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گرفته اســت.  کاربــردی و حرفــه ای امــروز جــای مباحث نظری اخالق را که در گذشــته رواج داشــت  اخــالق 
کاربرد اخالق در حوزه های مختلف مانند روزنامه نگاری، پزشکی، پرستاری، مهندسی، نگارش و پژوهش، 
که در دنیای فعلی بسیار  گشوده  ی مردم و متخصصان  هنر، تجارت و غیره، افق هایی جدید از اخالق بر رو

دیدنی است.

گریزناپذیر اســت، به ویــژه مباحث  در ایــن میــان تأمیــن پشــتوانه های نظری بــرای مباحث اخالقــی ضرورتی 
کــه در دیــار مــا همــگان از آن دم می زننــد، ولی کمتر منشــور مــدّون و ســازمان یافته از آن در  اخالقــی اســالمی 
که باید قدر  گامی است مبارک  که در راه پرکردن این خأل برداشته شود،  گامی  ی هر  دسترس است. بدین رو

دانست و ادامه داد.

کــه در اثر  کی  فنــاوری اطالعــات مهم تریــن عامــل اثرگــذار در زندگــی امروز انســان ها اســت. تحوالت شــتابنا
آن پدیــد آمــده، راه ســکون و یکنواختــی را بر انســان ها بســته و با ســرعتی فوق تصّور هر لحظــه فضایی جدید 

که تا چندی قبل حتی قابل  تصور نبود. می سازد 

کنون مطرح نبوده اســت. این مســائل در دو حوزه باید طرح  که تا طبعًا مســائل اخالقی خاصی پیش می آید 
کاربــردی و زمینــۀ نظــری. از ســوی دیگــر ضــرورت و داعیۀ بومی شــدن علوم انســانی و اســالمی  شــود: زمینــۀ 

یافت و بدان رسید. از جمله زمینۀ نظری اخالق حرفه ای فناوری اطالعات. که باید در اقتضائاتی دارد 

دبیرخانۀ شــورای اطالع رســانی یک سلسله مطالعات و پژوهش ها در زمینه های مختلف مربوط سامان داده 
کتاب تحت عنوان سخن ناشر، فهرستی از آنها ارائه شده است. که در مقدمه این  کرده  و برخی را منتشر 

کتاب »مسائل اخالق فناوری اطالعات در روایات اسالمی« یکی از این سلسله آثار است.

 چکیده:
فناوری اطالعات مهم ترین عامل 
اثرگذار در زندگی امروز انسان ها 
است. بواسطه تحوالت شتابناکی 
که در اثر آن پدید آمده، مسائل 
اخالقی خاصی در دو حوزه کاربردی 
و نظری پیش می آید که تاکنون 
مطرح نبوده است. از سوی دیگر 
ضرورت و داعیه بومی شدن علوم 
انسانی و اسالمی اقتضائاتی دارد 
که باید دریافت و بدان رسید. از 
جمله زمینه نظری اخالق حرفه ای 
فناوری اطالعات. دبیرخانه شورای 
اطالع رسانی یک سلسله مطالعات 
و پژوهش ها در زمینه های مختلف 
مربوط سامان داده و برخی را منتشر 
کرده است. کتاب »مسائل اخالق 
فناوری اطالعات در روایات اسالمی« 
یکی از این سلسله آثار است. 
نویسنده در نوشتار حاضر نقدهای 
وارد بر کتاب مذکور را در چند گروه 1. 
نقدهای روش شناسانه، 2. نقدهای 
حدیث شناسانه، 3. نقدهای ترجمه 
ای، نگارشی و ویرایشی، دسته بندی 
و ارائه می نماید.

 کلیدواژه:
کتاب مسائل اخالقی فناوری 
اطالعات در روایات اسالمی، اخالق 
فناوری اطالعات، روایات اسالمی، 
فناوری اطالعات، نقد کتاب، معرفی 
کتاب، نقد روش شناسانه، نقد 
حدیث شناسانه، نقد نگارشی، نقد 
ویرایشی، نقد ترجمه ای.

