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حج؛ از سقوط حکومت ايلخانان تا
پايان حکومت تيموريان
حج؛ از سقوط حکومت ايلخانان تا پايان حکومت تيموريان؛ مهناز موسوی مقدم
تربتی؛ تهران :نشر مشعر ،چاپ اول ،تابستان 240 ،1393صفحه.
تــا پیــش از انقراض خالفــت عباســی ،اداره حرمیــن ،در اختیار دســتگاه

ســقوط حکومــت ايلخانــان تــا

خالفت بود و حا کمان ایران نیز در تعامل دوستانه با خلفا امکان حضور

پايان حکومت تيموريان»)

در ایــن صحنــه را مییافتنــد ،امــا بــا هجوم مغــوالن به ایــران و براندازی
خالفــت عباســی در بغــداد و محوریتیافتــن پادشــاهان مســلمان در
صحنه سیاســی جهان اســام ،نوعی رقابت آشکار و پنهان در این زمینه
درگرفــت .در ایــن میان ،ممالیک مصر و شــام به دلیل دراختیارداشــتن
بازماندگان خلفای عباســی و نیز برخورداری از اقتدار بیشتر که در تقابل
ً
با مغوالن و صلیبیان جلوه یافته بود ،عمال حامیان حرمین شدند.

نویســنده در اين کتاب مسائل
مربــوط بــه حج از زمان ســقوط
حکومــت ايلخانــی تــا پايــان
دوره تيموری را بررســی کرده اســت .او با بررســی چگونگی برگزاری حج و
مســائل مربوط به آن در این دوره ،ســعی کرده به اين پرس ـشها پاســخ
بدهــد :الــف) عملکــرد حکومتهــای قــرن هشــتم هجــری و تيموريــان

ایلخانــان ایــران پــس از رســمیکردن دیــن اســام در دهههــای پایانــی

در زمينــه حــج چگونــه بوده اســت؟ ب) اهتمام بــه حج تا چــه اندازه در

حکومــت خویــش ،کوشــیدند وارد عرصــه رقابــت بــرای حضــور در حجاز

مشــروعيت سياســی و کســب منافــع اقتصــادی و اجتماعــی حکومتها

و امــور حــج شــوند .آنــان بــا بهرهگیــری از تأثیــرات سیاســی و اجتماعــی

مؤثــر بــوده اســت؟ ج) مناســبات حکومتهای مســتقر در ايران با ســاير

فریضه حج توانســتند افزون بر نشــاندادن مســلمانی خود ،خاطره تلخ

حکومتها ،همچون مماليکی ،چه تأثيری بر مسئله حج داشته است؟

حمله مغول و قرارگرفتن آنها در برابر جهان اســام را از ذهن مســلمانان

د) تشکیالت و امور اجرايی حج چگونه بوده است؟ ه) چه موانعی در امر

بزدایند و تجارت را که برای مغوالن بســیار اهمیت داشــت ،از همین راه

برگزاری فريضه حج وجود داشته است.

رونق بخشــند .آنان همچنین توانســتند در مقابــل مملوکانی که جلوی
پیشــروی مغــوالن را گرفته بودند و بر آنها برتری نظامی داشــتند ،از این
طریــق عــرض اندام کنند .بــه همین دلیل هر ســال کاروانهــای زیادی
را بــه مکــه اعزام میکردند و بــه همین روی در امر حــج و حاجیان تالش
ویژهای در دوره ایلخانان شد.

این کتاب شــامل مقدمه ،کلیات و شــش فصل اســت .ا گرچه هدف این
کتــاب ،بررســی وضعیــت حــج در دوره پــس از ســقوط ایلخانــان در تاریــخ
ایــران اســت ،امــا بــرای آشــنایی مخاطبــان با ســابقه موضــوع و نیــز برای
نشــاندادن اهمیت حج در تاریخ اســام و ایران پس از اســام تا ســقوط
ایلخانان ،فصلیکم ،با عنوان «نگاهی به گذشــته» آمده اســت .در فصل

در دوره فترت پس از سقوط حکومت ایلخانی ،به علت آشوبهای زمان

دوم بــه مســئله حــج و سیاســت در ایــران از ســقوط ایلخانیــان تــا پایــان

و آشــفتگی اوضــاع و بــه مــوازات دیگر امــور اجتماعی ،به برگــزاری فریضه

حکومــت تیموریــان پرداختــه شــده اســت .در ایــن فصــل پــس از معرفی

حج نیز کمتوجهی شــد و حکومتهای جدید نتوانســتند در این زمینه

مهمتریــن حکومتهــای ایــران در ایــن دوره ،از اهمیــت حــج و منافــع

چندان فعالیت کنند .با ظهور تیموریان این روند تغییر کرد و تیموریان

سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی آن نیز برای این حکومتها ســخن گفته

مدعی خالفت و خواســتار ریاســت حج بودند .به همین سبب اقدامات

شــده اســت .در فصل ســوم درباره تــدارک مقدماتی چون امنیــت راهها و

بســیاری در ایــن زمینــه انجــام دادند( .برگرفتــه از مقدمه کتــاب «حج از

نظــارت بــر امــور مربوطه به حــج همچون ارســال کاروان ،محمــل و جامه
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کعبه و اعطای نذورات و اوقاف به مکه ســخن به میان آمده اســت .فصل

و نیز تنها ســفرنامه حج موجود از دوره تیموریان اســت آورده است .فصل

چهــارم به بررســی موضوع حــج و تحوالت مذهبی در قرون هشــتم و نهم

پنجم درباره راهها و کاروانهای حج آن دوران اســت .در فصل ششــم که

هجــری اختصــاص یافته اســت .با توجه بــه اینکه دوره فتــرت ،بین مرگ

فصل پایانی اســت ،جلوههای حج در فرهنگ ،هنر و ادبیات دوره مذکور

ابوســعید ایلخانــی تــا پایان حکومــت تیموریــان ،از نظر تحــوالت مذهبی

بررســی شــده است .در این فصل درباره مراسم و آیینها حج و نمودهای

در ایــران بســیار حائز اهمیت اســت ،در این فصل به بیــان این تحوالت و

آن در فرهنگ و هنر ایران مطالب بیان شده است.

دیدگاههای جریانهای مذهبی درباره حج پرداخته شده است .در پایان
این فصل سفر حج «جامی» را که نمونهای از سفر حج عارفان و صوفیان

گفتنی است این کتاب در تابستان  ۱۳۹۳توسط نشر مشعر در۲۴۰صفحه
و در قطع وزيری چاپ و منتشر شده است.
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جامعهشناسی حج
جامعهشناسی حج؛ صدرالدین حیدری؛ تهران :جامعهشناسان ،چاپ اول:
 336 ،1393صفحه ،رقعی.
«حج» بزرگترین گردهمایی انسانی است که در طول قرنهای متمادی

کــه برداشــتهای متفاوتی از

توانســته است ساالنه میلیونها مسلمان را از نقاط مختلف جهان کنار

ابعــاد ایــن گردهمایــی بــزرگ

هم جمع نماید و توانســته اســت همه آنها را که از فرهنگها ،ملیتها و

شــده اســت ،امــا از دیــدگاه

سنتهای مختلف آمدهاند ،به سوی انجام آدابی مشخص و هماهنگ

جامعهشناســی کمتــر بــه آن

هدایت کند .این فرآیند اجتماعی مهم و منحصربهفرد ،از زوایای مختلف

پرداختــه شــده اســت .در

قابل بررسی و مطالعه است .از سویی یک فریضه دینی است و میتوان

صورتــی کــه بــا اســتفاده از

از دریچــه فقــه و اصول دینــی به آن نگاه کرد و به بایدهــا و نبایدهای آن

روشهای کمــی و کیفی علم

بــه عنــوان یــک تکلیــف اعتقادی توجــه نمــود؛ چنانچه بســیاری چنین

جامعهشناســی ،میتــوان تأثیرات ایــن آیین بزرگ را بــر فرآیندهایی چون

انگاشــتهاند و کتابها و نوشــتههای بســیاری در بــاب چگونگی وجوب

اشتغال ،تولید و مصرف ،هنر ،نشر و...ارزیابی کرد.

