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 تاریخ و تحول نشر ایران:
کتاب در ایران از آغاز تا انقالب اسالمی؛   درآمدی به بررسی نشر 
کتاب، ۱۳۹۵  عبدالحسین آذرنگ؛ تهران: خانه 

اشاره
یدادهای  مقولۀ چاپ و نشــر از مهم ترین مباحث و عوامل فرهنگ آفرین و فرهنگ ســاز و از سرچشــمه های رو

پاییان را مبدع  فرهنگی است که پرداختن به آن از اهمیت وافری برخوردار است. گرچه یوهان گوتنبرگ و ارو

چاپ دانسته اند، اما فّن چاپ توسط چینی ها بین سال های 712-756ق در بخش وسیعی از سرزمین های 

شرقی و به شکل ابتدایی آن با استفاده از باسمه رایج بود.1 مسلمانان نیز از طریق ارتباط با چین از مصارف 

گاهی یافتند و در اواخر ســدۀ ســوم در مشــرق اســامی و اندلس به شــیوۀ اهالی چین  گون این صنعت آ گونا

کشف شــده در نزدیکی فیوم مصر )که متعلق به  کتاب هایی چاپ می کردند. همچنین بیش از پنجاه ســند 

ی پوست، کاغذ و پارچه  سال های 278-751ق است( نشان می دهد که آنها با به کارگیری الواح چوبی بر رو

پاییان نبوده، بلکه  که صنعت چاپ از ابداعات ارو کرد  عمل چاپ را انجام می داده اند.2 پس می توان ادعا 

ادامۀ اختراع این صنعت در مشــرق زمین بوده اســت. در این نوشــتار ابتدا با نگاهی گذرا به وضعیت چاپ 

کتاب در ایران از آغاز  یخ و تحول نشر ایران: درآمدی به بررسی نشر  کتاب تار و نشر در دنیا و ایران، به بررسی 

یم. تا آستانۀ انقاب که به تازگی منتشر شده است می پرداز

چاپ و نشر در دنیا و ایران
پا، به ویژه در قرن پانزدهم، بشــر به وســیلۀ دیگری نیاز داشــت تا بتواند با اســتفاده  کاغذ در ارو با تولید فراوان 

یخ تمدن  از این ماده و رســانۀ مناســب به تولید انبوه کتاب بپردازد. این تحول عظیم که نقش اساســی در تار

گوتنبرگ آلمانی با اختراع حروف فلزی متحرک، تحولی  بشر داشت در سال 1439 به وقوع پیوست و یوهان 

عظیم در چاپ و نشر کتاب و توسعۀ دانش بشری به وجود آورد. شاید بتوان گفت اختراع چاپ دومین تحول 

گر چاپ را به صورت ســادۀ آن، انتقال  یخ بشــر پس از ابــداع و رواج خط بود. البته ا و انقــاب فرهنگــی در تار

گوتنبرگ مصریان و بابلیان برای انتقال  تصویر یا نوشــته از یک ســطح به ســطح دیگر بدانیم، قرن ها پیش از 

گلی برجسته و مومی استفاده می کردند. از حدود قرن پنجم چینی ها از ُمهر استوانه ای شکل و  تصویر از لوح 

مرکب برای چاپ اســتفاده می کردند و حتی با حک نوشــته ای بر چوب و به کاربردن مرکب، چاپ باسمه ای 

که از آسیای مرکزی به ایران و از آسیای صغیر به مصر راه یافت. را به وجود آوردند 

ی داد. در ســال  از قــرن هفدهــم و هجدهــم بــه بعد با ظهــور انقاب صنعتــی، در فنون چاپ نیــز تغییراتی رو

کــه کاغــذ را به شــکل رول و به دور یک اســتوانه تولید می کرد. حدود ســال 1810  1803 ماشــینی اختــراع شــد 

ی آن برای چاپ استفاده شد که بر سرعت  چاپ استوانه ای اختراع شد. در سال 1830 از ماشین بخار و نیرو

کتاب افزود. حدود سال 1845 چاپ دوار یا روتاتیو رواج یافت. در اواخر قرن نوزدهم تحوالت عکاسی  تولید 

باعــث تغییــرات و دگرگونی هــای عظیمی در فّن چاپ شــد. در قرن بیســتم و بعد از آن با ظهــور انواع رایانه ها 

و به کارگیــری فنــاوری، تحوالت شــگرفی در نشــر کتاب بــه وجود آمد که این روند به ســرعت در حال تکامل و 
دگردیسی است.3

دورۀ قاجار سرآغاز ورود بسیاری از پدید ه های نوین اجتماعی به ایران بوده و در همین راستا گسترش فرهنگ 

چاپ نیز از تحوالت فرهنگی مهم این عصر است. در سال 1027ق کشیشی مسیحی شاه عباس را با حروف 

یخ چاپ در ایران؛ تهران: طهوری، ص 9. 1. بابازاده، شهال؛  تار
یت: مجلس الوطنی للثقافه و الفنون و االداب، صص 250-249. کو یخ الکتاب؛ ترجمۀ محمد ارناووط؛  یچ، الکساندر؛ تار 2. استیپچو

کتابداری؛ تهران: سمت، صص 49-46. 3. مزینانی، علی؛ کتابخانه و 

 الهام بادینلو
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از تحوالت کتاب و نشر ژاپن، جهان کتاب، بهمن و اسفند 1387، 

ش 238-237.

کتــاب )رابطۀ میان الگوی نشــر  از علت هــای ســبک مایگی در نشــر 

و سیاســت های حمایتــی(، جهان کتاب، اســفند 1379، ش 119-

.120

کتاب در جهان سوم، رسانه، بهار 1374، ش 21. بحران نشر 

کتاب، اسفند 1378، ش 98-97. پدیدۀ خودناشری، جهان 

کتاب در ایران، بخارا. یخ نشر  تار

تجربه ای در آموزش نشر، جهان کتاب، اسفند 1375، ش 32-31.

»تحقیق و توســعه« و »تعلیم و توســعه« در نشر کتاب، جهان کتاب، 

آذر 1378، ش 94-91.

تحوالت جدید در عرصۀ نشر و ویرایش و ظهور ویراستار هزارۀ سوم، 

پیک نور، زمستان 1382، ش 4.

کتــاب،  کوبویــچ، جهــان  یــا یا تحــوالت در نشــر روســیه، معــرف: مار

اردیبهشت 1388، ش 240-239.

کریــم امامــی در نشــر و ویرایش، بخــارا، تیر و مــرداد 1385،  جایــگاه 

ش 53.

کتاب، شــهریور و مهر  چه وضعیتی در نشــر مطلوب اســت؟ جهان 

1392، ش 293-292.

دوراندیشــی و ســماحت نظر الزم اســت، گزارش میــراث، تیر 1391، 

ضمیمۀ ش 2.

 ،1370-1320 ایــران  در  کتــاب  نشــر  بحرانــی  و  عــادی  دوره هــای 

دانشگاه انقاب، آبان 1374، ش 2.

زیرســاخت های نشــر، جهان کتاب، اردیبهشــت 1378، ش 77-

.78

کتاب در ایران: تــاش در راه بیرون رفتن از بحران،  فرضیه های نشــر 

جهان کتاب، شهریور 1378، ش 86-85.

کتاب و نشــر از دیدگاه منافع ملی و عمومی، جهان کتاب، شــهریور 

1380، ش 130-129.

گمشدۀ نشر، جهان کتاب، مرداد 1380، ش 128-127.

کانــادا در  مصداقــی از حمایــت: سیاســت ها و برنامه هــای دولــت 

حمایت از نشر، جهان کتاب، اردیبهشت 1379، ش 100-99.

ترجمــۀ  مــن؛  آلیــور  اندونــزی،  نشــر در دورۀ تحــوالت  و  مطبوعــات 

آذرنگ، جهان کتاب، خرداد - مرداد 1388، ش 243-241.

کتــاب در ضــرورت تعریفــی دیگــر، کلــک، فروردیــن - تیر  معمــاری 

چاپــی فارســی و عربــی آشــنا ســاخت. حــروف چاپی نخســتین بار 

کتــاب به زبان  پــا وارد ایــران شــد و نخســتین  در ســال 1038ق از ارو

گوتنبرگ در ســال 1051ق در جلفای  ارمنی 180 ســال پس از اختراع 

که شــرح حال مقدســان و عده ای از روحانیان  اصفهان منتشــر شــد 

کلیسای ارامنه راه  مسیحی بود. سرانجام در سال 1098ق چاپخانۀ 

کتــاب در آن بــه چاپ رســید و بدیــن ترتیب صنعت  افتــاد و چنــد 

چاپ در ایران متولد شد.

کتاب تاریخ و تحول نشر ایران
کتــاب در ایران از  یــخ و تحول نشــر ایران: درآمدی به بررســی نشــر  تار
که به طــور تخصصی به  کتابی اســت  آغــاز تا آســتانۀ انقاب عنوان 
حوزۀ نشــر و ناشــران در ایران از ابتدای ورود صنعت چاپ تا انقاب 

کــه از  کتــاب  اســامی می پــردازد. عبدالحســین آذرنــگ نویســندۀ 

صاحب نظران برجســته در حوزۀ چاپ و نشــر است، پیش از تألیف 

کتاب  کتــاب، آثار دیگری را نیــز در این حوزه در قالــب مقاله و  ایــن 

یم. ی در این زمینه دار منتشر کرده که در اینجا نگاهی کوتاه به آثار و

کتاب ها
آش ن ای ی  ب ا چ اپ  و ن ش ر،  ت ه ران : س م ت ، 1375.   

آشنایی با ویراستاری و نشر، تهران: س م ت  

بازاندیشی در مباحثی از نشر و ویرایش، تهران: ققنوس، 1384.

یخ شفاهی نشر ایران، تهران: ققنوس  تار

چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش، تهران: ققنوس، 1381.

کتابدار،  چــون و چرایــی در باب سیاســت های نشــر کتاب، تهــران: 
.1380

در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری، تهران: ققنوس، 1382.

کتابدار، 1378. کتاب در ایران، تهران:  شمه ای از انتشار 

ک ت اب ،   ک ت اب خ ان ه  و ن ش ر  ک ت اب ،  ش م ه ای  از 

ک ت اب، ت ه ران : ق ق ن وس ، 1385. گ ام  ه ای  اص ل ی  در ن ش ر 

ک ت اب، ت ه ران : س م ت ، 1381. م ب ان ی  ن ش ر 

نشر و انقابی در راه: همراه با گفتاری چند در زمینۀ دانشنامه نگاری 
کتاب، 1389. و ویرایش، تهران: جهان 

مقاالت، سخنرانی ها و مصاحبه ها
کوتــاه مــدت، جهــان کتــاب، آذر  آمــوزش نشــر دوره هــای فشــرده و 

1377، ش 70-69.

آموزش، سرفصل تحول در نشر، جهان کتاب، آبان 1377، ش 67-

.68
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کنون  کــه تا  کرد  یخ و تحول نشــر منتشــر  مقاالتــی در بخــارا دربارۀ تار

کتاب حاضر  به بیش از ســی وچند مقاله رسیده است. در حقیقت 

متن بازنگری و تجدیدنظر شــده و تکمیل شــدۀ مطالب منتشرشــده 

گام ها در مســیری  گامــی از نخســتین  کــه بــه منزلــۀ  در بخــارا اســت 

که ســپری کردن آن مســیر به ســال ها زمان و جســت وجوهای  اســت 

بســیار گســترده تر و نیز گفت وگو با شمار بســیاری از ناشران نیاز دارد 

کــه بخش هــای ناپیــدا و یادرفتــه ای از نشــر را در خاطــرات آنهــا یا در 

کرد. سوابق خانوادگی شان باید جست وجو 

یخ هم  آذرنــگ دیباچــۀ اثــر خــود را با یک پرســش آغاز کرده: نشــر تار

یخ الزم دارد؟ دارد؟ مگر نشر تار

ی در ادامــه در توضیــح ایــن ســؤال می نویســد: ایــن پرســش همراه  و

یخچــۀ  تار دربــارۀ  کــه  ناشــری  بــود.  باســابقه  ناشــری  شــگفتی  بــا 

کردم.  فعالیت های نانوشــتۀ موسســۀ بزرگ انتشاراتی اش از او سؤال 

همین ابراز شگفتی به زبان ها، تعبیرها و لحن های مختلف و حتی 

گاه همــراه بــا لبخنــدی اســتفهام آمیز از زبان این و آن شــنیده شــده 

که خبــر می دهد  کتــاب  اســت. شــاید بــا دیــدن صفحۀ عنــوان این 

یخ نشــر اســت، نه بیشــتر بر شــگفتی این دسته از  فقط درآمدی بر تار

دوستان ناشر و غیر ناشر افزوده شود.

