویــژه ای در تاریــخ برخــوردار بوده اســت. 
این ســرزمین پس از اســالم مدتی در زمان خالفت امام علی )ع( و پس از 
ایشــان در دوره خلفای عباســی، ســال ها به مرکز خالفت پهناور اسالمی 
کــز  تبدیــل شــد و ایــن مســئله عاملــی بــرای شــکل گیری تعــدادی از مرا
کوفــه، بصره، واســط و بغداد  مهــم علمــی و فرهنگی جهان اســالم نظیر 
کوفه به عنــوان مرکز خالفت  گردید. بی تردیــد انتخاب  در ایــن ســرزمین 
ک ســپردن  از ســوی امیــر مومنان )ع( و حضور امامان شــیعه )ع( و به خا
ایشــان در این ســرزمین و نیز قیام های شیعیان و سادات علوی، عوامل 
کز مهم تشیع بوده است.  تأثیرگذاری در تبدیل شدن عراق به یکی از مرا

بدین ترتیب وجود مســاجد متبرکه و عتبات عالیات شــیعه و مقام های 
ائمــه )ع( و قبــور و زیارتگاه هــای بســیاری از ســادات و امامــزادگان و نیــز 
علمــای بزرگ شــیعه و حتی ائمه مذاهب اهل ســنت، نظیــر ابوحنفیه و 
ک عراق آن  گیالنــی در خا صوفیــان بــزرگ جهان اســالم، نظیر عبدالقادر 
گردشــگری دینی مســلمانان از سرتاســر جهان  را به یکی از مقاصد مهم 
کرده اســت و همین مســئله لزوم پژوهش در این موضوع  اســالم تبدیل 

را تبیین می کند. 

کنــون دربــارۀ تاریخچه عتبات  که تا  بــا وجــود حجم نســبتًا باالی آثــاری 
عالیــات و زیارتگاه هــای عــراق یــا مــزارات برخی شــهرهای آن بــه نگارش 
که دربرگیرنده بیشترین تعداد  درآمده است، هنوز اثر پژوهشی یا تألیفی 
ک عراق باشــد منتشــر نشــده است. هدف  از زیارتگاه های موجود در خا
کمبــود و پاســخگویی به نیاز  کتــاب حاضــر برطرف کــردن این  از نــگارش 

موجود در این زمینه بوده است. 

کــه به فرزندان  در این پژوهش تالش شــده اســت تــا همه زیارتگاه هایی 
کشــور عــراق تعلــق دارد و در منابع در دســترس به  بالفصــل ائمــه )ع( در 
ح  آنها اشــاره شــده است بررسی شود. در بررســی هر زیارتگاه، آدرس، شر
حال صاحب زیارتگاه، بررسی اعتبار و سند زیارتگاه، تاریخچه و توصیف 
گروه هــای تکفیری و  کــه  گفتنــی اســت  معمــاری آن بیــان شــده اســت. 
کتــاب را تخریــب  تروریســتی برخــی زیارتگاه هــای معرفــی شــده در ایــن 

کرده اند.

که از فرزندان بالفصل ائمه هســتند و مدفن  کتــاب 58 امامزاده  در ایــن 
کشــور عراق هســت معرفی شــده اند. مطالب تا حد امکان  ک  آنان در خا
کتاب دارای متنی روان است و در  به صورت مختصر و مفید بیان شده و 
کتاب  چینش متن از نظم الفبایی نام امامزادگان اســتفاده شــده است. 

8.  http://www.iraniraqheritage.com.

که در جاهلیت مرسوم و رایج بوده است. 

از همان آغاز مســلمانان و دانشــمندان اســالمی به این رشــته به صورت 
یــک علــم می نگریســته اند و بــرای آن قوانیــن و مقرراتــی وضــع و تدوین 
کرده انــد، امــا برخــی آن را شــاخه ای از علــم تاریــخ دانســته اند و برای آن 
که این علم در  اهمیت خاص تاریخی قائل شده اند، ولی غیر از اهمیتی 

تاریخ دارد، در علم حدیث نیز بسیار مهم است.4 

ســخن  آن  تحقیــق  روش هــای  و  مــردم  نســب  تعییــن  از  انســاب  علــم 
می گوید و هدف آن، پیشــگیری از خطا در تعیین نســب اشخاص است. 
که در فرهنگ  نسب شناسی بیشترین رابطه را با زندگی نامه نویسی دارد 
ح حال موسوم است. شاید بتوان نسب شناسی  اسالمی به تراجم یا شر

را از شاخه های زیر مجموعه تراجم دانست.5

که مــزارات فرزندان بالفصل  کتابــی را داریم  در ایــن مجــال قصــد معرفی 
کــرده و در ایــن راســتا بــه نسب شناســی آن  ائمــه در عــراق را شناســایی 
بزرگواران و صحت اخبار در مورد آنان توجه خاصی مبذول داشته است. 

کتاب  معرفی 
محمدمهــدی فقیــه بحرالعلــوم، متولد 1351 در آســتانه اشــرفیه اســت. 
وی تحصیــل خــود در علــوم حــوزوی را در ســال 1368 از حــوزه علمیــه 
آســتانه اشــرفیه شــروع و در حوزه های علمیه رشت و مشــهد ادامه داد. 
از ســال 1373 رســما تحقیقــات خود در زمینه بقاع متبرکــه را آغاز نمود. 
که از سوى مسجد مقّدس  »تاریخ قم و زندگانی امامزادگان داخل شهر« 
گرفت، اولین  جمکران به چاپ رسید و مورد استقبال علماء و فقهاء قرار 
اثر وی در این زمینه بود. تخّصص ایشان در علم رجال و انساب و تاریخ 
ح حال آنان است. وی در سال 1386 موفق به دریافت  امامزادگان و شر
مدرک دکترا در رشته رجال و انساب از شوراى عالی مدیریت حوزه شد. 
فقیــه بحرالعلومی مســئول و مؤســس دایرة المعــارف بقــاع متبرکه، دبیر 
گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت است.  اجرایی دانشنامه حج و مدیر 
آثــار دیگــر مؤلف در ایــن موضوع عبارت اســت از: امامــزادگان ری، تذکره 
کرمان،  بی بی شهربانو، تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری، مزارات 
کردستان، مزارات  هزار مزار ایران، مزارات تهران، مزارات قزوین، مزارات 
شــمیرانات، مــزارات طبرســتان، مــزارات اســتان البــرز، مــزارت ورامیــن، 

مزارات فاروج و ... است.6 

کتاب ناشر  مجمع ذخائر اســالمی،7 با تجربه 38 ســاله در تحقیق و نشــر 

یدان، 1384، شماره 52،  4. مرعشی نجفی، سیدمحمود؛ »علم نسب شناسی«؛ وقف، میراث جاو
ص 46-27. 

