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مقدمۀ ویراســــتاران علـمـݡی

۱. شرق شناسی و دنیای اسالم
روابــط  می توانــد  باشــد،  داشــته  تاریــخ  از  جامعــی  درک  و  شــناخت  هرکــس 
آن  برمبنــای  و  کنــد  تحلیــل  و  بررســی  به درســتی  را  حــال  اتفاق هــای  و 
پیش بینی هــای دقیق تــری از آینــدۀ موضوعــات انجــام دهــد. به عبارت دیگــر، 
ــورهای  ــوص کش ــرق به خص ــای ش ــا دنی ــرب ب ــۀ غ ــی مواجه ــگاه، روش کل ــن ن ای
هــر  از  قبــل  تــالش می کنــد  غــرب  کــه  یعنــی جایــی  بــوده و هســت؛  اســالمی 
تصمیــم یــا عمــل، ابتــدا وضعیــت، روابــط، فرهنــگ، آداب و ســنن مــردم آن را 
ــی  ــی علم ــاب، شرق شناس ــد. ازاین ب ــاذ کن ــود را اتخ ــم خ ــپس تصمی ــد، س بشناس
اســت کــه شــناخت فراینــد تکویــن و گســترش آن، کمــک شــایانی بــه فهــم رفتــار 
ــن درک  ــد و همچنی ــلمان می کن ــورهای مس ــال کش ــرب در قب ــتراتژی های غ و اس
عمیقــی از فراینــد عقب ماندگــی و اســتحاله و اســتعمار کشــورهای اســالمی و جهان 

 .)1390 )خاتمی نیــا،  مــی آورد  به وجــود  ســوم 
ــورهای  ــالم و کش ــناخت اس ــی، ش ــی شرق شناس ــم و اصل ــترۀ عظی ــد گس هرچن
مســلمان اســت، به دلیــل بررســی کشــورهای  شرقی)نســبت بــه دنیــای غــرب( 
ازجملــه کشــورهای شــرق آســیا، این رشــته بــا نام مطالعات شرق شناســی شــناخته 
کــه مطالعــات شرق شناســی از  شــده اســت. بســیاری از دانشــمندان معتقدنــد 
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قرون وســطا و بــا مواجهــۀ غربیــان بــا دنیــای متمــدن و پیشــرفتۀ مســلمانان آغــاز 
شــده اســت؛ امــا آنچــه تأثیــرات خاصــی بــر روابــط غــرب و شــرق داشــته، مطالعــات 
هــدف  زمانی کــه  همــان  یعنــی  اســت؛  بــوده  نوزدهــم  قــرن  در  شرق شناســان 
کیــد بــر تقابــل و تفــاوت میــان غــرب و  شرق شناســان از تحقیــق و پژوهــش، تأ

شــرق و ایجــاد هویــت برتــر میــان ملــل غربــی بــوده اســت. 
زمینه هــای مطالعــات شرق شناســی وابســته به نیازهــای زمانــی و مکاتــب 
مختلــف شرق شناســی متفــاوت امــا در مطالعــات زبان شناســی، ادبیــات، تاریــخ، 
دیــن و جغرافیــای جهــان شــرق مشــترک  اســت و به صــورت رشــته های علمــی در 
ــات  ــه، کرســی مطالع ــرای نمون دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها پیگیــری می شــود. ب
کســفورد  اســالم در ســال 1632 در دانشــگاه کمبریج و در ســال 1636 در دانشــگاه آ

انگلســتان تأســیس شــده اســت )ضابــط، 1388: 5(.

۱.۱. انگیزه ها و عوامل شرق شناسی
نزدیکــی  می تــوان  شرق شناســی  مطالعــات  مهــم   انگیزه هــای  و  عوامــل  از 
جغرافیایــی، انگیزه هــای ذاتــی بــرای دانایــی، انگیزه هــای مذهبــی، انگیزه هــای 
نظامــی و انگیزه هــای اســتعماری را نــام بــرد. در ادامــه بــه اختصــار بــه تشــریح ایــن 

می پردازیــم. انگیزه هــا 

۱.۱.۱. نزدیکی جغرافیایی
ایــن عامــل به خصــوص در مناطقــی کــه مســلمانان بــا کشــورهای غربــی همســایه 
شــدند، قــوت بیشــتری پیــدا می کنــد. بــرای نمونــه، می تــوان به حضور مســلمانان 
در آندلــس اســپانیا و سیســیل ایتالیــا اشــاره کــرد. به عبارتی، با نزدیکــی جغرافیایی 
مســلمانان و ارتبــاط نزدیــک بــا ایــن جوامــع، مطالعــه و پژوهــش در حوزۀ شــناخت 

مســلمانان افزایــش پیــدا کرد.
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۱.۱. ۲. انگیزه های ذاتی برای دانایی 
ذاتــی  انگیزه هــای  شرق شناســی،  مطالعــات  شــکل گیری  در  دیگــر  عامــل 
دانشــمندان در یادگیــری و تحقیــق و پژوهــش اســت. ایــن عامــل به خصــوص 
کشــورهای متمــدن مســلمان بیشــتر آشــکار  در مواجهــۀ غــرب قرون وســطا بــا 
می شــود. بــرای نمونــه، نهضــت ترجمــۀ آثــار علمــی مســلمانان بــه زبان هــای 

التیــن برمبنــای همیــن مواجهــه شــکل می گیــرد.

۱.۱. ۳. انگیزه های مذهبی
 شرق شناســی یکــی از ابزارهــای دنیــای غــرب در راســتای ایجــاد تقابــل بیــن 
اســالم،  از  تنفــر  ایجــاد  بــرای  مســیحی  مبلغــان  اســت.  اســالم  و  مســیحیت 
تبلیغــات ضــد اســالمی را رهبــری کردنــد. ایــن تبلیغــات تــا آنجــا پیــش رفــت کــه 
بــه جنگ هــای صلیبــی منجــر شــد؛ امــا پــس از هزینه هــای فــراوان و حتــی قبــول 
شکســت های فــراوان، بــه راهبــرد مســیحیت تبشــیری روی آورده و بر این اســاس 

بــه شــناخت زبــان، فرهنــگ، آداب و رســوم اعــراب پرداختنــد.

۱.۱. ۴. انگیزه های نظامی
 در بســیاری از مواقــع، مطالعــات شرق شناســی به خصــوص در حــوزۀ جغرافیــا، 
به طــوِر مســتقیم در راســتای اهــداف نظامی قــرار گرفت. برای نمونه، کشــورهایی 
ماننــد پرتغــال و انگلســتان و فرانســه بــا شناســایی نقــاط ضعــف و قوت کشــور های 
ــناخت از  ــل ش ــد و به دلی ــورها روی آوردن ــن کش ــی در ای ــور نظام ــه حض ــلمان ب مس

دیــن، فرهنــگ، آداب و رســوم آن هــا توانســتند حضــور خــود را تثبیــت کننــد.

۱.۱. ۵. انگیزه های استعماری
 انگیزه هــای اســتعماری را می تــوان از دو نــگاه بررســی کــرد: نــگاه اول، ایجــاد و 
تثبیــت پنــدار برتــری مطلــق دنیای غــرب در فرهنگ و اندیشــه و دانش نســبت به 
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دنیــای شــرق اســت؛ نــگاه دوم، نفــوذ اســتعماری دنیــای غــرب بــرای دســتیابی 
ارزان یــا حتــی رایــگان بــه منابــع طبیعــی کشورهاســت )خاتمی نیــا، 1390: ش 1(. 
شــده اند،  وارد  شرق شناســی  مطالعــات  حــوزۀ  در  کــه  مکاتبــی  مهم تریــن 
مکاتــب بریتانیــا، فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، روســیه و اســپانیا اســت کــه بــا توجــه بــه 
اوضــاع تاریخــی و اجتماعــی، انگیزه هــا و عوامــل یادشــده در آن هــا دارای شــدت و 

ضعــف اســت )خاتمی نیــا، 1390: ش 2(. 