تاریخچــۀ  نقــل  کــرده  فراهــم  را  کتــاب  ایــن  تمایــز  آنچــه موجبــات 

کنــون  کــه تا فعالیت هــای متولیــان نشــر در ایــران اســت؛ موضوعــی 

به طورجــدی به آن پرداخته نشــده و در ایران ســابقۀ چندان مفصلی 

ندارد و صرفًا از میان ناشران کوچک و بزرگ این سرزمین تنها کتاب در 

جستجوی صبح5 منتشر شده است، اما آذرنگ طی سال ها تاش و 
کوشش خود موفق شده تاریخچۀ بسیاری از انتشاراتی ها را استخراج 

کــه از میان این ناشــران می تــوان به انتشــارات دانشــگاه تهران،  کنــد 

امیرکبیر، ابن سینا، اقبال، گوتنبرگ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، نیل، 

کرد. هر چند آذرنگ اظهار  فرانکلین، خوارزمی و بنیاد فرهنگ اشاره 

امیــدواری می کنــد که روزی روزگاری ناشــران هر یــک خود تاریخچۀ 

گر روزی دیگر ناشــران، از ناشــران بزرگ و فعال  نشــر خود را بنگارند: »ا

گرفته تا ناشــران متوســط و کوچکی که هر کدام به ســهم خود نقشــی 

در نشــر کشــور داشــته اند، به تدوین و انتشــار تاریخچۀ فعالیت های 

از  انبوهــی  بزننــد،  دســت  روزانه شــان  یادداشــت های  یــا  ناشــرانه 

اطاعــات در اختیار قرار خواهد گرفت که نگارش تاریخی تفصیلی 

گام بعد اقتضا  گام نخست و تاریخی تحلیلی را در  در زمینۀ نشر در 

یــخ آفرینش هــای فکری،  که بــا تاریخ اندیشــه، تار می کنــد؛ تاریخــی 

بهان، 13۸6. ز 5. جعفری، عبدالرحیم؛ در جستجوی صبح؛ تهران: رو

1374، ش 64-61.

مقایســه ای میــان چند شــاخص فرهنگــی در چهار کشــور اندونزی، 

کستان و مالزی، جهان کتاب، بهمن 1378، ش 96-95. ایران، پا

مقایســه ای میان چند شــاخص فرهنگی در سه کشور ایران، ترکیه و 

کتاب، مرداد 1378، ش 84-83. مصر، جهان 

مقایســه ای میــان چنــد شــاخص فرهنگــی: ایــران، چیــن، روســیه و 

کتاب، دي و بهمن 1379، ش 118-115. هند، جهان 

کتاب، مهر 1379، ش 110-109. گزین، جهان  نشر اثر آفرین، نشر اثر 

نشــر الکترونیکی و چالش های آن، جهان کتاب، خرداد 1379، ش 

.102-101

کلیات، مهر - آذر 1385، ش 106- نشر برتر، نشر ارزان تر، کتاب ماه 

.108

نشر کتاب در ایران. با همکاری بهاءالدین خرمشاهی، نامه انجمن 

کتابداران ایران، بهار 1354، ش 1.

کتــاب در ایران: ســیر اجمالی تحول، مانع هــا و چالش ها، نامه  نشــر 

فرهنگ، تابستان 1381، ش 44.

نشــر کتاب در دورۀ انتقال از عصر اطاعات به عصر پســااطاعات، 

دانشگاه انقاب، پاییز 1378، ش 112.

کتــاب، دي  کتــاب در عصــر اطاعــات و ارتباطــات، جهــان  نشــر 

1377، ش 72-71.

کلیات، فروردین 1390، ش 160. نشر و انقابی در راه، کتاب ماه 

گفتگوها پیرامون نشر و فرهنگ، بخارا. نشر و فرهنگ: سلسله 

کتابــداران و اطاع رســانان، مطالعات ملی  نشــر و ناشــران از دیدگاه 

کتابداری و سازماندهی اطاعات، بهار 1374، ش 1.

کتاب و انقابی  کتاب فروشان تهران؛ نشر  نیم قرن اتحادیه ناشــران و 

در راه، جهان کتاب، بهمن و اسفند 1387، ش 238-237.

یادگاری ماندگار از رضا سیدحسینی، بخارا، فروردین و اردیبهشت 

1385، ش 50.

یارانه مســتقیم کمک به نشــر نیســت؛ تخریب نشر است، کتاب ماه 

کلیات، تیر 1380، ش 43.
 آذرنــگ نخســتین بار با همــکاری علی دهباشــی، ســردبیر بخارا، با 

برگزاری نشست ها و گفتگوهایی با ناشران و اصحاب نشر به بررسی 

گفتگوها در  که این  کتــاب پرداخت  یخ آن در قالب  مقولۀ نشــر و تار

ی در ادامه مجموعه  یخ شــفاهی نشــر ایران4 منتشر شــد. و کتاب تار

یراست دوم، 1393. 4. تهران: ققنوس، 13۸2 و و
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کتاب از 1300 تا 1320ش بخش دوم: نشر 
نشــر از 1300ش، ناشــران از 1300ش، کتاب فروشــان و ناشــران عصــر 

پهلــوی اول )1( و )2(، گفتمان هــا و سیاســت های جدید و تأثیر آنها 

بر نشر، نشر کتاب های آموزشی و درسی، انتشار منابع آموزش عالی، 

کتاب،  سیاســت مطبوعاتی و انتشــاراتی دولت، اختناق و سانسور 

پیامدهای اختناق و سانسور.

کتاب در دهۀ 1320ش بخش سوم: نشر 
جنبه هــای اقتصــادی - اجتماعــی و آموزشــی، انتشــارات در دهــۀ 

پیامدهــای  1320ش،  دهــۀ  نشــر  از  دیگــری  جنبه هــای  1320ش، 

گرایش ها،  جنگ جهانی: تأثیرهای مســتقیم و غیرمســتقیم بر نشــر، 

گروه هــای عقیدتی و مذهبی،  دیدگاه هــا و تأثیر آنها بر نشــر، نشــر آثار 

گرایش چاپ و نشر، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات امیرکبیر.

کتاب در دهۀ 1330ش بخش چهارم: نشر 
نشر در دهۀ 1330ش، ترجمه در دهۀ 1330ش، انتشارات ابن سینا، 

کتاب،  گوتنبــرگ، بنگاه ترجمه و نشــر  انتشــارات اقبال، انتشــارات 

انتشارات نیل، مؤسســه انتشارات فرانکلین )1( و )2(، ویراستاری، 

کتاب هــای  تولیــد فنــی - هنــری و چــاپ، دایرة المعــارف فارســی، 

فرانکلیــن، برنامه هــای دیگر فرانکلین، دیگر ناشــران دهۀ 1330ش، 

گرافیک، تجلید و صحافی، سانسور و نشر مخفی.

بخش پنجم: نشر از 1340ش تا آستانۀ انقالب
نشــر در دهۀ 1340ش، ناشــران دهۀ 1340ش، دو ناشر تأثیرگذار دهۀ 

1340ش: خوارزمــی؛ بنیــاد فرهنــگ، از دیگر ناشــران دهۀ 1340ش، 

کتاب های درســی، نظــارت دولتی  کــودکان و نوجوانــان،  نشــر ویــژۀ 

یافته  بــر نشــر در دهۀ 1340ش، نشــر در دهــۀ 1350ش، از آثار انتشــار

کتاب فروشــی  یختــن آن، نشــر و  در دهــۀ 1350ش، سانســور و فرور

کتاب های جلد سفید، علت های افول نشر. بساطی، 

در پایان نیز مرور و فرجام سخن به همراه فهرست منابع و نمایه آمده 

است.

یــخ فرهنگی، تاریخی از  ادبــی، هنری، تاریخ انــواع پدیدآوردن ها، تار

محفل ها و جرگه های فکری و روشــنفکری پیوســته به نشــر، تاریخی 

از مناســبات ناشــران با صاحب قلمانی که توان تولید اثر داشــتند، یا 

رابطانی که مناســبات میان ارکان نشــر را برقرار می ساختند، تاریخی 

از ضرورت هــا، نیازهــا و مضمون هــای دلخــواه جامعــه، تاریخــی از 

گون،  گونا انتقال اندیشه ها و دیدگاه ها و الهام گرفتن ها در زمینه های 

روایت هایی از مانع های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، از انگیزه ها 

که نشــر با  و ضــد انگیزه هــا و باالخره تاریخی از عرصه های بســیاری 

دامنۀ بسیار گستردۀ تأثیرپذیری ها و تأثیرگذاری های عمیقش با آنها 

کتاب، ص 4-3( درآمیخته است«. )مقدمۀ 

این کتاب مفصل در 944 صفحه و پنج بخش نگارش یافته است.

کتاب از آغاز تا 1300ش بخش اول: نشر 
تعریفــی از نشــر و آغــاز آن، پیدایــش نشــر در دورۀ عباس میــرزا، ورود 

گســترش چــاپ و نشــر، نشــر در عصــر  فنــاوری چــاپ و آغــاز نشــر، 

و  سیاســت ها  و  نشــر  ناصــری،  عصــر  در  نشــر  قاجــار،  محمدشــاه 

حمایت هــای دولتــی، دگراندیشــان و نشــر بیــرون از نظــارت دولت، 

چاپ ســنگی و نشــر، جنبه های دیگر از نشــر عصر ناصری، سانسور 

و نشــر مخفی در عصر قاجار، نشــر در عصر مظفری، نشــر در آســتانۀ 

مشــروطیت، نشــر مشــروطه و پسامشــروطه، پخش و فروش کتاب در 

دورۀ مشروطه و پسامشروطه.
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 مطالعه تطبیقی مثنوی، احیاء علوم الدین غزالی،
  مقاالت شمس و معارف بهاء ولد؛
 بتول واعظ؛ تهران: علمی فرهنگی، ۱۳۹۵.

که در این مقاله بررســی و معرفی می شــود، مطالعۀ تطبیقی مثنوی، احیاء علوم الدین غزالی، مقاالت  کتابی 

که شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی در ســال 1395 آن را  شــمس و معارف بهاء ولد از بتول واعظ اســت 
کــرده اســت. این کتاب رســال دکترای نویســنده بــوده که بعــد از مطالعه و تحقیق بیشــتر به  چــاپ و منتشــر 

کتاب چاپ شده است. صورت 

کتــاب، چنــد رشــته از اصلی تریــن تفکــرات مولــوی را در مقایســه بــا چنــد اثــر مهــم قبــل از  نویســنده در ایــن 

ایشــان بررســی می کنــد و در ایــن مطالعــه تطبیقی ضمن نشــان دادن تشــابهات و تفاوت های فکــری موالنا با 

ســه اندیشــمند قبل از خود، به سرچشــمه های تفکر موالنا دست می یابد. نویســنده در مقدمه کتابش اذعان 

کتــاب احیاء علوم الدین، مقاالت شــمس و  می کنــد: »سرچشــمه های فکــری موالنا در مثنوی، از خال ســه 

ک دیــدگاه و نظام  معــارف بهاءولــد، قابل ردیابی و جســتجو اســت. ایــن تأثیرپذیری بیش از هر چیز به اشــترا
کــه این تأثیرپذیری به طــور مطلق و همه جانبه  فکــری مولــوی با آنها مربوط می شــود؛ البته باید توجه داشــت 

نیســت؛ زیــرا بســیاری از نظریــات و دیدگاه های مولــوی، حاصل ذهن خاق و اندیشــمند اوســت و در دیگر 

کــرده و آن موضوع را به دلیل  منابــع وجــود نــدارد؛ دیگــر آنکه حتی در آنچه از آنهــا وام می گیرد دخل و تصرف 

پرورده بــودن فکــرش، پخته تــر و منســجم تر ارائه می کنــد. بنابراین مقصــود مــا از تأثیرپذیری مولــوی از غزالی، 

شمس و بهاء ولد در اصول و مبانی نیست، بلکه از نظر موضع و نوع نگرش آنها به موضوع یا مسأله است«.

 بنابراین این کتاب تأمین کننده دو هدف است: نشان دادن آبشخور فکری موالنا و تأثیرپذیری او از متفکران 

قبل ازخود. دوم نشــان دادن خاقیت های موالنا و چگونگی پرورش موضوع از جانب ایشــان که ترسیم کنندۀ 

خطوط فکری موالنا است.

