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که به شکل تصاویری ار  زمینی 
آنچه در آس���مان است، جلوه گر 
می ش���دند و در واق���ع متناظر با 
هفت اقلی���م آس���مان بودند. از 
رابط���ۀ عمیقی  ک���ه  اینجاس���ت 

بین علم جغرافیا و نجوم به وجود آمده است.

کتاب جغرافیای بطلمیوس اس���تفادۀ فراوان  جغرافی دانان مس���لمان از 
کتاب را ش���الوده و سنگ بنای علم جغرافیا در میان  بردند. در واقع این 
مس���لمانان می دانن���د و آثار دیگر جغرافی نویس���ان یونانی نظیر ارس���طو، 
مارینوس و اراتوس���تن نیز با دقت زیاد به عربی ترجمه شدند و مشتاقانه 

بررسی و مطالعه شدند. 

نقش���ه های جه���ان نمایش���گر تالش های چندی���ن س���الۀ جغرافی دانان 
کنار جهاِن معلوم آن زم���ان و ارائۀ یک  گوش���ه و  مس���لمان در ش���ناخت 
ک���ه در  نقش���ۀ درس���ت از آن اس���ت. در می���ان آث���ار جغرافیای���ی موج���ود 
کمّیت ترس���یمی این نقش���ه  کیفیت و  دورۀ اس���المی تألیف ش���ده، تنّوع 
کاماًل مش���هود اس���ت. دانش���مندان و صاحبان آثار با توجه به تعیین  ها 
کّل عالم،  مرکزیت زمین یا ترس���یم نقش���ه های اقالیم اس���المی صرف و یا 
کتب مهم  ص���وره االرض خوی���ش را ترس���یم می کردن���د. تقریبًا در اغل���ب 
کل جه���ان یا  جغرافیای���ی، اش���کال هندس���ی از نقش���ۀ اقالی���م مختل���ف 

قسمتی از آن برگرفته از تصّورات آنها از زمین دیده می شود.  

که  کتاب آمده، چنین به دس���ت می آید  با توجه به آنچه در مقدمۀ این 
ابوعبداهلل محمد بن محمد بن عبداهلل بن ادریسی از خاندان ادریسیان 
که در خالفت داش���تند طل���ب می کردند.  ک���ه روزگار حق���ی را  عل���وی بود 
به همین دلیل مؤلف به ش���ریف ادریس���ی ش���هره ش���د. بنیانگذار دولت 
گریخت و در نواحی سبته  کش  ادریس���یان، ادریس اّول، از مش���رق به مرا

درآمد
کتاب بس���یار مهم جغرافیایی دورۀ اس���المی از ش���ریف ادریسی در  اخیرًا 
که از روی نس���خۀ خطی  کتاب  ای���ران برای اّولین بار منتش���ر ش���د. ای���ن 
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 6710 و به صورت تمام رنگی 
کتابخانۀ مجلس ش���ورای  از س���وی مجمع ذخائر اس���المی و با همکاری 
کتابخانۀ ملی ملک به چاپ رسیده، از نظرهای مختلف برای  اسالمی و 
ما مس���لمانان به عنوان پیش���تازان و میراث بانان تاریخ علوم اسالمی در 
که از جمله مدارک مهم ثبت نام خلیج  جهان و به ویژه برای ما ایرانیان 

فارس در سده های پیشین است حائز اهمیت می باشد.

ک���ه از آن جمله اس���ت: مقدمۀ  کت���اب به چند مقدم���ه زینت یافته  ای���ن 
کارتوگرافی  مهندس محمدرضا س���حاب، رئیس موسس���ۀ جغرافیای���ی و 
کتابخانۀ مجلس شورای  سحاب و مقدمۀ دکتر رسول جعفریان، ریاست 
کوش���ش ایش���ان  کتاب به  که  اس���المی. نی���ز مقدمۀ یوس���ف بیگ باباپور 
کتاب نیز اختصاص به فهرس���ت  منتش���ر ش���ده. صفحۀ 45-54 مقدمه 

عناوین و مطالب نسخه دارد.

کتاب آورده، ضم���ن درآمدی مختصر  گردآورن���ده این  که  در مقدم���ه ای 
ب���ر علم جغرافیا در عالم اس���الم، به توضیح نقش���ه های جهان نما در آثار 
جغرافیای���ی دورۀ اس���المی پرداخته و تصویر چند نقش���ه جهان نما را نیز 
که در  کت���ب مختل���ف آورده اس���ت. وی در این مقدمه اذعان داش���ته  از 
مت���ون جغرافی���ای دورۀ اس���المی، جغرافی���ای توصیفی نم���ادی و رمزی 
که حد فاصل دقیقی میان  غالبًا با یکدیگر مخلوط ش���ده و چنان اس���ت 
کنون آموخته می ش���ود و جغرافیای  که ا جغرافی���ای علمی بدان صورت 
کوه ه���ا، رودها، جزیره ه���ا و غی���ره، نمادهای  ک���ه در آن جه���ات،  رم���زی 
جهان آسمانی هستند دیده نمی شود. تصّور مسلمانان در مورد زمین، 
کیهانی قاف بوده اس���ت و هفت اقلیم  کوه مرکزی  همواره تحت تس���لط 
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کتاب پیاده  که ادریس���ی مالحظات ت���ازۀ خود را در ای���ن  گفته ش���ده  اّما 
ک���رده، ولو آنکه فش���ردۀ مطال���ب نزهه المش���تاق را نی���ز در آن جای داده 
کتاب تکمله و در عین حال خالصه ای  که این  گفت  اس���ت. شاید بتوان 

کتاب عمدۀ اوست. ترتیب یافته بر مبنای 

کتاب ادریسی همچنان به جا خواهد  بنابراین قضیۀ رابطۀ میان این دو 
کتاب  مان���د؛ زیرا ب���ه حق موضوع���ی پیچیده اس���ت. جالب توج���ه آنکه 
که به هفت اقلیم اضافه شده  کوچک، اقلیم هشتمی نیز دارد  ادریس���ی 

کتاب آمده است. و آن خط استواست و وصف آن نیز در جای جای 

کت���اب نی���ز در منابع و  ک���ه چنان که دیدی���م در نام  گفت���ه نماند  البت���ه نا
گنجینۀ  که به  نس���خه های مختلف اختالف وجود دارد، اّما در نسخۀ ما 
کتابخانۀ مجلس ش���ورای اس���المی تعل���ق دارد، در مقدمه به  پرغنیمت 
ج  کتاب تصریح ش���ده و نام آن ب���ه صورت انس المه���ج و روض الفر ن���ام 
کاتب است باز  که افزودۀ  آمده، اّما در خود این نسخه در صفحه عنوان 
کلمۀ »روض«،  کتاب دیده می ش���ود و آن اینکه به جای  اختالفی در نام 

»حدایق« آمده است.

کتابت  مش���خصات نس���خۀ حاضر چنین است: »خط نس���خ زیبا، تاریخ 
ق���رن 11 هج���ری، عناوین به ثلث و ش���نگرف، تصحیح ش���ده، در دو برگ 
کت���اب را س���لطان ملک به واس���طۀ می���ر عزیزک  که  آغازی���ن یادداش���تی 
کات���ب و چند  کت���اب و مؤلف ب���ه خط  فرس���تاده ب���ه س���ال 1100ق و ن���ام 
کتاب در عرض به سال های 1100ق و 1110ق و 1127ق.  یادداشت دخول 
کتاب به رس���تم محمد خانا  ب���ا مهره���ای ناخوان و یادداش���ت های هبۀ 
ک���م س���منان و خوار و دماون���د و فیروزکوه به س���ال 1100ق با مهر مربع  حا
»بندۀ... ش���اه صفی« آمده اس���ت، جلد روغنی دو رو، رو ترنج و سرترنج 
له، ابعاد نس���خه 20/5 *  گل ال گل و بوت���ه، اندرون  و لچک���ی دار با نقش 

29/5 سم. 152 برگ، 16 سطر«.