یخ اســام، 1382، شــماره 13، ص  5. نجفــی، محمدجــواد؛ »نسب شناســی در دوره اســامی«؛ تار
 .44-5

6. فقیه بحرالعلوم، محمدمهدی؛ »فعالیت های علمی و پژوهشی حجه االسام دکتر محمدمهدی 
فقیه محمدی جالی بحرالعلوم«؛ برگرفته از سایت مزارات ایران و جهان اسام:

http://shrines.blog.ir

7.  www.mzi.ir. 
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سلطان علی/ بغداد. 20

شریفه دختر امام حسن )ع(/ حله. 21

طاهر فرزند امام زین العابدین )ع(/ بغداد. 22

کاظم )ع(/ شطره. 23 عباس ابوکله فرزند امام موسی 

عبداهلل باهر فرزند امام سجاد )ع(/ موصل. 24

کربال. 25 کاظم )ع(/ غماس -  عبداهلل فرزند امام موسی 

عبداهلل فرزند امام هادی )ع(/ بعقوبه. 26

عبیداهلل فرزند امام علی )ع(/ عزیر. 27

علی فرزند امام هادی )ع(/ موصل. 28

عمر اشرف فرزند امام زین العابدین )ع(/ ناصریه. 29

عمران بن علی )ع(/ حله - نجف. 30

عون و عبداهلل فرزندان امام هادی )ع(/ دیالی. 31

فاطمه دختر امام حسین )ع(/ موصل. 32

کاظمین. 33 کاظم )ع(/  فرزندان امام موسی 

قاسم فرزند امام حسن )ع(/ مسیب. 34

کاظم )ع(/ حله. 35 قاسم فرزند امام موسی 

محسن پسر امام حسین )ع(/ موصل. 36

کوفه. 37 محمداصغر فرزند امام زین العابدین )ع(/ 

کاظم )ع(/ دیالی. 38 محمداصغر فرزند امام موسی 

محمد حنفیه فرزند امام علی )ع(. 39

کاظم )ع(/ سامرا. 40 محمدعابد فرزند امام موسی 

کاظم )ع(/ دیالی. 41 محمد فرزند امام موسی 

محمد فرزند امام هادی )ع(/ سامرا. 42

معد فرزند امام هادی )ع(/ واسط. 43

کرکوک. 44 کاظم )ع(/  هادی فرزند امام موسی 

کاظم )ع(/ حله. 45 هارون فرزند امام موسی 

هدیه دختر امام حسن عسکری )ع(/ محاویل. 46

یحیی فرزند امام علی )ع(/ حله . 47

از محتوای روزآمدی برخوردار اســت و نویســنده برای نگارش آن از 245 
کتــاب فارســی، عالوه بر دانــش و اطالعات خــود بهره  کتــاب عربــی و 53 
ج شده است.  کتاب در گرفته و 39 تصویر از قبور امامزادگان در انتهای 

کافی  در ایــن اثر نســب امامزادگان بررســی شــده و نویســنده با ذکــر ادله 
کتاب برای عالقمندان به علم  در ایــن موارد بحث می کنــد. مطالعه این 
که قصد ســفر به عراق و آشــنایی با زیارتگاه های  نسب شناســی و افرادی 

کشور را دارند توصیه می شود.  آن 

کتاب ذکــر احوال شــان رفته و با  کــه در ایــن  نــام تعــدادی از امامــزادگان 
مزارات آنان آشنا می شویم عبارت است از: 

آمنه، رقیه و زهرا دختران امام حسن )ع(/ نجف. 1

ابراهیم فرزند امام حسن )ع(/ سماوه. 2

ابراهیم فرزند امام جعفر صادق )ع(/ موصل. 3

کاظم )ع(/ حله. 4 ابراهیم فرزند امام موسی 

کاظم )ع(/ دیالی - ســماوه - طوزخورماتو . 5 احمــد فرزند امام موســی 
کربال  -

کاظم )ع(/ دیالی. 6 اخرس فرزند امام موسی 

کاظم )ع(/ عوجه. 7 اسحاق فرزند امام موسی 

کربال - بغداد . 8 کاظم )ع(/  اسماعیل فرزند امام موسی 

ام کلثوم دختر امام علی )ع(/ موصل. 9

بکر بن علی )ع(/ حله. 10

کذاب فرزند امام هادی )ع(/ سامرا. 11 جعفر 

حامد و محمود فرزندان امام حسن مجتبی )ع(/ موصل. 12

حسین فرزند امام هادی )ع(/ سامرا. 13

حکیمه دختر امام جواد )ع(/ سامرا. 14

حمزه فرزند امام علی )ع(/ موصل. 15

کوفه. 16 خدیجه دختر امام علی )ع(/ 

رقیه و ام کلثوم دختران امام حسن )ع(/ موصل. 17

زید فرزند امام زین العابدین )ع(/ حله - موصل. 18

کاظم )ع(. 19 زید فرزند امام موسی 
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می شود یا عناصر مختلف نام او 
گاه به تفصیــل  گاه به اختصــار و 
کتــاب نقش  بــر صفحــه عنــوان 
می بندد. بنابرایــن چاره ای جز 
که یک شکل ثابت  این نیســت 

کار  از نام نویسنده برگزیده شود و همواره همان نام برای ثبت آثارش به 
رود و از نام های دیگر به نام برگزیده ارجاع داده شود.

فهرســت مســتند اســامی مشــاهیر و مؤلفان اثری بسیار ســودمند است 
که نام های  کــه بــه جامعه علمی ارائه شــد، اما همواره جای خالــی اثری 
گرد هم آورده باشد خالی بود. در  مســتعار نویســندگان و شاعران را یکجا 
گر ذکری  سال های پیش قدمی درخور برای این مهم برداشته نشده و ا
گذرا  کتابی یــا صفحه ای در ضمن مقاله ای و یا اشــاراتی  رفتــه، فصلــی از 
بوده است. آقای عباس مافی در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، اثری 
با عنوان »نام های مســتعار نویســندگان و شــاعران معاصر ایران« تهیه و 

که در این مجال به معرفی این اثر می پردازیم.  کرده است  منتشر 

معرفی اثر
کشــور  گــردآوری اســامی شــعرا و نویســندگان  نویســنده، در ایــن اثــر بــه 
کــه شــامل صدهــا تخّلص شــعرا و نــام مســتعار از نویســندگان  پرداختــه 
فرهنــگ و ادب معاصــر ایــران همراه با اســامی آنــان در دو بخش تنظیم 

شده است.