که بین این چند اندیشمند باید بحث و بررسی شود کتاب  نویســنده برای ســامان دادن به مباحث مختلفی 

را در ســه گفتار تنظیم کرده اســت: گفتار نخســت مولوی و غزالی. گفتار دوم: مولوی و شــمس. گفتار ســوم: 

کرده اســت.  گانه بررســی  گون را در قالب فصل های جدا گونا گفتار مباحث  مولوی و بهاء ولد. ســپس در هر 

بــرای نمونــه گفتــار اول که بــه مولوی و غزالی اختصــاص دارد و از قضا مفصل ترین بخش کتاب نیز هســت، 

شــامل ده فصــل اســت و هــر یک از ایــن فصول دهگانه، نخســت از دیدگاه مولوی و ســپس از دیــدگاه غزالی 

گفتارهای بعد نیز به همین ترتیب عمل شده است. بررسی شده اند و در 

کلی بررســی می کنیم و برای آشــنایی خواننده  گزیر  گانه، ولی نا گفتار را به طور جدا کنون هر یک از این ســه  ا

یم. کار نویسنده برخی از مباحث طرح شده را می آور این مقاله با سبک و روش 

گفتار نخست
گفتار اول که حدود دو ســوم از حجم کتاب را به خود اختصاص داده، شــامل ده فصل اســت. نویسنده این 

موضوعــات را در مثنــوی و کتــاب احیــاء علوم ا لدیــن غزالی بررســی و نتیجه گیری کرده اســت: جبر و اختیار 

گرایی، مراتب ســلوک، معرفت شناســی، مراتب ظــن و یقین،  و مفاهیــم مربــوط بــه آن، خداشناســی، باطــن 

گرایی. بیشــتر این موضوعات خود شــامل عناوین فرعی نیز  انسان شناســی، انبیا و اولیا، پیر و شــیخ، تأویل 

هستند، مثًا فصل اول خود دارای چهار عنوان فرعی است.

نویســنده در فصل اول ذیل عنوان »جبر و اختیار«، قبل از پرداختن به دیدگاه دو اندیشــمند، ابتدا مقدمه ای 

 اعظم بابائی
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی 
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کوتاه، ســیری بســیار کلی از طرفداران نظریه جبــر و در مقابل آن،  دربــاره جبــر و اختیــار آورده و در این مقدمۀ 

طرفداران نظریه اختیار داده است.

در ایــن فصــل، در دو عنــوان مســتقل، روش برخــورد مولــوی بــا موضــوع جبر و اختیار بررســی شــده اســت: 1. 

روش اســتداللی در مورد انســان  2. روش مبتنی بر عشــق و معرفت به خداوند. در پایان این بحث نویســنده 

که  که »مولوی جبر و اختیار را از چهار منظر بررسی و تحلیل می کند: 1. جبر به مفهومی  نتیجه گیری می کند 

که در دیدگاه معتزله مطرح اســت 3. جبر و اختیار به  کار می رود 2. اختیار به مفهومی  در مذهب اشــعری به 

که به دیدگاه شیعه امامیه نزدیک است، یعنی امر بین االمرین. 4. جبر و اختیار متناسب با دیدگاه  مفهومی 

کــه از این منظر، این دو مقوله مفهومی ورای مفهوم و اصطاح کامی و فلســفی خود  عرفانــی »فنــای فی اهلل« 

می یابند. در این مرحله فرق بین جبر و اختیار در چشم انسانی که به مقام وحدت با خداوند رسیده، از میان 

برمی خیــزد«. )متــن کتــاب، ص 20( ضمن اینکه نویســنده معتقد اســت که »دیدگاه های مولــوی درباره جبر 

ی محرکه  و اختیــار واضح تــر از غزالــی اســت؛ مولوی در مقام یک عارف عاشــق و آزاداندیش و بــه کمک نیرو

عشــق، ایــن مســئله را به آســانی شــکافته و حل کرده اســت، به گونــه ای که با مطالعــه مثنوی می تــوان به یک 

کتاب، ص 10( نتیجه قطعی و مشخص در مورد جبر و اختیار رسید«.)متن 

که »غزالی در این مورد  در بخش بررســی دیدگاه غزالی دربارۀ جبر و اختیار، نویســنده به این نتیجه می رســد 

که  کام، به روشی میانه  ک دیدگاه دارد، با وجود تناقض ها و تضادهایی در سطح  در دو روش با مولوی اشترا

همان »امر بین االمرین« اســت، متوســل می شــود. اینکه انســان دارای جبر تکوینی و اختیار تشــریعی است و 

کامی و فلســفی درباره جبر و اختیار، دیدگاه او به  این دو با هم تناقضی ندارند، دوم آنکه غیر از این دیدگاه 

که خاص انسان های فانی در حق است منتهی نمی شود و جبر  دیدگاه مولوی مبتنی بر سّر سّر جبر و اختیار 

کار نمی برد و از اختیار و تردد مانند مولوی به خدا پناه نمی برد. از سوی دیگر  را در مفهوم مقام معّیت حق به 

کــه بعد از حصول اراده واقع می گردد،  ی می کند و هر فعلی را  یاده رو غزالــی گاه در به کار بــردن اصطــاح جبر ز

کتاب: 28( بر اساس جبر تلقی می کند«. )متن 

در این فصل عاوه بر جبر و اختیار، عناویِن قضا و قدر، دعا و توکل نیز بررســی شــده اند و نویســنده در هر یک 

از این عناوین، ابتدا نظر مولوی و سپس نظر غزالی را دربارۀ آن مقوله آورده است.

عنوان فصل دوم »خداشناســی« اســت و شامل پنج موضوِع توحید؛ ذات، صفات و افعال خداوند؛ علّیت؛ 

عنایت و توفیق الهی؛ تشبیه و تنزیه است.

یخــی از مفهوم توحیــد را در  کوتاه، ســیری تار عنــوان اول ایــن فصــل »توحید« اســت. نویســنده در مقدمــه ای 

دیــدگاه برخــی از عرفــا و بــزرگان صوفیه بررســی می کنــد، از جملــه دیدگاه مســتملی بخاری در شــرح تعرف، 

دیدگاه هجویری در کشــف المحجوب، ابن عربی و ابوالقاســم قشــیری و ســپس به دیدگاه مولوی در این باره 

گانه این  می پردازد. در بررســی توحید از نظرگاه مولوی به مبحث »وحدت وجود« می رســد و در مبحثی جدا

موضوع را پی می گیرد.

در بررســی توحید از دیدگاه غزالی نویســنده به این نتیجه می رسد که »اندیشۀ غزالی در مورد توحید و فنای در 

توحید مشــخص و یک ســویه اســت. او به بحث توحید از دو دیدگاه می پردازد: یکی از جهت دینی و دیگر از 

که نگرش عرفانی اندیشه توحیدی او همان دیدگاه وحدت وجودی است«. )متن کتاب: 69( جهت عرفانی 

در فصل ســوم با عنوان »باطن گرایی«، پنج عنوان فرعی را بررســی می شــود: ظاهر و باطن، تفکر دوســویه نگر، 

ک نظر مولوی و غزالی دربارۀ »عقل« این گونه  عقل، علم، جسم، نفس و روح. برای نمونه دربارۀ تفاوت و اشترا
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گرچه غزالی به عقل و کیفیات آن به گســتردگی و تفصیل مولوی نپرداخته است، در اساس با  آمده اســت: »ا

ک عقیده دارد و به نظر می رســد موالنا در مباحثی چون ناتوانی عقل از رســیدن به طور ماورای عقل،  او اشــترا

اختاف عقل ها و وســیله تلقی کردن آن برای رســیدن به مقام معرفت حقیقی به غزالی نظر داشــته اســت. در 

بیــان ایــن دیدگاه هــا، غزالی بیشــتر از منظری کامی و دینی به قضیه نگریســته اســت، حال اینکــه مولوی بر 

کتاب: 128( کرده است«. )متن  مبنایی عرفانی آن را تحلیل 

در فصل های بعدی نویســنده مباحث دیگری را به بحث و بررســی گذاشــته است و گاه در خال مباحث یا 

پایان هر مبحث به تطبیق دیدگاه های دو اندیشمند پرداخته است.

گفتار دوم
گفتــار دوم بــه »مولــوی و شــمس« اختصــاص دارد. ایــن گفتــار هــم شــامل ده فصل اســت، ولی الزامــًا همان 

عناویــن ده فصــل در گفتــار اول اینجا بررســی نشــده و ضمن اینکه مباحث طرح شــده به تفصیــل گفتار اول 

نیســت. در فصــل »جبــر و اختیــار« این گونــه آمده: »مقاالت شــمس را می تــوان چکیده و فشــرده ای از مثنوی 

دانست؛ زیرا آنچه در مقاالت به اجمال بیان شده، در مثنوی به تفصیل شرح داده شده است«. این موضوع 

را در مقایسۀ مباحث مختلف این فصل می بینیم. »دیدگاه مولوی دربارۀ جبر و اختیار مانند دیدگاه شمس 

در مقاالت اســت. شــمس جبر و اختیار را در دو ســاحت بررســی می کند، یک ســاحت کام و دیگر ساحت 

عرفانی و معرفت شناختی. حیث کامی چندان مورد تأیید او نیست. آنچه شمس به آن معتقد است، هیچ 

یک از ایرادهای مکتب اشــاعره و معتزله را ندارد. در اندیشــۀ عرفانی او عرفا همه جبریان اند و اما طریق آنان 

در این مسلک با طریق دیگران در مذاهب کامی خود متفاوت است. او جبر را دارای لطیفه و سّری می داند 

که در جبر مکنون اســت، عشــق اســت. در  یان از آن غافل اند. ســّر و لطیفه ای  که ظاهربینان و جبریان و قدر

کتاب: ص 284( اندیشۀ شمس و موالنا جبر برخاسته از مقام عشق است«.)متن 

نویســنده در فصــل انبیــا و اولیــا می گویــد: »شــمس مقام محمــد)ص( را بــر مقام موســی برتری می دهــد؛ زیرا 

حضــرت موســی در برابــر مقــام ولــی )خضــر( لب به اعتــراض گشــود و متابعــت نکرد، امــا پیامبــر متابعت را 

که در  شناخت. شمس، خلقت و بعثت همه انبیای الهی را طفیلی وجود حضرت محمد)ص( می شمارد 

عرفان با عنوان »حقیقت محمدیه« شــناخته شــده است. این همه نشان دهنده مقام واالی پیامبر نزد حق و 

مرتبه سبقت او بر آفرینش است و اوست علت غایی خلقت جهان و موجودات آن.

که در ورای هر قطبی،  گونه ای  گرفته اســت، به  که مثنوی مولوی بر اســاس آن شــکل  این مرتبه همان اســت 

کاملی، هر ولی ای، هر شــاهی وجود مقدس و فیض بخش پیامبر خاتم را می بیند و بر  هر شــیخی، هر انســان 

کتاب: 352( سبقت وجودی او بر دیگران صحه می گذارد«. )متن 

در پایان فصل »انبیا و اولیا« نویســنده به نتیجه جالبی رســیده اســت:»آنچه موالنا را در مبحث والیت و ولی 

که شــمس به آن قائل اســت  که موالنا والیت را عاوه بر والیت باطنی -  از شــمس متمایز می کند این اســت 

کار بــرده و به این مرتبه از والیت اهمیت  - در مفهــوم والیــت خارجی که عبارت از رهبری خلق باشــد هم به 

گذاشته و والیت  ی ضمن شرح این والیت، بر والیت حضرت علی)ع( نیز صحه  بیشتری بخشیده است. و

او را نــه در معنــی دوســتی، بلکــه در معنــی پیشــوایی و رهبــری مــردم - به عنوان جانشــین پیامبــر)ص( - به 

کتاب: 357( رسمیت شناخته است«. )متن 

گفتار سوم
کتاب اســت و در  کوتاه ترین بخش  کتاب به مولوی و بهاء ولد اختصاص دارد. این قســمت  گفتار ســوم این 
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گرایی، عدم و وجود و معرفت شناسی. پنج فصل تنظیم شده است: جبر و اختیار، خداشناسی، باطن 

نویسنده ابتدا در مقدمه، بهاء ولد پدر موالنا را معرفی می کند و در پایان مقدمه اش می گوید: »ذکر اصل بهاء 

در خانه »اهلل« بود. با آن انس روحانی عجیبی داشت، اما در بیرون از خانه و در مجالس وعظ مردم را از »اهلل« 

می ترســاند و از انــس و رجــا بــر حذر می داشــت. انس او با خــدای خود تا به حدی بود که موجب شــطحیات 

کتاب: 373( گردیده است«. )متن  بسیاری در سخن و اندیشه اش 

نویســنده در فصــل مربوط به جبر و اختیــار، بعد از آنکه دیدگاه بهاء ولد را درباره جبــر می آورد می گوید:»دیدگاه 

بهاء در بحث جبر و اختیار، بیش از آنکه به مولوی نزدیک باشــد، به دیدگاه غزالی شــبیه اســت. بهاء با اینکه 

سعی در اثبات اختیار انسان دارد، باز نمی تواند بدون هیچ شرط و قیدی آن را بپذیرد«. )متن کتاب: ص 381(

نویسنده در سه فصل بعدی تفاوت ها و تشابهات فکری مولوی با بهاء ولد را مطالعه و بررسی می کند.