۲. چرایی تدوین کتاب خیریه در جوامع اسالمی
مقدمــۀ بــاال درواقــع، پاســخی بــه ایــن ســوال اســت کــه چــرا کتاب هایــی در حــوزۀ 
مطالعــۀ کشــورهای اســالمی و مســلمانان، مثــل کتــاب خیریــه در جوامــع اســالمی، 
در غــرب نوشــته و چــاپ می شــوند. ایــن امــر زمانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد 
غ التحصیــل دانشــگاه  کتــاب، پرفســور امــی ســینگر، فار کــه بدانیــم نویســندۀ 
کتــاب را  پرینســتون و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تل آویــو اســرائیل اســت و 
کــه یکــی از معتبرتریــن انتشــارات علمــی جهــان  انتشــارات دانشــگاه کمبریــج، 

اســت، بــه چــاپ رســانده اســت. 
ــی  ــش تاریخ ــزاران پژوه ــی از ه ــالمی یک ــع اس ــه در جوام ــاب خیری ــع، کت درواق
ــه ایــن  ــخ مســلمانان در کشــورهای اســالمی اســت ک ــان در حــوزۀ تاری شرق شناس
بــار از نــگاه فعالیت هــای خیرخواهانــه بــه تاریــخ جوامــع اســالمی پرداختــه اســت. 
البتــه، همان طورکــه اشــاره شــد، هــدف اصلــی ایــن پژوهش هــا شــناخت روابــط، 
آداب، ســنن و فرهنــگ جوامــع اســالمی به مثابــه یــک کل اســت؛ همان طورکــه 

ــد: ــاره می کن ــری اش ــز در نتیجه گی ــنده نی ــود نویس خ
هــدف ایــن کتــاب روشــن کردن ایــن نکتــه بود کــه مطالعۀ تطبیقی 
خیریــه بــه جســت وجوی تفاوت هــا و شــباهت های میــان جوامــع و 

تجــارب تاریخــی آن هــا منجر می شــود.
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به همین دلیــل، هنگامی کــه خواننــده کتــاب را می خوانــد، صرفِ نظــر از بعضــی 
اشــتباهات، احســاس می کنــد کــه نویســنده بی طرفانــه و بــه دور از تعصــب، تاریــخ 
خیریــه و جوامــع اســالمی را بررســی کــرده اســت؛ امــری کــه در کتــب تاریخــی کمتــر 
اســت؛ زیــرا هــدف ایــن نــوع مطالعــات شــناخت دقیــق و صحیــح از جوامع اســالمی 

اســت نــه تأییــد یــا تخریــب فــرد یــا گــروه خــاص.
به عبارت دیگــر، به دلیــل پیونــد عمیــق فعالیت هــای خیرخواهانــه بــا زندگــی 
روزانــۀ مســلمانان در جوامــع اســالمی و اهمیــت تفکــر و فعالیــت خیــر از نــگاه قــرآن 
و ســنت پیامبــر؟ص؟، بررســی متــون اســالمی و مطالعــۀ برداشــت های فکــری و 
رفتــاری مســلمانان از کار خیــر و نیکــوکاری اهمیــت بســیاری دارد. ایــن بررســی ها، 
بــرای شــناخت صحیــح جوامــع اســالمی و درک درســت از روابــط و کنش هــای 
مســلمانان در موضوعــات اجتماعــی بســیار مفیــد بــوده و به نوعــی باعــث شــناخت 

کلــی جامعــۀ مســلمانان خواهــد شــد.
کــه خّیریــن و  ایــن موضــوع آنجــا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار می شــود 
ســازمان های وابســته به امــور خیــر، ماننــد ســازمان های تشکیل شــده ازســوی 
وقــف و مؤسســات خیریــۀ امــروزی، منشــأ تحــوالت بــزرگ اجتماعــی و سیاســی 
ایــن موضــوع، حمایت هــای خّیریــن  از نمونه هــای ملمــوس  بوده انــد. یکــی 
بــازاری و تّجــار مذهبــی در حمایــت از فعالیت هــای انقالبــی در دوران انقــالب 
اســالمی ایــران اســت. ازایــن رو، هنگامــی کــه خّیریــن و خیریه هــا بتواننــد چنیــن 
ــرای شــناخت جنبه هــای مختلــف  ــر جامعــه بگذارنــد، مطالعــه ب تأثیــر عمیقــی ب

ایــن فعالیت هــا بیش از پیــش حائــز اهمیــت می شــود. 
بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن امــر فقــط بــه مســلمانان محــدود نمی شــود و به دلیــل 
ــا  ــه همــۀ جوامــع تعمیــم داد؛ ام ــوان آن را ب ــر، می ت ــودن نیکــوکاری و خی فطری ب
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کیــد و تشــویق  ــه در اســالم بســیار محــل تأ به دلیــل آنکــه فعالیت هــای نیکوکاران

شــده اســت، در جوامــع اســالمی ایــن امــر نمــود بارزتــری داشــته و شرق شناســان نیــز 

بــه مطالعــات ایــن حــوزه وارد شــده اند.

البتــه ادعــا نمی شــود کــه شــخص نویســنده در راســتای اهــداف اســتعماری و 

اســتکباری غــرب ایــن پژوهــش را انجــام داده اســت؛ هرچنــد ایــن امــر غیرممکــن 

کــه نتایــج ایــن پژوهــش و امثــال آن  نیســت؛ امــا می تــوان اطمینــان داشــت 

بــرای اتخــاذ تصمیمــات و اســتراتژی های مقابلــه بــا اســالم و کشــورهای اســالمی 

اســتفاده خواهــد شــد. ازایــن رو، بــا ترجمــۀ چنیــن کتاب هایــی بــه همــراه بررســی 

و نقــد و دقت نظــر در مباحــث آن می تــوان از ابعــاد شــناخت دنیــای غــرب از 

گاهــی یافــت تــا در مقابــل دنیــای غــرب راهبردهــای دقیق تــری  جوامــع مســلمان آ

انتخــاب کــرد و عکس العمــل بهتــری نشــان داد. شــایان ذکــر اســت کــه آشــنایی 

ــز از  ــا نی ــتفاده از آن ه ــا و اس ــن پژوهش ه ــده در ای ــی استفاده ش ــای علم ــا روش ه ب

اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

۳. معرفی کتاب

۳. ۱. ناشر
کتــاب خیریــه در جوامــع اســالمی را انتشــارات دانشــگاه کمبریــج در ســال 2008 
چــاپ کــرده اســت. ایــن انتشــارات یکــی از قدیمی تریــن انتشــارات فعــال جهــان 
و دومیــن انتشــارات بــزرگ دانشــگاهی اســت کــه از ســال 153۴ میــالدی شــروع بــه 
فعالیــت کــرده و کتاب هــای منتشرشــده در آن از اعتبــار فراوانــی در ســطح جامعــۀ 

جهانــی برخــوردار اســت. 



11مقدمه

۳. ۲. نویسنده
امــی ســینگر، متخصــص تاریــخ عثمانــی و عضــو  کتــاب پروفســور  نویســندۀ 
هیئت علمــی مرکــز مطالعــات تاریــخ آفریقــا و خاورمیانه در دانشــگاه تل آویو اســت. 
کشــاورزان فلســطینی و دولتمــردان  دیگــر آثــار ایــن نویســنده عبــارت  اســت از: 
کــز اطعــام خیریــه در  کــز عام المنفعــۀ عثمانــی؛ مرا عثمانــی )199۴(، ایجــاد مرا
اورشــلیم )2002(، فقــر و خیریــه در مجموعــۀ خاورمیانــه )2003(، تغذیــۀ مــردم، 

تغذیــۀ قــدرت؛ رمــز و رازهــای امپراتــوری عثمانــی )2007(.

۳.۳. مرکز مطالعاتی حمایت کننده
دانشــگاه تل آویــو بزرگ تریــن دانشــگاه رژیــم اشــغالگر قدس، اســرائیل اســت که در 
ســال 1963 میالدی تأســیس شــده اســت. این دانشــگاه متشــکل از 9 دانشــکده و 

98 گــروه علمــی اســت و حدود130 مرکز و مؤسســۀ تحقیقاتــی دارد. 
مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقا وابســته به دانشــکدۀ علوم انســانی دانشــگاه 
ــم  ــز مه ک ــر مرا ــت. دیگ ــه اس ــات خاورمیان ــروف مطالع ــز مع ک ــی از مرا ــو و یک تل آوی
تحقیقاتــی وابســته به دانشــکدۀ علــوم انســانی کــه در حــوزۀ شرق شناســی فعالیــت 

دارنــد، عبــارت  اســت از:
1. مرکز مطالعات ایران شناسی، آلیانس؛

2. مرکز همزیستی عرب یهود ازطریق آموزش وپرورش، والتر باخ؛ 
3. مرکز همکاری های عرب یهود، کنارد آدناور.