که هر اقلیمی تقریبًا  در نس���خۀ ما 72 تصویر از اقالیم س���بعه وجود دارد 
کراچکوفسکی، نسخۀ  گزارش  در ده جزء توضیح داده شده است. بنا به 
اس���تانبول یک نقش���ه نس���بت به نس���خۀ ما زیاده دارد و چون دسترسی 

کدام نقشه است. که  بدان برای ما میسر نبود، معلوم نشد 

گفتۀ جناب بیگ باباپور، نسخۀ حاضر در مجلس شورای اسالمی  بنا به 
که  کنون منتش���ر ش���ده، غلط های استنس���اخی در ضمن خود دارد  که ا
کاتب نام بس���یاری از شهرها  کاتب آن بوده است.  ناش���ی از بی س���وادی 
گاه هر دو صورت  کرده و  ک���ه برای وی نامأنوس ب���وده، بی نقطه ضبط  را 
کرده،  که شک داشته، همزمان ثبت  نقاط تحتانی و فوقانی یک حرف را 
کم نقطه است. این امر  اما نس���خه در بس���یاری موارد در چنین جاهایی 

کتاب صرف نظر شود. باعث شد تا از استخراج اعالم مکان ها در آخر 

کرد و از پس وفات درسال 177ق  در س���ال 172ق امارتی مس���تقل بنیاد 
که هنوز هم این ش���هرت در افریقا باقی است.  یکی از اولیای ش���هره شد 
بنیاد ش���هر فاس ب���ا نام فرزن���د وی ادریس دوم )177-213ق( پیوس���ته 
اس���ت. دولت ادریسیان تا س���ال 375ق بیش���تر نپایید. اجداد ادریسی 
گا( بودند و آنان نیز نتوانس���تند قدرت خود را  کوچک مالقه )ماال امیران 
گویا  کنند و ناچار درقرن پنجم هجری به سبته رفتند و  مدتی دراز حفظ 

ادریسی به سال 493ق در آنجا متولد شد.

که یک   رابطۀ خاندان وی با اندلس برقرار شد و ادریسی در قرطبه 
ً
ظاهرا

مرکز بزرگ فرهنگی بود علم آموخت. وی این شهر را خوب می شناخت و 
که از آن آورده، نمودار معرفت بی واسطۀ اوست.  گزارش عمومی 

کتاب بزرگ  گذشت.  پررونق ترین دوران زندگی ادریس���ی در ش���هر پالرمو 
وی، نزهه المش���تاق ف���ی اختراق اآلف���اق نیز آنجا به وجود آمد. اندیش���ۀ 
گرفت  کتاب به دوران ش���کوه تمدن سیسیل در حکومت نورمان ها مایه 
و ب���ه هّم���ت روژۀ دوم وجود یافت. ای���ن مطالب را خ���ود وی در مقدمۀ 
کار و اینکه اندیشۀ  کتاب درضمن س���خن از نقش پادشاه نورمان در این 
گرفت���ه، با عباراتی زنده  کت���اب جغرافیا چگونه و در چه ش���رایطی صورت 

بیان می کند.

که ادریسی  که مدت ها پیش معلوم شده  گزارش می دهد  کراچکوفسکی 
که  کتاب دیگری به نام روض االنس و نزهه النفس دارد  در زمینۀ جغرافیا 
کرده است.  گیوم اّول )1154-1166 ق( فرزند و جانشین روژه تألیف  برای 
که ابوالفدا به  کتاب را می شناس���یم  ب���ه جز عنوان، پاره ای از قطعات این 
کتاب المس���الک والممالک نام  ک���رده و از آن به عنوان  ق���رن چهارم نقل 
برده اس���ت. چندی پیش نس���خه ای از آن در اس���تانبول به دست آمد با 
کتاب اس���ت و  که ظاهرًا قس���متی از این  عنوان روض الفرج و نزهه المهج 
هفتادوسه قطعه نقشه دارد و تاریخ آن به سال 558ق. مربوط می شود. 
کتاب در محافل علمی به عنوان ادریسی کوچک )االدریسی الصغیر(  این 

معروف شده تا با نزهه المشتاق )االدریسی الکبیر( او اشتباه نشود.

کتاب  گفته، ه���دف از تألیف این  کتاب  چنان ک���ه ادریس���ی در مقدمۀ این 
به دس���ت دادن خالص���ه ای از آرای جغرافیای���ی خ���ود اس���ت و دوب���اره در 
کرده است،  که در مقدمۀ نزهه المش���تاق یاد  کتابی  مقدمه، از آن دوازده 
به عنوان منابع خود نام می برد. افزون بر آن همۀ آنچه در غرب دیده یا از 
کتاب  که ملک روژه برای تألیف  جهانگردان ش���نیده می آورد و از امکاناتی 
بزرگ ت���ر او فراه���م آورده بود اس���تفاده می کند. به ویژه در م���ورد اخبار بالد 
گاس���کونی، بریتانیا، نورماندی،  روم همچون آلمان، فرانس���ه، پرووانس، 
ک  کیما کویلیا، توس���کانی، لومباردی و نیز مجارس���تان، روس، قپچاق و  آ
ک���ردم و در صورت لزوم به تفصیل  گوی���د: »همۀ این بالد را به دّقت وصف 

سخن آوردم«.

کتاب مفصل اوس���ت،  کتاب خالصه ای از  که ای���ن  بعض���ی عقیده دارند 
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نش���ان دادن  ب���رای  العلوان���ی 
اهمی���ت بح���ث حد »ارت���داد« و 
بهره برداری های سیاس���ی از آن 
و رعایت نک���ردن جانب احتیاط 
ابت���دای  در  تکفی���ر،  پدی���ده  در 

که خود ش���اهد و ناظر آن  کتاب ب���ه ذکر حادثه ای می پ���ردازد  فص���ل اول 
ب���وده اس���ت. وی ب���ه اق���دام حکومت بع���ث ع���راق در اع���دام 5500 نفر از 
که یک رقیب سیاس���ی در پی  کمونیس���ت  ها  در س���ال 1963م می پردازد 
حذف مخالفان خود، با توس���ل به فتاوی مراجع ش���یعه و سنی آن زمان 
برآمده بود. از همین رو ایشان دسیسه و توطئه  برخی دولت ها را همانند 
که »از مسئله ارتداد برای سرکوب آزادی فکر  ک« می داند  »غولی هراس���نا
و عقی���ده« بهره برداری می کنن���د. )ص 27( او در ادامه به ذکر یک پرونده 
که در س���ال 2006م بر س���ر مجازات فردی افغان تبار به نام  جنجالی دیگر 
گرویده می پ���ردازد )ص30( و  که به مس���یحیت  عبدالرحم���ن عبدالمنان 
جنجال بر س���ر آن را دس���تاویزی از س���وی غربیان برای ضربه زدن به پیکر 
که  ش���ریعت اس���المی می دان���د. العلوانی به چن���د پروندۀ جنجال���ی دیگر 
طی س���نوات اخیر دربارۀ قضیه ارتداد ب���وده به تفصیل می پردازد. مؤلف 
که مس���ئله »ارتداد« در ابتدا قضیه ای سیاس���ی  به صراحت بیان می دارد 
بود و به صورت سیاسی ادامه یافت و به صورت سیاسی هم باقی خواهد 
گذش���ته، حال و  کم رنگ بوده و در  مان���د و جان���ب دینی در آن ضعی���ف و 
ک���ه بخواهن���د آن را در خدمت  آین���ده هم تنها زمانی برجس���ته می ش���ود 
که به  منافع سیاسی و مسائل مربوط به آن درآورند.)ص31(  او در حالی 
مدافعان غربی آزادی می تازد، از آزادی دینی در دین اسالم دفاع می کند 
و آزادی م���ورد نظر خود را متأثر از افکار لیبرالیس���تی و اندیش���ه های غربی 
نمی داند، بلکه آن را برگرفته از دیدگاه های اصیل اسالمی و برداشت های 
که علمای اسالمی در دوران های طالیی  صحیح برگرفته از قرآن و س���نت 

کرده اند می داند )ص34( و شکوفایی اسالمی استنباط 

العلوان���ی در ادامه مباحث در جایگاه یک متخصص در اصول فقه و یک 
عالم ش���ریعت، اّدعای اجم���اع در مورد وجوب قتل مرت���د را رد می کند و 
کاربرد حد  ب���ه تبیین حد از دیدگاه قرآن و فقه اس���المی می پ���ردازد. وی 
ب���ه معن���ی عقوبت و مجازات را نادرس���ت و مراد از ح���د در دیدگاه قرآن را 