*  *  *
کات فکری مولوی  نویسنده به جای اینکه در پایان هر گفتار، ذیل عنوانی به نام نتیجه گیری تفاوت ها و اشترا

گاه در خال مباحث  گستردگی موضوعات و تنوع آنها،  و سه اندیشمند دیگر را بیاورد، مجبور شده به دلیل 

کرد روش خوبی را برگزیده  گاه در پایــان هــر بحث به شــکلی از موضوع نتیجه گیری کند و البته باید اذعــان  و 

است.

کتاب به چند نتیجۀ ارزشــمند می رســد: 1. در هر موضوع نظرگاه   خوانندۀ باحوصله، با مطالعۀ هر بخش از 

و دیدگاه خاص مولوی را می فهمد. البته رسیدن به این نظرگاه قطعًا حاصل تاش نویسنده و مطالعۀ دقیق 

که بیرون کشــیدن لّب کام مولوی  مثنوی و جمع بندی تفکرات مولوی دربارۀ یک موضوع خاص اســت؛ چرا

از مثنــوی، از ســویی بــه دلیــل گســتردگی مثنوی و از ســویی به دلیل آنکه مولوی اندیشــه های خــود را از زبان 

گاه با طرح دیدگاه هــای متناقض از زبان شــخصیت های  شــخصیت های مختلــف قصه هــا نقل می کنــد و 

مختلف، موضوع را به بحث و چالش می کشــد، قطعًا کار ســختی اســت و مستلزم حوصله و دقت پژوهشی 

اســت. 2. در هر موضوع دیدگاه غزالی، شــمس و بهاء ولد را درمی یابد. 3. به نقاط متفاوت و مشــترک مولوی 

با این ســه اندیشــمند دســت می یابد  4. اینکه به میزان تأثیرپذیری مولوی و آبشخورهای فکری او از سویی و 

از سوی دیگر به میزان خاقیت و درجه ابتکار مولوی دست می یابد.

کتــاب برای شــناخت تفکرات عرفانــی و کامی چهار اندیشــمند عالم اســام و در مرکز آنها  در مجمــوع ایــن 

کتاب ارزشمندی است و به دلیل تخصصی بودن مباحث آن قطعًا مخاطبان خاص خود را نیز دارد.  مولوی 

گرفته و خواننده  که الزمۀ امر پژوهش است صورت  کتاب با حوصله و دقتی  به نظر می رسد تحقیق برای این 

کمی  کتاب تحقیقی ارزشــمند  کاش زبان این  کند. فقط ای  می تواند به نتایج پژوهشــی این تحقیق اعتماد 

روان تــر و پخته تــر می بــود، گرچــه تخصصی بودن بحث، زبانی به مراتب ســنگین را می طلبــد، اما این موضوع 

منافاتی با روان و سلیس بودن زبان ندارد.



141 163 سال بیست و  هشمت،مشارۀاول،فروردین و اردیهبشت1396

 التفسیر و المفّسرون اساسیاته و اتجاهاته و مناهجه فی العصر الحدیث؛
 فضل حسن عباس؛ عمان)اردن(: دار النفائس، ۱4۳7ه-.

یکردهــای تفســیری در میان مســلمانان  توّجــه بــه روش هــا و گرایش هــای تفســیری نخســتین بــار از کتــاب رو

ید و در پی آن و میان مســلمانان با کتاب التفســیر و المفّسران محمدحسین ذهبی  ایگناس گلدتســیهر آغاز

گرفــت و با نــگارش کتاب هــای مختلف اســتمرار یافــت. فضل حســن عباس  شــکلی منســجم بــه خویــش 

کتابی نوشته است. کتاب  یت تفاسیر معاصر  )1932-2011م( از دانشــیانی اســت که در این زمینه و با محور

او از سه بخش و در سه جلد سامان یافته است.

جلد اّول: التفسیر اساسّیاته و اّتجاهه
ایــن بخــش از کتاب از یک مقدمه و شــش فصل تشــکیل شــده اســت. فضل حســن عبــاس در مقدمه ابتدا 

کلــی دربارۀ درون مایۀ کتاب داده )ص 7-6( و آن گاه به پیشــینۀ بحث خود، معرفی کتاب هایی  توضیحــی 

کتاب خویش می پردازد )ص 102-9(  که در این موضوع نگاشــته شــده، مزایا و معایب هر یک و نوآوری های 

و در این راه بر کتاب هایی چون التفســیر و المفســرون محمدحســین ذهبی، دراســات فی مناهج المفّسرین 

ابراهیم عبدالرحمن خلیفه، التفسیر و رجاله محّمد فاضل بن عاشور، الفکر الدینی فی مواجهة العصر عفت 

ی، اّتجاهــات التجدید فی تفســیر القــرآن الکریم فی مصر محمد ابراهیم شــریف، اتجاهات التفســیر  شــرقاو

فی العصر الراهن عبد المجید عبد الســام محتســب، اتجاهات التفســیر فی القرن الرابع عشــر فهد بن عبد 
الرحمن رومی، تطّور تفسیر القرآن دراسة جدیدة محسن عبد الحمید و تعریف الدارسین بمناهج المفسرین 

کــرده و گاه نقدهای دیگر  صــاح عبــد الفتــاح خالدی نگاهی می افکند، ســاختار و محتــوای آنها را گزارش 

اندیشوران یا خود را می آورد.

عنوان باب نخستین این بخش »التفسیر معناه و أنواعه و مراحله« است و پنج فصل در دل خود دارد. )ص 

ف در آن در 
ّ
105-254( فصل اّول این باب »التفسیر و التأویل و الحاجة إلیها« نام دارد. )ص 107-119( مؤل

ســه مبحث، به معنای تفســیر و تأویل و تفاوت آنها پرداخته اســت و در تقسیم بندی چهارگانۀ تفسیر منقول 

گاه اســت، تفســیری که کسی در جهل بدان معذور نیست، تفسیری  از ابن عباس )تفســیری که عرب از آن آ

گاه اند و تفســیری که جز خدا نمی داند( به لحاظ ســندی و داللی مناقشــه می کند و از  که تنها عالمان بدان آ

چرایی نیاز به تفسیر سخن می گوید و در نهایت مراحل تفسیر را به سه مرحلۀ قبل از تدوین، به روزگار تدوین 

و به روزگار معاصر تقسیم می کند. فصل دوم به تفسیر قبل از دوران تدوین )دوران پیامبر، صحابه و تابعین( 

اختصاص دارد )ص 123-179( و در سه مبحث مطالبی پیش دید نهاده می شود. تفسیر در دوران پیامبر و 

مســائل مربوط به آن )مانند تفســیر قرآن به قرآن، تفســیر قرآن به سّنت عرصه های آن، میزان تفسیر قرآن توّسط 

پیامبر و نمونه هایی از روایات تفســیری(، تفســیر در دوران صحابه و مســائل مربوط به آن )چون بحث بررســی 

دربارۀ صحابۀ کثیر الروایه، دالیل کمی روایات تفســیری صحابه، پاســخ به شــبهاتی پیرامون تفسیر صحابه، 

اعتمــاد بــر صحابــه در اســباب نــزول، عــدم منبعّیت اخبــار اهل کتاب بــرای تفســیر صحابــه، نمونه هایی از 

روایات تفســیری صحابه( و تفســیر به روزگار تابعان و مباحث پیرامونی آن )بســان ویژگی های تفســیر تابعین، 

مشــهورترین مفســران تابعی و دالیل ضعف تفســیر پس از تابعین و نمونه هایی از روایات تفســیری تابعین( از 

مباحث این فصل اند.

محور فصل سوم دو نوع تفسیر، یعنی تفسیر اثری و تفسیر به رأی است. )ص 183-225( تعریف تفسیر اثری 

)تفســیر صحیح منقول از پیامبر یا آنچه در حکم مرفوع اســت(، شــبهات درباره تفســیر اثری چون عدم رشــد 

عقلی صحابه، بی اساس بودن روایات تفسیری و بحثی پیرامون مرفوع یا مرفوع نبودن تفسیر صحابی مسائلی 

 روح اهلل شهیدی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
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دیدگاهی خاّص تهی باشــد. در فصل چهارم به نقدهای مفســران بر 

یکدیگر و مخالفت های آنان با هم اشاره شده و نمونه هایی برای آن 

ذکر شده است. نویسنده خود به صورت مفّصل تفاسیر و بنیان های 

تفســیری عایشه بنت الشاطی را نقد می کند. فصل چهارم تعّمق در 

زبــان عربــی را الزمۀ تــذّوق و فهم قــرآن می دانــد )ص 360-376( و 

کلمه  از جلوه هــای بــارز آن از جملــه احتمــال بیــش از یک معنــا در 

کلمــات ســخن می گوید. فصل پنجــم از این  و اختــاف در اعــراب 

کــه در تفســیر آن  بــاب، بررســی تطبیقــی آیاتــی از ســورۀ حــج اســت 

اختاف شده است. )ص 377-391( و در خاتمۀ این باب هم به 

جمع بندی مطالب آن ویژه است. )ص 395-392(

ســومین باب کتاب »اتجاهات التفسیر« است و شش فصل داخلی 

دارد. )ص 399-708( نخســتین فصــل از این بخــش رویکرد بیانی 

را مــورد توّجــه قــرار داده اســت. ویژگی هــای بیانــی قــرآن، تاریخچــۀ 

پژوهش هــای بیانــی، تاش هــای لغویــان، نحویــان و دانشــیان علــم 

بیــان ماننــد ابوعبیــده، جاحــظ، عالمان پــس از جاحظ تــا باقانی، 

عبدالقاهــر جرجانی، زمخشــری و ...، نقد نظریــۀ تأثر رویکرد بیانی از 

یونانیان و مشرقیان، مدرسۀ تفسیری عبده و اثر آن در رویکرد بیانی، 

بررســی پژوهش هــای تخصصــی بــا رویکــرد بیانــی از رهگــذر معرفی 

شــخصیت های اثرگذار در این زمینه مانند مصطفی صادق رافعی، 

محّمــد عبداهلل دراز، ســّید قطــب، امین خولی، عایشــه عبدالرحمن 

و تحلیــل  بیومــی  مبــارک، محّمــد رجــب  الشــاطئ، محّمــد  بنــت 

نگاشــته های آنهــا، بررســی اجمالــی ویژگی بیانــی قــرآن در کلمات، 

جمله هــا و ســوره های آن و نقــد شــبهات پیرامون بیان قرآنی هشــت 

مبحثی هستند که در فصل نخست بدان پرداخته شده است. )ص 

403-502( دومین فصل از رویکرد فقهی سخن می گوید. ویژگی های 

تفســیر فقهــی در دوران جدیــد، دغدغه هــای تفســیر فقهــی در دوران 

معاصــر مانند قانون گذاری های اجتماعی )به ویژه با موضوع خانواده 

و مســائل مربــوط بــه آن )تعــدد زوجــات، طــاق، ارث( یــا )آزاد کردن 

بنده یا حقوق زنان( و سیاســی )حکــم بما انزل اهلل، چگونگی تعامل 

مســلمانان با پیروان سایر ادیان و وحدت اّمت اسامی( و تشریعاتی 

دیگر از این دســت چهار زیرشــاخۀ این فصل اند. )ص 532-505( 

که  کامی در تفســیر می پردازد  فصل ســوم در ســه مبحث به رویکرد 

کتب تفســیر، اثر مدرســۀ عبده در  عبارتند از ظهور فرقه ها و اثر آن در 

رویکــرد کامی به همراه بیان ویژگی های رویکرد کامی، نمونه هایی 

از ســخنان مفّســرانی چون رشــیدرضا، ســّید قطب، ابوزهره و محّمد 

ســماحی با ایــن رویکــرد. )ص 535-565( رویکــرد علمی دغدغۀ 

فصل چهارم است. هفت مبحث داخلی این فصل بدین شرح اند: 

که در مبحث نخســت این فصل مطرح شده است. مبحث  اســت 

گرفتــه اســت و بدیــن نــکات پرداختــه  دوم تفســیر بــه رأی را نشــانه 

اســت: تعریف تفســیر رأی و دیدگاه خود نویســنده و عالمانی مانند 

راغب اصفهانی، شــاطبی و زرکشــی دربارۀ آن، بنیادهای تفســیر به 

رأی روشــمند )مأثــور، لغــت و ســیاق( و نمونه های آن، نقــد بنیادها 

و نمونه هــای تفســیر لغــوِی محمــد شــحرور در »الکتــاب و القرآن« و 

شروط مفّسر.