۳. ۴. جوایز کتاب
کتــاب انجمــن دوســتی  کتــاب خیریــه در جوامــع اســالمی، لــوح تقدیــر جایــزۀ 
کتــاب حــوزۀ تحقیقــات  انگلســتان و کویــت1را در ســال 2009 و جایــزۀ بهتریــن 

British‐Kuwait Friendship Society Book Prize .1
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بخــش غیرانتفاعــی و داوطلبانــه را از انجمــن مطالعات ســازمان های غیرانتفاعی 
کــرده اســت. و فعالیت هــای داوطلبانــه در ســال 2010 دریافــت 

۳. ۵. محتوای فصل های کتاب
کتــاب در فصــل اول بــه بررســی پرداخت هــای خیریــۀ واجــب در اســالم می پــردازد. 

در ایــن فصــل، زکات و دریافت کننــدگان آن و زکات فطریــه به طــوِر مفصــل بررســی 

شــده و اشــاراتی نیــز بــه خمــس می شــود. در فصــل دوم، دربــارۀ پرداخت هــای 

اختیــاری مســلمانان بحــث می شــود. ایــن فصــل بــا تعریــف نیازهــای اولیــه شــروع 

شــده، ســپس تقویمی از روزهایی که مســلمانان فعالیت های خیر بیشــتری دارند 

کــه در زندگــی یــک مســلمان اتفــاق می افتــد و او در مواجهــۀ  و نیــز حالت هایــی 

آن خیــرات می پــردازد، ارائــه می شــود. درنهایــت نیــز بــه بررســی تفصیلــی وقــف، 

کتــاب در فصل هــای  ویژگی هــای آن و نّیت هــای واقفــان پرداختــه می شــود. 

گیرنــده، توجــه می کنــد.  ســوم و چهــارم بــه هــر دو وجــه عمــل خیــر، دهنــده و 

نویســنده در فصــل ســوم بحثــی درخصــوص خّیریــن و زندگی نامه هــای آنــان 

ارائــه می دهــد. در فصــل چهــارم، ضمــن بررســی دریافت کننــدگان خیــر، دربــارۀ 

فقــر و دالیــل آن بحــث و تفــاوت میــان فقیــر و افــراد شایســتۀ دریافــت زکات تبییــن 

می شــود. درنهایــت نیــز از توصیــۀ جامعــه و دیــن و بــزرگان مبنی بــر نپرداختــن بــه 

گدایــی و اولویــت کار و کســب درآمــد ســخن به میــان می آیــد. در فصــل پنجــم، 

نویســنده بحــث را بــا معرفــی دولت هــای رفــاه و وظایــف دولــت در ارائــۀ خدمــات 

رفاهــی بــه عمــوم جامعــه آغــاز می کنــد، ســپس اصالحــات ایجادشــده در وقــف 

بــرای کارآمد شــدن آن، بازیابــی فرایندهــای دریافــت زکات و تشــکیل انجمن هــا و 

ــد. ــی را تشــریح می کن ــی و بین الملل ســازمان های مــردم نهــاد مل



13مقدمه

۴. نقاط قوت کتاب
یکــی از نقــاط قــوت کتــاب، نــگاه جامــع نویســنده بــه فعالیت هــای خیریۀ اســالمی 
اســت. به عبارتــی، نویســنده فعالیت هــای خیــر واجــب و مســتحب، عامــالن 
فعالیــت خیــر، دهنــده و گیرنــده، و فرایندهــای مردمــی و حکومتــی خیــر و خیریــه 
ــی  را به تفصیــل بررســی می کنــد؛ البتــه کتــاب در حــوزۀ فعالیت هــای خیــر غیرمال

ضعف هایــی دارد کــه در ادامــه خــود بــه آن اشــاره می شــود.
همچنیــن نــگاه منصفانــه و دورازتعصــب نویســنده نســبت به مســلمانان نیــز 

جالب توجــه اســت کــه ایــن نــگاه در ایــن بنــد تجلــی پیــدا می کنــد: 
ــی  ــد. حت ــیده باش ــرا رس ــه ف ــات خیری ــری مطالع ــان بازنگ ــاید زم ش
کافــی  مطالعــات خیریــۀ دولت هــای جدیــد در جوامــع اســالمی 
ــان و  ــرب )یهودی ــه غ ــی ک ــور طوالن ــن تص ــوص ای ــا درخص ــت ت اس
مســیحیان( و به خصــوص ســنت ها و فعالیت هــای خیریــه در 
آمریــکا، قوی تریــن الگــوی خیریــه و بشردوســتی در تاریــخ اســت، 

شــک و تردیــد به وجــود آیــد.

۵. نقاط ضعف کتاب

۵. ۱. خیریه در جوامع عثمانی یا اسالمی؟
گرچــه نــام کتــاب حاضــر، خیریــه در جوامــع اســالمی اســت، باتوجــه  بــه تخصــص  ا
نویســنده بیشــتر مثال هــای ارائه شــده در کتــاب ماننــد اتفاقــات، نمونه هــای کار 
کثــرًا از دولت هــای حکومــت عثمانی اســت و  خیــر، پادشــاهان، ســاختمان ها و... ا
فقــط در مواقعــی معــدود از حکومت هــای مملــوکان و فاطمیــون و ایوبیــان یــا دیگر 

حکومت هــا نــام می بــرد.
به دلیــل  و  عثمانــی  حکومــت  بــر  نویســنده  تمرکــز  درنتیجــۀ  همچنیــن، 
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ســنی بودن ایــن حکومــت، اغلــب، احــکام و قوانیــن اهــل ســنت بررســی و فقــط بــه 
منابــع اهــل ســنت اســتناد می شــود. 

بــه   کــه مســتقیمًا  ایجــاد می کنــد  کتــاب  ایــن موضــوع اشــکالی عمــده در 
ــه در  ــاب خیری ــوان کت ــه عن ــر، زمانی ک ــردد. به عبارت دیگ ــاز می گ ــاب ب ــوان کت عن
جوامــع اســالمی اســت، بایــد حداقــل مهم تریــن حکومت هــای اســالمی و نه فقــط 
حکومــت و دولت هــای عثمانــی و همچنیــن دســتورات دینــی و حقوقــی مذاهــب 
اصلــی دیــن اســالم، شــیعه و ســنی، و نه تنهــا فقــه اهــل ســنت بررســی شــود. 
ازایــن رو، شــاید عنــوان »خیریــۀ اســالمی در حکومــت عثمانــی« محتــوای کتــاب را 

بهتــر معرفــی کنــد.
در ایــن کتــاب در معرفــی فعالیت هــای خیریه صدر اســالم اثــری از فعالیت های 
اهل بیــت؟مهع؟، خصوصــًا حضــرت علــی؟ع؟ کــه موقوفــات و کمک رســانی های 
ایشــان در تاریــخ زبــان زد اســت، دیــده نمی شــود یــا حکومــت بزرگی ماننــد صفویان 
بررســی نمی شــود؛ البتــه ایــن دو نکتــه فقــط بــرای شــاهد مثــال آورده شــد و 

نمونه هــای بســیاری را در ایــن حــوزه می تــوان ارائــه کــرد. 

۵. ۲. توجه مطلق به مسائل اقتصادی
نویســنده در بررســی خیریــه و فعالیت هــای خیــر، فقــط موضوعاتــی را بررســی 
می کنــد کــه بــار مالــی و اقتصــادی دارنــد؛ ازایــن رو، بخــش عظیمــی از فعالیت های 
حــوزۀ  در  تخصــص  و  وقــت  هزینه کــرد  ازطریــق  و  نیســتند   مالــی  کــه  خیــر 
فعالیت هــای داوطلبانــه جــای می گیرنــد، مغفــول می مانــد. در مقدمــۀ کتــاب نیــز 

ــت: ــده اس ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ب
کتــاب تاریــخ اقتصــادی جوامــع اســالمی یــا به طــوِر  گرچــه ایــن  ا
محدودتــر »اقتصــاد اســالمی« معاصــر را در بــر نمی گیــرد، تــا حــدی 
هریــک از ایــن زمینه هــا را شــامل می شــود. به عبارتــی، بحث هــای 
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خیریــه در جوامــع همگــی در خصــوص اقتصاد اســت کــه چگونگی 
اســتفاده های خــوب )خیریــه( از ثــروت افــراد را تعریــف می کنــد.