بخــش نخســت بــه »نام هــای مســتعار« اختصــاص یافته اســت. در این 
بخش فهرســتی از نام های مســتعار نویســندگان و شــاعران معاصر ایران 
گردآوری و به ترتیب الفبای اســم مســتعار تنظیم شــده اســت. در زیر هر 
اسم مستعار، نام و نام خانوادگی صاحب آن به همراه سال تولد و وفات 

کاربرد و ماخذ مورد استفاده آن ذکر شده است. و محل 

برای نمونه

اشاره
که برخی افراد به جای نام اصلی و رســمی خود  نام مســتعار نامی اســت 
کار می برنــد. بعضی از نویســندگان تمام یا بخشــی از آثار خود را با نام  بــه 
گاه نام  مستعار منتشر می کنند. نام مستعار را بسته به شغل صاحب آن 
قلمــی )بــرای نویســندگان( یا نــام هنــری )بــرای هنرمنــدان و بازیگــران( 

یا تخلص )برای شاعران( نیز می گویند.1

کلی در تمدن های شــرقی، بــه نام و عنــوان آثار  گذشــتگان مــا و بــه طــور 
ج می گذاشــتند. از این رو وقتی به تدوین و  بیش از خالق و صاحب اثر ار
کتاب ها  کتابشناســی می پرداختند، آن را بیشــتر بر حسب عنوان  تألیف 
مرتــب می کردند. بنــا بر برخی اقوال، مبنــای قرارگرفتن مؤلف در مدخل 
کتابشناســی ها، برگرفته از تمدن یونانی اســت،2 اما  اصلی فهرســت ها و 
کتابشناســی ها  بــه هــر حال امروز خالــق اثر را بر خود اثر مقدم می دارند و 
و فهرســت ها را اغلب بر حسب نام مؤلفان تنظیم می کنند. بدین لحاظ 
مستندســازی یکــی از اجــزای فهرست نویســی اســت و تدوین فهرســتی 
کار  نــام مؤلفــان و مصنفــان در ســال های اخیــر در دســتور  از  مســتند 
کتابــداران و فهرستنویســان بــوده اســت. بــه دنبــال چنین اندیشــه ای، 
کتابخانه ملی  »فهرســت مســتند اســامی مشــاهیر و مؤلفــان«3 با همــت 

گردید.  کتابداران تهیه و منتشر  جمهوری اسالمی ایران و تعدادی از 

ضــروری اســت بــرای ذخیــره و ضبــط نــام صاحبــان آثــار در پایگاه هــای 
گردد تا دسترسی  مختلف، برای هر نویسنده، نامی واحد و ثابت انتخاب 
مراجعه کننده به آثار او به آسانی میسر گردد. حال آنکه ضبط نام نویسنده 
که نویسنده ای برای  همواره یکســان نیست؛ چه بسیار اسامی مســتعار 
گون مشهور  گونا که به نام های  خود برمی گزیند و یا چه بسا نویسنده ای 

یکی پدیا، مدخل نام مستعار.  1. و
2. تیلــور، آرلیــن جــی؛ ســازماندهی اطاعــات؛ ترجمه محمدحســین دیانــی؛ ویرایش دوم، مشــهد: 

کتابخانه رایانه ای، 1390، ص 57. 
یایی و مرضیه   3. مولوی ، فرشــته؛ فهرســت  مســتند اســامی  مشــاهیر و مؤلفان؛ با همکاری  شــهره  در

کتابخانه  ملی  جمهوری  اسامی  ایران، 1376   .  هدایت؛ ویراست دوم. تهران : 

نام های مستعار نویسندگان و 
شاعران معاصر ایران

نام های مستعار نویسندگان و شاعران معاصر ایران؛ مافی، عباس؛ ویرایش 2. تهران: 
 مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی )مرکز پژوهش های ایرانی و اسالمی(، 1393،

 460 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
نیره خداداد شهری 
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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

احساسات من و زبان دل و جانم بوده و هستند. 

مســتعار،  »نــام  اســت:  شــده  تعریــف  این گونــه  مســتعار  نــام  چنــد  هــر 
عنــوان جایگزیــن و موقتــی اســت جهــت مخفی ســاختن نــام حقیقی یا 
که مورد اســتفاده افراد قرار  آشکارســاختن یک هویت مســتقل یا هر دو، 
که افــراد مختلف انگیزه هــای متفاوتی  گفته پیداســت  می گیــرد«،5 اما نا
و متعــددی بــرای انتخــاب نام مســتعار دارنــد. نویســنده در مقدمه این 

کرده است.  کتاب انگیزه افراد را جهت انتخاب نام مستعار تشریح 

گاهــی از نام های  کم شــماری دارند  که هیــأت تحریریه  صاحبــان جرایــد 
که در  کنند  مســتعار متعددی اســتفاده می کنند تا به خوانندگان تلقین 

آن نشریه افراد متعددی به فعالیت اشتغال دارند.

نویســندگان و شــاعرانی بی اعتنا به شهرت و آوازۀ خویش، تنها به سبب 
که خالف اندیشــه و پنــدار خود می دانســتند به  مبــارزه و ســتیز بــا آنچــه 

انتشار آثاری با نام دیگر می کردند.

از  گروهــی  بــود.  نیــز  بی نــام و نشــان نوشــتن حربــۀ دیگــر نویســندگان 
نویســندگان و شــاعران چــون عرصــۀ جامعــه را بــرای عرضــۀ نوشــته ها و 
کوشش های فکری خود را با تعقیب و سانسور  ســروده های خود تنگ و 
دســتگاه های مربــوط بــه حکومت مواجــه می بینند، به دنبــال محملی 
می گردنــد تــا افکار و اندیشــه های خــود را بــه طریقی بــه مخاطبان خود 

رسانند. 