نگاهی به کتاب مسائل 
اخالق فناوری اطالعات 

در روایات اسالمی

نقد و برریس کتاب
مسائل اخالق فناوری اطالعات 
در روایات اسالمی؛ جمعی از 
پژوهشگران؛ )مجموعه: مطالعات 
و پژوهش های مربوط به حوزه های 
طرح تسما:  اخالق در فناوری 
اطالعات، شماره 1(؛ قم: دانشگاه 
قم؛ تهران: شورای اطالع رسانی، 
دبیرخانه، 1391، 110 ص، شابک: 
.978 -964 -8261-75-2

عبدالحسین طالعی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

دانشجوی دوره دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
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کــه پیش ازایــن مدیریت  گروه فلســفه اخالق دانشــگاه قم اســت  ناظــر ایــن طــرح دکتر محســن جــوادی مدیر 
کرده است. ایشان همچنین  کاربردی ارائه  مجموعه »اخالق پژوهش« را عهده دار بوده و مجموعه ای مفید و 

کارنامه خود دارد. کالمی دانشگاه قم را در  سردبیری مجله پژوهش های فلسفی – 

تجربــۀ مشــترک پیشــین جوادی و محققــان مرکز تحقیقات نــور در تدوین اخالق نگارش و پژوهش بر اســاس 
که به صورت یک مقاله بلند در کتاب »اخالق پژوهش« منتشــر شــد، تجربــه ای جالب توجه  متــون حدیثــی 
بــود. در آن مــورد نزدیــک بــه ششــصد حدیث در ســی و چند موضوع فرعی دســته بندی شــد و بــه جنبه هایی 
از احادیــث توجــه شــد که مســائل اخالق نــگارش را که امروز مورد نیاز اســت، می توان از احادیث ســده های 

کرد. پیشین استخراج 

کــه نگارنده از بازخورد آن خبر نــدارد، ولی می خواهم   حــق مطلب این بود که به آن نوشــتار بیشــتر توجه شــود 
گروه هــای تکفیــری و  کــه  کــه در روز و روزگاری  کمتریــن پیــام آن نوشــتار و ایــن رســاله ایــن اســت  بگویــم: 
گونه مســالمت و آرامــش و برخورد خردگرایانــه و اخالقی  خشــونت گرای منطقــه، بــه نام اســالم عرصه را بــر هر 
یج آن  بســته اند، ایــن نــدای اخالق مــدار مبتنــی بر متون خردگــرای شــیعی ارزش ویــژه ای دارد که بایــد در ترو

کوشید.

باری، جوادی در مقدمه خود بر کتاب »مسائل اخالقی فناوری اطالعات« درباره فقه و اخالق و کالم و رابطه 
میان آنها ســخن گفته اســت. همچنین دربارٔه پیوند میان ارزش های مطلق عقلی با ضوابط اخالق اســالمی 
یخچه آن در گذشــته جهان اســالم و روزگار معاصر را  کاربردی و تار کوتاهــی بیان می دارد. او اخالق  توضیــح 
باز می گوید که تلفیقی از مواجهۀ عقلی و نقلی اســت؛ به  گونه ای که برای کســانی که اســالم را دینی آسمانی 

نمی دانند نیز قابل استفاده و بهره گیری باشد.

کــه برگرفتــه از نرم افــزار جامــع االحادیث تولیــد مرکــز تحقیقات  کــه ایــن مجموعــه –  جــوادی اشــاره می کنــد 
یکردی  کامپیوتــری علــوم اســالمی نــور اســت – برای اســتفاده در پروژۀ ســند اخــالق فنــاوری اطالعات بــا رو

کتاب نیز انتشار یافته است. اسالمی آماده شده و در قالب یک 
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کتاب در چند فصل تدوین شده است. از آنجا که تعداد روایات هر بخش نشانگر سیمای کلی کتاب است 

کنار عنوان می نویسم:1 و شمارش انجام نشده است، تعداد روایات هر بخش را نیز در 
حریم خصوصی: 43 روایت