آن و کیفیت عمل به مناسک آن به قلم تحریر درآوردهاند .از سوی دیگر

هدف نویســنده در کتاب جامعهشناســی حج ،بررســی جامعهشناسانه

در حج به نوعی خاص از احساسات مذهبی و نیز رابطه انسان به عنوان
برترین مخلوق با تنها خالق برمیخوریم که این رابطه آن را از یک مقوله
مناســکی و آدابــی خشــک جدا میکند .عشــق و عالقه مخلــوق به خالق
در باالتریــن ســطح هویدا میشــود و این امر زمینهای میگــردد تا از دید
عرفان به حج نگاه شود ،اما این کتاب بر آن است که به حج تنها از زاویه
علم جامعهشناسی نگاه کند .به همین دلیل نام «جامعهشناسی حج»
بــر آن نهاده شــد تــا بهصراحت بیان شــود که این ســطور بخشــی از یک
تخیــل جامعهشــناختی از حــج در زمانی معین اســت که امــکان تغییر و
تحول آن مانند همه تصورات ذهنی و تراوشات فکری دیگر وجود دارد.
(قسمتی از مقدمه کتاب «جامعه شناسی حج»)
ً
به دلیل اهمیت و ماهیت اجتماعی «حج» ،معموال از جنبههای مختلف
به آن نگریسته شده است .بررسی آثار موجود دربارۀ «حج» بیانگر آن است

114

حــج بــا روش کمــی نیســت ،بلکــه هــدف وی طــرح مفاهیمی اســت که
هــم در حــج مطــرح اســت و هم در زندگی انســانی نقشــی کلیــدی دارد.
مســلمانان در حــج به تعامل بــا یکدیگر میپردازند و این تعامل شــرایط
خــاص در روابــط اجتماعی آنها ایجاد میکند .شــرایطی که ا گر بهخوبی
تحقق یابد ،میتواند ملکه رفتار در زندگی اجتماعی روزمره گردد.
در ایــن کتــاب کنــش و نظــام کنــش متقابــل انســان در «حج» بررســی و
جگــزار در
تحلیــل شــده اســت و در سرتاســر کتــاب بــه نقــش عاملیــت ح 
چگونگــی تأثیــر این کنش و وا کنش بــر زندگی انســانها و روابط متقابل
آنهــا چــه در موســم حــج و چــه در طول زندگــی پس از آن اشــاره داشــته
اســت .نویســنده کوشــیده اســت در تبیین اجتماعی از «حج» به اصول
مهم جامعهشناســی تکیه کند و در مســیر شــناخت و تشــریح این آیین
اجتماعــی ،خــود را ملــزم به توجه به جســتارهای اصلی جامعهشناســی
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کــرده اســت .در همیــن راســتا وی بــا توجــه بــه اصــل «تفکیکیافتگــی»

حج توأم با بهرهگیری از اسلوب تحلیل دیالکتیکی باشد .بر همین اساس

در علــم جامعهشناســی ،امــکان تأثیــرات فرهنگــی آیین حج بــر جامعه،

نویسنده بهترین روش بررسی و مطالعه حج را دیالکتیک دانسته است

بهویــژه شــاخصهای وحدتآفریــن آن را بررســی و تحلیل کرده اســت.

و دلیل این انتخاب را این دانســته که در این ســنت مذهبی ،منشــوری

او با توجه به اصل «همفراخوانی» ،اصل ســوم جامعهشناســی که بیان

از تفاوتها ،تضادها ،تقابلها و در عین حال منظومهای از اشــترا کات،

میکنــد تمــام اجزاء و عناصر یک واقعیت اجتماعی ،همیشــه نســبت به

هماهنگیها ،وحدتها و انسجامها دیده میشود.

برخــی عناصر همفراخوان هســتند و این بیانگر وابســتگی و همبســتگی
متقابــل بیــن عناصر واقعی زندگی اجتماعی اســت ،تــاش کرده در حج،
همبستگی میان واقعیتی فردی به نام «حجگزار»(حاجی) و فردیت او از
یک سو و واقعیت جامعه و ساختار استخوانی سازمان یافتۀ حج از دیگر
سو (تالزم فرد و جامعه) را بررسی کند.

این کتاب شــامل یک بخش اصلی و دو ضمیمه اســت .در بخش اصلی
بــا عنــوان «جامعهشناســی حــج» ،بــه ابعــاد اجتماعی حج و برداشــت و
پنداشــتی جامعهشــناختی از «حج» اشاره میشــود .این بخش از شش
فصل (به تعبیر نویســنده شــش پاره) تشــکیل شــده اســت .عناوین این
شــش فصــل عبارتنــد از :آیا میتــوان با دید جامعهشناســی بــه حج نگاه

یکــی دیگــر از اصــول جامعهشناســی ،اصــل فرصتهــا و ســبکهای زندگی

کرد؟؛ جامعهشناســی و حج؛ مفهوم انســان و کردار اجتماعی او در آیین

اجتماعی است که بر ضرورت و نا گزیری مطالعه واقعیت اجتماعی در بستر

حــج؛ پویایی حج؛ مفاهیم کاربردی ،اجتماعی در حج؛ تقابل آیین حج

قشربندیاجتماعیتأ کیدمیکندواینموضوعرابادورویکرددنبالمیکند.

و اندیشه بزرگان جامعهشناسی دینی.

یکی بررســی واقعیت نســبت بــه فرصتهای زندگی در طبقــات اجتماعی و
دیگری بررســی واقعیت نســبت به ســبک زندگی در پایگاه اقشار اجتماعی.
«حــج» بــا وجــود همه ســبکها و فرصتها ،طبقــات اجتماعــی مختلف را
شامل میشود .از اینرو مطالعه آن با رویکرد جامعهشناسی اهمیت ویژهای
خواهد داشت( .برگرفته از مقدمه کتاب «جامعهشناسی حج»)

دو ضمیمه که در انتهای کتاب هستند« ،دلنوشته» نویسنده هستند.
ضمیمــه اول بــا عنــوان «حــج یعنــی از خودباختگــی تــا خودیافتگــی»
نوشــتهای اســت که نویســنده به مناســبت سفر حج همســرش در سال
 1387بــرای او نوشــته اســت و دومین ضمیمــه با عنوان «رهتوش ـههای
حج» در ســال  1390نوشــته شــده اســت؛ هنگامی که نویســنده برای بار

در این اثر سعی شده تا استفاده از اصول جامعهشناسی در بررسی آیین

سوم توفیق سفر بیت اهلل الحرام را یافته است.

تازههایناگرشونشر

راهنمای نگارش پژوهش
دانشگاهی

معـریف امجــایل

نیره خداداد شهری

عدالتنژاد ،سعید؛ راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی؛ تهران :نیلوفر،1393 ،
 152صفحه.

مقدمه

نوشــتن در واقــع ســهیمکردن

در فراوردههای علمی میتوان به دو عنصر مشــخص توجه داشت :یکی

دیگــران در اندیش ـهها و آراء

فرایند تحقیق و دیگری فراورده آن .این دو عنصر دارای ارزشی کموبیش

خویــش اســت .بســیاری از

یکســانند .بــه تعبیر دیگر ،انجام تحقیق مهمتــر از مدون و مکتوبکردن

بزرگان دانــش و معرفت ،انگیزه

آن برای مطالعه و ارزیابی دیگران نیســت .ممکن اســت پژوهشــی برای

اصلــی نگارش را کســب رضایت

ارضــای کنجــکاوی صورت گیرد ،ولــی تا زمانی که حاصــل آن به صورت

خداونــد دانســتهاند .تبدیل دانش شــخصی به دانــش اجتماعی انگیزه

مکتوب درنیاید مشــارکتی در دانش عمومی نخواهد یافت؛ زیرا مسیری

دیگــری اســت که افراد را به نوشــتن وام ـیدارد .انگیزه دیگــر از این نوع،

را برای حرکت فرد دیگری هموار نکرده اســت و پایان راه طیشــده برای

انگیــزه تملک یا شــخصیکردن دانش اســت؛ یعنی مهــر مالکیت زدن به

آغاز راه جدید نیست.

اندیشــهای بدیع که هر آن ممکن اســت دیگران آن را غصب کنند .این
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انگیــزه برخاســته از بیم ســرقت افکار اســت .انگیزه تناز ع بقــا 1نیز انگیزه

کتــاب در ســه فصــل تدویــن شــده اســت :کلیــات ،صــورت پژوهــش و

مؤثری در امر نگارش اســت .در بســیاری از نظامهای دانشگاهی و مرا کز

محتوای پژوهش.

پژوهشــی ،نوشــتن و تولیــد مکتــوب علمــی شــرط اساســی بــرای حفــظ

در بخش اول نویسنده کلیات مباحث را مطرح میکند .مطلب آغازین با

شــغل یا ارتقاء به مراتب باالتر علمی اســت .این انگیزه خود سبب شده
اســت کــه حیات علمی اعضای آموزشــی و پژوهشــی مجامــع و به دنبال
آن حیــات علمــی رشــتهها و حوزههــای علمی آنها وابســته بــه کموکیف
نوشتههایی باشد که تولید و عرضه میکنند.

عنوان ویژگیهای عام پژوهش به یکی از آفاتی که گریبانگیر پژوهشهای
دانشــگاهی کشور است اشاره دارد و آن معضل رونویسی ()copy & Paste
اســت .سپس ســه نوع پژوهش دانشــگاهی (موضوعمحور ،مسئلهمحور
و ترکیبــی) معرفــی میشــود .در انتهای ایــن بخش رویکرد دانشــگاهی در

معرفی کتاب

مطالعــات دینی بررســی میشــود و نکتــه مهمی که در ایــن بخش مطرح

ســعید عدالتنــژاد ،نویســنده راهنمــای نــگارش پژوهــش دانشــگاهی،

شــده این اســت که در پژوهش دانشــگاهی مطالعه و تحقیق درباره دین

متولــد  1341و دارای تحصیــات حــوزوی (ســطح چهــار) و دانشــگاهی
(کارشــناس ارشــد فلســفه و کالم اســامی و دکترای تخصصــی مطالعات

کاری علمــی اســت نــه عملی دینــی .در چنیــن پژوهشهایی قرار نیســت
ً
لزوما به دفاع از باورها و ارزشهای دینی و معنوی ادیان مختلف یا رد آنها

اســامی از دانشــگاه برلین) اســت .وی سابقه پنج ســال عضویت هیئت

پرداخت که در پژوهش دینی انتظار میرود بر آنچه میتوان از پدیده دین

علمــی در دانشــگاه علــوم و تحقیقــات تهــران و هیئــت علمــی بنیــاد

به عنوان یک رویداد درسیر تاریخ اندیشه آموخت تأ کید شود.