چهارمین فصل به اســرائیلیات و ایســتار عالمان دربارۀ آن می پردازد. 

)ص 226-245( نویسنده پس از مطرح کردن دیدگاه های مختلف در 

که اســرائیلیات  این باره، بحثی جدید را مطرح می کند و بر آن می رود 

از گســترۀ قصص هم فراتر رفته و به ســاحت عقیده گام نهاده است. 

او معتقد است روایات ظاهر و باطن داشتن قرآن را هم متأثر از فضای 

یهودی می داند و سند و متن آنها را مورد مناقشه قرار می دهد.

پنجمیــن فصــل در بــاب اّول بــه تفســیر در عصــر تدوین می پــردازد. 

)ص 246-254( از ابــن جریــر طبــری ســخن می گویــد و مأثور بــودن 

تفسیر او را نادرست می داند و مدارس تفسیری بعد از او چون تفسیر 

بیانــی، فقهــی، عقیدتی، مأثور، صوفیانــه و واعظانه و مصادیق آن را 

می شــمارد. در نهایــت این فصــل اجمااًل به تفســیر در دوران معاصر 

کنون( اشارتی می کند. )از قرن 19میادی تا

باب دوم »اســباب إختاف المفّســرین« نام دارد و شامل پنج فصل 

می شــود. )ص 257-394(. فصــل اّول بــه دالیل اختاف مفّســران 

کامــی و آثــار  می پــردازد. )ص 257-276( بــه اختافــات فقهــی و 

آن در اختــاف تفســیر اشــاره می کنــد و ایــن ســؤال را مطــرح می کند 

کــه آیــا اختــاف مفّســران بــه تفســیر مأثــور بازمی گــردد یــا تفســیر بــه 

رأی. دیــدگاه عالمــان مختلــف دربــارۀ علــل اختاف مفّســران را به 

همــراه نمونه هایــی پیــش دید می نهــد و خود اشــکاالتی بــر آنها وارد 

می ســازد. نویســنده در فصــل دوم دیدگاه برگزیدۀ خویش در ســبب 

اختاف هــای تفســیری را بیان می کنــد. )ص 277-320( او معتقد 

گاه  کــه منشــأ اختاف تنهــا در تفســیر بــه رأی نیســت، بلکه  اســت 

ایــن اختــاف در اختــاف در قرائت هــای صحیــح و اختــاف در 

تشــخیص معنای لغات چندوجهی سر دارد و برای آنها نمونه هایی 

نیز ذکر می کند. او در ادامه نمونه هایی از اختاف های ناشی از رأی 

و اجتهــاد را نیــز بیان می کند، به نمونه هایی از تفاســیر دور از لغت و 

سیاق، اختافات برآمده از تفسیر علمی اشاره می کند و در مبحث 

که مفّســر در تفســیر به رأی افزون بر تکیه بر  نهایی این بحث می آورد 

منابع قابل اعتماد، باید از هواخواهی و تعّصِب نســبت به عقیده یا 
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بحــث شــده اســت. )30-46( مــدارس اثرگــذار بــر عبــده در تفســیر 

مبحث پسین است که به باور نویسنده صوفیه به ویژه غزالی، سلفیه 

پایی  به ویژه ابن تیمیه، معتزله به ویژه ابومســلم اصفهانی و تمّدن ارو

اســت. )ص 46-88( او در ایــن مبحــث جلوه هــای ایــن اثرگذاری 

را بــا ارائــۀ نمونه هایــی از تفاســیر عبــده نشــان می دهــد. بــرای مثــال 

یات عبده در داســتان آدم، چگونگی زنده شدن مردگان، نظریۀ  تأو

تکامــل و تأویل برخی معجزات از نظرگاه فضل حســن عباس از آثار 

تمــدن غربــی بر عبده اســت. در بحث دربارۀ محمد رشــید رضا نیز 

ابتدا دربارۀ زندگی و آثار او سخن رفته است )ص 89-97( و آن گاه 

روش تفســیری اش. بــه بــاور مؤلف تفســیر المنار 9 ویژگی بــارز دارد: 

توّجه به پژوهش های لغوی، بیان حکمت تشریع و رد برخی روایات 

در این بــاره، استشــهاد بــه آرای متکلمــان در آیات عقیده و مناقشــه 

در آن، دوری از خرافات و اســرائیلیات، اســتقال شخصیت، بیان 

ســنن الهی در عمران و اجتماع، شــّدت و حّدت در برابر مخالفان و 

کثــرت تفریع ها و اســتطرادها. تمامی این شــاخصه ها با نمونه هایی 

عینی از تفاســیر و تبیین های رشــید رضا توضیح داده شــده اســت. 

یابی تفســیر المنــار پایان می پذیرد.  )ص 101-204( ایــن بخش با ارز

)ص 204-205( بخــش مربوط به عبدالقادر مغربی زندگی نامه، آثار 

علمــی، اثرپذیــری از عبــده، روش تفســیری او چــون مباحــث لغوی 

و ادیبانــۀ او، تجلــی ویژگی های تفســیر عقلــی در او، توّجه به تفســیر 

علمی، ذکر نصوص کتب یهود و نصارا و اشاره به موارد هدایت گری 

بــه  بــر می  گیــرد. )ص 206-228( قســمت بعــدی  قــرآن و ... را در 

زندگــی محّمــد مصطفی مراغی، اثرپذیــری او از عبده و دیدگاه های 

کــه بســیار متأثــر از عبده  اصاح طلبانــۀ او، ویژگی هــای تفســیری او 

یابی تفســیر او اختصــاص دارد. )ص  اســت، همــراه به نمونه ها و ارز

229-240(. دربــارۀ احمد مصطفــی مراغی هم پس از مرور بر زندگی 

و آثــار او، بحــث روش تفســیری اش را با آوردن نمونه هایی از تفاســیر 

او می آغــازد و بخــش عمدۀ مطالــب را به نقد روش او ویژه می ســازد 

گزینــش مطالب  و مــواردی چــون نقل عیــن عبارات دیگر مفّســران، 

یــات شــگفت و  غریــب، حــرص بــه ســخن دربــارۀ ارواح، آوردن تأو

پرداختن بیش ازاندازه به تفاســیر علمی بعید و تناقض و عدم دقت 

را نقاط ضعف او می پندارد. )ص 241-276( شیخ محمود شلوت 

که در مدرســۀ عقلی اجتماعی بررسی شده، به  مفّســر دیگری است 

زندگــی و آثــار او به اجمــال اشــاره شــده و روش او در تفســیر و آرای او 

دربارۀ قصص قرآنی، ایمان به غیب، برخی آیات االحکام، حکمت 

تشــریع پیش دید نهاده می شود. )ص 277-292( در فرجام تیسییر 

التفسیر عبدالجلیل عیسی آمده و روش او در تفسیر و اثرپذیری اش 

از عبده بحث شده است. )ص 299-293(

ادلۀ مخالفان تفســیر علمی )متقدمان(، ادلۀ مخالفان تفسیر علمی 

کر، ادلۀ موافقان با تفسیر  در دوران جدید مانند شلتوت و محمود شا

علمی )متقّدمان(، بررســی و نقد ایســتار مدرسۀ عبده در برابر تفسیر 

علمی و بررســی و تحلیل شــیوۀ حنفی احمد در تفســیر آیات هستی 

شناسانه، دیدگاه نویسنده دربارۀ تفسیر علمی، نمونه هایی از تفاسیر 

مقبول و مردود علمی )ص 569-642( پنجمین فصل از باب ســوم 

کــرده اســت و در دو مبحــث از  کتــاب رویکــرد موضوعــی را بررســی 

گونه های تفسیر موضوعی مانند موضوع قرآنی، سورۀ قرآنی و مصطلح 

یــا واژۀ قرآنی، تاریخچۀ پیدایش تفســیر موضوعی و شــیوۀ پژوهش در 

گفته اســت و در خال مبحث اخیر، برخی نوشته ها را در  آن ســخن 

این زمینه معرفی کرده اســت؛ مانند نوشته های پیروان مدرسۀ عبده 

)شلتوت و محمد محمد سماحی(، التفسیر الموضوعی احمد سید 

کومی، الفتوحات الربانیة فی التفسیر الموضوعی حسینی محمد ابو 

فرحه، المدخل الی التفســیر الموضوعی، عبدالستار فتح اهلل سعید 

و المدرســة القرآنیة، محمدباقر صدر. نویســنده در پایان از فواید این 
گرفته شده سخن می گوید. )ص 645- که بر آن  رویکرد و اشکاالتی 

664(. فصل ششم به تفاسیر انحرافی می پردازد و دلیل پدیداری این 

پدیده را استشراق و غرب زدگی می داند، از برخی انحرافات تفسیری 

در مدرســۀ عبــده می گویــد و به نقــد ادعاهای نویســنده ای بــا عنوان 

ابراهیم عامر می پردازد و در فرجام برای بررسی و نقِد تفاسیر انحرافی، 

»رســالة الفتــح« عبدالرحمــن فــراج و »محاولة لفهم عصــری للقرآن« 

مصطفی محمود را برمی گزیند. )ص 708-667(

جلد دوم: المفّسرون مدارسهم و مناهجهم
این بخش از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است. نویسنده 

کلــی خــود بــرای  در مقدمــه دربــارۀ شــیوۀ ارائــۀ مطالــب و طــرح وارۀ 

روش شناســی تفاســیر دوران معاصــر توضیــح می دهــد. )ص 9-5( 

کتــاب عنــوان »المدرســة العقلیة االجتماعیــه« را بر خود  فصــل اّول 

دارد و در آن بــه روش تفســیری شــیخ محّمــد عبــده، محّمــد رشــید 

رضــا، عبدالقــادر مغربــی، محمدمصطفی مراغــی، احمدمصطفی 

مراغــی، محمــود شــلتوت و عبــد الجلیــل عیســی پرداختــه اســت. 