گمنامی: 15 روایت
 اخالق حرفه ای فناوری اطالعات: 53 روایت

 جرم رایانه ای: 42 روایت
گردش آزاد اطالعات: 7 روایت
حق مالکیت معنوی: 5 روایت

 امنیت اطالعات: 28 روایت
 بازی های رایانه ای: 7 روایت

هویت مجازی: 18 روایت
کتاب – بر اساس این شمارش – 218 مدخل است. کل  مجموع روایات 

که عنوان روایت در اینجا بر  ردن آیات قرآن، تفســیر، ســیره و فقه تحت عنوان »روایت« اســت. در آینده خواهم گفت  1. یکی از اشــکال های کتاب، آو
سبیل مسامحه است.

اخالق کاربردی و حرفه ای 
امروز جای مباحث نظری 

اخالق را که در گذشته رواج 
داشت گرفته است. کاربرد 

اخالق در حوزه های مختلف 
مانند روزنامه نگاری، پزشکی، 
پرستاری، مهندسی، نگارش و 
پژوهش، هنر، تجارت و غیره، 

افق هایی جدید از اخالق 
بر روی مردم و متخصصان 
گشوده که در دنیای فعلی 

بسیار دیدنی است.

نقد و برریسکتابنگاهی به کتاب مسائل اخالق فناوری اطالعات در روایات اسالمی
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که به عنوان  مطرح شــده در این فصل بیشــتر بــه نکته ای مربوط می شــود 
کاری به  کاری پســندیده در ضمــن مراتب ســلوک مطرح می شــود )فعــاًل 
یــم(، ولــی بــه هــر حــال ربطی به »نوشــتن با اســم  صحــت و ســقم آن ندار

مستعار« در فضای مجازی ندارد.

4. درج شــماره پیاپــی بــرای این نصــوص کمترین کاری اســت که برای 
کار انجام نشده است. یابی آنها می توان انجام داد. متأسفانه این  باز

کاری که جنبۀ  کتابشناســی چنین  5. ضــرورت آوردن فهرســت منابع و 
مرجع دارد وجود دارد.

]6[
نقدهای محتوایی حدیث شناسانه چنین است:

گروه نایکدستی یاد می شود: 1. یکدستی در کتاب دیده نمی شود. چند 
الــف( بعضــی از احادیث با ســند نقل شــده )ص 21، 25، 28( و بیشــتر 

آنها بدون سند.

ب( برخــی از اخبــار از منبــع اصلــی آن نقل شــده اســت؛ مانند ص 30 و 
کتاب های میانی مانند وسائل الشیعه و  37 )از کافی(، اما بیشتر آنها از 
که منبع اصلی موجود است و در اختیار همگان.  بحار االنوار، در حالی 
شــیوۀ صحیــح در مــورد نقــل از کتاب هــای میانــی معمواًل بــرای منابعی 
که ما امروز به آنها دسترسی نداشته باشیم، نه آنچه نسخه و منبع  است 

اصلی موجود باشد.

در یک مورد منبع یاد نشده است )ص 35( و در یک مورد شماره مجلد 
یاد نشده است. )ص 36(

ج( برخی از احادیث با ِاعراب است و بعضی بدون ِاعراب. در بیشترینۀ 
صفحات هر دو نمونه را می توان دید.

د( بعضی از احادیث غررالحکم بدون شــرح نقل شــده )ص 33 و 46 و 
52 و 55 و ...( و بعضی با شــرح مرحوم آقا جمال خوانســاری )ص 42 و 
که البته نام شارح یاد نشده و این خود از خطاهای  43 و 45 و 51 و ...( 

کتاب است.

کتــاب بنا بر نقل حدیث و ترجمه آن اســت، در ص  ه( بــا اینکــه در تمام 
106 و 108 به جای ترجمه با توضیح مواجه می شویم.

2. نقــل از منابــع متأخر ماننــد روایت پیامبر از نهــج الفصاحه )ص 47 و 
که از تفسیر روشن نقل  61( و روایت امام حســن عســکری )علیه السالم( 
شــده )ص 43(، در حالی که با یک رجوع ســاده به بانک های اطالعاتی 
مرکز نور منبع اصلی آن تفسیر امام عسکری )علیه السالم( و منابع میانی 

)تفسیر صافی و بحار االنوار( مشخص می شد.