طه جابر العلوانی از محققان برجسته معاصر در حوزه علوم اسالمی است. 
او در س���ال 1935م در ش���هر فلوجه عراق به دنیا آمد. تحصیالت تکمیلی 
گذراند و در سال 1973م  به دریافت درجه  خود را در دانشگاه االزهر مصر 
دکترا در رشته اصول فقه از این دانشگاه نائل آمد. العلوانی از بنیانگذاران 
»موسس���ه جهانی اندیشهی اس���المی« )المعهد العالمی للفکر االسالمی( 
در ویرجینی���ای امریکاس���ت. یک���ی از اه���داف این مرکز، »اسالمی س���ازی 
معرف���ت« اس���ت. او در فض���ای اندیش���ه ای ایران نیز بیش���تر ب���ا مقوالتی 
در همین راس���تا ش���ناخته می ش���ود.1 از جمله آثار العلوانی نظیر إسالمیة 
المعرف���ة بین األمس والیوم، مقدمة فی إس���المیة المعرف���ة، اصالح الفکر 
االسالمی، األزمة الفکریة ومناهج التغییر در اطراف این مقوله می چرخد. 
ایش���ان چن���د اثر نیز در فقه و اص���ول نظیر االجتهاد والتقلید فی اإلس���الم 
کت���اب المحصول فی علم  و اص���ول الفقه االس���المی، همچنی���ن تصحیح 
گس���ترده  اصول الفق���ه )امام فخر رازی( دارد. العلوانی افزون بر مطالعات 
و آثار متعدد قرآنی، دغدغه مقاصد و اجرای ش���ریعت اس���المی را نیز دارد 
کت���اب مقاصد الش���ریعه و آث���اری در باب حق���وق متهم  و در ای���ن زمین���ه 
کراه فی الدین: بحث فی إش���کالیة  کتاب حاضر ال إ تالیف نموده اس���ت.2 
الردة والمرتدین من صدر اإلس���الم إلی الیوم نیز در همین راس���تا به چاپ 
رس���یده اس���ت. او می گوید پیش نویس این بحث را در سال 1992م آماده 
کرده، اما به دلیل نگرانی از موضع گیری علیه  »موسس���ه جهانی اندیش���ه 
که وی ریاس���ت آن را برعهده داشته، از چاپ آن منصرف شده  اس���المی« 
کتاب از سوی مکتبة الشروق الدولیة در سال 2003م و  اس���ت. چاپ اول 
در چ���اپ دوم ضمن بازبینی و افزودنی هایی با همکاری المعهد العالمی 
للفکر اإلس���المی در س���ال 2006م در 198 صفحه به چاپ رس���یده اس���ت. 
کتاب به زبان فارسی با عنوان »پژوهشی در حکم  پیش تر بخش���ی از این 
که  ارتداد« با ترجمه علی عزیزی ازسوی همین ناشر به چاپ رسیده بود 

کامل توسط مترجم دیگری ارائه شده است. اینک به صورت 

1. از جمل���ه ر.ک به:»اسالمی س���ازی معرفت«؛ مجید مرادی؛ پژوهش���گاه حوزه و دانش���گاه، 1385 و 
پناه؛  »تبیین و تحلیل نظریه اسالمی سازی معرفت از دیدگاه فاروقی و علوانی«؛ عبدالحسین خسرو
مطالعات معرفتی در دانش���گاه اس���المی، سال شانزدهم بهار 1391، ش���ماره 50 و »معرفت شناسی 

اسالمی در تطبیق با نظام های معرفتی دیگر«،پگاه حوزه 1382، شماره96 و 97.
.www.alwani.net : 2. برای اطالعات بیشتر درباره ایشان رجوع شود به

 دین اختیاری
یا دین اجباری؟ 

بررسی موضوع ارتداد و احکام مرتدین از صدر اسالم تا عصر حاضر

دین اختیاری یا دین اجباری؟ بررس���ی موضوع ارتداد و احکام مرتدین از صدر اس���الم تا عصر حاضر؛ طه 
جابر العلوانی؛ ترجمۀ امین سلیمانی؛ چ 1، تهران: نشر احسان، 1392.

معـریف امجــایل

غالمرضا نوعی
دانشجوی دکتری مطالعات اسالمی دانشگاه ماالیا.
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پرداخته اند، اما ایشان آنان را مجازات ننمود. العلوانی در ادامه به بیان 
ح چندین نمونه از وقایع ارتداد در عص���ر آن حضرت نموده و ادعا  و ش���ر
که ایش���ان »هیچ ش���خص مرتدی را به قتل نرس���انده اند«. )ص  می کند 
143( العلوانی در این موضوع مانند برخی از نویس���ندگان معاصر ش���یعه 
که علت صدور فرمان قتل و برخورد با مرتدان از جانب  بر این باور است 
پیامبر، انجام جرایم متعددی از سوی مرتدان بوده و ارتداد را اوج اعالن 
کرده اند«. )ص 144(  خروج بر علیه جامعه اسالمی و دشمنی با آن تلّقی 

یکی از منابع و مصادر مهم مورد استناد در اجرای حکم ارتداد، احادیث 
کرم)ص( نقل می ش���ود. از جمله مهم ترین  ک���ه از پیامبر ا آحادی اس���ت 
این احادیث، »من بدل دینه فاقتلوه« است. العلوانی مانند برخی دیگر 
گفتنی اس���ت  اندیش���مندان به نقد متن و س���ند این حدیث می پردازد. 
این حدیث در منابع مصادر معتبر ش���یعه نقل نش���ده است. در مقایسه 
ب���ا دیگر نق���ادان حدیث مذک���ور، اش���کاالت العلوانی بر ای���ن حدیث تنها 
ب���ه متن منحصر نمان���ده و او به تفصیل به طرق روای���ت آن نزد محدثان 
کمتر محدثی این گونه این حدیث را به چالش  که ش���اید  پرداخته است 
که »تعدد ط���رق به معنی  کی���د می کند  کش���یده باش���د. او بر این نکته تأ
سالم بودن روایت و صحت آن نیست« )ص176( از دیگر ممیزات تحلیل 
العلوانی لزوم تسلط و نظارت قرآن بر سنت و تصدیق آن به وسیله قرآن 
که س���نت بر اساس  اس���ت. وی بر این اصل پافش���اری می کند: »تا زمانی 
اصل���ی مورد اطمینان و صحیح درباره ق���رآن دور می زند، حّتی نیازی به 
جدل در مورد اس���ناد احادیث ضعیف و معلول و احکام برخاسته از آنها 

هم وجود ندارد«. )ص176  ( 

که چگونه  کتاب در پی پاسخ به این سؤال است  العلوانی در فصل ششم 
کرد؟  جنب���ه دین���ی قضی���ه ارتداد ب���ا جنبه ی سیاس���ی آن اختالط پی���دا 
او قائ���ل ب���ه تفکیک میان جنبه عقیدتی با جنبه سیاس���ی آن اس���ت. از 
همین منظر به بررس���ی جنگ های »رده« در زمان خلیفه اول می پردازد 
و می گوی���د: »جنگ با مرت���دان به خاط���ر بازگرداندن آنان ب���ه معتقدات 
اس���المی، آن ه���م با زور و اجبار نبوده، بلکه تنها ب���رای وادارکردن آنها به 
عن���وان ش���هروندان و اعضای اّمت اس���المی به انجام تکالی���ف و وظایف 
گرف���ت«. )ص181(  ش���هروندی خویش در درون دولت اس���المی صورت 
وی س���پس به بررس���ی آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت و موضع گیری 
امامی���ه، مذاه���ب ظاهری���ه، زیدیه و اباضی���ه در ارتباط با مج���ازات مرتد 
می پردازد و ضمن برشمردن اختالفات وسیع در مورد مجازات مرتد، به 
نقد ادعای اجماع در باره وجود مجازاتی واحد در حق مرتد می پردازد.

ب���ه برش���مردن نمونه های���ی از علم���ای مصل���ح،  کت���اب  فص���ل پایان���ی 
که  ش���خصیت های مع���ارض، متکلمان، صوفیان و فالس���فه می پ���ردازد 
ک���م پرداخته، متهم ب���ه »حّد ارتداد و تکفیر« ش���ده  به نقد سیس���تم حا
ک���ه تنها برخی از  و خون ش���ان مباح اعالم ش���ده اس���ت. او بیان می دارد 
کامل به بیان  گر به طور  کشیده است و ا قربانیان این پدیده را به تصویر 

کلمه حد را  گر عرب  هم���ان قوانی���ن و احکام الهی می داند و می گوی���د: »ا
کار برده اس���ت، این امر به وضع لغوی  ب���ه معن���ی حایل میان دو چیز به 
کرد؛ زیرا قرآن  و اصطالح���ی آنه���ا برمی گردد و نباید آن را بر ق���رآن تحمیل 
دارای زب���ان و اصط���الح مخت���ص ب���ه خ���ود اس���ت«. )ص45( وی ب���رای 
که  اثب���ات مدعای خود به ش���واهد متعدد از آیات قرآن اس���تناد می کند 
کلمه به معن���ی عقوبت بکار نرفته اس���ت، بلکه تم���ام آن معانی به  ای���ن 
مفه���وم ضرورت التزام و پایبندی به قوانین و احکام الهی اس���ت. بر این 
که چگونه فقهای  ح می کند  اساس او با اظهار شگفتی این سؤال را مطر
اس���المی ای���ن مفهوم قرآنی را تنه���ا به معنی عقاب و مجازات اس���تعمال 
نموده ان���د؟)ص49( اتفاقا همین دیدگاه ایش���ان م���ورد اعتراض دیگران 
کتاب پیوس���تی ش���امل تعلیق  ک���ه در پایان این  گرفته، ب���ه طوری  ق���رار 
که ایشان ضمن ستایش  ش���یخ عبداهلل بن ش���یخ محفوظ بن بیه آمده 
علمی از مؤلف و هم داس���تانی با او در بس���یاری از مباحث، از جمله سوء 
ع اسالم در تکفیر و نسبت دادن ارتداد به دیگران،  استفاده از احکام شر
کلمه  که همین تعریف اصطالحی او از  اش���کالی بر العلوانی وارد می سازد 
کلمه  کاربرد  که: »فقها در  حد اس���ت.)ص219( بّیه بر این عقیده اس���ت 
حد از مصطل���ح قرآنی تجاوز نکرده اند، بلکه ضروریات قوانین فقهی آنها 
کلمه حد به معنی خاصی نموده است«. )ص219(   را وادار به استعمال 