)ص 11-299( در بررســی روش عبــده ابتــدا بــه زندگــی، عوامــل مؤثر 

در شــکل گیری شــخصیت، دیدگاه های اصاحــی و نظرات ناقدان 

دربــارۀ او و آثــار علمــی اش می پــردازد. )ص 13-30( در ادامــه روش 

تفســیری او را بررســی شــده، از شــاخصه های روش او مانند بررســی 

کامل، آســانی و ســهولت عبارت پردازی  ســوره به عنوان یــک واحد 

گــذر از نصوص قرآنــی در مبهمات قرآن، ســتیزه با  و اســلوب، عــدم 

اســرائیلیات، ولــع به بیــان هدایت قرآن و ازمیان برداشــتن شــبهات 
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کتــاب »مدرســة الجمهور« اســت و مراد نویســنده  چهارمیــن فصــل 

عقلــی  بــوی  و  رنــگ  پیشــین  تفاســیر  ماننــد  کــه  اســت  تفاســیری 

اجتماعــی، علمــی یــا تربیتی بر آنها غلبه نیافته اســت. تفاســیر این 

مدرسه خود به دسته های کوچک تری تقسیم شده است. نخستین 

که نویســنده آنها را به تفاســیر مطّول و  دســته تفاســیر تقلیدی اســت 

کرده اســت. از تفاســیر درازدامن تقلیدی نویســنده به  موجــز تقســیم 

تفسیر محاســن التأویل محمد جمال الدین قاسمی پرداخته است 

و در آن زندگی نامۀ علمی و آثار و اندیشــه های مفّســر، روش تفسیری 

بــه مســائل لغــوی، نحــوی، باغــی و علمــی و  و میــزان اهتمــام او 

نقدهای وارد بر دیدگاه های او بیان شــده اســت. )ص 487-457( 

از تفاســیر تقلیدی موجز هم به سه تفسیر اشاره شده است. نخست 

ــر محمد  تفســیر صفوة العرفان فی تفســیر القرآن و المصحف المفّسَ

فریــد وجــدی بررســی شــده و از دیدگاه هــا و ایســتارهای او پیرامــون 

علــوم قرآنــی، اســرائیلیات، آیات األحــکام، اعتقادات و اشــکاالت 

وارد بــر اندیشــه های مفّســر ســخن رفته اســت. )530-564( تفســیر 

صفــوة البیــان لمعانی القرآن حســنین مخلوف دومین تفســیر از این 
که بر ویژگی های آن چون ســلفی گری در تفســیر آیات  دســت اســت 

عقیده، اعتدال در تفسیر آیات االحکام، اهتمام به مباحث لغوی و 

کثرت نقل از مفّسران انگشت  باغی، استشهاد به احادیث نبوی و 

نهاده شــده اســت. )ص 565-588( آخرین تفســیر تقلیدی موجز 

یختــه  کام المنــان خامــه ر هــم تیســیر الکریــم الرحمــن فــی تفســیر 

که به اختصار روش شناسی  عبدالرحمن بن ناصر آل ســعدی است 

از تفاســیر مدرســۀ  شــده اســت. )ص 589-594( دومیــن دســته 

که برای  جمهور، تفاســیر آموزشــی )منهجی( اســت؛ یعنی تفاسیری 

یس به دانشــجویان نگاشــته شده اند. فضل حســن عباس برای  تدر

کومی  ایــن بخــش تفســیر الوســیط للقــرآن الکریــم اثــر ســید محّمــد 

ی را برگزیــده اســت و در آن روش تفســیری و  و محّمــد ســّید طنطــاو

کــرده اســت. )ص 488-529( ســومین  گــو  نــکات برجســتۀ آن را وا

دســته از تفاســیر مدرســۀ جمهور، تفاســیر تبلیغی و اصاحی اســت 

کــه در آن به تفصیــل روش تفســیری و جنبه هــای مختلــف تفاســیر 

عبدالحمیــد بــن محمــد مصطفــی ابــن بادیــس )ص 670-595(، 

حســن البنــا )ص 671-740( و محمــد خضــر حســین )ص 741-

781( بحث شده است.

جلد سوم: المفّسرون مدارسهم و مناهجهم
بــه روش شناســی تفاســیری چنــد  ایــن جلــد هــم چــون جلــد دوم 

می پردازد. فضل حســن عباس چنان که دیدیم، مدارس تفســیری را 

به چهار مدرسۀ عقلی - اجتماعی، علمی، تربیتی و جمهور تقسیم 

که سراسر  کتاب است  »المدرسة العلمیة فی التفسیر« دومین فصل 

آن درباره تفسیر »الجواهر فی تفسیر القرآن« است. زندگینامۀ طنطاوی 

نخســتین بخــش از ایــن فصــل اســت. )ص 301-305( انگیزه های 

نگارش تفسیر و محتویات آن مباحث پسین است )ص 309-305( 

بعــد از ایــن روش طنطاوی در تفســیر و مطالب پربســامد در آن چون 

نهیــب زدن بــر امت اســام و عالمان، استشــهاد به ســخنان عالمان 

کتــاب و حــرص بــه ســخن پراکنی دربارۀ  کثــرت تصاویــر در  غربــی، 

ارواح بررســی می شــود. )ص 308-322( اسلوب هایی که طنطاوی 

در تفسیر به کار می برد، مانند اسلوب قصه و اسلوب محاوره مبحث 

دیگــر ایــن فصل اســت. )ص 323-327( آن گاه دیدگاه های مفّســر 

درباره متشــابهات، تناســب سور، سحر و داســتان هاروت و ماروت، 

یأجــوج و مأجــوج؛ ذی القرنین و مبهمات قرآن تبیین می شــود. )ص 

327-335( پاسخ به برخی شبهات و پرسش های دربارۀ این تفسیر 

یابی و نقد آن آخرین مطالب این فصل است. )ص 356-336( ارز

کتــاب »المدرســة التربویــة الوجدانیــة«، بــه بحــث  ســومین فصــل 

پیرامــون تفســیر فــی ظال القرآن ســّید قطــب اختصــاص دارد. این 

فصل با شــرح حالی از ســّید قطب شروع می شــود )ص 362-360( 

و پــس از آن بــه روشن داشــِت مفهوم ظــال و در سایه ســار قرآن بودن 

ســید  روش   )366-362 )ص  می پــردازد.  قطــب  ســید  دیــدگاه  از 

قطب در تفســیر مبحث بعدی اســت که نویسنده آن را در دو بخش 

بررســی کرده اســت: مســائلی که ســّید قطــب در پرداختن بــه آنها با 

دیگر مفّســران مشــترک اســت، مانند آرای او دربارۀ فواتح سور، آیات 

علمی، مبهمات قرآن و آیات احکام )ص 369-383( و شاخصۀ 

که به باور نویسنده روشن کردن  منحصربه فرد تفسیر فی ظال القرآن 

عقیــدۀ اســامی در قــرآن و تمرکــز بر برنامه داشــتن قرآن اســت، برای 

تمامی عرصه های زندگی بشر. )384-402( آن گاه از میزان اثرپذیری 

ســّید از مدرسۀ عقلی )شــیخ عبده( سخن می رود )ص 408-402( 

کلــی و شــاخصه های تفســیر چــون عدم  و در پــی آن از ویژگی هــای 

توّجه بسیار به تحلیل های لفظی، عدم اهتمام به اختافات فقهی، 

تطویــل و اســتطراد در بســیاری از موضوعــات، تشــّدد در دیدگاه ها، 

اثرگــذاری اســلوب ادبــی مفّســر بــر الفــاظ و عبــارات، ایمــان به نّص 

قرآنی، باور به دخالت ندادن اســرائیلیات در تبیین نصوص قصص 

کم ساختن قرآن  قرآنی، تهی بودن از مشــاجرات لفظی، دعوت به حا

در تمامی عرصه های زندگی، عدم مخالفت با دیگر مفّسران و عدم 

شــذوذ بحــث می کنــد )ص 408-420( ایــن فصل با بخشــی درباره 

یابی نقدهای آنها به پایان می رسد.  ناقدان سّید قطب و بررسی و ارز

)ص 454-420(
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کرده بود. نخســتین آنها تفاســیر تقلیدی بود. او بر آن بوده  کرد. در مدرســه جمهور هم تقســیماتی دیگر ایجاد 

که از تفاســیر تقلیدی مطّول، تفســیر قاســمی، التحریــر و التنویر ابن عاشــور، اضواء البیــان فی ایضاح  اســت 

القــرآن با القرآن شــنقیطی، تفســیر القــرآن بالقرآن عبــد الکریم خطیب، تفســیر محمد ابوزهره و تفســیر المنیر 
کند.  وهبه زحیلی و از تفاسیر تقلیدی موجز تفسیر محمد فرید وجدی، حسنین مخلوف و سعدی را بررسی 

ی  که او تفسیر الوسیط کومی و طنطاو دومین دســته از تفاســیر جمهور از منظر نویسنده تفاسیر آموزشی است 

را بــه عنــوان نمونــه انتخاب کرده اســت. ســومین بخش از تفاســیر جمهور تفاســیر تبلیغی و اصاحی اســت 

که تفاســیر ابن بادیس، حســن البنا، محمد خضر حســین،  که فضل حســن عباس آهنگ آن داشــته اســت 

ابراهیم جبالی، ابو االعلی مودودی، ســعید نورســی، ســعید حوی، عبدالرحمن دوسری، احمد مظهر عظمة 

و محمد محمود صواف را بررســد. در طرح وارۀ او ســه دســتۀ دیگر در عداد تفاســیر جمهور قرار می گرفته اند و 

که به صورت صوتی بر نوار ضبط شــده اند، مانند تفســیر  او ســر بحث درباره آنها را داشــته اســت: تفاســیری 

ی و عبدالحمید کشــک. تفاســیری که ترتیب آنها به ترتیب مصحف نیســت، بلکه بر اســاس ترتیب  شــعراو

نزول است، مانند التفسیر الحدیث دروزه، بیان المعانی عبدالقادر ما حویش و معارج التفکر عبدالرحمن 

حبنکــه میدانــی. تفاســیر فرقی غیــر از اهل ســّنت، مانند تفســیر المیزان عامــه طباطبائی، من وحــی القرآن 

محمدحسین فضل اهلل و برخی از تفاسیر اباضیه.

ی، ابن بادیس، حسن البنا  او در جلد پیشــین از تفاســیر قاسمی، وجدی، مخلوف، سعدی، کومی و طنطاو

و محمــد خضر حســین ســخن گفت. در ایــن جلد در ادامۀ مطالب پیش گفته، مباحثــی که او خود موفق به 

نگارش آنها شــده آمده اســت و از زندگی علمی، آثار و روش تفســیری ابو األعلی مودودی )از تفاســیر تبلیغی 

اصاحی()ص 9-48(، تفســیر األســاس ســعید حــوی )از تفاســیر تبلیغی اصاحــی()ص 49-82(، أضواء 

البیان شــنقیطی )از تفاســیر تقلیدی مطّول()ص 83-146(، التفســیر الحدیث دروزه )از تفاســیر بر اســاس 
ترتیب نزول()ص 147-244(، بیان المعانی ما حویش )از تفاسیر بر اساس ترتیب نزول()ص 278-245( 

کنار  و تفســیر احمد مظهر عظمه )از تفاســیر تبلیغی اصاحی( )ص 279-294( سخن گفته شده است. در 

که نویسنده خود آن را ننگاشته و نخوانده و تنها از دیگران خواسته تا آن  اینها سه فصل دیگر هم افزوده شده 

را از منابع دیگر برگیرند یا بنویسند. نخستین آنها روش شناسی تفسیر التحریر و التنویر ابن عاشور )از تفاسیر 

تقلیدی مطّول( اســت که به درخواســت نویســنده از رســالۀ دکتری جمال ابوحســان گرفته شده است. )ص 

ف، سناء فضل عباس 
ّ
که دختر مؤل 295-364( دومین آنها روش شناسی زهرةالتفاسیر محّمد ابوزهره است 

از رســالۀ دکتری برگرفته اســت. )ص 365-430( ســومین فصل بررســی روش عبدالکریم خطیب در تفســیر 

القرآن بالقرآن است که دکتر جهاد نصیرات در پی درخواست نگارنده تدوین کرده است. )ص 453-431( 
ســوگمندانه نویســنده نتوانسته اســت طرح خویش را به سرانجام برساند و از جمله، مطالب مربوط به تفاسیر 

ضبط شده بر نوارها و تفاسیر شیعی و اباضی را به خامه درآورد. با  وجود این نگاشتۀ حاضر اثری قابل توّجه و 

نسبتًا جامع برای آشنایی با جریان های تفسیری معاصر است.
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 الشرف االعلی فی ذکر قبور مقبرة باب المعال؛
  جمال الدین محمد بن علی شیبی؛
 تحقیق صالح ابوریاس؛ مکه: ۱4۲۱ق.