که به  گروه های سیاســی و مســلکی  عامــل تــرس از تکفیر و عصبیت بین 
لحاظ عقیده و نوع اندیشــه در حال تعارض و تقابل هســتند نیز موجب 
می شــود تــا مطالب و عقاید طرفین برای متقاعدکــردن یا ضربه زدن و در 
نتیجــه رســیدن بــه مقاصد مــورد نظــر در زیر ســپری از نام های مســتعار 
گاهی جهل و یــأس نیز در بعضی از  منعکــس شــود. افزون بــر عامل ترس 

این قبیل تصمیم گیری ها بی تأثیر نیست. 

که  بعضی از نویســندگان نیز به دلیل ترس از شکســت در نخستین اثری 
ارائــه می دهنــد و بی اعتمادی به ذوق هنری یا ادبی خــود یا از بیم آنکه 
عقایــد محبــوب و مقدس آنهــا در دنیــای قضاوت ها حرمت مــورد نظر و 
گیرند،  کســب ننماینــد و مــورد شــماتت، اســتهزاء و تمســخر قــرار  الزم را 
متوســل بــه نــام مســتعار در زمانــی محــدود و معیــن می شــوند. آثــاری 
که با اقبال خوانندگان و نقادان مواجه می شــوند، اغلب در  گاه  این گونه 

چاپ های بعدی با نام واقعی نگارنده منتشر می شوند. 

گاهــی باعث می شــود تا  کتــاب نیــز  قبــح و فضیحــت موضــوع و مطالــب 
کنند.  نویسندگان این نوع آثار، خود را در غالف نام مستعار پنهان 

کــه از فعالیــت، تخصــص و ســبک  نویســندگانی را نیــز می تــوان برشــمرد 

ک نهاد، مهدی؛ »نام مستعار در فرهنگ رسانه ای«؛ همشهری آناین، بازیابی شده از )20 تیر 1394(: 5. پا
 http://www.hamshahrionline.ir/details/37098.

آبدزدک
صادقی, ابوالقاسم، 1326-

کاربرد: نشریه توفیق
گل آقا،1373 ماخذ: سالنامه 

 دخو
کبر، 1334-1258  دهخدا، علی ا

خ  شاهر
 جمالزاده، محمدعلی، 1376-1270

کاوه سالهای 1915-1930 م  کاربرد: در مجله 
تهــران،  کار جمالــزاده، نوشــته مهــرداد مهریــن،   مأخــذ: سرگذشــت و 

معرفت، 1342، ص 51 و …

 در بخــش دوم »نامهای اصلی اشــخاص« ارائه شــده اســت. این بخش 
نیز براســاس الفبای نام خانوادگی و اســم نویســندگان و شــاعران تنظیم 
کلیه نام های مســتعار مربوط به هر یک از  که در ذیل هر نام فقط  شــده 

آنان قید شده است.

برای مثال
روحانی، فضل اهلل

شیخ شلتوک
صنعان

مالی بومی

کژتابــی داوری هــا از نــوع پنهان کاری هــا و غیــره  گــر ذهــن را از بعضــی  ا
که نام مســتعار توانســته اســت در ادبیات ملت ها  بزداییم باید پذیرفت 
کنــد. فیلیپ ســولرز4 )1936م(  جایگاهــی ویــژه بــرای خودنمایی اختیار 
کتــاب نقــد عقل مــدرن، ج 2 می گوید مــن با نام  ضمــن مصاحبــه ای در 
کردم و  که در یک لغتنامه التیــن پیدایش  مســتعار »ســولرز« می نویســم 
می افزاید »اسم مستعار« در ادبیات، سنتی فرانسوی است و در ادبیات 
کــه بســیار نیرومند هســتند  مــا اســم های مســتعار زیــادی وجــود دارنــد 
که می پرســد: آیا این شــیوه ای برای خود  چــون ولتــر و در مقابل ســؤالی 
را به عنوان فاعلی دیگر – در برابر خود قرار دادن نیســت؟ می گوید: این 
شــیوه ای اســت برای وسعت بخشــیدن به عالم خیال شــخصی و او را در 
وضعیــت تحــرک، تغییــر، بحــران، دگرگونی و دگردیســی قرار داده اســت. 
که با نام مســتعار  تحلیــل وی را بــه نوعی می توان خواســت بیشــتر آنانی 

می نویسند نیز به شمار آورد. 

کــه از به کارگیری هــر نامی جز نام  در ایــن میان شــاعرانی را می شناســیم 
که می نویســد:  واقعی پرهیز دارند؛ از این جمله ابوالحســن ورزی اســت 
هرگــز از تخلــص در غزل هــا اســتفاده نکــردم و غزل هــا را بــدون تخلــص 
که شــعرهای من ترجمــان واقعی  ســاخته و می ســازم. علــت این اســت 

.4 Philippe Sollers.
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کوچــک یــا نــام  کاربــرد نــام مســتعار، معکوس کــردن نــام  از شــگردهای 
که  که عکــس امیر اســت و دنوال  خانوادگــی یــا هــر دو اســت. مانند ریمــا 

همان الوند است.

انتخاب نام جنس مخالف نیز از دیگر نمایش های نام مستعار است. در 
که با نام صدیقه مرزبان می نوشت  این مورد صدری میرعمادی را داریم 
کار نویســندگی  کــه در شــروع  گــور شــاعر معــروف هنــدی  و در جهــان تا
)1877م.( ســروده هایی را با نام مستعار »بانو سینگ« در مجلۀ بهاراتی 

به چاپ رسانید.

در نهایت می توان گفت پدیدۀ نام مستعار در ادبیات جهان و نوشته های 
کاربرد آن به ویژه  سایر ملل از سالیان دور به چشم می خورد، ولی فراوانی 
از ســدۀ پانزدهــم میالدی بــا حضور دادگاه های معــروف به تفتیش عقاید 
کلیســاها از اشــاعۀ اندیشــه هایی خالف آنچــه از طریق  و افــکار و ممانعت 
کلیســا به جامعه و مردم تزریق و دیکته می شــد بیشــتر به چشــم می آید. 
کاربرد نام های ســاختگی را به وفور  این گونــه طفره رفتن از ذکر نام واقعی و 
که دالیل  کــرد  در آثــار بــزرگان علــم و ادب و هنــر جهــان می توان یــادآوری 
کدام به دنبال دارند. نویســندگان معروفــی همچون مولیر،  خاصــی را هــر 
که همگی نام مســتعار هســتند و به زحمت  ولتــر، آناتــول، پابلــو نرودا و ... 
که هرگز  می تــوان نام واقعی آنها را یافت. با این وصف چه بســیار خالقانی 
فرصت پیدا نکردند تا به همراه یادگارهایی که از خود برجای گذاشتند نام 

گمنامی از دنیا رفتند. کمال تأسف به  واقعی خود را جاویدان سازند و در 

کردن راه اســتفاده از شــور و  گرفته، به دنبال پیدا اصلــی خویــش فاصله 
کشف کردۀ خود، در مجرای موضوعی دیگر، از نام مستعار  اســتعداد تازه 

استفاده می کنند. 