دایرةالمعارف اسالمی (دانشنامه جهان اسالم) را در کارنامه خود دارد.

بخــش دوم در بــاب صــورت پژوهــش اســت .صــورت یــا شــکل پژوهــش

مراد از اصطالح «دانشگاهی» ـ در عنوان این اثر ـ در ترجمه «آ کادمیک»،

دانشگاهی ارتباط وثیقی با محتوای آن دارد و به همان اندازه مهم است.

پژوهش معیار و منضبطی اســت که به بســط و پیشــرفت دانش در یک

ا گر مطالب خود را نمیتوانید بهروشــنی بیان کنید ،پیداســت که آنها در

رشــته کمــک دهد؛ خــواه آن تحقیــق در دانشــگاه انجام شــود ،خواه در

ذهن شما هنوز آشفتهاند .نویسنده پس از بیان این جمله از نگارش یک

حوزه های علمیه و خواه در هر مکان دیگری.

پارا گراف (مقاله یک پارا گرافی) شــروع میکند و اســتدالل میکند ،درست

کتــاب حاضــر بــرای عالقمنــدان بــه نــگارش آثــار معیــار (اســتاندارد) در
رشتههای مختلف تهیه شده است ،هر چند مثالها فقط از رشتههای
علوم انســانی و بهویژه مطالعات اســامی اســت .این اثر به دانشــجویان
کمــک میکنــد تــا بــا در نظر گرفتــن معیارهای علمــی ،تحقیقــات خود را
عالمانــه و در عیــن حــال ســادهتر انجــام دهنــد و بــا درنظرگرفتــن همین
معیارهــا آثــار دیگــران را ارزیابــی کننــد .روش معرفیشــده در نوشــتن
پژوهشها در این کتاب یکی از روشهای رایج در دنیاست و به تولید و
گسترش دانش در زمینههای مختلف کمک میکند.

اســت که هیچ مقالهای یک پارا گراف نیســت ،ولی ا گر کسی قادر باشد در
یــک پارا گــراف مطلب خود را دقیق و نظاممند بیــان کند ،برای او نگارش
مقالههایی با چندین پارا گراف یا بیشتر آسان خواهد شد .در ادامه با یک
مثال پیش میرود و ساختار پارا گراف تشریح میشود .جمله اصلی ،انواع
مویدها (اســتدالل ،نقل قول و دادههای آماری) ،ســاختن جمله فرعی و
 . ....حال با این الگو مقاله پنج پارا گرافی و بیشتر از آن نیز به صورت مجزا
با مثال مورد بررسی قرار میگیرد.
شیوه خالصهکردن اثر معیار ،روش تهیه پروپوزال و الگوهای مختلف در

نویســنده در ســخن ابتدایی با خواننده ،انگیزه خود را از نوشــتن چنین
اثــری اینگونــه بیــان میکنــد« :تجربه تحصیلــیام در حــوزه علمیه قم و
بعد در دانشــگاههای داخل و خارج کشــور و درسهایی که از اســتادان
خــود فرا گرفتــهام ،گواه این اســت کــه فقدان آثــاری در قلمــرو راهنمای
نــگارش بــرای دانشــجویان و طــاب تــا چــه انــدازه موجــب ســردرگمی و
اتالف وقت میشود .بیتوجهی به اهمیت روش تحقیق و روش نگارش
معیــار بهویــژه در رشــتههای علوم انســانی و مطالعات اســامی از جمله

نــگارش پژوهــش از مباحث بعدی در بخش دوم هســتند .چهار الگو در
این فصل معرفی شدهاند که عبارتند از:
 .1فرآیندی :ساختار آثاری که برای راهنمایی خوانندگان نوشته میشود.
 .2طبقهبندی :دستهبندی و ساماندهی مطالب.
 .3مقایسه و مقابله :بیان شباهتها و تفاوتهای پدیدهها.
 .4علــت و معلــول :الگــوی مناســب جهت پاســخ به ســؤاالت پژوهش
مسئلهمحور.

علــل رکــورد ایــن علــوم در ســرزمین ماســت و موجــب افزایــش کارهــای

محتوا مهمترین بخش پژوهش دانشــگاهی است .محتوای پژوهش در

تکــراری و اغلب بیحاصل در این قلمروها شــده اســت .تا روش تحقیق

بخش ســوم بررسی میشــود .عقل و منطق ابزار اولیه تحقیقاند ،اما در

و شــیوه ارائه آن به ســامان نباشــد ،طرح نظریههای جدید ،فهم و بیان

رشتههای علوم انسانی و اجتماعی و در رشتههای مطالعات دینی پس

نظریههای قدیم و نقد آنها ممکن نخواهد بود».

از مرحله تبیین و حل مسئله ،این تحلیل ادعاهاست که در تحکیم یک
نظریه نقش بیشتری دارد و حا کی از پختگی محقق است.

 .1بنویس و زنده بمان.
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در بخــش ســوم پــس از مقدمــهای در بــاب اهمیــت و ماهیــت محتوای

انتهــا انواع نگارش ،انواع مقاله مجله ،مقاله دایرةالمعارفی ،ســخنرانی،

پژوهش ،با یک تیتر سؤالی مواجه میشویم :چه بخوانیم؟

بررســی کتــاب ،نگارش گــزارش و  ...بررســی میشــود .چــاپ اول کتاب
ً
در ســال  1378اســت .احتماال به دلیل کمبود منابع نویســنده مطالب

بهتریــن نقطــه شــروع مطالعــه ،مقــاالت دایرةالمعارفــی اســت ،ســپس
ً
مقــاالت منتشرشــده در مجــات معیــار .منظــور از مجــات معیــار لزومــا
مجالت علمی ـ پژوهشی نیست .اینترنت سومین منبع پژوهش معرفی
شده است و کمی نیز در مورد روشهای جستجو و انتخاب کلیدواژهها
صحبت شــده است .ســپس درباره منابع نکات کاربردی از جمله توجه
به تاریخ انتشار ،دسته اول و دوم بودن آن و  ...ارائه شده است.
چگونگی شــروع به نوشــتن ،تمرین نوشــتن ،خواندن نهایی نوشــته نیز
هر چند بسیار کوتاه مورد بحث قرار گرفته ،اما حاوی نکات زیادی برای
خوانندگان است.
ســپس دربــاره اســتنادهی و پرهیــز از ســرقت ادبی مطالبی بیان شــده و
در پایــان در مورد آثار غیرمعیار صحبت شــده اســت .اجتنــاب از نگارش
چنیــن آثاری ،شــناخت این آثار بــرای پرهیز از مطالعه و اســتفاده از این
آثــار در پژوهــش خود و نقد این آثار و  ...دالیل پرداختن به این مطالب
است که چهارده ویژگی برای این آثار برشمرده شده:
التــزام پیشــینی ،تنبلــی فکــری ،تمســک بــه مالحظــات شــخصی،
کاریکاتورســازی ،حذف نشــانیها ،اســتفاده از منابع و شــواهد گزینشــی،
مستندســازیهای غلط ،اســتناد بــه رأی افراد موجه ،ایجــاد حالتهای
دوگانه غلطانداز ،مغالطه تســاوی همبســتگی با علیت ،استناد به تجربه
شخصی و معلومات فردی ،استناد به فهم متعارف و امر بدیهی ،استفاده
از دلیل سکوت و مواجهشدن با امر ممکن به عنوان امر ثابت شده.

نــگارش پژوهش دانشــگاهی همپوشــانی دارد ،اما نکتــه قابل توجه این
اســت کــه عدالتنژاد ابتدا به انــواع و صورت پژوهش پرداخته و ســپس
محتوا را مورد بررســی قرار داده در حالی که مرحوم حری ابتدا به محتوا
پرداخته سپس به صورت و انواع.
 .3مبانی نگارش علمی :کتاب حاضر پس از بررسی اصول نگارش علمی،
ســاختار و ویژگیهــای مقالــه علمــی را مورد بررســی قرار میدهد .ســپس
اصالت متن و اصل امانتداری را گوشزد میکند و مهارتهایی (مطالعه،
زبانــی ،دســتوری ،فنــی ،اطالعیابــی ،مدیریت زمــان ،مدیریــت اطالعات
شــخصی و  )...را بــرای نــگارش توصیــه میکنــد و در نهایــت معیارهایی را
بــرای گزینــش مجله برای ارســال مقالــه و نحوه ارســال مقالــه و چگونگی
برخورد با داوران مطرح میشــود .در فصل پایانی نیز مهارتهای تدوین
پایاننامه به صورت اختصاصی مورد بحث قرار میگیرد.
همانطور که مشاهده شد ،هر کدام از این کتابها از دیدگاهی به نگارش
علمی توجه کردهاند .نگارش علمی یک پروســه طوالنی است که مهارت
و دانــش بســیاری میطلبــد .از انتخاب موضوع ،شــیوههای جســتجوی
مطالب ،نگارش ،اســتفاده از نرمافزار ،اســتنادات ،نــکات اخالقی و  ...هر
کــدام میتواند دســتمایه نگارش یک کتاب شــود .همان گونه که شــاهد
کتابهای کم حجم در موضوعی خاص در سالهای اخیر هستیم.
درســت اســت کــه داشــتن یــک کتــاب و مطالعــه آن بــرای دانشــجویان