۵. ۳. استناد به روایات ضعیف و اشتباه
همان طورکــه اشــاره شــد، اســتناد صــرف بــه منابــع فقهــی و روایــی اهــل ســنت 
باعــث شــده اســت نویســنده در مواقعــی از روایاتــی بهــره گیــرد کــه ازنظــر تاریخــی 
اشــتباه  اســت و ازنظــر علمــی نیــز بــه کتــاب ضربــه می زنــد. در اینجــا بــه ســه نمونــه 

ــود: ــاره می ش ــتری دارد، اش ــت بیش ــه از اهمی ک

۵. ۳. ۱. پنج ستون اسالم 
در مقدمــۀ کتــاب، زکات به مثابــه یکــی از پنــج ســتون اســالم معرفــی می شــود و 
ســپس بــه چهــار ســتون دیگــر کــه شــهادت، نمــاز، روزه در مــاه مبــارک رمضــان و 
یــک بــار حــج در طــول زندگــی اســت، اشــاره می شــود. متــن ارائه شــده، بــه کتابــی 
ارجــاع داده نشــده اســت. ایــن پنــج ســتون براســاس حدیثــی از امــام محمــد 
باقر؟ع؟اســت کــه پنــج پایــۀ اســالم را نمــاز، روزه، زکات، حــج و والیــت می دانــد 
کــه در اینجــا به جــای والیــت، شــهادت آمــده اســت. در ادامــه متــن اصلــی روایــت از 

ــود: ــه می ش ــی ارائ ــول کاف ــاب اص کت
ــْوِم َو اْلَحــّجِ  َکاِة َو الّصَ ــّزَ ِة َو ال

َ
ــال ُم َعَلــی َخْمــٍس: َعَلــی الّصَ

َ
ْســال ِ

ْ
ُبِنــَی ال

َیــِة؛ اســالم بــر پنــج 
َ

َکَمــا ُنــوِدَی ِباْلَوال َیــِة َو َلــْم ُیَنــاَد ِبَشــْی ٍء 
َ

َو اْلَوال
پایــه نهــاده شــده: نمــاز و زکات و روزه و حــج و والیــت، هیچ یــک 
آن هــا آن گونــه کــه والیــت مطــرح شــده اســت مطــرح نگشــته اســت 

)کلینــی، 1375: 29(. 

۵. ۳. ۲. اولین وقف در اسالم
در فصــل دوم کتــاب ذیــل عنــوان وقــف، نویســنده خلیفــۀ دوم، عمر بن خطــاب را 
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اولیــن واقــف در اســالم و فاتــح جنــگ خیبــر معرفــی می کنــد. 
در این خصوص چند نکته اشاره می شود:

1. وقــف جــزء احــکام امضایــی در اســالم اســت؛ به این معنــا کــه وقــف قبــل از اســالم 
وجــود داشــته و اســالم آن را تأییــد کــرده اســت. ازایــن رو، در ایــن روایــت اولیــن 

وقــف در اســالم بررســی شــده اســت نــه اولیــن وقــف به طــوِر کلــی؛
2. بــر خــالف متــن کتــاب، آنچــه از روایــات ســنی و شــیعه دربــارۀ جنــگ خیبــر 
برمی آیــد، ایــن اســت کــه حضــرت علی؟ع؟فاتح جنــگ و قلعۀ خیبر بوده اســت 
نــه عمر بن خطــاب؛ البتــه در بخشــی از جنــگ، ابوبکــر و عمــر بــه  فرماندهــی 
انتخــاب می شــوند کــه هیچ یــک توفیقــی کســب نمی کننــد. پیامبــر براســاس 

روایــت زیــر حضــرت علــی؟ع؟را بــه  فرماندهــی جنــگ انتخــاب می کننــد:
ــرد و  ــه می ب ــه حمل ــم ک ــی می ده ــت کس ــم را به دس ــردا پرچ ــود: »ف ــر فرم پیامب
فــرار نمی کنــد و خــدا و رســولش او را دوســت می دارنــد، او هــم خــدا و رســولش را 
دوســت مــی دارد، و خــدا خیبــر را به دســت او می گشــاید.« )ابن کثیــر، 1۴07: 336؛ 
ــا ببیننــد ایــن افتخــار نصیــب  طبــری، 1387: 12(. روز بعــد همــه جمــع شــدند ت
چــه کســی می شــود. لــذا حضــرت فرمــود: »علــی کجاســت؟« گفتنــد: »او چشــم درد 
دارد و اســتراحت می کنــد.« حضــرت فرمــود تــا او را حاضــر کردنــد. آنــگاه دســتی بــه 
چشــم علی؟ع؟کشــید و البتــه در نقل هایــی دیگــر آمــده کــه آب دهــان مبــارک را بــر 
چشــمان او زد و ســالمت او را از خــدا خواســت )الذهبــی، 1۴13: 625؛ مقریــزی، 

 .)286 :1۴20
ــالک  ــاب، ام ــت عمر بن خط ــات به دس ــی از فتوح ــام بعض ــرض انج ــا ف ــی ب 3. حت
قــرار  کــرم  ا یعنــی پیامبــر  اســالمی  کــم  و غنائــم به دســت آمده در اختیــار حا

می گرفتــه اســت نــه فرمانــده جنــگ؛
۴. اولیــن وقــف در اســالم به دســت مبــارک حضــرت محمــد؟ص؟ انجــام شــد، نــه 
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ــت: ــده اس ــت ش ــه روای ــف این گون ــع مختل ــف در مناب ــن وق ــاب. ای عمر بن خط
مخیریــق یکــی از یهودیــان »بنی ثعلبــه« بــود. چــون جنــگ »احــد« 
گفــت:  ای طایفــۀ یهــود، شــما خــود  پیــش آمــد بــه قــوم خــود 
می دانیــد کــه یــاری محمد؟ص؟ بر شــما واجب اســت. گفتنــد: امروز 
روز شــنبه و روز تعطیلــی ماســت. گفــت: دیگــر بــرای شــما شــنبه ای 
نیســت )یعنــی دیــن یهــود باطــل شــد و از بیــن رفــت(. مخیریــق 
گــر مــن کشــته  شمشــیر و وســایل جنگــی خــود را برداشــت و گفــت: ا
شــدم، ثروتــم در اختیــار محمــد؟ص؟ باشــد، هــر طــور دلش خواســت 
کشــته شــد.  کنــد. خدمــت رســول خــدا رســید و جنگیــد و  رفتــار 
ک او کــه  حضــرت فرمــود: مخیریــق بهتریــن یهــودی اســت. امــال
هفــت بــاغ بــود بــه حضــرت تحویــل داده شــد و حضــرت آن هــا را در 
راه خــدا وقــف نمــود و ایــن اولیــن وقــف در اســالم بــود کــه در مدینــه 
انجــام یافــت )ابن کثیــر، 1396: 72؛ واقــدی، 1966: 262و263؛ 
النمیــری، 1368: 173؛ ابن هشــام، 1355: 159و160؛ ابن ســعد، 

 .)501 :1377

۵. ۳. ۳. ارث انبیاء
در فصــل ســوم ذیــل بخــش زندگی نامــه، روایتــی از پیامبــر ارائــه  شــده اســت بــا ایــن 
متــن: »وارثــان مــن یــک دینــار از آن چیــزی کــه بــه جــا گذاشــته ام، پــس از تأمیــن 
معــاش همســرانم و پرداخــت حقــوق خدمتگــزاران، بــه ارث نمی برنــد و همــۀ آن 
متعلــق بــه خیریــه اســت.« ایــن روایــت جعلــی شــبیه روایتــی اســت کــه خلیفــۀ اول 
بــرای غصــب فــدک از حضــرت زهرا؟اهع؟بــه آن اســتدالل می کنــد.1 هرچنــد فــدک 
در زمــان حیــات پیامبــر و به دســت ایشــان بــه حضــرت فاطمه؟اهع؟هدیــه شــده 

گــروه  کــه خلیفــۀ اول اســتفاده می کنــد ایــن عبــارت اســت: »نحــن معاشــر االنبیــاءء النــوّرث مــا ترکنــاه صدقــة.« »مــا  1. روایتــی 
کــه بعــد از خــود می گذاریــم صدقــه اســت.« انبیــاء ارثــی باقــی نمی گذاریــم آنچــه 
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بــود و ارث نبــود، بهتریــن پاســخ بــه ایــن روایــت جعلــی پاســخ حضــرت زهــرا؟اهع؟در 
خطبــۀ فدکیــه اســت کــه ایــن روایــت را خــالف نــص قــرآن می دانــد و آیاتــی از قــرآن 
را کــه خــالف ایــن حدیــث هســتند، ارائــه می کنــد. مــا در اینجــا نیــز متــن پاســخ 

حضــرت زهــرا را ارائــه می کنیــم: 
کنــون گمــان می بریــد کــه بــراى مــا ارثــی نیســت. آیــا خواهــان  و شــما ا
ــر از  ــراى اهــل یقیــن چــه حکمــی باالت حکــم جاهلیــت هســتید؟ و ب
حکــم خداونــد اســت، آیــا نمی دانیــد؟ در حالــی که براى شــما همانند 