کار نیست. بهروز جاللی  گاهی مشــکالت مالی نیز بی تأثیر در تغییر شیوۀ 
که فروغ فرخزاد در ســال های نخستین جدایی از خانواده  معتقد اســت 
گذراندن زندگی، در مجالت آن زمان با نام مســتعار مطالبی  خود، برای 

به صورت داستان و مقاله نوشته است.

گاه با توافق  که  گاه از علل پدید آمدن نام مســتعار است  تشــابه نام ها نیز 
کاســتی هایی در نــام واقعــی بــه وجــود می آورنــد تــا  طرفیــن اضافــات و 

خوانندگان قدرت تمیز آنان را بیابند. 

کــه در اینجا ســعی شــد  انگیزه هــای انتخــاب نــام مســتعار بســیار اســت 
کــه نویســندگان و  مهم تریــن آنهــا آورده شــود. ترفندهــا و شــگردهایی 
که در  شــاعران در انتخــاب نــام مســتعار داشــتند نیــز جالب توجه اســت 

ادامه به چند مورد آنها اشاره می شود. 

ح  کتاب »شر که  کتاب می نوشــت  علی جواهرکالم با نام اشــخاص واقعی 
زندگانی من« را با نام ابوالقاسم الهوتی نوشت. 

ترفنــِد دیگــر ســاخت نــام مســتعار از طریــق تغییــر و جابجایــی نام هــای 
کــه یکــی از نام هــای  کوچــک و فامیــل اســت؛ ماننــد اســداهلل شــهریاری 

مستعارش شهریار اسداللهی است.

قـرآن و مسئله زن

قرآن و مسئله زن؛ مهدی مهریزی, تهران: نشر علم، 1392

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
زهرا مشهدی علی پور

اشاره
کشــورهای اســالمی  که بیش از یک قرن اســت در  مباحث مربوط به زن 
و نزدیــک بــه ســه قــرن اســت در جهــان مــورد توجــه محققــان, فعــاالن 
گرفته، هنوز در صدر مســئله جهانی قرار  اجتماعی و سیاســتمداران قرار 
دارد. بخش وســیعی از مطالعات حوزه دین  در این ســال ها به موضوع 
کتاب هایی  زن اختصــاص یافتــه اســت. در ایران نیــز در دهه های اخیــر 
کتاب یکی  در ایــن زمینــه به رشــته تحریر در آمدنــد. در اینجا بــه معرفی 

از نویســندگان برجســته در این 
مهــدی  آقــای  جنــاب  زمینــه، 
چــاپ  بــه  اخیــرًا  کــه  مهریــزی 
رســیده می پردازیــم. نویســنده 
شــاخص ترین  از  یکــی  گرانقــدر 
افــراد در زمینــه مطالعــات زنان 

کتب متعددی از ایشــان در این زمینه به چاپ رســیده است.  که  اســت 
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گونه شناسی تفاسیر قرآن در مسئله زن می پردازند،  که به  در بخش دوم 
ح می کنند.  مباحث را در سه بخش مطر

گونه شناســی تفاســیر قــرآن در مســئله زن می پردازند.  ح  در ابتــدا به طر
ح می کنند و در نهایت  کریم را مطر ســپس بحث جنسیت و تفســیر قرآن 

کریم می پردازند. به مسئله جنسیت و ترجمه قرآن 

گونه شناســی تفاســیر در مــورد زن: در اینجــا مباحــث را در پنــج  اول: 
که در  گونه شناســی تفاســیر قرآن در مسئله زن  قســمت بیان می  دارند. 
دوره معاصر نوشــته شــده است را )غالب تفاســیر تا دویست سال قبل با 

گونه تقسیم می کنند: نگاه سنتی نوشته شده است( به چهار 

گرچــه در دوره  تفســیرهای ســنتی: ایــن تفاســیر ماننــد التفســیر المنیــر 
معاصر نوشته شده است، ولی به سبک و سیاق سنتی است.

از  پــاره ای  تعدیــل  بــا  تفاســیر  ایــن  تبیینــی:  و  توجیهــی  تفســیرهای 
کالمــی  گذشــته و ارائــه دیدگاهــای نــو, بــه تبییــن  دیدگاهــای تفســیری 
- اجتماعــی تفاوت هــای زن و مــرد در قــرآن پرداخته انــد ماننــد المنــار, 

المیزان و تفسیر نمونه.

تفســیرهای نوگرایانــه: در اینجــا نیــز بــا آوردن نمونــه ای از تفاســیر مــن 
وحــی القــرآن, سیدحســین فضــل اهلل و الحریــر و التنویــر, ابن عاشــور به 
کاماًل نوگرایانه آیات مربوط  که بارویکــردی  بیــان دیدگاه اینان می پردازد 
کــرده و ضمن ارائۀ آرای جدید در تفســیر آیــات قرآنی به  بــه زن را تفســیر 
تأثیرگذاری هــای فرهنگــی در حوزۀ مســائل زنــان توجه داشــتند. مولف 
که معلول شــرایط  کــرده تفاوت هــای ذاتــی را از تفاوتهــای عرضی  تــالش 

فرهنگی اند و نیز احکام موقت از ثابت را بازشناسند.

تفســیر جنســیتی )تفاســیر زنان از قــرآن(: در این بخــش در تأیید تأثیر 
جنسیت و زنانگی و مردانگی در فهم قرآن, سخنانی از  آمنه ودود، یکی 

از فعاالن در این زمینه را می آورند. 