اشاره
یخ، شماری از اجداد و بستگان رسول  که در طول تار قبرستان »ُمعلی« بزرگ ترین قبرستان مکۀ مکرمه است 

ک سپرده شده اند. از این رو می توان  خدا)ص( و بســیاری از عالمان و زاهدان برجســتۀ مســلمان در آن به خا

گفــت ایــن قبرســتان، پس از »بقیــع« در مدینۀ منوره، مهم ترین قبرســتان مورد توجه مســلمانان و همچنین از 

یارتگاه های عمدۀ شهر مکه بوده است. ز

ی« یا »َحجون« شــناخته می شــده اســت. البته با 
ّ
این قبرســتان به نام های مختلفی از جمله »َمعاة« یا »ُمَعل

توجه به اینکه که گفته می شــود قبر ابوطالب در آن قرار دارد یا اینکه در ســابق به اشــتباه چنین تصّور می شــد 

که محل آن منطبق بر شــعب ابی طالب بود، نزد ایرانیان به قبرســتان ابوطالب شــهرت یافته اســت. در قرون 
اخیر نیز آن را به نام »قبرستان بنی هاشم« می شناخته اند.6

تقی الدیــن فاســی )درگذشــته 832ق(، مــورخ مکــه، در وصــف ایــن قبرســتان می گویــد: »المقبــرة المعروفة 

بالمعــاة وهــی مشــهورة، کثیــرة الفضــل والبرکــة، ِلما َحَوتــُه من ســادات الصحابــة والتابعین، وکبــار العلماء 

که: »ِنعَم المقبرة  والصالحین«.7 همچنین در فضیلت این قبرســتان از رســول خدا)ص( روایت شــده است 
عب«.8 که: »ِنعَم المقبرة وِنعَم الّشِ هذه«؛ و نیز روایت شده است 

ک ســپرده شــده اند، می توان به همســر گرامی ایشان،  از نزدیکان رســول خدا)ص( که در قبرســتان معا به خا

کــرد. همچنین تا دورۀ  حضــرت خدیجــه بنت ُخَویلد)س( و قاســم و طاهر فرزندان آن حضرت)ص( اشــاره 

متأخــر، بــرای عبدالمطلــب جّد رســول خــدا)ص( و ابوطالب عموی ایشــان و پــدر امیر مؤمنــان علی)ع(، دو 

یارتــگاه در این قبرســتان وجود داشــته اســت. از دیگر مشــاهیر مدفــون در آن نیز می توان از عبــداهلل بن عمر،  ز
فضیل بن عیاض، طاووس یمانی و شیخ عبداهلل یافعی نام برد.9

کتاب الشرف االعلی دربارۀ 
کتــاب الشــرف االعلی فــی ذکر قبور مقبرة بــاب المعا، تألیــف جمال الدین محمد بن علی شــیبی )779-

یخی در شناخت قبرستان معا و رجال مدفون در آن و از معدود تک نگاری های  837( از مهم ترین منابع تار

یخــی دربــارۀ ایــن قبرســتان بــه شــمار می آید. گفتنی اســت دربارۀ ایــن قبرســتان، افزون بر کتاب الشــرف  تار

االعلــی، رســالۀ دیگــری نیز به نام اثــارة الُحجون لزیــارة الَحجون، تألیــف مجدالدین فیروزآبادی )درگذشــته 
یم. 817ق(، لغوی معروف سراغ دار

ّیاش10 تصحیح و در ســال 1421ق / 2000 میادی در مکه  کتاب را برای نخســتین بار منصور صالح ابوَر این 

کرده که مشخصات آنها  کرده اســت. مصّحح در تصحیح این اثر از دو نسخه خطی استفاده  مکرمه منتشــر 
به شرح زیر است:11

6.  آثار اسامی مّکه و مدینه، رسول جعفریان، ص 192 و 194.
یخ البلد االمین، تقی الدین الفاسی، ج 1، ص 102. 7. العقد الثمین فی تار

کهی، ج 4، ص 50 و 59. ۸. اخبار مکة، محمد بن اسحاق الفا
گاهی بیشتر دربارۀ این قبرستان، بنگرید: آثار اسامی مّکه و مدینه، صص 19۸-192. 9. برای آ

لت بر سیادت و انتساب وی به خاندان شرفای مکه داشته باشد. که می تواند دال کرده است  10. مصحح خود را با عنوان »شریف« معرفی 
11. الشرف االعلی فی ذکر قبور مقبرة باب المعال، مقدمۀ مصحح، ص 30.

 احمد خامه یار
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کتابخانۀ ملک عبدالعزیز این شــهر(  کتابخانۀ عارف حکمت در مدینۀ منوره )در حال حاضر در  1. نســخۀ 

به شــمارۀ 900/130. این نســخه دارای 100 صفحه و هر صفحه دارای 21 ســطر اســت و به خط احمد االزهری 

کتابت شده است. یخ 1231ق  در تار

2. نســخۀ کتابخانۀ حســن ُحســنی عبدالوهاب در تونس )در حال حاضر در کتابخانۀ ملی تونس( به شمارۀ 

یــخ کتابت آن  18325. ایــن نســخه دارای 113 صفحــه و هــر صفحه دارای 15 ســطر اســت و نــام کاتب و تار

مشخص نیست.

مصحح کتاب مقدمۀ مبســوط و مناســبی برای این اثر نگاشــته اســت که شــامل زندگی نامۀ نســبتًا مفصلی 

ی، اشــاره به فضائل قبرســتان معا، اســامی دیگر قبرســتان های مکۀ مکرمه و نیز  کتاب و از مؤلف و بررســی 

فهرســتی از مدفونیــن در مکــه و قبرســتان معــا از فرزنــدان و نزدیــکان و یــاران پیامبــر)ص( و برخــی از علما و 

مشایخ می باشد.

دربــارۀ عنــوان کتــاب الزم بــه توضیح اســت که مصّحــح عنــوان آن را همان گونه که در دو نســخۀ خطی مورد 

اســتفاده در تصحیــح بیــان شــده، بــر جلد نســخه چاپی کتــاب درج کرده اســت، امــا در منابع دیگــر عنوان 

کتاب به صورت های دیگری، از جمله »الشرف االعلی فی مقابر اهل المعا«12 و »الشرف االعلی فی ذکر قبور 

المعاة«13 آمده است.

کتاب دربارۀ مؤلف 
برخی مورخان ســدۀ نهم هجری، زندگی نامۀ »شــیبی« را در کتاب های خود آورده اند که به شناخت زندگی و 

که در اثر خود  کمک شایانی می کند. مهم ترین آنان ابن فهد مّکی )درگذشته 885ق( است  ی  شخصیت و

ی به دست می دهد.  گاهی ها را دربارۀ و یخ البلد االمین« بیشترین آ »الدر الکمین بذیل العقد الثمین فی تار

ی در این نوشتار است. کتاب در واقع منبع اصلی ما در نگارش زندگی نامۀ و این 

کامــل مؤلف کتاب »الشــرف االعلی« به شــرح زیر اســت: »ابوالمحاســن جمال الدین  نــام و نســب و القــاب 

محمــد بــن علــی بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن ناصر ُقرشــی عبدری شــیبی مّکی شــافعی«.14 شــیبی از 

کعبه بوده اند و مؤلف  که سالیان سال عهده دار »سدانت« و پرده داری خانۀ  قبیلۀ مشهور »بنی شیبه« است 

کتاب نیز مدتی این منصب را بر عهده داشته است. این 

شــیبی در ماه رمضان ســال 779ق در مکۀ مکرمه به دنیا آمد و در این شــهر نشو و نما یافت. از چهارسالگی 

دانش آموزی و ســماع منابع حدیث اهل ســنت را در محضر علمای زمان خود آغاز کرد و از ســال 788ق )از 

گون را نیز در محضر  گونا کرد. علوم و فنون  یافت  سن 9 سالگی( به بعد اجازات روایی از مشایخ مختلف در

علمایــی همچــون قاضــی جمال الدین محمد بن عبداهلل مکی معروف به »ابن ظهیره« )درگذشــته 816ق( و 
گرفت.15 شرف الدین محمد بن ابی بکر بکری فرا

ابن فهد فهرســت شــماری از شــیوخ شــیبی و کتاب هایی را که او نزدشــان ســماع کرده به دســت داده است 

که از آن جمله اند: برهان الدین ابراهیم بن محمد دمشــقی )معروف به ابن صّدیق(، جمال الدین ابراهیم بن 

ی، عبــداهلل بن محمد  محمــد امیوطــی، قاضی علــی ُنَویری، برهان الدیــن ابراهیم ابناســی، صدرالدین مناو

یخ البلد االمین، ابن فهد المّکی، ج 1، ص 219. 12. الدر الکمین بذیل العقد الثمین فی تار
13. هدیة العارفین، اسماعیل باشا البغدادی، ج 2، ص 1۸9.

14. الدر الکمین، ج 1، ص 217.

15. همان، ج 1، ص 217- 21۸.
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ی اشــاره کرده انــد. از جمله اســماعیل پاشــا بغدادی بــه دو کتاب  و

یخ مکه« و »کتاب فیما ال یســتحیل باالنعکاس« )در  ی: »تار دیگــر و

سه جلد( یاد کرده است.19 با این حال ابن فهد اشاره کرده است که 

ی به سرانجام نرسید / تکمیل نشد و از بین رفت، انگار  بیشتر آثار و
که ]هیچ گاه[ وجود نداشته است!20

در واقع امروز تنها شــمار بســیار کمی از آثار شــیبی، از جمله الشرف 

االعلی و کتاب »تمثال االمثال« به دست ما رسیده است. از کتاب 
کتابخانۀ  تمثــال االمثال، چند نســخۀ خطی از جمله نســخه ای در 
احقــاف در َتریــم یمن و نســخه دیگــری در مجموعۀ نــور عثمانیه در 

کتابخانۀ ســلیمانیۀ اســتانبول نگهداری می شــود و بر اساس این دو 

نســخه پیــش  از ایــن به عنــوان پایان نامــۀ دکتری »اســعد ذبیــان« در 

دانشــگاه ســنت ژوزف بیروت تصحیح و سپس از سوی دارالمسیره 

بیروت در 1982 میادی منتشر شده است.

شــیبی ســفرهایی نیز به ســرزمین های اســامی دیگر داشــته اســت، 

کم شــیراز  از جملــه مســافرتی بــه بغداد و مراغه و شــیراز داشــته و حا

یســته و محــل احترام  کــرده اســت. مدتــی نیــز در یمــن ز او را تکریــم 

کتاب تمثال  گرفته و ظاهــرًا در همین ایــام  ملک الناصــر احمــد قرار 

االمثال را برایش نوشــته است. ســپس در پایان سال 827ق به مکه 
بازگشــته و در منصب »ســدانت« خانۀ کعبه گماشــته شــده است. 

او در ســال 830 ســفری به قاهره داشــته و از ســوی پادشــاه مملوکی 

ملک االشــرف بــر ســبای بــه عنــوان قاضــی مکــه تعییــن شــده و در 

گذار شــده  ی وا عیــن حــال منصب »نظارت« مســجدالحرام نیز به و
است.21

ی نوشــته اســت: »کان  ابــن فهد در توصیف شــخصیت و ســیرت و

کثیــر المــداراة، شــدید االحتمــال، حســن البشــر والتــوّدد، لطیــف 

المحاضــرة والمحادثة، ال تمل مجالســته، قلیل الوقیعة فی الناس، 

کرم وســماحة نفس«.22 ابن حجر عســقانی نیز  کثیر الحیاء، وعنده 

ی در زمان عهده دار بودن منصب قضاوت مکه  از ســیرِت محمود و
گفته است.23 سخن 

شــیبی ســرانجام در شب جمعه 18 ربیع االول سال 837ق در مکه 

ک ســپرده شــد.24 به  مکرمــه درگذشــت و در قبرســتان معلــی بــه خا

19. هدیة العارفین، ج 2، ص 1۸9.
20. الدرالکمین، ج 1، ص 219.

21. همان جا.
22. همان، ج 1، ص 220-219.

23. انباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقالنی، ج 3، ص 530.
24. الدرالکمین، ج 1، ص 220.