آفتــاب درخشــان روشــن اســت کــه مــن دختــر او هســتم.
ــا ســزاوار اســت کــه ارث پــدر مــرا از مــن بگیرنــد؟  اى مســلمانان! آی
ــدرت ارث  ــو از پ ــه ت ــت ک ــاب خداس ــا در کت ــه، آی ــر ابی قحاف اى پس
ببــرى و مــن از ارث پــدرم محــروم باشــم؟ امــر تــازه و زشــتی آوردى. 
گاهانــه کتــاب خــدا را تــرک کــرده و پشــت ســر می اندازیــد؟ آیــا  آیــا آ
قــرآن نمی گویــد »ســلیمان از داود ارث بــرد«،1 و در مــورد خبــر زکریــا 
ــا از مــن و  ــگاه کــه گفــت: »پــروردگار مــرا فرزنــدى عنایــت فرمــا ت آن
خانــدان یعقــوب ارث بــرد«،2 و فرمــود: »و خویشــاوندان رحمــی 
بــه یکدیگــر ســزاوارتر از دیگراننــد«،3 و فرمــوده: »خــداى تعالــی بــه 
شــما دربــارۀ فرزنــدان ســفارش می کنــد کــه بهــرۀ پســر دو برابــر دختــر 
اســت«،۴ و می فرمایــد: »هنگامــی کــه مــرگ یکــی از شــما فرارســد بــر 
شــما نوشــته شــده کــه بــراى پــدران و مــادران و نزدیــکان وصیــت 

کنیــد، و ایــن حکــم حّقــی اســت بــراى پرهیــزگاران.5

و شــما گمــان می بریــد کــه مــرا بهــره اى نبــوده و ســهمی از ارث پــدرم نــدارم. آیــا 

1. »َو َوِرَث ُسَلْیماُن داُوَد« نمل، 16.
2. »َفَهْب لي ِمْن َلُدْنَك َوِلّیًا َیِرُثني َو َیِرُث ِمْن اِل َیْعُقوَب« مریم، 6.

ْولیاِ َبْعٍض في ِکتاِب اهَّلِل« احزاب، 6. ْرحاِم َبْعُضُهْم اَ َ ْ
3. »َو اُوُلوا اال

ْنَثَیْيِن« نساء، 11. ُ ْ
َکِر ِمْثُل َحّظِ اال

َ
ْوالِدُکْم ِللّذ 4. »ُیوصیُكُم اهَّلُل في اَ

قیَن« بقره، 180. ْقَرَبْيِن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلی اْلُمّتَ َ ْ
َة ِلْلواِلَدْیِن َواال 5. »ِاْن َتَرَك َخْیراً اْلَوِصّیَ
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خداونــد آیــه اى بــه شــما نــازل کــرده کــه پــدر مــرا از آن خــارج ســاخته؟ یــا می گوییــد: 
اهــل دو دیــن از یکدیگــر ارث نمی برنــد؟ آیــا مــن و پــدرم را از اهــل یــک دیــن 
گاه تریــد؟ اینــک   ــا شــما بــه عام وخــاص قــرآن از پــدر و پســرعمویم آ نمی دانیــد؟ ی
ایــن تــو و ایــن شــتر، شــترى مهــارزده و رحــل نهاده شــده، برگیــر و ببــر، بــا تــو در روز 
رســتاخیز مالقــات خواهــد کــرد« )صــدوق، 1۴13: 372؛ طبرســی، 1386: 253؛ 

معتزلــی، 1387: 263(. 
روایــات مختلــف دیگــری از خلیفــۀ دوم و عمر بن عبدالعزیــز ارائــه شــده اســت 

کــه به دلیــل اهمیــت کمتــر بــه آن هــا نپرداختیــم. 

۵. ۴. آیا هر دهنده  ای خّیر است؟
کتــاب وجــود دارد و و نویســنده نیــز بــه آن  کلــی در  کــه به طــوِر  ایــراد دیگــری 
اشــاره کــرده اســت، معرفــی خّیریــن بــزرگ فقــط براســاس آثــار به جامانــده از آن هــا 
کــه  اســت. به عبارت دیگــر، افــراد براســاس بناهــا و اســناد تاریخــی از خیراتــی 
ــروعیت  ــرات، مش ــن خی ــان ای ــای پنه ــده اند و نیت ه ــی ش ــد، معرف ــام داده ان انج
ــر و منبــع درآمــد ثروتــی کــه خیــرات شــده اســت،  ــا نداشــتن مشــروعیت فــرد خّی ی
بررســی نشــده اســت. از نویســنده چنیــن انتظــاری نمــی رود کــه ایــن نّیت هــا را 
بررســی کنــد؛ امــا انتظــار مــی رود افــرادی را کــه بــه ظلــم یــا فســاد مشــهور بوده انــد 
به مثابــه خّیریــن در جامعــۀ اســالمی معرفــی نکند و خواننــده نیز بایــد در مواجهه با 
نقل هــای تاریخــی بــه ایــن نکتــه توجه داشــته باشــد که ایــن افراد براســاس اســناد 
تاریخــی به جامانــده از فعالیت هــای عام المنفعــه درجایــگاه خّیــر معرفــی شــده اند 
و ایــن اســناد مهــر تأییــدی بــر مشــروعیت حکومــت و مــال و نیــت آن هــا نیســت. 
و مهم تــر از آن بایــد توجــه داشــت کــه حتــی امــروزه نیــز کشــورهای اســتکباری بــا 
کار خیــر و بشردوســتانه  دردست داشــتن قــدرت رســانه ای از ایــن حربــه، یعنــی 
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ــا نیــت اســتعمارگرانه، بــرای پنهان کــردن  در عیــن مشروعیت نداشــتن و همــراه ب
ــون  ــاز تاکن ــتفاده از دیرب ــن سوءاس ــال، ای ــد. به هرح ــتفاده می کنن ــود اس ــرۀ خ چه

ــود.  ــد در قبــال آن هوشــیار ب وجــود داشــته و دارد و بای

ــیار  ــۀ وی بس ــای عام المنفع ــر فعالیت ه ــاب، ب ــن کت ــه در ای ــرادی ک ــی از اف یک

کیــد می شــود، خّرم ســلطان )1502تــا1558(، همســر پادشــاه عثمانــی، ســلیمان  تأ

یکــم اســت کــه در اینجــا بــه اختصــار معرفــی می شــود. 

اوایــل  در  کــه  اســت  بــوده  کنیــزی روس  روکســالنه )خّرم ســلطان( ظاهــرًا 

ســلطنت ســلیمان بــه دربــار راه می یابــد. در ایــن میــان زمزمه هــای یهودی بــودن 

او جــدی به نظــر می رســد و شــایعۀ یهودی بــودن سلطان ســلیم دوم، جانشــین 

ســلیمان اول و پســر خّرم ســلطان، و قطعیــت یهــودی  بــودن نوربانــو، همســر 

ســلیم دوم و مــادر مــراد ســوم، بــه ایــن نظــر قــوت می دهــد؛ امــا خّرم ســلطان و 

درباریــان اطــراف او، بی توجــه بــه ایــن امــر نقــش اصلــی تحریــکات خصمانــه علیه 

ایــران را به دســت داشــته اســت. خّرم ســلطان نقشــی اساســی در ســناریوی قتــل 

ــورهای  ــه کش ــه ب ــخت حمل ــف سرس ــلیمان و مخال ــر سلطان س ــا، وزی ابراهیم پاش

مســلمان به خصــوص حکومــت صفــوی، و قتــل مصطفــی، ولیعهــد و جانشــین 

اصلــی سلطان ســلیمان داشــت. مصطفــی نیــز مخالــف جنــگ بــا دولــت صفــوی 

بــوده اســت. خّرم ســلطان بــا نوشــتن یــک نامــۀ جعلــی از مصطفــی بــه شــاه ایــران، 

ســناریوی قتــل مصطفــی را طرح ریــزی کــرد تــا فرزنــد خــودش ســلیم دوم ولیعهــد 

شــود. پــس از قتــل ابراهیم پاشــا، دامــاد خّرم ســلطان بــه  نــام رســتم پاشــا، کــه اهــل 

کرواســی اســت، بــه وزارت می رســد و به این ترتیــب دوران اوج قــدرت خّرم ســلطان 

ــار عثمانــی شــکل می گیــرد و دولــت عثمانــی بــه یــک دولــت ضــد شــیعی  و  در درب

ضــد ایرانــی تبدیــل می شــود. پــس از خّرم ســلطان نیــز دومیــن زنــی از حرمســرا کــه 
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قــدرت سیاســی و حکومتــی داشــت، نوربانــوی یهــودی اســت کــه همســر ســلیم 
دوم و مــادر مــراد ســوم اســت. او پــس از خّرم ســلطان رهبــری جنگ طلبــان علیــه 

ایــران را بــر عهــده داشــته اســت )شــهبازی، 1388: 302تــا305(. 