3. در برخی موارد متن حدیث با غیر حدیث آمیخته شــده اســت. برای 
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پیــش از بیــان نــکات مربوط بــه کتاب، باید ایــن حقیقت را یادآور شــوم 
گردآورنــدگان این  کــه  کــه ورود در ایــن عرصــه بــه جســارتی نیــاز داشــت 
کردنــد و برای نخســتین بار وارد میدانی شــدند که از  کتــاب چنیــن خطر 
کلی گویی دســت بردارند و ســخنی مبتنی بر پژوهــش بگویند. نفس این 
مطلب که گروهی کاری عرضه کنند با این آمادگی که خود را در معرض 
کــه در فرهنگ ما کمتر  انــواع نقدهــا قرار دهند، نوعی شــهامت می طلبد 
دیده شــده اســت. همین شهامت، جســارت، نوآوری و خالقیت مزیتی 
کــه تمــام نقدهایی را که بر این کتاب وارد اســت و پــس از این یاد  اســت 

می شود می پوشاند.

کــه این نقدها بــرای جلب توجــه اهل نظر بــه این کتاب  کیــد می شــود  تأ
کــه این طــرح گام دوم  ابتــکاری اســت و فقــط بــدان دلیل بیان می شــود 
کامل تر  را حساب شــده تر بردارد و در آینده ای نزدیک شــاهد نســخه های 
که در این گونه نقدها بیان می شــود، ویژه این  آن باشــیم. به عالوه نکاتی 
گاهی ناقد چنین نقدی را وسیله ای می داند برای انتقال  کتاب نیســت. 
کــه در طــول ســال ها اندوختــه اســت؛  تجربه هــای نگارشــی و ویرایشــی 
گاهی از آن ســبب  یعنــی نقــد کتاب جنبه آموزشــی به خود می گیرد که آ
پیشــگیری از خطاها در جاهای دیگر می شــود. نگارندۀ ســطور به همین 
گفتار خود از همین منظر نیز می نگرد، بنابراین مخاطبان خود را منحصر 

کتاب و عالقه مندان به این موضوع نمی داند. به خوانندگان این 

گروه  کتــاب را در چنــد  بــا ایــن مقدمــات ضــروری نقدهــای وارد بــر ایــن 
که در پی می آید. کرده ام  دسته بندی 

گروهاول:نقدهایروششناسانه
گروهدوم:نقدهایحدیثشناسانه

گروهسوم:نقدهاینگارشیوویرایشی
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نقدهای روش شناسانه چنین است:

کتاب را تشــکیل  که بخــش اصلی  کتــاب عــالوه بر روایــات  1. درونمایــۀ 
می دهــد، شــامل آیــات )ص 25 تــا 27، 36، 41، 42، 49 و ...(، ســیره 
کالم مفسران )ص 76، 26، 92( و فقها )ص 76،  )ص 70، 105، 107(، 
کتــاب چنیــن تغییر یابــد: »اخالق  105( اســت، پــس بهتــر اســت عنوان 
فن آوری اطالعات در متون اسالمی« تا تمام محتوای فعلی را در برگیرد و 

گویا باشد. گسترش های آینده نیز عنوانی  در صورت 

2. در هــر فصــل بهتــر اســت ترتیبــی در پیــش گیرنــد. مثــاًل: متــن آیــات، 
کالم فقها. روایات، تفاسیر، سیره، 

3. پیونــد موضوعــی میــان برخی از فصــول با عنوان اصلی کتاب روشــن 
گمنامــی )ص 33 – 37(. درونمایــه  نشــده اســت. بــرای مثــال عنــوان 

نقد و برریسکتابنگاهی به کتاب مسائل اخالق فناوری اطالعات در روایات اسالمی
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نه اینکه خود را در جایگاه فتوا ببیند و بداند.