کتاب )اول، دوم، و سوم( در موضوعات عمومی تری  فصل های ابتدایی 
چ���ون خط���ر نف���وذ و ارتباط فرهنگ���ی پیش از داش���تن اس���لوب و الگوی 
اسالمی به انجام رسیده اس���ت. همچنین نویسنده به تفصیل از ارتباط 
و تداخ���ل میان میراث اس���المی و می���راث یهودیت و نی���ز اهداف، نقش 
گفته اس���ت. در واقع موضوع  و نف���وذ یهودی���ان در جعل حدیث س���خن 
که  اح���کام ش���رعی ارت���داد از فصل چه���ارم آغاز می ش���ود. ن���کات مهمی 
نویس���نده در این فصل بدان پرداخته ش���امل موارد زیر اس���ت: حقیقت 
ُکفر ارتداد در قرآن و آثار ناش���ی  ارت���داد در پرت���و آیات قرآن، معنا و مفهوم 
از آن، آزادی باور و عقیده از مقاصد مهم ش���ریعت اس���المی است، سبب 
کفر پس از  کفر اصلی و  کراه فی الدین« و در پایان این فصل  نزول آیه »الا
کالم ایشان در این فصل در  کرده است. می توان خالصه  اسالم را بررسی 
این عبارت خالصه نمود: »با وجود اینکه آیات قرآن قبح و زش���تی ارتداد 
کرده، اما در همان حال هیچ گونه عقوبت و مجازات  را به روشنی تبیین 

دنیوی برای آن متذکر نشده است«. )ص 117( 

العلوان���ی در فص���ل پنجم ب���ه موضوع قتل ُمرتد در س���نت فعل���ی و قولی 
که اص���ول قرآنی و منهج  پیامب���ر)ص( می  پردازد. ایش���ان بیان م���ی دارد 
معرفتی قرآن با حدود دویست آیه به وضوح، آزادی عقیده را به رسمیت 
که موضع گیری  ش���ناخته، از این رو نباید از س���نت پیامبر انتظار داش���ت 
آن بر خالف قرآن باش���د. )ص 122( مؤلف ادعا می کند آن حضرت شاهد 
که ایمان آورده و س���پس ب���ه نفاق و ارتداد  کس���انی بوده  صدها نمونه از 
گرویده اند و حتی پس از خروج از اس���الم ب���ه آزار و اذیت پیامبر و مومنان 
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کرد. همچنان که برخی از اندیش���مندان  را در افقی وس���یع تر هم بررس���ی 
 در این وادی ق���دم نهاده اند. آن���ان میان »وجوب 

ً
معاص���ر ایرانی اخی���را

فقه���ی« و »وج���وب اخالقی« حک���م ارتداد تفکیک قائل ش���ده اند و آن را 
م���ورد ارزیاب���ی اخالقی و ن���ه فقهی ق���رار داده ان���د. برخی دیگ���ر از همین 
کالمی را نیز در این موض���وع دخیل می دانند.  نواندیش���ان دین���ی مبانی 
از این رو بحث دربارۀ این پدیده را نمی توان چندان تمام شده و قدیمی 
کنون  کرد. ش���ایان ذکر اس���ت در میان اندیمش���ندان اهل سنت تا تصور 
کنکاش  کمتر از جنبه های دیگر مورد  نگاه فقهی غالب تر بوده و در بحث 

گرفته است.   قرار 

که بر سرش���ان آمده پرداخته می ش���د، به تألیف  اس���امی اف���راد و وقایعی 
کتاب نیاز بود. )ص202(  چندین جلد 

که نویس���ندۀ اثر، خود یک  در پایان بیان دو نکته الزم اس���ت: اواًل از آنجا 
عالم برجس���ته و متخصص در ش���ریعت اسالمی اس���ت و در پی مخالفت 
و یا تش���کیک در احکام اس���المی برنیامده، بلکه در پی حل چالش های 
موجود میان اندیش���ه اس���المی باقی مان���ده از اعصار و زیس���ت در دوران 
کنونی ایران پیش���نهاد  مدرن اس���ت، پ���س خواندن این اث���ر در فض���ای 
غ از مباح���ث فقهی، می توان موض���وع اجبار در دین  می ش���ود. ثانیًا فار

 احکام مهریه 
از منظر فقه شیعه

احکام مهریه از منظر فقه ش���یعه؛ تألیف حسین حلبیان؛ تهران: آبادگران، 1392.

معـریف امجــایل

محمدحسین عبدلی آشتیانی
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1. معرفی اجمالی
که توس���ط حس���ین  کت���اب ارزش���مند اح���کام مهریه از منظر فقه ش���یعه 
که ب���ا اجتهاد مبتنی بر  حلبیان تألیف ش���ده اثری اس���ت در فقه امامیه 
کریم و عترت سید المرسلین)صلی اهلل علیه و آله( به بررسی دقیق  قرآن 
کتاب در س���ال1392  گس���ترده در موضوع مهریه پرداخته اس���ت. این  و 
هجری شمس���ی در تهران )نش���ر آبادگران( چاپ شده است و  خالصه ای 
کتابی مفصل با نام بررسی احکام  اس���ت در بیش از 90 صفحه، برآمده از 
که حضرت آیت اهلل س���یدمحمدمهدی موس���وی  مهری���ه در فقه ش���یعه 
خلخال���ی در قس���متی از تقری���ظ متی���ن خ���ود درب���ارۀ آن اث���ر و مؤل���ف آن 
فرموده اند: »الحق جای تقدیر وتش���ویق می باش���د. ش���کر اهلل مس���اعیه 
الجمیل���ة. توفیق���ات این عزی���ز را از خدای متعال مس���ئلت داریم و امید 
که م���ورد عنایات خاّصه حض���رت بقیة اهلل )عج���ل اهلل فرجه( قرار  اس���ت 
که همین راه را در س���ایر مس���ائل فقهی ادامه دهد  گیرد و انتظار می رود 
که س���ایر عزیزان طالب و محصلی���ن در حوزه های  و پیش���نهاد می ش���ود 
کنن���د؛ زیرا اجتهاد واجب  علمیه همین روش را در مس���ائل فقهی عمل 

کفایی است و وجود مجتهد در جامعه ی اسالمی ضروری است«. 

2. معرفی دیگر آثار مؤلف
که از اس���تادان س���طوح عالیه در حوزه علمیه قم است  کتاب  مؤلف این 

که برخی از آثار ایشان عبارت است از: دارای آثار دیگری نیز می باشد 
1. تقریرات درس خمس آی تاهلل میرزا علی آقای فلسفی)رحمه اهلل(.

2. رساله ای در استصناع.
3. رساله ای در شروط.

4. رساله ای در حّد رجم.
اس���تصحاب  در  رس���اله ای   .5

تعلیقی.