۶. معرفی حکومت های اشاره شده در کتاب
کتــاب از تاریــخ عثمانــی و ســالطین  کثــر مثال هــای  کــه اشــاره شــد، ا همان طــور 
عثمانــی اســت و در بعضــی از قســمت ها مثال هایــی از حکومت هــای مملــوکان 
)ممالیــک(، فاطمیــون، ایوبیــان، طولونیــان و مغــوالن ارائــه شــده اســت؛ف 
ازایــن رو، بــرای آشــنایی بیشــتر مخاطبــان، ایــن حکومت هــا را بــه اختصــار 

معرفــی می کنیــم.1

۶. ۱. طولونیان )۸۶۸تا90۵م؛ ۲۵۳تا۲9۲ ق( 
هم زمــان بــا حکومــت عباســیان بــر اغلــب ســرزمین های اســالمی، دولــت طولــون 
منســوب بــه احمد بن طولــون در ســال 870 میــالدی در مصــر تأســیس شــد و 
به دلیــل توجه نکــردن عباســیان بــه ســرزمین شــام، توانســت حکومــت خــود را تــا 
شــام گســترش دهــد؛ امــا عمــر ایــن حکومت زیــاد نبــود و دولــت عباســیان در حدود 
ســال 905 میــالدی شــام و مصــر را فتــح کــرد. در متــن کتــاب بــه مســجد و حســینیۀ 

طولــون اشــاره شــده اســت.

۶. ۲. فاطمیون )909تا۱۱7۱م؛ ۲9۶تا۵۶۶ ق( 
فاطمیــون در ســال های 909 تــا 1171 میــالدی، در بخــش بزرگــی از شــمال آفریقــا 
و خاورمیانــه و حــوزۀ دریــای مدیترانــه حکومــت کردنــد. خلفــای فاطمــی شــیعۀ 

 wikishia.net ،)کمــه الحا الســالالت  و  الحــكام  )تاریــخ    hukam.net ســایت های از  معرفی شــده  حكومت هــای  تاریــخ   .1
ــۀ  ــرای مطالع ــت. ب ــده اس ــع آوری ش ــد جم ــالمی جدی ــله های اس ــاب سلس کت ــا( و  ــیعه(، wikipedia.org )ویكی پدی )ویكی ش
گاه شــماری و تبارشناســی، ترجمۀ  کلیفورد ادموند بوســورث، سلســله های اســالمی جدید؛ راهنمای  کنید به:  بيشــتر رجوع 

فریــدون بــدره ای، تهــران: مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی، 1371. 
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اســماعیلی بودنــد و نــام سلســلۀ آن هــا برگرفتــه از نــام حضــرت فاطمه؟اهع؟اســت. 
معروف تریــن پادشــاهان ایــن حکومــت القائــم و المنصــور و المعــز لدیــن  اهلل 
هســتند. در متــن کتــاب بــه جوهر، فاتح قاهــره، از حکومت فاطمیون اشــاره شــده 

اســت کــه جوهــر وزیــر باتدبیــر المعــز لدیــن  اهلل بــوده اســت.

۶. ۳. ایوبیان )۱۱7۱تا۱۲۶0م؛ ۵۶۶تا۶۵۸ق( 
 1171 ســال  در  توانســت  کــه  بــود  ایوبــی  صالح الدیــن  سلســله  ایــن  مؤســس 
میــالدی آخریــن خلیفــۀ فاطمــی را برکنــار کــرده و حکومــت ایوبــی را پایه ریــزی 
کنــد. صالح الدیــن بــه فتوحــات گســترده ای در خاورمیانــه و شــام و شــمال آفریقــا 
دســت زد و توانســت با شکســت دادن پادشــاه اورشــلیم، حکومت بیت المقدس را 
به دســت گیــرد. پــس از مــرگ صالح الدیــن حکومــت او ســه قســمت شــد و بــه ســه 
پســرش رســید؛ امــا به دلیــل درگیــری میــان فرزنــدان صالح الدیــن بــر ســر حکومــت 
ــه  ضعــف نهــاد و پادشــاهان بعــدی نیــز  بخش هــای تقسیم شــده، حکومــت رو ب
نتوانســتند قــدرت صالح الدیــن را بازیابــی کننــد. درنهایــت، حکومــت ایوبیــان در 

ســال 1259میــالدی بــه دســت مملــوکان از بیــن رفــت.

۶. ۴. مملوکان )۱۲۵0تا۱۵۱7م؛ ۶۴۸تا9۲۲ ق( 
گارد مخصوصــی متشــکل از  در ســال 1239 میــالدی، پادشــاه ایوبــی در مصــر 
بــردگان تــرک و چرکســی تشــکیل داد. ایــن گارد حــدود ده ســال پــس از تأســیس، 
اقــدام بــه تــرور شــاه ایوبــی کــرد و یکــی از افــراد خــود را بــه  نــام عزالدیــن ابیــک 
پادشــاه کردنــد. مملــوک بــه معنــی غــالم و بــرده اســت؛ ازایــن رو، حکومــت آن ها به 
مملــوکان )ممالیــک( شــهرت یافــت. ایــن حکومــت ابتــدا در دســت بــردگان تــرک 
بــود، ســپس بــه دســت بــردگان چرکســی افتــاد. در ســال 1516 سلطان ســلیم اول 
بــه ســوریه حملــه کــرد و بــا فتــح آن شــهر، حکومــت مملــوکان نیــز از بیــن رفــت. این 
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دوران هرچنــد بــا ناآرامی هــای سیاســی همــراه بــود، ازنظــر اقتصــادی و معمــاری 
ــرد.  ــیاری ک ــرفت های بس پیش

۶. ۵. مغوالن )۱۲0۶تا۱۸۵7م؛ ۶0۲تا۱۲7۳ق( 
مغول ها به رهبری چنگیز در ســال 1206 میالدی توانســتند شــمال چین، آســیای 
جنوبــی، آســیای میانــه و ایــران را تصــرف کننــد. آنــان در ســال 1258 میــالدی بــه 
فرماندهی هالکو، سرسلسلۀ ایلخانان در ایران، با کشتن مستعصم، آخرین خلیفۀ 
عباســی، بغــداد را تصــرف و تــا شــرق اروپــا نیــز پیشــروی کردنــد. حکومت هــای مغول 
در اغلــب بخش هــای مختلــف تحت تأثیــر فرهنــگ مناطــق فتح شــده قــرار گرفــت 
و قــدرت امپراتــوری مغــول رو بــه افــول نهــاد؛ امــا حکومت هــای وابســته به 
سلســلۀ مغــول تــا ســال های نزدیــک 1857 میــالدی به صــورت حکومت هــای 

کنــده و کوچــک در بخش هــای مختلــف آســیا وجــود داشــتند. پرا

۶.۶. عثمانی )۱۲99تا۱9۲۲م؛ ۶9۸تا۱۳۴0ق( 
را  عثمانــی  حکومــت  رســمی  به طــوِر  یکــم  عثمــان  میــالدی،  ســال 1299  در 
پایه گــذاری کــرد؛ هرچنــد قبــل از آن ســلطان ارطغرل غــازی و عثمان بن ارطغــرل 
ــد. قلمــروی ایــن حکومــت در اوج قــدرت خــود در  ــرده بودن مناطقــی را تصــرف ک
کثــر خاورمیانــه، قســمت هایی از  قــرن 16 میــالدی، مناطقــی از آســیای کوچــک، ا
ــا نهایتــًا در پایــان  ــا قفقــاز را شــامل می شــد ت ــا ت شــمال آفریقــا و جنــوب شــرقی اروپ

ــه کشــورهای مختلفــی تقســیم شــد.  جنــگ جهانــی اول فروپاشــید و ب
از دورۀ ســلیمان یکــم )1520تــا1566( و  کتــاب  کثــر مثال هــای تاریخــی  ا
همســرش خّرم ســلطان اســت؛ امــا نــام دیگــر پادشــاهان عثمانــی نیــز به طــوِر مکــرر 
در کتــاب بــرده می شــود. ازایــن رو، لیســت کامل پادشــاهان عثمانی برای آشــنایی 