در نهایــت در پایــان ایــن مبحــث تفســیر آیات مربــوط به  زن را از تفســیر 
کــه از ســنخ تفاســیر غالــب  ابوالفتــوح رازی تالیف شــده در قــرن ششــم 
کرده  دوره های پیشــین اســت را با همان نگاه رایج ســنتی آیات تفســیر 
گــزارش می کننــد هجــده مطلب را از این تفســیر در حوزه مســائل زنان  و 

کرده و می آورد. انتخاب 

کریم دوم: جنسیت و تفسیر قرآن 
در اینجا برای  نشان دادن  تأثیر مسئله  جنسیت در تفسیر قرآن به بیان 
نمونه هایی از تفسیر بانو مجتهده امین می پردازد تا از این راه مشخص 
که آیا مردانگی و زنانگی مفسران در نوع تفسرشان نسبت به آیات  شــود 
گذاشــته یــا نــه؟ و در نهایت پــس از بررســی چندین آیــه از این  قــرآن اثــر 
که در تفسیر آیات مربوط به زن، به ویژه آیات مورد  گفت  تفسیر می توان 

گونه برخورد و مشی در این تفاسیر دیده می شود: سؤال و پرسش، دو 

 
ً
که اخیرا کتاب قرآن و مســئله زن آخرین اثر در این زمینه از ایشــان است 
کتاب شامل سه بخش  توسط انتشارات علم به چاپ رسیده است. این 

است.

کلی به آیات قرآن در مسئله زن می باشد. بخش اول: نگاهی 

گونه شناســی تفاســیر قرآن در مســئله اختصــاص یافته  بخــش دوم: بــه 
است.

 بخش سوم: چالش های قرآنی در مسئله زنان. 

کلی به آیات قرآن در مســئله زن در پنج محور  که نگاهی  بخش نخســت 
بیان می شود.

1. فهرست آیات 
2. متن آیات, به همراه ترجمه, نمایه و شأن نزول

3. ترتیب مکی و مدنی آیات
4. نمایه های آیات

5. تحلیل و جمع بندی

1. در ابتدا فهرســتی از آیات  به ترتیب ســوره ها در قرآن ارائه  شده است. 
گزارش گونه از آیات قرآن در مســئله زن دارد، ســعی  کــه حالتــی  در اینجــا 
شــده اســت فهرســتی از آیات مرتبط بــا زن در این زمینــه را فراهم آورند. 
کــه زن را بــه عنــوان شــخصیت حقیقــی و نیــز یک رکن  نویســنده از آنجــا 
قویم و اساســی در مســائل خانواده می داند، مســائل مربوط به والدین 
و فرزنــدان را نیــز در دایرۀ بحث قرار داده اند و آیــات مربوط به فرزندان و 

والدین را نیز آورده است.

2. ســپس متن آیات به همرا ترجمه, نمایه موضوعی و شــأن نزول آورده 
شده است.

گــزارش  ترتیــب مکــی و مدنی آیــات مربوط به زن اســت  3. محــور ســوم 
کــه در ایــن قســمت آیــات را بــه ترتیب ســوره های مکــی و مدنــی تنظیم 
کرده اند. سپس  حاصل این فهرست ها در چند بند بدین صورت است.

که نسبت  - ســوره های مکی حاوی آیات مربوط به زن، 44 ســوره است 
به کل سوره های مکی، یعنی 86 سوره، 51% سوره ها را تشکیل می دهد.

که نسبت  - ســوره های مدنی حاوی آیات مربوط به زن 20 ســوره اســت 
کل ســوره های مدنــی، یعنــی 28 ســوره، 71% ســوره ها را بــه خــود  بــه 

اختصاص داده است. 

و  اســتخراج  آیــات  ذیــل  موضوعــی  نمایه هــای  چهــارم  قســمت  در   .4
دســته بندی شده اســت. نخســت نمایه های ذیل آیات به ترتیب آورده 
شــده و ســپس بــه تفکیــک موضوعــات ســوره های مکــی از مدنــی و نیــز 

کلی موضوعات پرداخته شده است. سازمان دهی 

کلی از آیات به جمع بندی مطالب  5. در نهایت برای نشان دادن نمایی 
کلی از آیات مربوط به زن  می پردازند. گذشته و سپس به تحلیل 
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که این رأی مشــهور نوعی  چــه می باشــد. مؤلف محتــرم بر این باور اســت 
ناســازگاری میــان صــدر و ذیــل ایــن جمله را بــه دنبــال دارد؛ زیــرا ابتدای 
گــروه بر  کیــد می کنــد و در ادامه بــر امتیاز یکــی از دو  ایــن فــراز بــر برابــری تأ
دیگــری ســخن می راند. بدیــن جهت و بــرای رفع این ناســازگاری معنای 
مورد ادعای خودشــان را ارائه داده و برای اثبات آن از ادله و شــواهدی نیز 
استفاده می کنند و دربارۀ بخش دوم آیه »وللرجال علیهن درجه« را بر این 
گر به معنای مشــهور، یعنی اثبات برتری حقوقی مردان  که ا باور هســتند 
گرفته شــود، تضادی در صدر و ذیل آیه به وجود می آید؛ بنابراین  بر زنان 
که  که درجه ای  بهترین معنا را نظر غیر مشهوری از ابن عباس دانسته اند 
گذشت مرد از زن خویش است،  کرده،  خداوند متعال در این جایگاه ذکر 
گذاشته شده است و اینکه مرد نخواهد  که بر عهدۀ زن  در برخی واجباتی 

کمال انجام دهد. زن همۀ وظایف خود در برابر مرد را به 

که منظور از تســاوی، عام اســت و در اینجا  در نهایت بر این باور هســتند 
که  کلی حقوق، زنان و مردان را مســاوی می دانند؛ بدین معنا  بــا بــرآورد 
مثاًل مجموع قوانین به ســود مردان نمی بایســت بیشتر از قوانین به نفع 

زنان بوده و تفاوت فاحش و چشمگیری داشته باشد. 

ح ســه مســئله, آیه 34 ســوره  - قوامیت مردان: نویســنده در اینجا با طر
نساء را بررسی می کند.