آثار پیشین
آثــار بســیاری در ایــران در مــورد چگونگــی روش تحقیــق ،انــواع تحقیــق
و  ...نوشــته شــده اســت کــه در بطن این آثــار چگونگی نــگارش تحقیق
نیز نهفته اســت ،اما شــاید بتوان ســه اثر را با کتاب حاضر بســیار نزدیک
دانست.
 .1راهنمای نگارش پایاننامه :پایاننامه نوعی تحقیق دانشگاهی است
که به جرأت مهمترین نوع تحقیق دانشگاهی نیز محسوب میشود .در
ایــن کتاب اجــزای پایاننامه ،آیین نگارش ،شــیوههای اســتناد و فنون
تایپ و صفحهآرایی با اســتفاده از نرمافزار واژهپرداز 2بررســی شده است.
پس با اندک تأملی میتوان دریافت که کتاب راهنمای نگارش پژوهش
دانشگاهی با این اثر همپوشانی ندارد.
 .2آیین نگارش علمی :در این کتاب مباحث از گزینش موضوع و تدوین
طرح آغاز ،به جســتجو در منابع ،یادداشــتبرداری ،اســتناددهی ،تهیه
پانویس و فهرســت مآخذ ،رســمالخط ،نقطهگذاری و  ...میانجامد و در

و محققــان مبتــدی بســیار ســادهتر اســت ،اما ِصرف انتشــار یــک کتاب
کمحجــم و آوردن عنوانــی حجیم برای آن نمیتواند محقق و پژوهشــگر
تربیت کند .پس بهتر اســت با انجام مطالعات موردی ،آثاری اما عمیق
به جامعه علمی کشور تحویل دهیم.

نکاتی درباره این اثر
کتــاب حاضر کتابی کــم حجم ،بدون اطناب و دارای نثری روان اســت.
اما نکاتی درباره این اثر حائز اهمیت است:
ـ شــیوه نگارش مقاله یک پارا گرافی و گامبهگام پیشرفتن در این شــیوه
نــگارش بــا مثالهــای متعــدد بســیار جالــب اســت و بــه گون ـهای جرأت
نوشتن را به محققان نوپا میدهد.
ـ در صفحــه  110کتــاب این مطلب به چشــم میخورد« :کتابشناس ـیها،
مجــات و دایرةالمعارفهــا در کتابخانهها معموال وجود دارند؛ مشــکل
یافتــن و خوانــدن آنهاســت» .در مورد همین یک جملــه میتوان صدها
جملــه توضیحی نوشــت .علــت و چرایی این جمله نویســنده چیســت.
مشــکل یافتن و خواندن آنهاســت .شاید نویســنده با ابزارهای جدید

. Microsoft Word .2
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مختلف و متنوعی را در کتاب گنجانده است که گاهی با کتاب راهنمای
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معریفامجایل
یافتــن اطالعــات در اینترنــت مثــل اپکها و یا ســایتهایی چــون lib.ir
آشــنا نبوده و شــاید در کتابخانهها با مشــکل دسترســی به منابع مواجه
شــده و صدها شــاید دیگر .به عنوان یک کتابدار بخش اعظم مشــکل را
متوجه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی میدانم.

تازههایناگرشونشر
بدهد ،اما مطالب نه نا گفته مانده و نه به طور کامل بحث شده است.
در پایان میتوان گفت نگارش اینگونه آثار نشان از پویایی علمی کشور
ً
دارد ،به ویژه در زمینه دینی و اسالمی که واقعا با فقر شیوههای تحقیق
و پژوهش مواجه هستیم.

ـ نوعــی خلــط مبحــث در برخــی از بخشهای کتــاب دیده میشــود.برای
مثــال در بخــش دوم یکــی از انــواع مؤیدها نقل قول معرفی شــده اســت.
ایشــان پــس از صحبتهــای زیاد دربــارۀ نقل قــول و ارائه نــکات اخالقی،
وارد مباحــث نرمافــزاری و شــیوه صفحهآرایــی آن میشــود کــه بیارتباط
با موضوع اســت و همبســتگی و انســجام مطالب را تحت شــعاع قرار داده

کتابنامه
پریــرخ ،مهــری و فتاحی ،رحمتاهلل؛ مرور نوشــتارها و پیشــینه پژوهــش :راهنمای
نگارش در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی .تهران :نشر کتابدار.1389 ،

تهــوری ،زهــرا ،راهنمای نگارش پایاننامه :ســاختار ،آیین نگارش ،شــیوه اســتناد،
صفحه آرایی با Word؛ تهران :نشــر کتابدار؛ انجمن کتابداری و اطالعرســانی ایران،
.1391

اســت .در بخــش ســوم این ناهماهنگی بســیار بیشــتر اســت .از هــر دری

شهــای علمــی:
حــری ،عبــاس و اعظــم شــاهبداغی؛ شــیوههای اســتناد در نگار 
رهنمودهای بینالمللی؛ تهران :دانشگاه تهران.1388 ،

تمرین نگارش و . ....

حــری ،عبــاس؛ آییــن نــگارش علمــی؛ تهــران :نهــاد کتابخانههــای عمومی کشــور،
.1388

سخنی هر چند کوتاه به میان آمده است از سرقت ادبی و استناددهی تا
ـ در یــک جملــه میتــوان نقطه قوت کتــاب را در فصل دوم دانســت .دو

خالقی ،نرگس؛ اخالق پژوهش و نگارش؛ تهران :نشر کتابدار.1390 ،

فصل دیگر تکرار مکررات است به صورت بسیار فشرده و خالصه و حرف

دیانی ،محمدحســین؛ شــیوه بیان و تشــریح مسئله در پژوهش؛ مشــهد :کتابخانه
رایانهای :موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز1389 ،.

جدیــدی بــرای خواننــده نــدارد .شــاید بــه خواننده ناآشــنا ســرنخهایی

منصوریان ،یزدان؛ مبانی نگارش علمی؛ تهران :نشر کتابدار.1391 ،

تازههایناگرشونشر

معـریف امجــایل

عباسعلی مردی

تذکره سرو آزاد
میر غالمعلی آزاد بلگرامی؛ تذکره سرو آزاد؛ تصحیح میرهاشم محدث؛ تهران:
سفیر اردهال1393 ،ش.
میرغالمعلــی آزاد بلگرامــی ( 1200 - 1116قمــری) مقدمــات علــوم را در

برخــی از آثــار فارســی وی

زادگاهش بلگرام خواند .در سال 1137ق به حلقۀ صوفیان چشتی درآمد.

چنیناند:

در سال  1151به حجاز رفت و در مکه و مدینه به تحصیل حدیث پرداخت

 .1یــد بیضــا .تذکــرۀ عمومــی

و در  1152بــه دکــن بازگشــت .در  1158بــه اورنگآبــاد رفــت و از نزدیــکان

شــعرای فارســی قدیــم و

نظــام الدولــه شــد و در ســال  1161که نظــام الدوله به فرمانروایی رســید با

جدید (1359تن از شعرا).

او به حیدرآباد رفت .بعد از کشــته شــدن نظام الدوله در خدمت صمصام

 .2خزانۀ عامره .تذکرۀ شعرای

الدوله وزیر بود و پس از قتل وزیر در ســال  ،1171کتاب مآثر االمراء وی را با
درج مقدمه و شرح حال مؤلف منتشر کرد .در  1178به اورنگ برگشت و تا
ن جا به تألیف و نگارش عمر گذراند.
پایان زندگی در هما 

ایران و هند (139تن).
 .3مآثر الکالم تاریخ بلگرام .از مهمترین آثار بلگرامی است که شرح حال
153تن از علمای بلگرام را نوشته است.

او از نامآورتریــن نویســندگان مســلمان و پارســیزبان شــبه قــارۀ هند و از
شــعرای بزرگ سبک هندی است که در ساختن ماده تاریخ استاد بوده
و در ادب ،حدیث ،تاریخ ،تذکره و شعر به زبانهای فارسی ،عربی و اردو
آثار فراوانی به نظم و نثر دارد .مصحح تذکرۀ ســرو آزاد ،جناب اســتاد میر
هاشــم محــدث ،در مقدمــۀ خود  29عنــوان از آنها را شناســانده اســت.

118

 .4شجرۀ طیبه .تاریخ و شرح حال سادات منطقۀ بلگرام.
 .5روضة االولیا .شرح حال نه تن از صوفیان دکن.
 .6ســند الســعادات فی حســن خاتمة الســادات .رسالهای اســت دربارۀ
فضیلت سادات.
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تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

 .7غــزاالن الهنــد .ترجمــۀ فارســی کتــاب ســبحة المرجــان فــی آثــار

کتــاب خود داده اســت .از خوشاقبالیهای اســتاد میرهاشــم محدث،

هندوستان نوشتۀ خودش.

دســتیافتن بــه نســخۀ آخریــن تحریــر آن بــوده اســت( .چگونگــی پیدا

 .8مثنوی طلسم اعظم مثنوی سفر حج خویش.

کردن نسخهها در مقدمه به زیبایی روایت شده است).

 .9مثنوی در صفت مدینه در  76بیت.

مصحــح در پاورقیها نشــان داده اســت که تحریر نهایی چقــدر متفاوت از

 .10تذکرۀ سرو آزاد.

نسخههای قبل است و شاعر همانطور که در مقدمۀ خویش گفته ،در هر

بلگرامی را به خاطر اشعار و قصاید فاخری که در وصف رسول خدا صلی
اهلل علیه وآله سروده« ،حسان الهند» لقب دادهاند.

نظری بر عیبی آ گاه و در رفع آن کوشا بوده ،اما این سلسله تمامی نداشته
است تا «روزی که مصنف تمام شود تصنیف نیز رنگ مصنف گیرد».