5. در پــاره ای مــوارد ربــط میــان عنــوان فصــل با محتــوای آن جــای تأمل 
دارد. برای مثال خواننده در فصل بازی های رایانه ای انتظار دارد در این 
که  مورد حدیث یا مســتندی ببیند، نه اینکه با هفت حدیث روبرو شــود 

کودک را مثاًل تا هفت سالگی تأیید می کند. بازی کردن 

که نویسنده نباید خود را مجبور  کتاب ها آن است  نکته مهم در این قبیل 
کــه در تمــام عناوین فرعــی مربوط حدیث یا مســتند بیــاورد، بلکه  بدانــد 
پیونــد مســتدل و محکــم الزم اســت تــا حدیثــی را زیر یــک عنوان بیــاورد. 
بدین جهت اســت که کتابی مانند »وســائل الشــیعه« در سده دوازدهم یا 
»الحیاة« در سال های اخیر مورد توجه اهل تحقیق قرار می گیرد، از آن روی 
که گزینش عناوین پس از سال ها پژوهش اجتهادی صورت گرفته است.

یابی احادیــث نکرده اند، ولی در مورد  6. بــا اینکه نویســندگان ادعای ارز
بعضــی احادیث دســت کم می توانســتند تأمــل کنند و تــا ویرایش بعدی 
فرصتــی برای بررســی محتوایــی به خود بدهنــد؛ یعنی تا آن زمــان از نقل 

کنند. این گونه احادیث خودداری 

کــه طبــق آن روایت شــده )از  نمونــه ایــن موضــوع حدیــث ص 97 اســت 
که بیش از همه  کودکان کسی است  که زیرک ترین  کی؟ روشــن نیســت( 

کند. کتاب دشمنی  با 

کاظــم )علیه الســالم( آمده این  کــه ایــن جمله ذیــل روایت امام   از آنجــا 
کــه به این  کــه کالم آن حضــرت باشــد، در حالــی  توّهــم را پدیــد مــی آورد 
َی یعنی روایت شــده اســت(، امــا مهم تر اینکه  مطلب تصریح نشــده )ُرِو
گــر یــک دانش آمــوز فــراری بــه این حدیث دســت یابــد چه می کنــد؟ آیا  ا

دستاویزی برای درس گریزی نمی یابد؟

که متن آن چنین اســت: »قــال: رأیت ...«.  7. در ص 99 حدیثــی آمــده 
گرامــی به خود زحمت نداده که مرجع ضمیر را با توجه به ســطور  مترجــم 

کرده است: »گفت: دیدم ...« کند. پس ترجمه  پیشین پیدا 

گونه ای  کلمه به   8. در پایان متن حدیث ص 30 آمده »الحدیث« و این 
که افراد ناآشنا با این گونه متون آن را جزء متن  در ادامه جمله آمده است 

می دانند.

کــه وقتی  کــه یکــی از آداب نقــل حدیــث در گذشــته ایــن بــود  در حالــی 
نویســنده فقط به بخشــی از حدیث نظر داشــت، نه تمام حدیث، بخش 
مورد نظر را نقل می کرد و در پایان آن همین کلمه را می نوشت. امروز نماد 
کتاب  گویای این مطلب اســت، چنان که در موارد متعدد این  ســه نقطه 
بــه کار برده انــد. از جملــه در متــن همیــن حدیــث آمــده: »الــی ان قال« و 
گرفته است.  مترجم به جای ترجمه تحت اللفظی از نماد ســه نقطه بهره 

)نمونه های دیگر: ص 17، 19، 33، 44،52 و ...(

نمونه:
الــف(متــن احادیــث غــرر الحکم با شــرح فارســی آقا جمال خوانســاری 

)ص 43، 45، 51، 54(، بدون اینکه به نام شارح اشاره شود.

ب( متن حدیث با شــرح شــارح )احتمااًل قاضی نعمان( به زبان عربی، 
ماننــد ایــن حدیث پیامبر: »انه نهی عن محادثة النســاء یعنی غیر ذوات 
المحــارم و قــال: ...« )ص 61(. بــرای حدیث شناســان روشــن اســت که 
عبــارت »غیــر ذوات المحــارم« کالم یکــی از شــارحان اســت، ولــی ایــن 
کتاب مرجع مورد استناد و استفاده و  کتاب برای عده ای دیگر به عنوان 

نقل قرار می گیرد و در آن موارد مشکل پیش می آید.