کتاب 3. عناوین مطالب 
کتاب احکام مهریه از منظر فقه 
ش���یعه در بی���ش از 90 صفح���ه، 

که به ترتیب ذیل می باشد: یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده 
مقدمه

فصل اول: ماهیت و اسباب

مبحث اّول: ماهیت عقد نکاح و مهر

مبحث اّول: اسباب مهر

فصل دوم: بررسی تفصیلی مهر در نظام حقوقی اسالم

فصل سوم: تفویض مهریه

مبحث اول: تفویض بضع

مبحث دوم: تفویض مهر

مراجع و مآخذ

گسترۀ تحقیق  .4
کریم،  کتاب با بهره گیری از حدود صد منبع معتبر از تفاسیر قرآن  در این 
کتب حقوق و  کت���ب فقه امامیه و عام���ه،  مص���ادر حدیثی ش���یعه و عامه 
اقتصاد، نش���ریات و مجالت، نرم افزارها و پایگاه های اینترنتی به بررس���ی 

جوانب مختلف موضوعات و مسائل پرداخته شده است. 
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گر بدهی  همچنی���ن آیت اهلل ناصر مکارم ش���یرازی بی���ان فرموده: »ف���رد ا
خود را ندهد، به زندان می اندازند تا عسر او ثابت شود و حال آنکه عسر 
ک���ه از مادر متولد می ش���ود، چیزی ندارد و  مطابق اصل اس���ت؛ زیرا فرد 
که  معسر است و همان استصحاب می شود. ابتدا باید یسر او ثابت شود 
لت دارد  گ���ر نداد او را به زندان بیندازند و روای���ت هم بر این امر دال بع���د ا
 ِعْرَض���ُه َو ُعُقوَبَته (2 این زندان انداختن مخالف 

ُ
یِن یِحّل

َ
)َل���ی اْلَواِجِد ِبالّد

ع است«.3 حکم شر

2. شیخ طوسی، األمالی، ص520 .
 www.eshia.ir:3. ناصر مکارم شیرازی، درس خارج مسجد اعظم، 1390/8/11، ر.ک به

کتاب »احکام مهریه از منظر فقه شیعه« 5. عبارتی از 
بس���یاری از اف���راد ب���ه دلی���ل ع���دم توانای���ی در پرداخ���ت مهری���ه زندانی 
که آیت  اهلل س���یدمحمود هاش���می ش���اهرودی بیان  ش���ده اند، در حالی 
ع است و برخی از مراجع به  داشته: »زندان برای دیه و مهریه خالف شر
ع محس���وب  که حکم زندان برای مهریه خالف ش���ر کرده اند  تازگی اعالم 
که  می ش���ود«. و افزوده: »خیلی از افراد ش���رور زندان نمی روند، در حالی 
برخ���ی افراد ب���رای مهریه و دیه در زندان به س���ر می برن���د و در این موارد 

خود قانون هم باید اصالح شود«.1

زنامۀ قدس، یکشنبه 3 آذر 1387، صفحۀ اول. 1. رو

 روش تحقیق
با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث

پاکتچی، احمد؛ روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث؛ تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، 1391. 

معـریف امجــایل

نیره خداداد شهری
کارشناس کتابداری و اطالع رسانی 

تازه های ناگرش و نشر

مقدمه
کلم���ه ای یونان���ی اس���ت و برخ���الف اینک���ه آن را  واژه Method در اص���ل 
کلمه  کلمه ای دش���وارفهم تصور می کنیم معنای بس���یار س���اده ای دارد. 
که  کرد  کش���ف یک مجه���ول، باید راهی را ط���ی  »مُت���د« یعن���ی راه. برای 

گاهی راه سختی است. 

ک���ه رفتن راه  که به همان اندازه  کوش���ش »روش شناس���ی« بر این اس���ت 
کار  س���خت است، ارائه آن آس���ان باشد؛ یعنی زبان آس���انی برای توضیح 
کار برای ما  که انجام داده ایم داشته باشیم. روش شناسی چند  سختی 
که  انجام می دهد. هم زبان مش���ترک بین محققان و پژوهشگرانی است 
که می تواند  کار می کنند و هم زبان مش���ترکی اس���ت  در یک حوزه علمی 
حوزه ه���ای مختلف علمی را به هم پیوند دهد. همچنین ابزاری اس���ت 
کوشش جمعی برای تولید علم  کوشش های فردی را به یک  که می تواند 
کوشش های فردی را در یک مجموعه، مشخص  کند و نیز جای  تبدیل 
کرده و امکان اتصال یک فرد به جامعه علمی را فراهم س���ازد.  و تعری���ف 
برآیند هم���ه این فعالیت ه���ا در تحقیقات علمی، از جمله اس���تناددهی 

اعتمادسازی است. 

در ادامه ضمن معرفی نویسنده این کتاب و نمای کلی مطالب ارائه شده 
کتاب را توجیه می کند برمی شمریم. که خواندن  در آن، دالیلی 

معرفی نویسنده
کتچی متولد س���ال 1342 در تهران، دین ش���ناس و زبان شناس  احمد پا

عال���ی  ش���ورای  عض���و  ایران���ی، 
دایرةالمع���ارف  مرک���ز  علم���ی 
ب���زرگ اس���المی، عض���و هیئ���ت 
علم���ی دانش���گاه ام���ام ص���ادق 
گروه عل���وم و قرآن  )ع(، رئی���س 
الهی���ات  دانش���کده  حدی���ث  و 

گروه نشانه شناس���ی هنر در فرهنگس���تان  کنون���ی  ای���ن دانش���گاه و مدیر 
هنراس���ت. ایش���ان دکتری خود را در رش���ته های مطالعات دین  شناسی 
در س���ال 1993 و در رش���ته زبان شناسی تاریخ در س���ال1997 از دانشگاه 
آلماتی قزاقس���تان اخذ نمودند. وی تحصیالت حوزوی خود را تا مرحله 
گذرانده  اجتهاد، ن���زد بزرگترین عالمان تهران همچون آی���ت اهلل اردکانی 
گی های منحصر به فرد ایشان تس���لط و آشنایی با بیش از  اس���ت و از ویژ
15 زبان خارجی زنده و باستانی است. تألیفات وی عبارتند از: نقد متن، 
تاریخ حدیث، تاریخ تفس���یر، ماهیت علوم قرآن، روش تحقیق عمومی، 
کید بر مطالعات اس���المی و بی���ش از هفتصد مقاله در  روش تحقی���ق با تأ
دایرة المع���ارف ب���زرگ اس���المی و مجالت زبان شناس���ی و اسالم شناس���ی 

داخلی و خارجی.  

کتاب  گزارشی از 
کت���اب، ص���ورت  ک���ه مطال���ب ارائه ش���ده  در مقدم���ه بی���ان ش���ده اس���ت 
که ب���ا همین موضوع از س���وی  پیاده ش���ده از مجموع���ه دروس���ی اس���ت 
نویس���نده ارائه ش���ده اس���ت. البته تف���اوت ماهوی میان الق���ای درس و 
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مشکل اساس���ی بیش���تر محققان، یافتن موضوعی بدیع، اصیل و مفید 
که بحث آنها روش تحقیق  کس���انی  کثر  برای پژوهش اس���ت. از طرفی »ا
که بیشتر جنبۀ آیین نگارشی دارد می پردازند و  اس���ت، به مرحله پایانی 
ک���ه اهمیت زیادی دارد نادیده می گیرند«.  درس���ت دو مرحله ابتدایی را 
دقیقًا به همین دلیلی که ذکر شد نویسنده برخالف بسیاری از کتاب های 
که به این مبحث اختصاص می دهند  که تعداد صفحاتی  روش تحقی���ق 
از انگش���تان یک دست هم فراتر نمی رود، بیش از سی صفحه از مباحث 
کت���اب را به این موضوع اختصاص می دهد. وی مش���کل اصلی دریافت 
را الگوهای »روزمره ش���ده« و »خودکارشدۀ« فهم می داند و معتقد است 
کارکردهای  که ذهن ما فقط  این حالت خودکارش���دگی موجب می شود 
کشف  کارکردهای روزمره و  روزمره داش���ته باشد و اجازه فراتررفتن از این 
جدید به ما ندهد. پس برای غلبه بر الگوهای خودکار و سهولت دریافت 

موضوع، دو راه حل ارائه می دهد:

کاوی و واس���ازی )واس���ازی ب���ه یاری بازبین���ی دوگان ها،  1. روش های وا
لت های چندگانه، ترجمه وارونه و واسازی به یاری  واس���ازی به یاری دال

عکس(

گرایش های غالبی  2. فرق گ���ذاری بین تبیین و توجیه )توجیه ب���ه دلیل 
مانند تعصبات مذهبی، ملی، قومی، صنفی و ...(

کتاب را به خود اختصاص داده،  که نیمی از مطالب  عنوان فصل س���وم 
گام بع���د از انتخ���اب موضوع، یافت���ن روش برای  روش شناس���ی اس���ت. 
مطالعه آن موضوع اس���ت. نویسنده س���ه نوع مطالعۀ تاریخی، تطبیقی 

و تحلیلی را نام می برد و هر یک را به صورت مبسوط توضیح می دهد. 

که زمان  1. مطالع���ه تاریخی: زمانی به یک مطالع���ه تاریخی می پردازیم 
الف و ب وجود داشته باشد و ما به دنبال اختالف موقعیت از زمان الف 
که ممکن است در یک انگاره، ایده یا  تا زمان ب باش���یم. انواع تحوالتی 

گونه اصلی طبقه بندی می شود.  خ دهد، در چند  اندیشه ر

گونه   های تحول در انگاره عبارتند از: توسعه  که  ▪ تاریخ اندیشه یا انگاره 
معنایی، تحدید یا تضییق معنایی، استعاره و مجاز، تحول در اثر تماس. 
که بدانیم وقتی صورت مسئله ما  ح شده  گونه ها به این دلیل مطر این 

یک امر تاریخی است، باید انتظار چه نوع تحوالتی را داشته باشیم. 