نشــاوری، موســی بــن مــری غزولــی، شــمس الدین محمد بن قاســم 

بنزرتــی، شــهاب الدین احمــد بن محمد بــن ناصــح، ابوالعباس بن 
عبدالمعطی و فخرالدین قایاتی.16

ی اجازه روایت داده اند  که به و ابن فهد همچنین از میان مشــایخی 

رجــال زیــر را نــام بــرده اســت: برهان الدین شــامی، علی بــن محمد 

معــروف دمشــقی به »ابــن ابی المجد«، زین الدیــن عراقی، احمد بن 

ی، بدر بــن فرحون،  عبــداهلل ُبلقینــی، ابــن ملّقــن، صدرالدیــن منــاو
علم الدین سلیمان َسّقاء و مریم بنت احمد اذرعیه.17

بــا ایــن حال به گفتۀ ابن فهد، مهارت اصلی شــیبی در »ادب« بود و 

تنها به این فن شهرت داشت و همۀ وقت خود را صرف آن می کرد تا 

که در این فن بسیار به خط خود نوشت و آثاری نکو تصنیف  جایی 

کرد. ابن فهد در ادامه فهرســتی  کــرد و ُجنگ هــای ادبی جمــع آوری 

که عبارتند از: ی ارائه داده است  طوالنی از آثار و تألیفات و

»قلــب القلــب« در ســه جلــد؛ »تمثال ااَلمثــال« در دو جلــد که آن را 

بــرای پادشــاه یمــن، الناصــر احمــد بــن االشــرف اســماعیل نوشــته 

اســت؛ »طیــب الحیاة« در دو جلد که ذیــل »حیاة الحیوان« دمیری 

یعلم«؛ »ااِلشــعار  بــوده اســت؛ »بدیع الجمــال المعلم فیمــا ال یعلم و

فــی محــارف ااَلشــعار«، در یــک جلــد؛ »غــرض االصابــة فی شــعراء 
کــّراس؛ »معلم ااَلطراف فی شــعر ااَلشــراف« در یک  الصحابــه« در 10 
جلد؛ »ظرف الظرفاء فی اشعار الخلفاء« در 10 کّراس؛ »ِازالة الشکوک 

کــّراس؛ »نور االعیــان فی شــعر العمیان« در  فــی شــعر الملــوک« در 8 
کّراس؛ »عامة العنوان فی شــعر النســوان« در یک جلد؛ »اللواحة   20

ثة: البحتری وَابی الَتّمام والمتنّبی«  البعاثة فی اوصاف الشعراء الثا
در یک جلد؛ »ایقاظ المنتبه فی من قال فی شــعره قوة تســمی به« در 

کــّراس؛ »النجح  کــّراس؛ »طیــب الحیــاة فی احــکام المیاه« در 10   8

والظفر فی احکام الســفر« در یک جلد؛ »ســحب الذیل علی احکام 
کّراس؛  کّراس؛ »نور االنســان فی محاسن االنسان« در 8  اللیل« در 8 
ئــد النحر فی  کــّراس؛ »قا »فواصــل الجــاه فــی احــکام القضاة« در 8 

کّراس؛ »لمع البرق فی الســیر الی باد الشرق«؛  اوصاف البحر« در 7 
کّراس؛ »الشــرف االعلی فی  »زوال الحیــن فــی احــکام الدیــن« در 10 

که آن را در پایان عمر خود  مقابر اهل المعا« و »اللطف فی القضاء« 
کرد.18 تألیف 

افــزون بــر تألیفات فوق برخی نویســندگان نیز به آثــار دیگری نیز برای 

16. همان جا. همچنین بنگرید: الشرف االعلی، مقدمۀ مصحح، صص 11-9.
17. الــدر الکمیــن، ج 1، ص 21۸. همچنیــن بنگرید: الشــرف االعلــی، مقدمۀ مصحح، ص 

.12
1۸. الدر الکمین، ج 1، ص 219-21۸.
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به ســختی قابل تشــخیص بوده، به دلیل شــک و تردید در بازخوانی 
کرده است.31 صحیح آنها، از بازخوانی این ابیات صرف نظر 

افزون بر بازخوانی سنگ قبور و ارائۀ زندگی نامۀ صاحبان آنها، برخی 

یخــی دیگــر نیــز از ایــن کتــاب به دســت می آیــد. برای  اطاعــات تار

مثــال مؤلــف در جایی از کتاب خود به »مصلب« )محل به صلیب 

کشــیدن( عبــداهلل بــن زبیر اشــاره می کند و محــل قبــری را نزدیک به 
آنجا تعیین می کند.32

شــیبی همچنیــن در مــواردی بــه مــورد احترام بــودن برخــی از قبــور و 

کرده اســت. برای مثال دربارۀ  یارت شــدن آنها از ســوی مردم اشاره  ز

قبــر عبــداهلل بن عبدالســام دکالی )درگذشــتۀ 629( نوشــته اســت: 

»وقبر هذا الرجل مشهور عند اهل مکة بالکبریت االحمر، وبالتریاق 

المجــّرب، معــروف بإجابــة الدعــاء، مقصــود بالزیارة لذلــک، وعلی 

 علی ذلــک، وطیب تراب 
ّ

قبــره مــن االنــوار والهیبــة والجال ما یــدل
 علی القبر«.33

ّ
القبر یدل

همچنیــن دربارۀ قبر علی بن مکرم شــولی )درگذشــته 644( نوشــته 

اســت: »... لــه عند اهل مکة شــهرة عظیمــة، ولقبــره عندهم مکانة 

مکینــة جســیمة، إن قلــُت: إنه من أشــهر قبــور المعا یقصــد بالزیارة 

إنما قلُت: إن لــه عندهم من  - إن لــم یکــن أشــهرها - فما بالغــُت. و

کرده  المنزلة ما لیس هو لغیره من أمثاله فما جاوزُت«. سپس اشاره 

کــه در پاییــن قبر این شــخص ســنگی طوالنی وجــود دارد که  اســت 

که بدان تبــرک جوید و از خدا قضــای حوائج خود را  بــرای هر کســی 
خواهد برکت می آورد.34

کتاب معرفی شده اند که در این  رجال مدفون در معال 
شیبی بیست و پنج تن از رجال مدفون در قبرستان معلی را بر اساس 

یت و بازخوانی ســنگ قبر آنها معرفی کرده اســت. بیشتر مدفونین  رؤ

معرفی شده، شخصیت های مشــهور و شناخته شده، عمدتًا شامل 

گاه پادشــاهان و غیــره بوده اند، اما برخی  صوفیــان و عالمان دینی و 

گمنام و ناشــناخته بوده اند یا  از مدفونیــن در این قبرســتان نیز افــراد 

با ســایر مشــاهیر نسبت قرابت داشــته اند. رجال مدفون در قبرستان 

کتاب معرفی شده اند عبارتند از: که در این  معا 

1. ابوموســی عمران بن ســبأ همدانی )درگذشــتۀ 561(، پادشاه شهر 

»عدن« در یمن.

31. همان، ص 90.
32. همان، ص 9۸.

33. همان، ص 106.

34. همان، ص 10۸.

گفتــه ابن حجر عســقانی او در زمــان وفات حدود 70 ســاله بوده،25 

گفت در ســن 58  ی )779ق( باید  امــا بــا درنظرگرفتن ســال تولــد و

سالگی از دنیا رفته است.

کتاب و برخی فواید تاریخی آن روش مؤلف در نگارش 
شــیبی انگیــزۀ خــود در تألیف ایــن اثر را چنین بیان کرده اســت که: 

کتب فی هــذه االوراق بعض ما قرأتــه علی القبور  »فقــد خطــر لی ان ا

التــی بمقبرة مکة المشــرفة المســماة بالمعــا، وما قــدرت علیه فإن 

فی ذلک تخلید ذکرهم وأسمائهم، وحفظ وفّیاتهم، والترّحم علیهم 

وقــت الوقــوف علــی ذلــک، واالّتعــاظ بحالهــم الــی غیــر ذلــک مــن 

الفوائد، مثل شــعر غریب فیه ذکر الموت، واإلشــارة الی الفراق، وذکر 
التوجه الی دار التاق ...«.26

و  نــکات  و  »مــرگ«  دربــارۀ  مقدمــه ای  بــا  را  خــود  کتــاب  مؤلــف 

حکایت هایــی دربــارۀ آن آغاز می کند و ســپس در ادامــه، مبحثی را 

به »قبر« و شرح برخی اصطاحات و احکام مربوط به آن اختصاص 

داده و حکایــات و اشــعاری را دربــاره قبــر نقــل کرده اســت. می توان 

یخی خاصی برخوردار نیســت و بیشــتر  گفت این مقدمه از ارزش تار

یک متن ادبی است و ذائقۀ ادبی مؤلف آن را نشان می دهد.

او در ادامه گزیده ای از کتیبه های سنگ قبرهای موجود در قبرستان 

کــرده و ســپس بــرای صاحــب هــر قبــر زندگی نامۀ  معــا را بازخوانــی 

مفصل یا مختصری ارائه داده اســت. در واقع اهمیت اصلی کتاب 

کتیبه هــای ایــن ســنگ قبرها و ارائــه اطاعاتی  ی، بازخوانــی متــن  و

که از این طریق دربارۀ این شخصیت ها به دست می آید. است 

کید می کنــد که متن  گاه تأ شــیبی در بازخوانــی کتیبــۀ ســنگ قبرها 

کرده است.27  سنگ قبر را حرف به حرف )عینًا( و با دقت بازخوانی 

که غالبــًا به خط  کتیبه های ســنگ قبور را  در مــواردی نیــز نوع خــط 

کوفی بوده مشخص کرده است.28 در جایی نیز اشاره کرده است که 

ی یک قبر، دو سنگ قبر متعلق به دو شخصیت وجود داشته و  بر رو
کرده است.29 او متن هر دو را بازخوانی 

ی اشــعاری بوده که مؤلف متن آنها  کتیبۀ برخی از ســنگ قبرها حاو

گاه مانند ســنگ قبر ابوجعفــر احمد بن ابی بکر  کرده30 و  را بازخوانــی 

ی آن  کــه برخی از ابیــات رو طبــری )درگذشــته 614(، بــه ایــن علت 

25. انباء الغمر بأبناء العمر، همان جا.
26. الشرف االعلی، ص 39.

27. همان، ص 63 و 92.
2۸. همان، ص 71، 92 و 9۸.

29. همان، ص 95.
30. همان، ص 76، ۸9 و 95.
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18. یحیــی بــن محمد بن احمد محاملی ضبی )درگذشــتۀ 528(، 

مفتی حرمین شریفین.

19. ابوجعفــر عمــر بــن مکــی خــوزی )درگذشــتۀ 627(، از زاهــدان و 

عابدان.

یه فارسی )درگذشتۀ 534(  20. ابراهیم رامشــت بن حسین بن شیرو

تاجر ایرانی و بانی رباط مشهور »رامشت« در مکۀ مکرمه.

21. بلطــون بنــت عبــداهلل )درگذشــتۀ 519(، رضــاع خلیفۀ عباســی 

المستظهر باهلل )خافت: 497-487(.

22. عبــداهلل بــن عبدالســام دکالــی )درگذشــتۀ 629(، از عابــدان و 

صالحان.

23. علی بن مکرم شــولی )درگذشــتۀ 644(، صوفی و مرید علی بن 

یس. ادر

24. ابوطالــب عبدالمحســن ابهــری )درگذشــتۀ 624(، امــام مقــام 

ابراهیم)ع( در مسجدالحرام.

25. محمــد بــن عبداهلل بــن محمد، معــروف به »مقّدم« )درگذشــتۀ 

583(، شخصیتی ناشناس.
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ــم« )درگذشــتۀ 546(، ملکــۀ یمــن و مــادر منصــور بــن فاتک 
َ
2. »َعل

یمانی پادشاه یمن.

3. عبدالرحمــان قشــیری )درگذشــتۀ 482(، فرزنــد عبدالکریــم بــن 

هــوازن قشــیری )از صوفیــان ســدۀ پنجــم( و بــرادر عبدالرحیــم بــن 

کهن تصّوف( عبدالکریم، صاحب »رسالۀ قشیریه«. )از متون 

4. بهاءالدیــن احمــد بــن علی ُســبکی شــافعی )درگذشــتۀ 773(، 

برادر تاج الدین ُسبکی.

5-7. فضیل بن عیاض )درگذشتۀ 187(، صوفی مشهور سدۀ دوم 

که هر ســه یک  هجری و فرزند و نوه اش ابوعبیده و عمر بن ابوعبیده 

سنگ قبر واحد داشته اند.

8. عزالدیــن بــن جماعــه کنانی شــافعی )درگذشــتۀ 767(، قاضی 

القضات مصر.

9. منصــور بــن محمــد بــن منعه بغــدادی )درگذشــتۀ 664(، شــیخ 

حرمین شریفین.

10. عبــداهلل بــن اســعد یافعــی )درگذشــتۀ 768(، صوفــی و مــورخ 

ی در پایین پای  کتاب قبر و گفتۀ مؤلف  که به  مشــهور ســدۀ هشــتم 

قبر فضیل بن عیاض قرار داشته است.

11. جمال الدیــن عبــداهلل بــن عمــر بن ابی جــراده حنفی )درگذشــتۀ 

786(، از خاندان بنی عدیم حلب.

12. بشــیر بــن ابی بکــر جعفــری35 تبریــزی )درگذشــتۀ 633(، شــیخ 

حرمین شریفین.

سســر  ابــن  نجم الدیــن  خواهــرزادۀ   )727 )درگذشــتۀ  محمــد   .13

شافعی، قاضی القضات دمشق.

14. ابوجعفــر احمــد بــن ابی بکــر طبــری )درگذشــتۀ 614(، قاضــی و 

مفتی حرمین شریفین.

15. ابومعشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری )درگذشتۀ 479(.

16. خلیل بن عبدالرحمن بن محمد )درگذشتۀ 760(، فقیه مالکی 

مذهب.

17. ضیاءالدین محمد بن عمر قســطانی )درگذشــتۀ 663(، فقیه 

مالکی مذهب.

35. از نسل جعفر طیار برادر امام علی)ع(.