چاپهای سرو آزاد

تذکرۀ سرو آزاد
مؤلــف در انگیــزه خــود از نــگارش ایــن کتاب میگویــد که بعــد از نگارش
و انتشــار یــد بیضا ،با نظــری دوبــاره کاســتیهایی در آن میبیند و برای
جبــران آن بــه تألیــف ایــن کتــاب دســت مییــازد .ســپس از چگونگــی
تألیــف و تقســیمبندی کتــاب بــه عربی و اردو ســخن به میان مــیآورد و
مخاطبسنجی خود را نمایان میسازد.
کتــاب وی دارای دو دفتــر بــوده .دفتــر اول مآثــر الکــرام در تاریــخ بلگــرام
شامل دو فصل فقرا و فضال و دفتر دوم سرو آزاد.

 .1چاپ سنگی ،به تصحیح عبداهلل خان و به اهتمام مولوی عبد الحق،
۱۹۱۳م ۱۳۳۱ /ق ۱۲۹۲ /ش.
 .2تحقیق زهره نامدار ،شرکت سهامی انتشار1391 ،ش ،تهران.
 .3تحقیــق میــر هاشــم محــدث ،بنیــاد جــال جــال شــکوهی ،ســفیر
اردهال1393 ،ش ،تهران.

برخی از ویژ گیهای تصحیح میر هاشم محدث
 .1استفاده از دو نسخۀ خطی و یک نسخۀ چاپ سنگی به مشخصات زیر:
الف) نســخۀ شــمارۀ  15277ـ  5فهرستنشــدۀ کتابخانۀ ملی به کتابت

سرو آزاد نیز داری دو فصل است:
فصل اول در ذکر صاحبطبعان فارســی است که به زبان فارسی نوشته
شده و بیشتر کتاب را شامل میشود؛ یعنی در این چاپ  512صفحه.
فصل دوم در ذکر قافیهســنجان هندی اســت که به زبان مختلط اردو و
فارسی نوشته شده که  57صفحه است.

سیدمحمد جاللالدین به  13محرمالحرام 1297ق.
ب) نســخۀ شــمارۀ  1712کتابخانــۀ آی ـتاهلل گلپایگانــی کــه نســخۀ
تحریرشدۀ مؤلف است.
ج) نسخۀ چاپ سنگی به تصحیح عبداهلل خان و به اهتمام مولوی عبد
الحــق در ســال 1331ق ۱۹۱۳ /م کــه در مطبع دخانی رفــاه عام الهور در

مصحح با توجه به اینکه آشنایان به زبان اردو در ایران شاید از انگشتان

 407صفحه چاپ شده است.

دســت هم تجاوز نکنند ،آن قســمت را با همان حرف اردو از روی چاپ

 .2درج مقدم ـهای مفصــل در معرفــی شــاعر ،آثــار وی ،شــیوه نــگارش،

سنگی اسکن کرده است.

برخــی از ویژگیهــای تذکــره ســرو آزاد ،تذکر برخــی از اشــتباهات تاریخی

تذکره سرو آزاد شامل شرح احوال و نمونه اشعار  143شاعر فارسیزبان و

مؤلف و نقل ماده تاریخهای مؤلف بر تألیف کتاب.

هشــت شــاعر هندی اردوزبان و دو امیر شاعرپرور است که در سال 1166

 .3تخریج مصادر مطالب کتاب و نقل نسخه بدلهای مفید در پاورقی.

هجری قمری ،یعنی  270سال پیش نگاشته شده است.

 .4عنــوان گذاریهــای مناســب بیــن کروشــه در مــواردی کــه نیــاز بوده

نویســنده مشــخصات منابع خود را یکجا نیاورده ،بلکــه بهطور پرا کنده
ً
در ضمن احوال شــعرا اســم آنها را یاد کرده اســت .در نقل اشــعار شخصا

است.
 .5درج بخــش دوم کتــاب بهصــورت اردو و فارســی از چــاپ ســنگی تــا

دیوانها را دیده و اشعار مورد پسند خود را گزیده و یا از معاصرین اشعار

تحریف و تصحیفی در اشعار اردو صورت نپذیرد.

آنها را طلبیده و با آوردن اسم و القاب شاعران به ذکر وقایع مهم زندگی

 .6درج نمایــه شــامل فهرســت اعــام ،جایهــا ،کتابهــا ،خاندانهــا،

آنــان مبادرت ورزیــده و برای خیلی از آنان قطعات تاریخ یا مصراع تاریخ
وفات سروده است.

واژ گان و اصطالحات ویژه.
 .7درج کشف االبیات به ترتیب الفبایی بر اساس آغاز بیات.

مؤلــف ضمــن نقــل شــعر شــاعران ،گاه بــهنقــد و گاه بــه دفاع از شــاعری
برخاســته و گاهــی به قضاوت میان دو شــاعر نشســته اســت .این موارد

 .8درج ماده تاریخ چاپ ،سرودۀ دکتر عباس کیمنش (مشکان گیالنی)

میتواند کتاب سرو آزاد را از دیگر تذکرهها متمایز سازد.
مؤلــف کــه تا  34ســال پــس از تألیــف زنده بــوده ،اضافــات و تغییراتی در
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نیره خداداد شهری

معـریف امجــایل

راهنمای تفکر نقادانه:
پرسیدن سوالهای بهجا
براون ،ام .نیل و استوارت ام .کیلی؛ راهنمای تفکر نقادانه :پرسیدن سوالهای بهجا؛
ترجمه کورش کامیاب؛ ویراسته هومن پناهنده؛ تهران :مینوی خرد،
چاپ دوم 305 .صفحه.

مقدمه

تفکــر نقادانــه یــک مبحــث

شــما در مقام شــخصی فکور باید درباره اینکه نســبت به آنچه میبینید

میــان رشــتهای اســت کــه

و میشــنوید چه وا کنشــی نشــان دهید ،دســت بــه انتخــاب بزنید .یک
ً
انتخاب این است که هر نظری را که با آن روبرو میشوید عینا بپذیرید.

در دانشــگاههای مختلــف
جهــان تدریــس میشــود.

چنیــن برخــورد ماشــینواری نتیجــهاش ایــن اســت کــه شــما نظــرات

نویســندههای ایــن کتاب در

دیگران را از آن خود میکنید .در مقابل ،گزینهای هم هست که برخورد

مجمــوع  65ســال تجربــه تدریــس تفکر نقادانــه دارند و ایــن تجربه تأثیر

فعاالنهتــری را میطلبد :اینکه با ســؤالهایی تالش کنید تا درباره قدر و

زیــادی بــر نحــوه تکوین کتــاب حاضر داشــته اســت .این کتــاب همواره

خاص خود برســید .کتاب
ارزش آنچه میشــنوید و میخوانید به نظری
ِ

جــزء کتابهــای پرفــروش بــوده و نخســتین ویرایــش آن در ســال 1981

راهنمــای تفکــر نقادانه برای کســانی نوشــته شــده کــه راه دوم را ترجیح

و یازدهمیــن ویرایــش آن در ســال  2014منتشــر شــده اســت و جــزء آثــار

میدهند.

کالسیک آمریکا به شمار میرود.

در دنیــای متالطــم و پر از چالش امروز که حق و باطل ،درســت و غلط و

معرفی کتاب

حقیقــت و دروغ ســخت به هم آمیختهاند ،داشــتن حس تشــخیص راه

پروفســور ام .نیل براون یک کرهای االصل آمریکاییتبار و اســتاد اقتصاد

راســت از گمراهــی ،رمــز موفقیــت در زندگی اســت .ذهن نقــاد هر چیزی

در دانشــگاه ایالــت ســبز بولینــگ اســت .او دکتــری خــود را از دانشــگاه

را بهراحتــی نمیپذیــرد یا رد نمیکند .داشــتن تفکــر نقادانه به ما کمک

تگزاس دریافت کرده اســت و نویســنده هفت کتاب و بیش از صد مقاله

میکنــد تــا هنــگام تصمیمگیــری ،مســئله را از جوانــب مختلــف خــوب

پژوهشی در مجالت علمی است.

بررســی و نقد کنیم؛ زیرا تفکر نقادانه ،بر پایۀ پرســیدن ،کســب اطالعات

نویســندگان کتــاب خــود را چنیــن معرفی میکننــد« :ما بیــش از هر چیز

و اســتدالل قــرار دارد و از تعصــب و خودرأیی به دور میباشــد .تفکر نقاد
یکی از مهارتهای زندگی است که خود زمینهساز مهارت تصمیمگیری
و حل مسئله است.

1

3

میخواهیــم ایــن کتــاب ،خواندنــی و کمحجــم باقــی بمانــد .در ایــن
ویرایــش هــم ،مثــل ویرایشهــای قبلــی ،ضمن اینکــه چارچــوب اصلی
کتاب را که بناســت راهنمایی ســاده و مختصر درباره تفکر نقادانه باشــد

تفکر نقادانه را میتوان مهارت و هنر رهبریکردن ذهن خود تعریف کرد.