که  کتاب االشــباه و النظائر اســت  مشــابه ایــن مــورد، حدیــث ص 24 از 
کتاب با حدیث پیامبر در هم آمیخته است. کالم صاحب آن 

در ص 97 حدیثی از امام کاظم )علیه السالم( روایت شده که بداخالقی 
کــودک در کودکــی، ســبب بردبــاری او در بزرگــی اســت. در متــن حدیث 
 ان یکون هکذا«. در ترجمه فارســی ضمیر را 

ّ
آمــده: »ثــم قال: ما ینبغی اال

گویندۀ آن  که  که ظاهر مطلب می رســاند  بــه امام برگردانده اند، در حالی 
که امام کالم  ی حدیث )صالح بن عقبه( باشــد؛ زیرا منطقی نیســت  راو

کند، آن  هم با چنین جمله ای. خود را تأیید 

این گونــه احادیــث را در علــم الحدیــث »ُمدَرج« و ایــن پدیــده را »ِادراج« 
که برای اســتفاده از  می نامنــد. احادیــث مــدرج در زمــرۀ احادیثی اســت 
آنهــا بایــد رفع ادراج شــوند؛ یعنی محل دقیق ســخن امــام معصوم از غیر 

کاتب، نویسنده، شارح( معین شود. ی،  معصوم )راو

ج( در چند مورد شــعر فارســی پس از متن حدیث آمده، بدون اینکه نام 
شاعر و منبع شعر مشخص شود. )ص 51 و 47 و 62(.

گونه است: کتاب آمده دو  که در  4. احادیثی 
کتــاب را تأمین  کــه هــدف اصلــی  بیشــتر آنهــا بــار اخالقــی محــض دارد 

می کند.

کــه می توان از ظاهر الفــاظ آن در نگاه  گونه ای اســت  امــا برخــی از آنها به  
اول، حکــم فقهــی فهمید. )مانند حدیث آخــر ص 69 در مورد جواز قتل 
جاسوس، بیشتر احادیث باب هویت مجازی در ص 103 تا 110 و برخی 
گروه از  از احادیــث بــاب حریم خصوصــی در ص 17 و 18(. در مورد این 
کتاب مجموعه  که ایــن  کتاب تذکر داده شــود  احادیــث بایــد در مقدمه 
که  کتــاب فتوایی و نه فقه اســتداللی. بدیهی اســت  حدیــث اســت، نه 
یــک فقیــه با توجــه به مجموعــۀ روایت یک بــاب به عالوۀ قرائــن و مبانی 
اســتنباط )برخاســته از علــم رجال و درایه و اصول فقــه و مانند آنها( فتوا 
که از  صادر می کند، نه به محض دیدن یک روایت. بنابراین خواننده ای 
گاه نیست، در این گونه موارد به بار اخالقی حدیث بیندیشد،  این نکته آ

نگاهی به کتاب مسائل اخالق فناوری اطالعات در روایات اسالمی نقد و برریسکتاب
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فرامــوش نشــود که مخاطبان این کتاب متخصصان علم الحدیث نیســتند، بنابرایــن باید کتاب به  گونه ای 
کمترین سوءتفاهم را پدید نیاورد. یا اینکه نمادهای تخصصی در جای خاصی توضیح داده  که  نوشته شود 

شوند.