کارکردی در س���اختار اس���ت. در یک ساختار، رابطه  ▪ ُبعد دیگر تحوالت 
که تحوالت ممکن  کارکرد تعریف ش���ده است  عناصر با یکدیگر براس���اس 
کارکردهای آشکار، عناصر آش���کار، توسعه بر اساس الگوگیری و  اس���ت در 

توسعه و تضییق براساس بازتعریف باشد. 

کالن،  2. مطالع���ه تطبیق���ی: در چه���ار س���طح مطالع���ه تطبیقی خ���رد، 
مت���وازن و نامتوازن ) نامتوازن دورکن���ی، چندرکنی، فاصله تاریخی میان 

گفتمانی میان ارکان( بحث شده است.  ارکان، فاصله 

کوش���ش ش���ده ت���ا حد ممکن از  که در آماده س���ازی اثر  تألیف وجود دارد 
کاسته و مطالب مستند شوند.  خطاها 

کلی به نگارش درآمده است.  کتاب در چهار فصل 

عنوان فصل اول شکل گیری مفهوم جدید روش تحقیق است. چنان که 
از ن���ام فصل پیداس���ت درب���ارۀ اصطالح جدید روش تحقی���ق و چگونگی 
ک���ه نویس���نده به خوبی موض���وع را از لحاظ  ش���کل گیری آن بحث ش���ده 
تاریخ���ی تبیی���ن می کن���د. در ادام���ه فص���ل مختص���ری در م���ورد ارکان و 

گونه های پژوهش بحث شده است. 

ارکان پژوهش عبارتند از: هدفمند بودن، روشمندبودن، مستندبودن، 
دقیق بودن و داشتن زبان مشترک. 

گونه پژوهش نیز معرفی می شود.  دو 

کتش���افی تمام  که در پژوهش ا کتش���افی:  1. پژوه���ش تبیینی و پژوهش ا
وزن پژوهش بر روی »روش« است و نهایت تالش انجام می شود تا روش 
که ممکن اس���ت هنوز مسئله ها  گردد، در حالی  در نهایت دقت انتخاب 
که  کار نباشد. در حالی  ح نش���ده باش���د و فرضیه ای هم در  به خوبی طر
در پژوهش ه���ای تبیینی، س���رمایه گذاری زیادی روی مس���ئله ها صورت 
گرفت���ه و ت���ا حد ممک���ن تبیین می ش���وند و فرضیه ها پیش بینی ش���ده و 

کمک زیادی به انجام پژوهش می کنند. 

که در فصل س���وم مفصل  2. تاریخی، مقایس���ه ای ی���ا تطبیقی و تحلیلی 
گونه  های پژوهش بحث می شود. دربارۀ این 

که اثر در مورد روش تحقیق با تکیه بر علوم قرآن و حدیث است،  از آنجا 
گانه مبحثی در مورد »پیچیدگی ها  کتچی در فصل اول به صورت جدا پا
گی های خاص قرآن و حدیث را برمی شمرد.  در مطالعه ادیان« دارد و ویژ
وی ای���ن پیچیدگ���ی را این گونه توضی���ح می دهد: »یکی از مش���کالت ما 
کم���ی پیچیده تر از  ک���ه روش تحقیق در ح���وزه مطالعه ادیان  این اس���ت 
که  رش���ته های عادی علوم انس���انی اس���ت. اولین پیچیدگی این اس���ت 
مطالع���ه در زمین���ه دین ممکن اس���ت مطالع���ه درجه اول ی���ا درجه دوم 
که  باشد. منظور از »مطالعه درجه اول« در حوزه دین، مطالعه ای است 
که »مطالعه درجه  به دنبال توسعه دین و آموزه  های آن است، در حالی 

دوم« به دنبال شناخت دین است ...«.

از دریاف���ت ت���ا روش عن���وان فصل دوم اثر اس���ت. ب���ه زعم نویس���نده »از 
دریاف���ت ت���ا روش، حد فاصلی اس���ت می���ان لحظه باردارش���دن ذهن تا 
گ���ر مرحله دریافت وجود نداش���ته  لحظه ش���کل گیری عمل���ی پژوهش. ا
کاری مکانیکی، صوری  باش���د، تمام بحث های تحقیق و روش تحقیق، 
و در نهای���ت بی اثر خواهند بود ...«. در این فصل ابتدا مراحل س���ه گانۀ 
»دریاف���ت موض���وع«، »یافتن م���دل و اجرای روش« و »بس���ط و تدوین« 

کامل یک پژوهش معرفی می شود.  برای انجام 
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فارس���ی ب���ا رویکرد علوم ق���رآن و حدیث به روش تحقیق پرداخته باش���د 
کتاب ب���ا عناوین اصول البحث و لمحات فی المکتبه و  وج���ود ندارد. دو 
که قسمت عمده محتوای  البحث و المصادر به زبان عربی نگاشته شده 
کتاب ها، ماخذشناسی و روش نوشتن پایان  نامه است. اغلب روش  این 
گرفته می شود. روش تحقیق  تحقیق با روش نوش���تن پایان نامه اشتباه 

که تحقیق خود را چگونه انجام دهیم...«. باید به ما بیاموزد 

یکی از نقاط قوت و ممتاز این اثر نیز اصیل بودن آن اس���ت. اصیل بودن 
کتاب روش  ک���رده  که نویس���نده اش���اره  از دو بع���د. اول اینکه همان طور 
تحقی���ق با رویکرد علوم قرآن و حدیث در زبان فارس���ی وجود نداش���ته و 
نیز رویکرد نویس���نده در دس���ته بندی و ارائه مطالب. ارائه مطالبی مهم، 
مفید و جامع دربارۀ انتخاب موضوع، یافتن روش مناسب برای مطالعه 

کرده است.  کتاب را از این نظر نیز شاخص  آن و ... 

گاهی ممکن است عنوان و  2. اش���راف و تسلط موضوعی نویس���نده: 
کتابی خ���اص و منحصربه فرد به نظر برس���د، ولی وقتی مطالب  موض���وع 
م���رور می ش���ود، به راحتی ع���دم تس���لط نویس���نده بر موضوع مش���خص 
که س���ال ها چنین  می ش���ود. ام���ا در ای���ن اثر نویس���نده اس���تادی اس���ت 

کاماًل بر مباحث ارائه شده اشراف دارد.  کرده و  مبحثی را تدریس 

کتاب: تمامی مباحث با مثال ارائه شده و  3. مثال های ارائه ش���ده در 
کاماًل از علوم قرآن  کمک زیادی می کند. مثال ها  ب���ه فهم و درک مطالب 
و حدی���ث و مباحث اس���المی مهمی همچون واقع���ۀ غدیر خم، ماجرای 

ج و ... استخراج شده اند. حکمیت، خوار

کتاب  کتاب بس���یار س���اده و روان است. نمایۀ انتهایی  4. نگارش: متن 
کمک زیادی می کند. نیز به سهولت بازیابی مطالب 

3. مطالع���ه تحلیل���ی: در این نوع مطالعه ابتدا معن���ای تحلیل توضیح 
گ���ی عموم���ی روش ه���ای تحلیل���ی، یعن���ی  داده ش���ده و س���پس ب���ه ویژ
»تقلیل گرایی« توجه ش���ده و در ادامه تحلیل براس���اس جنس���یت، تنوع 
روش های تحلیلی بر اس���اس دانش زمینه ای و تنوع روش های تحلیلی 

گرفته است. گونۀ مطالعه مورد بحث قرار  بر اساس 

گونه مطالعه شامل موارد ذیل است:  تحلیل براساس 
▪ روابط معناش���ناختی )تحلیل معنایی، تحلیل منطقی، تحلیل لغوی، 

نام شناسی(
کرانه ها و توابع. نظام  ▪ روابط جای ش���ناختی )نظام خطی: همسایگی، 

فضایی و نظام تحلیلی(
کمی ▪ روابط ترا

کل���ی  مرحل���ه  دو  در  پژوه���ش  اج���رای  مراح���ل  پایان���ی  فص���ل  در 
یادداشت  برداری و فراوری منبع به عنوان اساس پژوهش: روند پرورش 

یک متن طبقه بندی شده اند. 