حفــظ کردهایــم ،بــر اهمیــت مهارتهــای اجتماعی کــه زمینهســاز تفکر

تفکــر نقادانه مجموعهای از مهارتها مثل توانایی شــناختن تعصبات،

نقادانه هســتند تأ کید شــده اســت .ا کثر افــراد به خاطر اینکــه نقدکردن

تفــاوت قائلشــدن بیــن اطالعــات مرتبــط و غیرمرتبــط ،مالحظهکــردن

اســتدال لها برایشــان تبعات اجتماعی دارد ،از ایــن کار روی گرداناند،

دیدگاههــای مخالف ،تغییردادن یک حالــت و وضعیت با توجهکردن به

اما وقتی کمکم تأثیر مثبت اینگونه نقد کردنها را بر نحوه تفکر آ گاهانه
ً
خود احســاس میکنند ،غالبا بیمیلی به نقدکردن از سرشــان میافتد.

دالیل و شواهد و  ...را شامل میشود.

2

 .1بختیاری ،زینبسادات؛ «تفکر نقادانه» ،مجله پرسمان ،آبان  ،1388شماره  ،82ص .29
 .2مرادی ،مهناز؛ «تفکر نقادانه ،تصمیمگیری خالقانه»؛ پیوند ،آذر  ،1383شماره  .302ص .36
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کتــاب رشــتهای مرتبط بــه هــم از مهارتهای ســؤالکردن مطرح شــده

ویژگی غربالکردن اطالعات عبارت است از مشارکت دو طرفه ـ گفتگویی

اســت که میتوان از آنها در خیلی جاها اســتفاده کــرد .ما این مهارتها

بین نویسنده و خواننده یا گوینده و شنونده .بهترین تدبیر برای کاوش

را با لحنی خودمانی و غیررسمی با خوانندگان در میان گذاشتهایم».

اطالعات پرسیدن سؤالهای نقادانه است.

کتــاب در ســیوپنج ســالگی خــود یــازده ویرایــش را تجربه کــرده و پایگاه

تفکــر نقادانــه را میتــوان به دو صورت بــه کار برد :تفکــر نقادانه حداقلی

اینترنتــی کتــاب براســاس فصــول کتــاب طر حریــزی شــده و حــاوی

عبــارت اســت از بهکاربــردن تفکر نقادانه برای دفــاع از عقاید فعلی خود.

تمرینهــای کوتــاه و بلنــد ســاده و پیچیــده اســت .در ویرایــش کتــاب

تفکر نقادانه حدا کثری عبارت اســت از بهکاربردن همان مهارتها برای

نظراتــی که خواننــدگان در این پایگاه اینترنتی ثبت کردهاند بســیار موثر

ارزیابی همه ادعاها و عقاید ،به ویژه ادعاها و عقاید خودمان.

بوده است.

در پایان فصل اول یازده ســؤال مطرح میشــود که دوازده فصل بعدی

کتاب تفکر نقادانه از  14فصل تشــکیل شــده اســت .فصــل اول با عنوان
«فایــده پرســیدن ســؤالهای بجــا» کلیاتــی را در مــورد موضــوع کتــاب
مطرح میکند .این بخش مطالب بسیار مهمی دارد .در این فصل پس
از صحبــت مختصــری درباره تفکر نقادانه ،دو روش تفکر و دو روش تفکر
نقادانه بررسی میشود.

در پی پاسخگویی به این سؤاالت هستند.
فصــل دوم ســوال «مســئله چیســت و مدعــا (نتیجــه) کــدام اســت؟» را
که در تفکر نقادانه بســیار اساســی اســت مطرح میکند .مســئله عبارت
است از سؤال یا اختالف نظری که باعث گفتگو یا بحث میشود و عامل
محرک گفتگو اســت .انواع مســائل عبارتند از :مسائل توصیفی و مسائل

عبــارت تفکــر نقادانــه آنطور که مــا آن را به کار خواهیم برد ،بــه موارد زیر

اخالقــی (تجویزی) .مدعای نویســنده یــا گوینده عبارت اســت از پیامی

اشاره دارد:

که او قصد دارد به شــما برســاند .هدف از رســاندن این پیام شکلدادن

 .1آ گاهی از مجموعهای از سؤالهای نقادانه وابسته به هم.

به عقاید یا رفتار شماست .ا گر نتوانید مسئله و مدعا را تشخیص دهید،

 .2توانایــی پرســیدن و پاســخدادن بــه پرســشهای نقادانــه در مواقــع

به نسخه تحریفشده آن نوشتار یا گفتار وا کنش نشان خواهید داد.

مناسب.

در فصل ســوم برای پیدا کردن دو جزء خیلی مهم ســاختار اســتدالل،

 .3میل به استفاده فعاالنه از این سؤالهای نقادانه.

یعنــی مســئله و مدعــا رهنمودهایــی ارائــه میشــود .امــا فصــل ســوم به

در فصــل اول دو روش مختلــف تفکــر معرفــی میشــود .یــک روش فکــر

شــیوههای تشــخیص ســومین عنصــر اساســی اســتدالل ،یعنــی دالیــل

کردن شــبیه وا کنشــی اســت که اســفنج نســبت به آب نشــان میدهد،

اختصــاص دارد .برهــان عبــارت اســت از ترکیــب دو نــوع گــزاره :مدعــا و

یعنــی جذبکــردن .این شــیوه که اســتفاده از آن خیلی متداول اســت،

دالیلی که قرار است مؤید آن باشند .همین همکاری بین دالیل و مدعا

مزیتهــای آشــکاری دارد .اولین مزیت آن این اســت که شــما هر چقدر

اســت که برهان را ایجاد میکند .اولین قدم در راه شناسایی دالیل این

اطالعــات بیشــتری درباره جهان جذب کنید ،بیشــتر قــادر خواهید بود

است که با نگرشی پرسشگرانه با برهان برخورد کنید.

پیچیدگیهــای آن را درک کنیــد .در ضمن این روش بــه فعالیت زیادی
ً
تالش فکری شــدید نیاز ندارد و معموال ســریع و آســان صورت میگیرد.

در فصــل چهــارم واژههــا و عبــارات مبهــم بررســی میشــود .تــا معنــی

بــرای بدلشــدن بــه شــخصی فکــور ،جذبکــردن اطالعــات نقطــه آغــاز
خوبی اســت ،ولی روش اســفنجی عیب بزرگی هــم دارد :این روش هیچ
طریقــهای بــرای تصمیمگیری در مــورد اینکه کدام اطالعــات و نظرات را
قبول و کدام را رد کنیم در اختیار ما قرار نمیدهد .ا گر کسی که مطالعه
میکند همواره به روش اســفنجی اتکا داشــته باشــد ،به آخرین مطلبی
کــه خوانــده اعتقاد پیــدا میکند .این تصور وحشــتنا ک اســت که فردی
ً
یــا جامعــهای از لحــاظ فکری آلت دســت هر آن کســی باشــد کــه تصادفا
ســر راه او ســبز شــده اســت .شــما باید خودتان انتخــاب کنید کــه کدام
مطالــب را جــذب کنید و از کدام چشــم بپوشــید .این انتخاب مســتلزم
این اســت که شــما هنگام مطالعه نگرش ویژهای داشــته باشــید؛ یعنی
نگرشــی پرسشــگرانه .این روش تفکر به مشــارکت فعاالنه نیاز دارد .این
شــیوه مبتنــی بــر تعامــل را روش غربــال اطالعــات مینامیــم .مهمتریــن
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عبارتهای مهم بهکاررفته در برهانی را درک نکنیم ،نمیتوانیم نســبت
بــه آن وا کنــش نشــان دهیم .آخــر اینکه ایــن واژههــا و عبارتهای مهم
ً
را چگونــه تفســیر کنیــم کــه غالبا بر قابــل قبولبودن یا نبودن اســتدالل
اثــر میگــذارد .ابهــام یعنی وجــود چندین معنــی ممکن بــرای واژهای یا
ً
عبارتــی .آ گهیها معمــوال پر از ابهاماند .ســازندگان آ گهیهای تبلیغاتی
ً
عمدا از ابهام استفاده میکنند تا به شما بقبوالنند که کاالهایشان بهتر
از کاالهای رقیب است.
وقتــی عقیــدهای بیان میشــود ،نویســنده یــا گوینده فرضهایــی دارند
کــه به دلیل بدیهیبــودن آنها نیازی به توضیــح نمیبینند ،در حالی که
فرضها در نتیجه گفتار تاثیر بسزایی دارد .پس عقاید بیاننشده همان
فرضها هستند .برای اینکه برهانی را به طور کامل درک کنید ،باید این
فرضها را تشــخیص دهید .فرضهای ارزشی و توصیفی در فصول پنج
و شش بررسی میشوند.
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البته از تضادهای ارزشــی نیز نباید غافل شــد .یکی از دالیل بسیار مهمی

از دانــش در نظــر گرفتــه میشــود و ایــن نــوع از تفکــر برای حل مســئله و

که آدمها را به مدعا یا نتایج متفاوت میرســاند ،وجود تضادهای ارزشــی

تصمیمگیــری در هــر بافتی خواه اجتماعی ،بالینــی ،اخالقی ،مدیریتی و

یا ارزشهای متفاوتی است که از دیدگاههای متفاوت آنها ریشه میگیرد.

سیاسی قابل کاربرد است.