گذاری سرپرســتی  که وا الــف( در ابتــدا  »الرجال قوامون علی النســاء« را  
که آیه  و قوامیــت زن به مرد اســت بــه بحث می گذارد و بر این باور اســت 

لت دارد.  معنای عامی ندارد و سرپرستی خانواده دال

که  ب( سپس در معنای »فضل اهلل« نظر عالمه فضل اهلل را تایید می کند 
ضعــف عاطفــی مردان و در نتیجه عدم انفعال آنان از مشــکالت و ضعف 
جســمانی زن بــه دلیــل عادت و حمــل را عامل این تفضیل دانســته و بر 

گرفت.  که در باب نقصان عقل نمی توان از این آیه بهره  این باور است 

که در  ج( در نهایــت در جــواز تنبیــه بدنــی زنان هفت تفســیر و دیــدگاه را 
گزارش می کند.  این باره ارائه شده است به اجمال 

- ازدواج موقت

- متعه الطالق

گواهی زنان - شهادت و 

یک: مخالفت با تفسیرهای سنتی: این مفسران با دیدگاه های رایج و 
گذشته را نمی پذیرند. کرده و تفسیرها و برداشت های  مشهور مخالفت 

دو: تفســیر ســنتی از آیات: این مفســران در برخی موارد  مانند مشــهور 
کرده و به همان تفسیر سنتی دست می زنند. مشی 

گفــت نمی تــوان تأثیر جنســیت را در تفســیر متــون و نیز  در نهایــت بایــد 
گرفت. متون مقدس نادیده 

در قســمت ســوم از ایــن بخــش بــه مســئله جنســیت و ترجمــه قــرآن 
پرداخته انــد و بــرای نشــان دادن تأثیــر مردانگی و زنانگی  به مقایســه دو 
ترجمــه ار خانم طاهره صفارزاده و ترجمــه آقای محمدمهدی فوالدوند 
در پــاره ای از آیــات مربــوط بــه زن و خانــواده می پردازنــد و نتیجــه ایــن 
کلی در  مقایســه وحــدت برداشــت در پــاره ای از موارد و اختالف جزئــی و 

پار های دیگر از موارد است. 

بخش سوم:
که به چالش های قرآنی در مسئله زنان می پردازند، ابتدا  در بخش سوم 
رویکرد مثبت قرآن به زن را ارائه می دهند. آن گاه موارد اختالف و تفاوت 
بین زن و مرد در قرآن را فهرست می کنند و در نهایت به تحلیل و بررسی 
این تفاوت ها می پردازند. در اینجا چهارده مسئله را به بحث می گذارند 

که برخی از آنها عبارتند از:

- رویکرد انسانی قرآن به زن 

- آفرینش زن از مرد

- پیامبری زنان

- رشــد و نمو زنان در زینت: آیه 18 زخرف »او من ینشــوا فی الحلیه و هو 
که برخی از مفســرین بــرای تأیید  فــی الخصــام غیر مبیــن« آیه ای اســت 
که  کرده اند، در حالی  نقصان عقل زنان در مخاصمه به این آیه اســتناد 
مؤلف محترم بر این باور است این آیه برای بیان واقعیت محیط تربیتی 
زن  اســت؛ یعنــی زن ذاتــًا توان به دســت گرفتن اســباب نیرومندی فکر و 
حرکــت را داراســت و آنچــه خداونــد در اینجــا  بیــان می کنــد، واقعیتی بر 

اساس محیط تربیتی است. 

- حیض و قاعدگی

کیــد زنــان. دراینجــا آیــه مربوطه بیان شــده و ســپس به نقد و بررســی   -
دیدگاه برخی از مفسرین پرداخته شده است.

- برابــری یــا نابرابری حقوق زن و مرد یکی ار مباحثی اســت در این بخش 
کــه بــه صــورت مفصــل بــه آن پرداخته شــده اســت. در اینجــا فرازهایی از 
آیــه 228 ســوره بقره »ولهن مثل الذی علیهــن بالمعروف وللرجال علیهن 
که  درجــه« از دو زاویــه مورد بحث واقع شــده اســت. بحث اول این اســت 
مــراد از از برابــری و مثلیت چیســت و مــراد از امتیاز و درجۀ مــردان بر زنان 
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مدخــل   2918 مدخل هــا  کل 
که آمــار آن به تفکیک هر  اســت 

ح زیر است: حرف الفبا به شر

 521( الــف  مدخــل(،   280( آ 
مدخــل(، ب )21 مدخــل(، ت 
)444مدخــل(، ث )2 مدخل(، 

مدخــل(،   84( خ  مدخــل(،   117( ح  مدخــل(،   1( چ  مدخــل(،   34( ج 
س  مدخــل(،   20( ز  مدخــل(،   35( ر  مدخــل(،   4( ذ  مدخــل(،   15( د 
)232مدخــل(، ش )17 مدخــل(، ص )50 مدخل(، ض )16 مدخل(، ط 
)40 مدخــل(، ظ )2 مدخــل(، ع )75 مدخــل(، غ )4 مدخــل(، ف )74 
ک )133 مدخــل(، ل )9 مدخــل(، م )387  مدخــل(، ق )187مدخــل(، 
مدخل(، ن )59 مدخل(، و )48 مدخل(، ه- )6 مدخل(، ی )1 مدخل(

مدخل هــای فرهنگ نامه به دو دســته تقســیم می شــوند: مدخل های 
ارجاعــی و مدخل هــای اطالعاتــی. مدخل هــای ارجاعــی مدخل هایــی 
که مراجعه کننده را از مدخلهای نامرّجح به مدخل های مرّجح  هســتند 

گونه است: هدایت می کند. البته خود این ارجاعات هم بر دو 

که بــه مدخلی دقیقًا هم معنا با مدخل  که خواننده را  ارجــاع مترادف ها 
مذکور ارجاع می دهد. 

برای نمونه:
آیات اختبار _____‹ آیات امتحان  

گانه_____‹ سور مئین سور صد 

کــه خواننــده را بــه بحثــی مرتبط بــا مدخل مــورد نظر  ارجــاع محتوایــی 
که مترادف نیســتند و رابطۀ بین آنهــا عموم و خصوص  ارجــاع مــی دهد 

مطلق، تضاد یا غیره است. 

برای نمونه:
آیات ارضی _____‹ سور سمائی

و  پژوهشــیان  دانــش،  گونه گــون  گســتره های  در  فرهنگ نامه هــا 
عالقه منــدان را یــاری مــی رســانند تــا داده هــای مــورد نظر خویــش را به 
کّف آرند. بدین ســان در بایســتگی  گونــه ای مطلــوب و جامــع و مانــع به 
وجــود چنیــن نگاشــته هایی در علــوم مختلــف، از جمله علوم اســالمی، 
جای هیچ ســخن نیست. مرکز اطالعات و مدارک اسالمی در پژوهشگاه 
که این  علــوم و فرهنگ اســالمی دفتر تبلیغات اســالمی حــوزۀ علمیه قم 
کــه بــه تدویــن فرهنگ نامه هایی در  ضــرورت را دریافتــه، چندی اســت 
گمارده اســت. فرهنگ نامۀ  زمینــۀ اصــول فقه، علوم حدیث و... هّمت 
که آهنــِگ تعریــف و تبیین  کار ایــن مرکــز اســت  علــوم قرآنــی جدیدتریــن 

اصطالحات علوم قرآنی را دارد.