9. اختصار و گزینش در نقل در چنین کتاب هایی الزم اســت. روشــن اســت که این کتاب موسوعه حدیثی 
کالم  که روح و پیام  گزینش در نقل باید به  گونه ای باشــد  کامل تمام احادیث نقل شــود، اما  که نّص  نیســت 

کامل آن این است: که متن  منتقل شود. در ص 44 و 45 حدیثی به  طور مختصر نقل شده 

ْنَیا 
ُ

ــا َطاِلُب الّد ّمَ
َ
ْحَمِن، َو أ ِم َفَیــْزَداُد ِرَضا الّرَ

ْ
ِعل

ْ
ا َطاِلُب ال ّمَ

َ
ٍم َو َطاِلــُب ُدْنَیا. َفأ

ْ
 َیْشــَبَعاِن: َطاِلــُب ِعل

َ
»َمْنُهوَمــاِن ال

ْغَیاِن«. َفَیَتَماَدى ِفي الّطُ

 در اینجــا پیامبــر ایــن دو گروه را با هم مقایســه می کنند و برتری اهل علم بر طالبــان دنیا را بیان می دارند. این 
که پیام را ناتمام می گذارد. گزینش  کامل حدیث تأمین می شود، نه  هدف با نقل 

که در صفحات  گرفتار تکرار شــده اســت. حدیث »العلماء امناء امتی« به نقل از کنز العمال  گاه  کتاب   .10
48 و 46 آمده است.

گاه عین آنچه در حدیث آمده مورد نظر نیست، بلکه روح کلی آن باید با  که  11. این نکته باید تذکر داده شود 
توجه به زمان و مکان و شرایط بومی سازی شود. به عبارت دیگر حدیث ماده خامی است تا از آن فرآورده ای 

مطابق با نیاز روز به دست آید.

کــه در حدیــث ص 48 آمــده، می تواند امــروز به این معنــا برگردد که  بــرای مثــال آداب نوشــتن از بیت المــال 
ی، خیریه و  کــه پای اموال عمومــی )دولتی، حــوزو کتاب ســازی در فرهنــگ دینــی جایــی نــدارد، به ویژه آنجا 

مانند آن( در میان است.

12. عنوانی که در ص 108 برای حدیث انتخاب  شــده شــگفت اســت: »توصیه امام عسکری به نرجس برای 
ایجاد هویت مجازی«. متن حدیث چه ربطی به هویت مجازی – به معنای امروزین آن – دارد؟

که برای یک حدیث عنوان خاص انتخاب شده است. جالب اینکه این تنها موردی است 

]7[
نقدهایترجمهایوویرایشی

1. ترجمه متون احادیث به دســت افراد مختلف انجام شــده اســت. بنابراین قلم آنها یکســان نیســت. البته 
یاد نیســت. ولی همان نیز انجام نشــده  کار ز ایــن مشــکل با ویرایــش به راحتی قابل حل بود، به ویژه که حجم 

است.

که درون قالب می نویسم: در اینجا چند نمونه از جمالت ترجمه را می آورم، همراه با جمالت پیشنهادی 

ص17: خداوند ... شش خصلت را بر من مکروه نمود ]شش خصلت را برایم ناخوش داشت[

ص29: درب عبــادت و طاعــت مالزمــت خلوت اســت به مداومت تفکر ]راه رســیدن به عبادت و طاعت، 
خلوت گزینی است و همواره اندیشیدن[

گستراندن آن است[ ک علم پهن کردن آن است ]شاخص علم،  ص23: مال

گستراندن آن است[ کنده کردن آن است ]زکات دانش،  ص23: زکات علم پرا

نکته مهم در این قبیل 
کتاب ها آن است که نویسنده 
نباید خود را مجبور بداند که 
در تمام عناوین فرعی مربوط 
حدیث یا مستند بیاورد، بلکه 
پیوند مستدل و محکم الزم 
است تا حدیثی را زیر یک 
عنوان بیاورد. بدین جهت 
است که کتابی مانند »وسائل 
الشیعه« در سده دوازدهم 
یا »الحیاة« در سال های 
اخیر مورد توجه اهل تحقیق 
قرار می گیرد، از آن روی 
که گزینش عناوین پس از 
سال ها پژوهش اجتهادی 
صورت گرفته است.

نگاهی به کتاب مسائل اخالق فناوری اطالعات در روایات اسالمی نقد و برریسکتاب
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]8[
حکایتهمچنانباقی

که در آغاز این مقال بیان شــد  کــه نکاتی را  از خواننــده عزیــز انتظار دارم 
کند. بار دیگر مرور 

پیام اصلی این نوشــتار ارزشــمندی این کتاب است و ضرورت ویرایش 
و تکمیل و روزآمدسازی آن؛ برای اینکه:

1. ظرفیت متون دینی کهن را برای پاســخ گویی به نیازهای نوپدید نشــان 
دهیم.