در بخ���ش یادداش���ت برداری دو نوع یادداش���ت اندیش���ه های ش���خصی 
و یادداش���ت ارجاعی آمده اس���ت. در قس���مت یادداش���ت اندیش���ه های 
کید بر حفظ و پرورش اندیش���ه های ش���خصی،  ش���خصی ضمن توصیه ا
گذرا،  گونه ه���ای اندیش���ه های ش���خصی، یعن���ی اندیش���ه های بدوی ی���ا 

کوتاه و ... بحث شده است.  مطالب جانبی مقاالت، نوشته های 

در قس���مت یادداش���ت ارجاع���ی، این گون���ه یادداش���ت ها به پنج دس���ته 
تقس���یم شده اس���ت: برداشت مس���تقیم ش���امل موارد تجویر نقل قول، 
کاهش،  اس���تانداردهای نق���ل ق���ول، قالب های نقل قول، برداش���ت ب���ا 

گذرا و یادداشت سامان یافته. برداشت با افزایش، یادداشت 

کتاب را بخوانیم؟ چرا باید این 
1. اصال���ت موض���وع و منحص���ر ب���ه فرد ب���ودن اث���ر: منصوری���ان1 یکی از 
ح پژوهش���ی را اصالت2 آن می داند.  گی ه���ای ممتاز هر طر مهم تری���ن ویژ
ح پژوهش���ی، ن���و و غیرتکراری بودن آن اس���ت.  منظ���ور از اصال���ت هر طر
اصالت می تواند در موضوع، داده ها و یافته ها، اندیشه، تفسیر داده ها، 

کاربردپذیری نتایج و ... باشد.  روش شناختی، 

کتچ���ی در پیش���گفتار، ض���رورت ن���گارش اث���ر خ���ود را این چنی���ن بیان  پا
کت���اب در زمینه روش تحقیق به  کنون حدود بیس���ت وچند  می کند: »تا
کثر  زبان فارسی نوشته شده است. هر نویسنده از زاویه رشته خود و حدا
اندکی فراتر از آن به روش تحقیق نگریس���ته است. رشته تخصصی اغلب 
این نویس���ندگان، حوزه ه���ای علوم اجتماع���ی و تع���داد محدودتری نیز 
که روش تحقیق در علوم انس���انی را مدنظر  فلس���فه و روانشناس���ی بوده 
که در زبان  کتابی  گفت در حال حاض���ر  ق���رار داده ان���د. بنابراین می توان 

کتابدار. ص 135 � 140.  یان، یزدان؛ مبانی نگارش علمی؛ تهران: نشر   1. منصور
2. Originality.
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اس���تثمار ش���دید آنان را توجیه 
کارب���ردن  ب���ه  ای���ن رو  از  کنن���د. 
ای���ن  از  تحقیرآمی���ز  عبارات���ی 
که صدها  نویسندگان در حالی 
ه���زار نفر از س���یاهان در بدترین 
شرایط استثمارگونه در خالفت 
اس���المی به س���ر می برده اند، به 

نوعی تالش برای توجیه این وضعیت بوده است«. )ص 62(

کتاب به تاریخ اس���الم در ش���رق آفریقا و ورود مس���لمانان  در بخ���ش اول 
و اس���تقرار دائم���ی آن���ان در آن س���رزمین پرداخت���ه ش���ده اس���ت. بن���ا بر 
گرچه تاریخ ورود اس���الم به س���واحل و جزایر ش���رق  مس���تندات مؤلف، ا
افریقا به نخس���تین س���ال های هجری قمری باز می گردد، ولی آش���نایی 
اعراب با سیاهان این مناطق به صدها سال پیش از اسالم باز می گردد.

گروهی از ایرانیان  )ص 65( ایش���ان در فصل اول این بخش به مهاجرت 
ش���یرازی االصل در قرن چهارم به این مناطق اش���اره دارد و تصویری نیز 
از قب���ور قدیم���ی متعلق به ش���یرازی  های مهاج���ر واقع در جزی���ره زنگبار 
گس���ترش  کرده اس���ت.)ص74( در این فصل همچنین به وضعیت  ارائه 
کمی���ت پرتغالی ه���ا و عمانی ه���ا تا ورود اس���تعمارگران  اس���الم در دوره حا
اروپایی)آلمان و انگلس���تان(  پرداخته شده است. فصل دوم این بخش 
که  کش���ورهای ش���رق آفریقا اختص���اص یافته  به تاریخ معاصر اس���الم در 
کنیا، اوگاندا  کشور تانزانیا،  مولف به صورت مجزا و به تفصیل در هر س���ه 

پرداخته است.

کتاب ابتدا به مس���لمانان بومی آن س���امان اختصاص یافته  بخش دوم 
که قریب  گروه از مسلمانان ابتدا به اهل سنت می پردازد  اس���ت. در این 
ب���ه 35 ت���ا 40 درصد جمعیت ش���رق آفریقا را تش���کیل می دهن���د. مولف 
همچنین به مقایس���ه درصد جمعیت دیگر ادیان همچون میس���حیت و 
برخی ادیان بومی اشاره دارد و به بررسی آمارهای ضد و نقیض درمنابع 
موج���ود در این ب���اره می پ���ردازد. بررس���ی حض���ور طریقت ه���ای متصوفه 
نظیر قادریه، ش���اذلیه، عس���کریه، رفاعیه و.. از دیگر مضامین این بخش 
که مؤلف به تفصیل دربارۀ هر یک س���خن می گوید. او در  کتاب اس���ت  از 
این باره می گوی���د: »تمامی طریقت های موجود در افریقا به نوعی محب 
اهل البیت)ع( به ش���مار رفته و احترام فراوانی ب���رای ائمه قائلند«. )ص 

کنیا و اوگاندا،  کش���ور تانزانیا،  اقلیت پنجاه میلیونی مس���لمانان در س���ه 
س���ابقه بی���ش از 1200 س���ال س���کونت در ش���رق افریق���ا دارن���د. حض���ور 
گرویده به اس���الم، عمدتًا ام���ری تدریجی،  مس���لماناِن مهاج���ر و بومیاِن 
به دور از خش���ونت و ب���ا انگیزه های مختلفی از جمله تج���ارت و بازرگانی 
بوده اس���ت. ش���ناخت بیش���تر این دس���ته از مس���لمانان و تأثیر پذیرش 
اس���الم بر وضعیت سیاس���ی، فرهنگ���ی و اجتماعی آن���ان از جمله اهداف 
کتاب اس���ت. مول���ف در خصوص اهمیت و ض���رورت این تحقیق به  این 
کشورهای این منطقه  نقش اس���الم در خیزش ها و نهضت های اسالمی 
که »موضوع  از افریقا طی یک سده اخیر اشاره می کند و بر این باور است 
کنون ب���ه طور مس���تقل مورد بررس���ی  تاری���خ اس���الم در ش���رق افریق���ا، تا
که »بیشترین  محققان داخلی قرار نگرفته اس���ت«. او  بر این باور اس���ت 
کتب نویس���ندگان اروپایی و امریکایی به چشم  توجه به این موضوع در 
می خ���ورد«)ص19( مؤل���ف ضمن برش���مردن برخ���ی از این دس���تاوردها 
کتاب ها و مقاله ها تا حدودی  که اطالعات موجود در ای���ن  ادع���ا می کند 
که این دس���ته از نویسندگان، مسلمانان را بنیادگرا  مغرضانه اس���ت؛ چرا 
گفتار  گفتنی اس���ت نویسنده خود در بخش هفتم و  می خوانند.)ص20( 
کتاب، به ظهور جریان های افراطی در شرق آفریقا به ویژه القاعده  پایانی 

کنیا، اوگاندا و تانزانیا به تفصیل می پردازد.  کشور  در سه 

کشورهای شرق افریقا  کتاب به معرفی سرزمین و مردم  بخش مقدماتی 
کنیا( از حی���ث جغرافیای طبیعی، انس���انی و تاریخی  )تانزانی���ا، اوگان���دا، 
اختصاص یافته اس���ت. مؤلف به بیان دیدگاه مورخان، جغرافی دانان و 
منجمان مس���لمانی همچون مسعودی، استخری، ابن حوقل، صاحب 
حدودالعالم، ش���ریف االدریس���ی، ابن خلدون، ابوریحان، القلقشندی، 
یعقوب���ی و... درب���ارۀ آن س���رزمین اش���اره دارد. نویس���نده در خ���الل ذکر 
کت���اب عجایب الهند  داس���تانی ب���ه نقل از ناخدا اس���ماعیل س���یرافی در 
نوش���ته ناخدا بزرگ ش���هریار رامهرم���زی، به نکته جال���ب توجهی از قول 
گس���ترده دریان���وردان عرب اوایل  که در آن به دخالت  مؤل���ف می پردازد 
گروه  گرفت���ن  قرن ه���ای نخس���تین هج���ری در تج���ارت برده و ب���ه بردگی 
زیادی از مردم س���واحل ش���رق و جنوب ش���رق افریقا اش���اره شده است.
)ص50( مؤلف در همین راس���تا به تالش برخی از نویس���ندگان مسلمان 
قرن های نخس���تین هجری برای پس���ت و فرومایه جلوه دادن س���یاهان 
کرده اند  اشاره می کند و می گوید: »دانشمندان و محققان آن دوره سعی 
از این طریق و همچنین نادیده گرفتن حقوق سیاهاِن موسوم به زنگی، 

اسالم در شرق افریقا
اس���الم در شرق افریقا؛ امیر بهرام عرب احمدی؛ چ 1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش���ه 

اسالمی، 1391.