و مراجعــۀ خواننــدگان در جــدول زیــر ارائــه می شــود. 
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جدول1 . لیست پادشاهان عثمانی

پایان شروع نام پادشاه ردیف پایان شروع نام پادشاه ردیف

۱۶۴۰ ۱۶۲۳ مراد چهارم ۲۲ ۱۲۸۱ ۱۲۳۰ ارطغرل غازی ۱
۱۶۴۸ ۱۶۴۰ ابراهیم یکم ۲۳ ۱۲۹۹ ۱۲۸۱ عثمان بن ارطغرل ۲
۱۶۸۷ ۱۶۴۸ محمد چهارم ۲۴ ۱۳۲۶ ۱۲۹۹ عثمان یکم ۳
۱۶۹۱ ۱۶۸۷ سلیمان دوم ۲۵ ۱۳۶۲ ۱۳۲۶ اورخان یکم ۴
۱۶۹۵ ۱۶۹۱ احمد دوم ۲۶ ۱۳۸۹ ۱۳۶۲ مراد یکم ۵
۱۷۰۳ ۱۶۹۵ مصطفی دوم ۲۷ ۱۴۰۲ ۱۳۸۹ بایزید یکم ۶
۱۷۳۰ ۱۷۰۳ احمد سوم ۲۸ ۱۴۲۱ ۱۴۱۳ محمد یکم ۷
۱۷۵۴ ۱۷۳۰ محمود یکم ۲۹ ۱۴۴۴ ۱۴۲۱ مراد دوم ۸
۱۷۵۷ ۱۷۵۴ عثمان سوم ۳۰ ۱۴۴۶ ۱۴۴۴ محمد دوم ۹
۱۷۷۴ ۱۷۵۷ مصطفی سوم ۳۱ ۱۴۵۱ ۱۴۴۶ مراد دوم ۱۰
۱۷۸۹ ۱۷۷۴ عبدالحمید یکم ۳۲ ۱۴۸۱ ۱۴۵۱ محمد دوم ۱۱
۱۸۰۷ ۱۷۸۹ سلیم سوم ۳۳ ۱۵۱۲ ۱۴۸۱ بایزید دوم ۱۲
۱۸۰۸ ۱۸۰۷ مصطفی چهارم ۳۴ ۱۵۲۰ ۱۵۱۲ سلیم یکم ۱۳
۱۸۳۹ ۱۸۰۸ محمود دوم ۳۵ ۱۵۶۶ ۱۵۲۰ سلیمان یکم ۱۴
۱۸۶۱ ۱۸۳۹ عبدالمجید یکم ۳۶ ۱۵۷۴ ۱۵۶۶ سلیم دوم ۱۵
۱۸۷۶ ۱۸۶۱ عبدالعزیز یکم ۳۷ ۱۵۹۵ ۱۵۷۴ مرداد سوم ۱۶
۱۸۷۶ ۱۸۷۶ مراد پنجم ۳۸ ۱۶۰۳ ۱۵۹۵ محمد سوم ۱۷
۱۹۰۹ ۱۸۷۶ عبدالحمید دوم ۳۹ ۱۶۱۷ ۱۶۰۳ احمد یکم ۱۸
۱۹۱۸ ۱۹۰۹ محمد پنجم ۴۰ ۱۶۱۸ ۱۶۱۷ مصطفی یکم ۱۹
۱۹۲۲ ۱۹۱۸ محمد ششم ۴۱ ۱۶۲۲ ۱۶۱۸ عثمان دوم ۲۰
۱۹۲۴ ۱۹۲۲ عبدالمجید دوم ۴۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۲ مصطفی یکم ۲۱
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7. کار خیر؛ حوزۀ مغفول در پژوهش 
کتــاب حاضــر، از نــگاه دیگــری نیــز می تــوان  کنــار نــگاه شرق شناســانه بــه  در 
کتــاب بــه بحــث و بررســی پرداخــت و آن پژوهــش در  درخصــوص محتــوای 
حــوزۀ کار خیــر اســت. هــدف اصلــی ترجمــه و انتشــار ایــن کتــاب نیــز تولیــد و ترویــج 
کلــی در مطالعــات  کار خیــر اســت؛ زیــرا به طــوِر  پژوهش هــای علمــی در حــوزۀ 
رشــته های مختلــف علمــی، بــه حــوزۀ خیریــه و فعالیت هــای بشردوســتانه توجــه 
کمتــری شــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه کار نیــک و نوع دوســتانه فعالیتــی بــا 
قدمــت آفرینــش انســان و گســترش جغرافیــای جهــان اســت؛ البتــه در دهه هــای 
اخیــر بــا گســترش ســازمان های مردم نهــاد و مدل هــای حکومتــی دولــت رفــاه1 
ــاز هــم  و حکمرانــی خــوب2 ایــن مطالعــات در غــرب گســترش یافتــه اســت؛ امــا ب
گســترش فعالیت هــای نیکوکارانــه در ســطح جهــان بــا  در مقایســۀ اهمیــت و 
مطالعــات انجام شــده در ایــن حــوزه، جــای پژوهش هــای بســیاری وجــود دارد. 
از ســاختارهای مطالعاتی که کشــورهای غربــی در حوزۀ امور خیر ایجــاد کرده اند، 
می تــوان بــه ایجــاد رشــته های تحصیــالت دانشــگاهی در حــوزۀ خیریــه، انتشــار 
کز پژوهشــی اشــاره  مجالت معتبر علمی، برگزاری همایش های علمی و ســاخت مرا

کــرد کــه بــرای آشــنایی بیشــتر، از هــر بخــش نمونــه ای معرفــی می شــود. 
 Cass Business University دانشــگاه  در  ارشــد  کارشناســی  دوره هــای 

شــامل:  انگلســتان 
1. مدیریت بخش های داوطلبانه؛

2. مدیریت مالی و حسابداری خیریه ها؛

1. نظریۀ دولت رفاه )Welfare State(، بر پایۀ تأمین خدمات رفاهی ازسوی دولت برای همه شهروندان است.
2. نظریــۀ حكمرانــی خــوب )Good Governance(، بــر پایــۀ فراهم کــردن زمینــۀ مشــارکت مردمــی در امــور مربوط بــه اداره 

کشــور اســت. 
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3. بازاریابی و جذب منابع مالی برای خیریه ها؛
۴. مدیریت سرمایه گذاری های اجتماعی و بشردوستانه؛

 .)NGO( 5. مدیریت سازمان های مردم نهاد
برگزاری کنفرانس هایی مانند:

1. کنفرانس ساالنۀ بخش داوطلبانه و خیریه؛1
2. کنفرانس حسابداری خیریه ها؛2

3. کنفرانس مسائل قانونی خیریه ها.3
نشریات علمی ازجمله:

1. ژورنــال بین المللــی بازاریابــی بخــش داوطلبانــه و غیرانتفاعــی )نمایــه در پایگاه 
Wiley(؛ ۴

5 .)Sage 2. فصلنامه بخش داوطلبانه و غیرانتفاعی )نمایه در پایگاه
کز پژوهشی مانند: مرا

1. دپارتمان مطالعات بشردوستانه در دانشگاه VU آمستردام؛6
2. انجمن مطالعات سازمان های غیرانتفاعی و فعالیت های داوطلبانه.7

ــوزۀ  ــی در ح ــی و پژوهش ــای علم ــاختارها و فعالیت ه ــد، س ــاره ش ــه اش همان طورک
خیریــه به صــورت جهانــی گســترش ندارنــد. در کشــور ایــران نیــز، تقریبــًا هیــچ 
ســاختاری بــرای پژوهــش در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و فقــط مطالعاتــی به صــورت 

جزئــی در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت.