تــا بدیــن جا کار شــما این بود کــه مواد خامی را که نویســنده یــا گوینده

ما آدمها در زندگی روزمره مدام با انواع و اقسام ادعاها مواجه میشویم.
ً
ایــن ادعاهــا معمــوال بــه قصــد شــکلدادن بــه افــکار و اعمال مــا مطرح

درآوریــد .روشهایــی را برای کنارگذاشــتن اجزاء بیربط به این ســاختار

میشــوند؛ یعنــی کســانی کــه ادعاهــا را مطــرح میکننــد میخواهنــد ما

یــاد گرفتهایــد و همچنیــن آموختهایــد کــه چگونــه فرضهــا را یعنــی آن

عقیــدهای را بپذیریــم یا کاری را انجام دهیم ،ولــی ما از کجا باید بدانیم

«چســب نامرئــی» را کــه اجــزاء مرتبــط بــه ایــن ســاختار را کنــار هــم نگه

کــه از میــان این همه ادعا که هــر روز با آنها مواجه میشــویم ،کدام ادعا

مــیدارد ،تشــخیص دهیــد .همــه اینها بــا پرســیدن ســؤالهای نقادانه

را بایــد بپذیریــم و کــدام را رد کنیم؟ تفکر نقادانه ایــن ابزارها را در اختیار

بــرای شــما حاصــل شــده اســت .در فصلهــای بعــدی بیشــتر روی این

مــا قــرار میدهــد .اصطــاح تفکــر نقادانــه بــه مجموع ـهای از نگرشها و

تمرکــز میکنیم که ســاختار یادشــده ،بعــد از اینکه اجزائــش کنار هم قرار

مهارتهای فکری اطالق میشــود که برای ارزیابی و محکزدن ادعاها

گرفت ،چقدر دوام میآورد .به عبارت دیگر ا کنون درباره ارزش یا کیفیت

و اســتدال لها به کار میآیند .در تفکر نقادانه ســعی بر این اســت که هر

استدال لها تصمیم میگیریم.

ادعا یا اســتداللی پیش از پذیرفتهشــدن با استفاده از معیارهای معینی

کیفیت استدال لهای مطرح شده با این سؤاالت سنجیده میشود:

محک زده شود تا بتوان درباره عقالنیبودن یا نبودنش داوری کرد.

فصل هفتم :آیا مغالطهای در کار نیست؟

هدف اصلی کتاب حاضر این اســت که به شــما کمک کند تا بدانید چه

فصل هشتم و نهم :شواهد چقدر محکماند؟ (شهود ،تجربه شخصی،

وقــت و چگونه ســؤالهایی بپرســید که به وســیله آنهــا میتوانید تعیین

بــه شــما میدهــد بگیریــد و آنهــا را به صورت ســاختاری کلــی و معنیدار

گواهــی اشــخاص ،اســتناد بــه مراجــع ،تحقیقــات علمــی ،نمونههــای
موردی ،تمثیلها و )...

کنیــد کــه چــه چیزهایــی را بــاور کنید .این کتــاب هدفش این اســت که
مهارتهایی را به شما آموزش دهد تا بتوانید با توجه به ماهیت مسئله
مطر حشــده و اطالعــات در دســترس ،بــه بهتریــن و معقولتریــن پاســخ

فصل دهم :آیا علتهای بدیلی در کار نیستند؟

خودتان برسید.

فصل یازدهم :آیا آمار عرضهشده فریبدهنده نیست؟
فصل دوازدهم :چه اطالعات مهمی بیان نشده است؟
فصل سیزدهم :چه نتایج معقول دیگری میتوان مطرح کرد؟
همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد بــا ســؤاالت فــوق میتــوان کیفیــت
استدال لهای خود و دیگران را سنجید.
در فصــل چهاردهــم نویســنده مروری بــر مطالب دارد و در ســخن پایانی
ا گر چه بســیار کوتاه ،ولی مباحث مهمی در رابطه با لحن تفکر نقادانه و
تدابیری برای نقادانه اندیشیدن موثرمطرح میشود.

نتیجهگیری
تفکــر انتقــادی یکــی از لغــات مبهــم یــا رمزواژههــای عصــر مــا محســوب
میشود که با وجود ابهامی که در معنای آن وجود دارد ،دیگران را تحت
تأثیر قرار میدهد .جان دیویی به عنوان پدر تفکر انتقادی مدرن در نظر
گرفته میشــود .تفکــر انتقادی ،یعنی شــکا کیت بهنجار .افــراد برخوردار
از تفکــر انتقــادی دارای ویژگیهای پذیرندگی در برابــر ایدههای جدید،
انعطافپذیــری ،تمایــل بــه تغییــر ،نــوآوری ،خالقیــت ،تحلیلیبــودن،
جســارت ،خســتگیناپذیری ،اشــتیاق ،پرانرژیبــودن ،خطرپذیــری،
برخــورداری از معرفــت ،کاردانــی ،مشــاهدهگری و تفکــر هســتند .تفکــر
انتقادی به عنوان یک فرآیند شــناختی اساســی برای رشد و بهرهمندی
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روح هللا شهیدی

منهج األمام البخاری فی التعلیل
من خالل کتابه التاریخ الکبیر
منهج األمام البخاری فی التعلیل من خالل کتابه التاریخ الکبیر؛ احمد عبد هللا
احمد منصور؛ بیروت :دار البشائر اإلسالمیة ،چاپ اوّ ل.1434 ،
ایــن نگاشــته رســالۀ دکترای نویســنده بــه راهنمایــی دکتر امیــن القضاة

این اطالعــات آنچه بــا پژوهش
ّ
مؤلف در پیوند است ،احادیثی

بــه داوری و مناقشــه نشســتهاند .موضوع محوری و وجــه فارق کتاب با

اســت که بخاری ذیل هر شــرح

شــناخت علل الحدیث با تکیه
دیگر همگنانش ،وا کاوی اصول حا کم بر
ِ
ّ
بــر دیدگاههــای بخــاری در التاریــخ الکبیــر اســت .بــه دیگر ســخن مؤلف
یکــی از شــاخههای جزئــی و ّ
تخصصی علــوم حدیث را برگزیــده و آن را در
اندیشههای ستیغ ّ
محدثان ناقد اهل ّ
سنت ،یعنی محمد بن اسماعیل
ِ
بخــاری وا کاویده اســت .بــه نظر می آید که انتخــاب التاریخ الکبیر هم با

حــال مــیآورد و از آوردن آنهــا

در دانشــگاه یرمــوک اســت و پژوهشــیانی چــون دکتر نورالدیــن عتر آن را

عنایت بوده است؛ چه بخاری در این کتاب بهصراحت آرا و اندیشههای
خــود را ظهــور و بــروز داده اســت و بهروشــنی معیارهــا و مال کهــای نقد
ّ
پراهمیت خود،
خویش را روشــن ســاخته اســت ،حال آنکــه در دیگر اثــر

ّ
قاطعیت
الصحیح چنین صراحتی به خرج نداده و از اینرو بهآسانی و با

نمیتوان دیدگاههای بخاری را در آن اصطیاد کرد.
ّ
علــت را در اصطالحــات حدیثــی امــری پنهــان و غامض دانســتهاند که در
ّ
صحت حدیث رخنه ایجاد میکند ،گو اینکه ظاهر حدیث پیش از بررسی
ّ
از این س ّــر درون خبر نمیدهد و ســالم و بیعیب مینماید 1.این علتها
را میتوان در دو دســتۀ ســندی و متنی جای داد و چنانکه خواهیم دید
ساختار اساسی کتاب هم بر همین تقسیمبندی دو گانه است.
نویسنده مطالب خویش را در یک مقدمه و پنج فصل به سامان رسانده
ّ
اســت .در مقدمــه بــا بحثــی دربــارۀ علــت در لغــت و اصطــاح میآغازد و
تعاریــف آن در کتابهــای مصطلــح الحدیــث از معرفــة الحدیــث حا کــم
نیشــابوری(م405هـ) تا دوران معاصر پیش دید نهاده میشود و از خالل
ّ
پــس این از
آن مؤلفههــای حدیــث معلــل یا معلول روشــن میشــود .در ِ
التاریخ الکبیر بخاری ،تاریخ تألیف ،جایگاه کتاب از دیدگاه اندیشوران،
چینــش دادههــا در کتــاب و نــوع اطالعــات عرضهشــده در کتــاب چــون
شناسههای معرفی راویان ،جرح و تعدیل و ...بحث میشود .در میان
 .1بــرای نمونــه ر.ک بــه :علــوم الحدیــث ،ص81ـ84؛ التقر یــب ،ج ،1ص258؛ التقییــد و اإلیضاح،
ص115؛ نزهة النظر ،ص ،82فتح المغیث ،ج ،1ص.227
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اهدافــی چــون اثبــات ســماع
راوی ،بیــان اختــاف در اســم راوی ،اثبات صحابیبــودن راوی را دنبال
ّ
میکندّ ،اما شــاید مهمتر از همۀ این اهداف ،بیان علت احادیث راویان
باشــد که در ّ
مقدمه بهاجمال بدانها پرداخته میشــود و در فصول بعد