کــه بــه  تصــّور نویســندگان ایــن فرهنــگ از علــوم قرآنــی مباحثــی اســت 
صــورت مســتقیم بــا معنــا و تفســیر آیــات در پیونــد نباشــد. )ص 53( 
بدیــن ســان مباحث مربوط بــه ترجمه، بیــان مفاهیم لغــوی و مباحث 
ج اســت و  مراد ایشان  گســترۀ پژوهش این فرهنگ نامه خار تفســیری از 
که در قالب  گان مفرد یا مرکبی خواهد بود  از اصطالحــات علــوم قرآنی واژ
ج از مباحث متنی و تفســیری  خاّصــی، مفهومــی از مفاهیم علومــی خار

قرآن را ارائه می کنند. )ص 55(

که در متــن فرهنگ نامــه با حجــم معتنابهی از  ایــن تعریــف باعث شــده 
اطالعــات در موضوعــات مختلــف روبــه رو شــویم. بــرای نمونــه: وحــی و 
حقیقــت آن، تاریــخ نزول قرآن، تاریخ تدوین قرآن، قرائات، اعجاز قرآن، 
تحریف ناپذیــری، محکــم و متشــابه، ناســخ و منســوخ، اســباب نــزول، 
تناســب آیــات و ســور، رابطــۀ قرآن و ســّنت، قصــص قرآنــی، اصطالحات 
گرایشهای تفسیری، ترجمه،  مربوط به تجوید و قرائت، تأویل، تفسیر و 
اصــول ترجمه، معرفــی ترجمه های قرآن به زبان های مختلف و مباحث 
کالمــی، ادبی، فقهی و اصول فقهی مرتبــط با علوم قرآنی و....  تاریخــی، 

که در استخراج و تشریح آنها از 420 منبع بهره برده اند.

تنظیم مدخل های این فرهنگ نامه بر اســاس حروف الفباســت. تعداد 

فرهنگ نامة علوم قرآنی

فرهنگ نامۀ علوم قرآنی؛ گروهی از نویسندگان؛ قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، 1394.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
روح هللا شهیدی
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دانشمندان علوم قرآنی و مفّسران قرآن در باره این آیه بدین قرار است:

1. آیۀ 278 سوره بقره )آیه ربا(، 2. آیۀ 281 سوره بقره، 3. آیۀ 282 سورۀ 
بقره )آیۀ دین(، 4. آیۀ 195 ســورۀ آل عمران، 5. آیۀ93 ســورۀ نســاء، 6. 
کهف، 8. آیۀ 145  کالله(، 7. آیۀ 110 ســورۀ  آیۀ 176 ســورۀ نســاء )آیۀ ارث 
کمال  سورۀ انعام، 9. آیۀ 194سورۀ آل عمران، 10. آیۀ 3 سورۀ مائده )آیۀ ا

دین(، 11. آیۀ 9 سورۀ توبه، 12. آیۀ 127، 128 و 129 سورۀ توبه

که از  گویــد: در این اقوال چیزی  قاضــی ابوبکــر باقالنی در »االنتصار« می 
کس، از روی اجتهاد خود و ظّن  کرم باشد نیست و هر  قول شخص نبی ا
که هر یک از آخرین آیه ای خبر داده  گفته و محتمل است  غالب سخنی 
کرم به هنــگام وفات وی یــا اندکی قبــل از بیماری اش  کــه از نبــی ا اســت 

شنیده اند و دیگری بعد از او آیه ای را شنیده باشد.

محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج 1، ص160.

عبد الرحمان بن ابی بکر سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ج 1، ص101.

کمال االقراء، ج 1، ص143. علی بن محمد سخاوندی، جمال القراء و 

علی بن احمد واحدی، اسباب النزول، ص8.

محمــد بــن بهــادر زرکشــی، البرهــان فی علــوم القــرآن )با حاشــیه(، ج 1، 
صص194 و 210-209.

محمــد بــن عبــد العظیم زرقانــی، مناهل العرفــان فی علوم القــرآن، ج 1، 
ص97.

محمــود رامیــار، تاریخ قرآن، ص562 و محّمد باقر حّجتی، پژوهشــی در 
تاریخ قرآن، ص55.

علــوم قرآنی )حــوزۀ اصلــی(_____‹ وحی الهــی_____‹  وحی تشــریعی_____‹ 
قرآن _____‹ آیات_____‹ آیات مدنی_____‹ آخرین آیۀ مدنی

آیات سمائی_____‹سور سمائی

تفسیر ظاهر قرآن_____‹ تفسیر باطنی

ذیــل ارجاعــات محتوایــی نمــوداری با عنــوان زنجیرۀ معنایــی نیز آورده 
می شــود تــا از این طریق روابط معنایی اصطــالح مّد نظر و جایگاه آن در 

شبکه معنایی اصطالح نامه روشن شود. 

برای نمونه:

آیات ارضی _____‹ سور سمائی

علــوم قرآنــی )حــوزۀ اصلــی(_____‹ وحی الهــی _____‹وحی تشــریعی_____‹ 
قرآن_____‹آیات_____‹آیات ارضی

که در واقع مدخل های اصلی هســتند شش جزء  مدخل های اطالعاتی 
دارند:

1. معنا )معنای اصطالح به ایجاز( 

ح )تشریح معنا و چگونگی آن( 2. شر

3. مصادیــق )نمونه هایی از آیات یا اقوال برای تأیید معنی یا معانی 
اصطالح(

4. اختالف اقوال علما درباره اصطالح

ایــن زنجیــرۀ معنایــی دربــارۀ اصطالحاتــی آورده  5. زنجیــره معنایــی: 
کّلی تــر از خویش دارند یــا با مباحث  کــه چندین معنــای اعّم و  می شــود 

دیگری در پیوند هستند.

گرفته شده است ح از آن  که معنا و شر 6. آدرس منابع و مأخذی 

نمونه: آخرین آیۀ مدنی

آخرین آیۀ نازل شده در مدینه

کــه بخــش اخیر عمر شــریف پیامبر در  شــهر مدینه ســپری شــد،   از آنجــا 
آخرین آیه مدنی همان آخرین آیه نازل شده بر پیامبر است. آراء و اقوال 