1. Charity and Voluntary Sector Group annual conference
2. Charity Accountants’ Conference England
3. Charity Law Conference England
4. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing
5. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly
6. Department of Philanthropic Studies at the VU University Amsterdam
7. Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action)ARNOVA(
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پژوهشــی  فعالیت هــای  وقــف  حــوزۀ  در  کــه  کــرد  اشــاره  بایــد  البتــه   
ــت  ــف اس ــر وق ــا ب ــن پژوهش ه ــز ای ــا تمرک ــت؛ ام ــده اس ــام ش ــی انج درخورتوجه
از ایــن  رو تنهــا بخشــی از حــوزۀ وســیع امــور خیــر را شــامل می شــود. همچنیــن، 
در حــوزۀ احــکام خیریه هــای واجــب و مســتحب در اســالم هماننــد زکات، زکات 
فطــر، خمــس، نــذر، وقــف و دیگــر اشــکال اســالمی خیــرات، احــکام و شــرعیات 
ــوان  ــاید بت ــه شــده اســت و ش ــات ارائ ــا جزئی ــات به طــوِر دقیــق و ب ایــن موضوع
گفــت ابهامــی در عمــل بــه ایــن احــکام وجــود نــدارد؛ هرچنــد بعضــی از محققــان 
ــدد و  ــی مج ــد بررس ــکام را نیازمن ــن اح ــی، ای ــد اجتماع ــاع جدی ــه اوض ــه  ب باتوج

تطبیــق بــا وضعیــت فعلــی می داننــد.
به هرحــال، ایــن فقــر دانــش در حــوزۀ خیریــۀ مســلمانان درحالــی اســت کــه 
نویســندۀ کتــاب معتقــد اســت مســتندات و منابــع فعالیت هــای خیــر مســلمانان 
و  جســت وجوگر  چشــم های  بــه  فقــط  و  اســت  دردســترس  و  گســترده  بســیار 

پژوهشــگر نیــاز دارد: 
کمبــود دانــش در ایــن زمینــه، منابــع مطالعــۀ خیریــه  برخــالف 
کشــف  بــه  نیــازی  اســت. درواقــع،  فــراوان  اســالمی  در جوامــع 
منابــع اولیــۀ جدیــد نیســت. به جــای آن، می تــوان بــا چشــمی 
ــف  ــه را در متــون مختل ــراوان خیری جســت وجوگر، فعالیت هــای ف
حقوقــی، ادبــی، مســتند، دینــی، زیبایی شناســی، ســاختاری و 
کــرد. مثال هــا در متــون مذهبــی،  اطالعاتــی بررســی و مطالعــه 
ــار  داســتان ها، اشــعار، ســفرنامه ها، ســاختمان ها، ســرامیک ها، آث
چوبــی، نقاشــی ها، نامه هــای اداری، حســاب های اقتصــادی، 
تاریخچه هــا و زندگی نامه هــا فــراوان یافــت می شــوند. تصاویــر 
ــه در متــن فرهنــگ مــادی  ــه نفــوذ خیری و اشــیا نشــان می دهــد ک
و زندگــی روزانــۀ مســلمانان تــا چــه حــد عمیــق بــوده اســت. وجــود 
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گــون نمایانگــر فعالیــت در جاهــای  منابــع در مکان هــا و اســناد گونا
مختلــف به طــوِر هم زمــان اســت و همــۀ این هــا بیانگــر ایــن اســت 

ــت. ــده اس ــگارش ش ــم ن ــیار ک ــوع بس ــن موض ــوص ای ــه درخص ک

کیــد دارد؛ امــا  نویســنده در ایــن بنــد بــه انبــوه مســتندات و منابــع تاریخــی تأ
گســترش و نســبت داد.  کل بــه حــوزۀ خیریــه  ایــن موضــوع را می تــوان به طــوِر 
به عبارت دیگــر، در ایــران ســاالنه حجــم عظیمــی از منابــع خیــر، مالــی و غیرمالــی، 
در حوزه هــای مختلــف اجتماعــی ازقبیــل درمــان بیمــاران، فعالیت هــا و مراســم 
مذهبــی، ســاخت مدرســه ، اطعــام و پوشــاک فقرا، حمایــت از تحصیــل و... صرف 
گیــر در آن احســاس نیــاز می شــود و  می شــود کــه هــم بــه مدیریــت راهبــردی فرا
هــم زمینه هــای زیــادی را در حوزه هــای مختلــف علمــی ماننــد مدیریــت، مالــی و 
حســابداری، حقــوق، جامعه شناســی و روانشناســی برای پژوهشــگران و محققان 
کنــون از آن غفلــت شــده اســت. درواقــع، اهمیــت و گســترۀ  ایجــاد می کنــد کــه تا
عظیــم فعالیت هــای خیــر و ضــرورت پژوهــش و تحقیــق در ایــن حــوزه به مثابــه 
امــری اولویــت دار و برزمین مانــده به درســتی تبییــن نشــده اســت و درنتیجــه 

ــد.  ــه ایــن حــوزه کمتــر توجــه کرده ان پژوهشــگران و محققــان ب

الء« و پژوهش در حوزۀ خیریه ۸. بنیاد خیریۀ راهبری »آ
کــه در حوزه هــای مختلــف  در بیــن انبــوه مؤسســات خیریــه و خّیریــن ایــران 
اجتماعــی فعالیــت دارنــد، بنیــاد »آالء« بــا درک ضــرورت فعالیــت پژوهشــی و 
دانش بنیــان در حــوزۀ خیریــه، جهت گیــری خــود را بــه ســمت تولیــد دانــش و 
مدیریــت علمــی فرایندهــای خیریــه و نیکــوکاری قــرار داده اســت و دراین راســتا، 
ســندی راهبــردی را بــه نــام ســند »خیــر مانــدگار« طراحــی و تدویــن کــرده اســت.1 

کوثــر همچنــان  کنتــرل ســرطان آالء و مرکــز مــددکاری  1. البتــه فعالیت هــای اجتماعــی فعلــی بنیــاد هماننــد مرکــز پيشــگیری و 
باقــوت بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد.
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بنیــاد آالء باتوجــه  بــه ســند خیــر مانــدگار درصــدد تولیــد و ترویــج دانــش و 
می کنــد: پیگیــری  را  ذیــل  اهــداف  و  اســت  خیریــه  حــوزۀ  در  فرهنگ ســازی 

1. تربیــت و توســعۀ منابــع انســانی برخــوردار از شایســتگی های حرفــه ای فعالیــت 
در حــوزۀ خیریــه و وقــف؛

2. راهبــری علمــی مدیریــت خیریــه؛ تقویــت و ارتقــاء جایــگاه پژوهــش و نــوآوری و 
تولیــد علــم نافــع در حــوزۀ خیریــه و وقــف؛

3. استقرار و نهادینه سازی نظام تضمین کیفیت فعالیت های خیریه؛
۴. شناسایی و ساماندهی امور خیر اولویت دار برزمین مانده.

ایجــاد ســاختارهای رســمی پژوهــش خیریــه، تألیــف و ترجمــۀ کتــاب و مقــاالت 
علمــی، برگــزاری نشســت های تخصصــی، برگــزاری همایــش علمــی و انتشــار 
فصلنامــۀ تخصصــی مباحــث امــر خیــر ازجملــه برنامه هایــی اســت کــه در این ســند 

جــای دارد و ایــن کتــاب نیــز در همیــن راســتا ترجمــه شــده اســت. 
ایــن نــگاه جدیــد و راهبــردی ازســوی بنیــاد خیریــۀ راهبــری آالء به حــوزۀ خیریه 
شایســتۀ تقدیــر اســت؛ امــا نبایــد بــه ایــن بنیــاد منحصــر بمانــد و بــه مشــارکت همــۀ 
خّیریــن، مدیــران حــوزۀ خیریــه و پژوهشــگران عالقه منــد بــه تولیــد و گســترش 

دانــش در حــوزۀ خیریــه نیــاز دارد. 1
دکتر محمدصالح طیب نیا
  سیدحسین سیدی

کــه بــه دلیــل اهمیــت کمتــر  کــه در بخش هــای پيشــین تحلیــل و بررســی شــد، نــكات دیگــری نیــز وجــود دارد  1. در کنــار نكاتــی 
کتــاب اضافــه شــده اســت و در مواقــع لــزوم، بــه مقدمــة  و طوالنی نشــدن مقدمــة محقــق، به صــورت پاورقــی بــه متــن اصلــی 
ــوان در چهــار بخــش دســته بندی  کتــاب را می ت کلــی پاورقی هــای اضافه شــده بــه متــن  محقــق ارجــاع داده اســت. به طــور 
کــرد: 1. امــالی التیــن اصطالحــات و عبارت هــای خــاص؛ 2. درج اصــل آیه هــای قــرآن بــه عربــی و ترجمــة فارســی فوالدونــد 
کــه نویســنده از ترجمــة التیــن قــرآن اســتفاده می کنــد؛ 3. توضیــح دربــارة مســائل مبهــم و محــل بحــث؛ 4. معرفــی  هنگامــی 

شــخصیت های تاریخــی. 
کتــاب انتقــال داده شــده و به صــورت پی نوشــت  ارائــه  کتــاب در ایــن ترجمــه، بــه انتهــای  همچنیــن پاورقی هــای متــن اصلــی 

شــده اســت.
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