کلی به بیان جزئی و موردی برسیم. 2. از بیان شعاری و 
کنیم. 3. تکلیف خود را با سرفصل هایی مانند بومی سازی علوم روشن 

پیمودن این راه های نرفته کاری دشــوار اســت، ولی سبب می شود راهی 
گام زنند و  ضروری برای آیندگان هموار شــود تا آنها بهتر و آســوده تر در آن 

دیگران را بدان فراخوانند.

ی می گویم: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی ... بدین رو

کنده کردن« در برابر کلمۀ »نشــر«  در دو جملۀ یادشــده، »پهن کردن« و »پرا
ک العلم نشره، زکاة العلم نشره. آمده است: مال

گاهان« در برابر »علماء« بســیار شــگفت اســت.  ص46: انتخاب واژه »آ
مگــر واژه هایــی ماننــد عالمــان، دانشــمندان، دانشــوران وجــود نــدارد؟ 
کلمه دانشــمندان به  )چنان کــه در ص 48 همیــن حدیث تکرار شــده و 

کار رفته است(.

ص53: در ترجمــه حدیــث نهــج  البالغــه ایــن جمله را افزوده اســت: »و 
همانــا بزرگ تریــن خیانــت، خیانت به ملت اســت«. ایــن جمله در متن 
حدیــث نیســت. ترجمــه – خصوصًا ترجمه متون مقــدس و کهن – باید 

در نهایت وفاداری به متن انجام شود و افزوده ها در داخل قالب بیاید.

ص97: عبــارت »نباید جز چنین باشــد« در برابر »مــا ینبغی اال ان یکون 
هکذا«. نارسایی عبارت نیازی به توضیح ندارد.

گونه است: ترجمه حدیث غرر الحکم در ص 46 و 87. همین 

کتاب رعایت نشــده اســت، نه در متون  ئم ســجاوندی در  2. اصــواًل عال
کــه دو مرکز  عربــی و نــه در ترجمه هــای فارســی. ایــن نارســایی در کتابی 
علمی بر تولید و نشــر آن نظارت داشــته اند، بخشیدنی نیست. نیازی به 

گواه این مدعا است. کتاب  ذکر نمونه نمی بینم. سراسر 

3. ترجمــه بایــد مفهــوم باشــد؛ یعنــی بایــد با توجــه به مخاطــب کلمات 
گزیر بــه کار بردیم، در پانویــس توضیح دهیم.  گــر نا ناآشــنا بــه کار نبــرد و ا
گاهی به این اصل در ترجمه های احادیث توجه نشده است، مانند ص 
گزیده از یک حدیث  کــه در ترجمــه دو حدیث )که در واقع دو بخش   52
کار رفته است، بدون توضیح مناسب  هستند( واژه های مراء و جدال به 

کلمه حزم در ص 87 و حجرات در ص 19. گونه  کافی. همین  و 

کتاب درســت انجام نشــده و خطاهای چاپی در آن راه  4. نمونه خوانی 
کــه دیده ام می نویســم: )متــن صحیح در  یافتــه اســت. برخــی از مــوارد را 

داخل قالب می آید(
ص 35 س 19: انعمه )النعمة(
ص 47 س 8: اشنباه )اشتباه(

که فرمود )فرمود( ص 64 س 14: 
ص 65 س 5: تا به )تا او را به(

ص 66 س 9: فان )فانه(
ص 75 س 1: و بشر )فبشر(

کلمه بحار االنوار، زائد است. ص 86 س 5: 
کلمه است، زائد است. ص 97 س آخر: 

که بیان شــد با ویرایش علمی و ادبی قابل تأمین اســت.  5. تمام نکاتی 
که برای چاپ های بعدی از این مهم غفلت نشود. امید است 

نگاهی به کتاب مسائل اخالق فناوری اطالعات در روایات اسالمی نقد و برریسکتاب