معـریف امجــایل

غالمرضا نوعی
دانشجوی دکتری مطالعات اسالمی دانشگاه ماالیا.
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رس���انه، اقتص���اد و...را از دیگ���ر مش���کالت جامع���ه مس���لمانان می داند.  
بررس���ی وضعی���ت نهادهای آموزش���ی، مذهب���ی و قضایی مس���لمانان از 
ح فعالیت ش���ورای  کتاب اس���ت. در این راس���تا به ش���ر دیگر مطالب این 
عالی مسلمانان تانزانیا، شورای قرآن تانزانیا، شورای عالی سازمان های 
کز  کانون نویسندگان مس���لمان و ... پرداخته شده است. مرا اس���المی، 
آموزش���ی، نهادهای مذهبی���و دادگاه قاضیان از دیگ���ر محتویات این اثر 
گاه به صورت جزئی به بررس���ی زندگانی و تألیفات برخی از  اس���ت. مولف 

کشورهای مزبور می پردازد. علمای مشهور مسلمان در 

س���نت های دین���ی، آداب و رس���وم مس���لمانان از قبیل جش���ن ها، اعیاد 
مهم اس���المی)نظیر میالدالنبی، عید فطر، مبعث، قربان( و اعیاد خاص 
کتاب  ش���یعیان )ازجمل���ه نیم���ه ش���عبان، عید غدی���ر( از دیگ���ر مضامین 
کشورهای اسالمی نظیر  کتاب به بررس���ی روابط  اس���ت. در بخش ششم 
کشورهای شمال افریقا با  کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و  ایران، 
گروه از مس���لمانان پرداخته شده است. مؤلف اقدامات مهم دینی  این 
و تبلیغی جمهوری اس���المی ایران را پس از انقالب برش���مرده اس���ت، اما 
که اهداف عالی فرهنگی ایران در ش���رق افریقا هنوز به  بر این باور اس���ت 
کامل نحقق نیافت���ه و ظرفیت ها و پتانس���یل های موجود در میان  ط���ور 
کامل مورد بهره برداری قرار  مس���لمانان، به ویژه ش���یعیان، هنوز به طور 
کشور عربستان  نگرفته اس���ت. )ص 368( نویس���نده در بررس���ی عملکرد 
در این منطقه، افزون بر برش���مردن اقدامات متعدد فرهنگی و عمرانی، 
کی���د بس���یاری بر نق���د نح���وه ورود و عملک���رد وهابیت در ای���ن منطقه  تا
کتاب نیز به صورت مس���تقل به ظهور جریان های  دارد. در بخش پایانی 
افراط���ی اس���المی خصوص���ًا القاعده به تفصیل پرداخته ش���ده اس���ت. او 
گروه را به ش���رق افریقا، نخس���تین س���ال های  همچنی���ن تاریخ ورود این 
که در این سال ها برخی از مأموران القاعده با دستور  دهه 1990 می داند 
گشودن جبهه هایی جدید علیه منافع امریکا  مستقیم بن الدن با هدف 

در پوشش شرکت های تجاری به این منطقه رهسپار شدند)ص401(

از ن���کات مثبت ای���ن تألیف جمع آوری بخش���ی از اطالع���ات آن از طریق 
که مؤلف از نزدی���ک در مدت حضور  میدانی و بررس���ی های عینی اس���ت 
کرده اس���ت.  کنیا و تانزانی���ا این مطالب را جمع آوری  کش���ور  خ���ود در دو 
کتاب را  گفتن���ی اس���ت در برخی م���وارد، این ش���یوه ارائه مطلب، س���بک 
کت���اب می تواند برای  کرده اس���ت. این  گزارش نویس���ی اداری نزدیک  به 
مبلغان مذهبی، س���فرا و نمایندگان فرهنگی مفید باشد. در ضمن این 
گروه تاریخ نگاری به مرحله دوم از شش���مین دوره جایزه جالل  کتاب در 

آل احمد راه یافته بود.

کنیا، اوگاندا  کشور تانزانیا،  کتاب به شیعیان بومی در سه  135( در ادامه 
کوچک  پرداخته ش���ده اس���ت. نویس���نده پیش���ینه تاریخی ای���ن اقلیت 
که پس از اس���تقالل  را در س���ال های میانی ده���ه 1960 میالدی می داند 
کش���ورهای مزبور، شیعیان خوجه اثناعش���ری برای ادامه حیات خود از 
ک انزوا درآمده و ش���روع به تبلیغ مذهب اهل البیت)علیهم الس���الم(  ال
در بین س���یاهان مس���لمان نمودند) ص145( ایش���ان همچنین به سفر 
گروهی از طالب به عراق و ادامه تحصیل نزد آیت اهلل سیدمحسن حکیم 
اش���اره می کند. وی ظهور انقالب اسالمی ایران و فعالیت های تبلیغی از 
جمله اقدامات »س���ازمان بالل مس���لم میش���ن« را دلیل دیگری در روند 
گرای���ش به تش���یع در این مناطق می دان���د. )ص146( مؤلف از نقطه نظر 
اقتص���ادی و اجتماع���ی نیز به بررس���ی وضعیت ش���یعیان بومی پرداخته 
که  که معضل فقر و مس���کن از بزرگترین مش���کالتی اس���ت  و بیان می کند 
کش���ورها س���ایه انداخته  کوچک همانند س���ایر مردم این  ب���ر این اقلیت 
کلی می گوید: »صرف نظر از تعداد اندکی  اس���ت. وی در یک نتیجه گیری 
که در مقابل تدریس در مدارس شیعه از  از ش���یخ های معتبر این جامعه 
حقوق مناس���بی برخوردارند، سایر شیعیان بومی در وضعیت اقتصادی 
نامناس���بی ب���ه س���ر می برن���د«. )ص 149( نویس���نده وضعی���ت اجتماعی 
ش���یعیان بوم���ی را نیز چن���دان مس���اعد نمی داند. از آن جمل���ه به وجود 
نوع���ی دوگانگی در مناس���بات ش���یعیان بومی با خوجه های اثناعش���ری 
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بررس���ی وضعیت مس���لمانان غیربومی از دیگر مباحث این بخش است. 
مؤل���ف ای���ن دس���ته از مس���لمانان را این گون���ه تقس���یم بندی می کند: 1. 
اقلیت های آس���یایی اهل س���نت )ش���امل اع���راب، هندی ه���ا، بلوچ ها و 
اباضی ها( و 2. اقلیت های آس���یایی شیعه)شامل: شیعیان خوجه اثنی 
عشری، ش���یعیان بهره داوودی، آقاخانیه و فرقه احمدیه(. مؤلف نقش 
اعراب آس���یایی را به دلیل اش���تغال به تجارت و داش���تن ثروت و مکنت 
قاب���ل مالحظه می داند و بیان می کند: »به نوعی غیر مس���تقیم می توان 
گف���ت، در برخی زمینه ه���ا هدایت افکار عمومی مس���لمانان را به ویژه در 
گزارش نویس���نده از بلوچ های  کنی���ا و زنگبار بر عهده دارن���د«.)ص 158( 
ایرانی االص���ل نی���ز در خور توجه اس���ت. وی جمعیت ای���ن اقلیت را بالغ 
که با وجود مدت طوالن���ی اقامت در این  بر س���ی هزار نفر برآورد می کن���د 
کنون(، هنوز خصوصیات قومی و نژادی خود  منطقه )از دوره قاجاریه تا

کرده اند.)ص 168(  را حفظ 

گروه ها و  کت���اب به رواب���ط دولت ه���ای ش���رق افریقا ب���ا  در بخ���ش س���وم 
فرقه های مسلمان و نیز مشکالت و محدودیت های آنان پرداخته شده 
اس���ت. مؤل���ف برخی از موان���ع همچون فق���ر و نداری را مش���کل عمومی 
کنان افریقای���ی ب���ر می ش���مارد و برخ���ی دیگ���ر را ناش���ی از اختالفات  س���ا
کشورها  گروه ها و سازمان های اسالمی این  داخلی پنهان و آشکار میان 
می داند. همچنین چیرگی مس���یحیان بر بیش���تر بخش ها نظیر آموزش، 