دامن میگســترد .تبیین طرق ّ
تحمل بخاری در این احادیث و گزارشــی
از چاپهای مختلف کتاب فرجام ّ
مقدمه است.
ِ
ّ
چنانکــه گفتیم علتهای حدیث خود به علل ســندی و متنی تقســیم
میگــردد .نویســنده بــا ّ
توجــه بــه ایــن دو نکتــه فصــل ّاول و دوم را بــه
ّ
ّ
علتهای سندی و فصل سوم را به علتهای متنی ویژه ساخته است.
عنــوان فصــل ّاول چنین اســت « :مباحث الســماع ّ
(اإلتصــال و عدمه) و
ّ
ّ
شــرط تحققــه و اإلصطالحات الدالــة علی ذلک عند اإلمــام البخاری فی
تاریخه الکبیر» .این فصل با مقدمه ای دربارۀ ّاتصال سند میآغازد و دو
مبحث اصلی هم در دل دارد.
مبحــث نخســت بررســی ّاتصــال یــا عــدم ّاتصــال حدیــث معنعن اســت.
نویســنده اشــاره دارد کــه بــا توجــه بــه نیامدن صیــغ ّ
تحمــل در حدیث
معنعــن احتمــال تدلیــس و انقطــاع سلســلۀ ســند م ـیرود؛ از ای ـنروی
بــرای اطمینــان از ّاتصــال اینگونــه احادیث شــروطی چنــد نهادهاند که
اختالفاتــی را هــم پدید آوردهاند .بــه بخاری و اســتادش علی بن مدینی
نســبت دادهانــد کــه اثبــات ســماع و لقــای راوی و مـ ّ
ـروی عنــه را شــرط
دانســتهاند ،حــال آنکــه دیگــر دانشــیان چون مســلم بن حجــاج امکان
مالقات و سماع را بسنده میپندارند .وی دیدگاههای مختلف را در این
مبحث مطرح میکند .بعد از این شیوۀ بخاری را در اثبات لقاء یا سماع
بیــان میکنــد که به بــاور او بر خالف دیگر ّ
محدثان به «ســمع من فالن»
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یا «ســمع منه فالن» ا کتفا نمیکند ،بلکه بر اســانید تکیه میکند و برای
ّ
جمع آوری اســانید دال بر ســماع روات از یکدگر میکوشد .الفاظ بخاری
ّ
مــروی عنه ،از دیگر مطالب این مبحث
برای نشــاندادن روایت راوی از

تازههایناگرشونشر
چنانکــه کــه گفتــه آمــد دســتۀ دوم از عباراتــی کــه عــدم ثبــوت ســماع را
میرســاند ،عبــارات صریــح در عــدم ســماع اســت؛ ماننــد «لــم یســمع»،

اســت کــه در پنــج بخــش «تصریــح و جــزم به سماع»(ســمع مــن فالن و

«مرســل» و «منقطــع» .احمــد عبد اهلل منصــور ذیل «لم یســمع» تنها به
راویان مرتبط با آن میپردازدّ ،اما در اصطالحات «مرســل» و «منقطع» با

فالن»« ،عنعنه»(روی عنه فالن و« ،)..جمع بین سماع و عنعنه»(سمع

تحقیقی میدانی نشان میدهد که اینها در منظر بخاری در چندین معنا

فالنــا و عــن فــان)( ،جمــع بین ســماع از یــک راوی و رؤیــت راوی دیگر)
ً
ً
(ســمع فالنــا و رأی فالنــا) و «بســنده کــردن بــه «أدرک»» ارائه میشــود.
نویسنده با بررسی میدانی ّ
مفصل به این نتیجه رسیده که تعبیر اخیر را
ً
غالبا بخاری برای نشاندادن عدم سماع به کار میبرد.

به کار رفتهاند که چندان با اصطالحات مشهور و رایج همخوانی ندارند.

ّ
مبحــث دیگــر در فصل نخســت اصطالحــات نقادانۀ بخاری اســت برای
نشــاندادن عــدم ثبوت ســماع .مؤلف اصطالحــات پیشگفتــه را در دو
نفــی علم به ســماع یا
دســته جــای داده اســت :دســتۀ نخســت عبارات ِ

تردید در آن اســت؛ چون «ال یعرف لفالن ســماع»« ،ال نعلم له سماعا»،
«ال یعلم له ســماع»« ،ال یدری له ســماع»« ،لم یتبین لی ســماع فالن»،
«ال أدری فــان ســمع أم ال»« ،لــم یذکــر فالن ســماعا»« ،ال أراه ســمع» و
«فی سماعه نظر» .نکته اساسی دربارۀ اصطالحات این دسته آن است
که نویسنده تنها به ذکر این الفاظ و روایان مرتبط با آن نپرداخته است،
بلکــه در بررســیهای خویــش کوشــیده از مســائل قشــری و ظاهــری در
گذرد و روششناســی بخاری را وجهۀ ّ
همت سازد .مهمترین نتایجی که
او به دست آورده به شرح زیر است:

ّ
بالتفرد
عنوان فصل دوم کتاب چنین اســت« :منهج البخاری فی التعلیل
ّ
و الغرابــة و المخالفــة فی اإلســناد» که به بخشــی دیگر از علتهای ســندی
میپــردازد .بخاری بیشــتر بــا الفاظی چون «ال یتابع علیــه»« ،ال یتابع علی
حدیثــه» و ماننــد آن تفـ ّـرد در حدیــث را نشــان میدهــد .نویســنده مــوارد
ّ
کاربســت تعلیــل بــه تفـ ّـرد و الفــاظ دال بــر آن را در چهار دســته «مجاهیل و
ضعفا»« ،ثقات»« ،ضعفایی که در شرح حال راوی ثقه به تفردات آنان اشاره
شده» و «تعلیل به ّ
تفرد در شرح حال صحابه» نشان میدهد و بهتفصیل
ی مصادیق و نمونههای موجود را به نمایش میگذارد .گفتنی است که
تمام 
ّ
ّ
به باور مؤلف ،تفرد از دیدگاه بخاری جرح در خود راوی نیست.
دیگــر مبحــث در فصــل ّ
دوم مخالفــت و اثــر آن از دیــدگاه بخــاری اســت.
توضیحــات نویســنده نشــان میدهــد کــه منظــور از مخالفــت در اینجا،
همان اضطراب ســندی است؛ یعنی ســند حدیث به گونههای مختلف
و غیرقابلجمع گزارش شود؛ برای نمونه حدیثی هم با سندی مرسل و
هم ســندی متصل گزارش شــود .او مخالفت و اضطراب را در قالبهای

 .1تفاوت میزان کاربرد این الفاظ از سوی بخاری.
 .2یکساننبودن مدلول هر یک از این الفاظ.
ّ
 .3همنشینی این الفاظ با علتهای دیگری چون ضعف ،نکارت ،عدم
متابعه و. ...
 .4در دیگــر کتابهــا بــه بیشــتر راویانی که بخــاری علم به ســماع آنان را
نفــی کــرده پرداخته نشــده اســت .از همینروســت که در فرجــام کتاب
نویسنده سیاههای از آنان ارائه داده است
 .5قرائنــی کــه بخــاری در نفــی ســماع بــر آنان تکیــه کرده اســت عبارتند
از« :مجهولبــودن راوی»« ،تدلیــس یا ارســال»« ،تردید در درک شــیخ از
ســوی راوی»« ،وجود روایتی دیگر که در آن راوی از شــیخ با واسطه نقل
کرده باشد» ،و«دو بودن سرزمینهای راویان هم روزگار از یکدیگر».
 .6قرائنی که نشان میدهد بخاری ثبوت لقا را در حدیث معنعن شرط
میداســته و این ّ
مؤید دیدگاه کســانی اســت که به اشــتراط این مطلب
توسط بخاری تصریح کردهاند.
 .7قرائنی که نشــان میدهد بخاری ّ
حتــی با وجود عدم ثبوت لقا حدیث
ّ
معنعــن را میپذیرفته اســت .البته با وجود ایــن قرائن محقق در نهایت بر
آن میشــود که بخاری در قبول حدیث معاصران ثبوت لقا یا ثبوت ســماع
را شــرط میداند ،گو اینکه با بیمیلی میگوید که بخاری گهگاه و به دلیل
صرف معاصرت راوی و شیخ را بسنده میدانسته است.
وجود قرائن قویِ ،
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«تعارض وصل و ارســال»« ،تعارض وقف و رفع» (حدیث باری از صحابه
نقــل شــود و باری از پیامبر(ص))« ،جانشــینی یک یا چنــد راوی در یک
ســند با یک یا چند راوی در دیگر ســند» و «زیادت راوی در یک ســند و
حــذف آن در ســند دیگر» بررســی و مصادیــق ّ
متعددی بــرای هر صورت
بیان کرده و تالش کرده تا نشان دهد که بخاری در هر تعارض و اختالف
به کدام صورت رجحان میدهد و قرائن او برای این ترجیح چیست.
با این فصل بررسی علل سندی به پایان میرسد و فصل سوم با موضوع
علل متنی و با عنوان «علل المتن من خالل التاریخ الکبیر» آغاز میشود.
این بخش از کتاب خود ســه بحث را شــامل میشــود« :مخالفت رأی و
ـهور ثابت شــده از رسول
باور راوی با روایت خود»« ،مخالفت متن با مشـ ِ

خــدا» و «مخالفــت متن با تاریخ» .در ایــن مبحث مال کهای بخاری در
نقد درونی حدیث را با نمونههای عینی و روشن میتوان دید.
بــا فرجامیافتــن فصل ســوم ،بخشهای اصلی کتاب به پایان میرســد،
ّامــا نویســنده بدانها فصلی چهارمی را با عنــوان «ألفاظ اإلمام البخاری
النقدیــة فــی التعلیل فــی التاریخ الکبیــر» میافزاید و از رهگــذر آن الفاظ
ّ
دال بــر نقدهــای ســندی و محتوایــی را کــه در فصــول پیشــین از اصــول
و ضوابــط آن ســخن گفتــه ،در قالبــی منســجم و در پــی هــم م ـیآورد.
ّ
ّ
تقســیمبندی ایــن واژهــا در ســه بخش«الفــاظ دال بــر علــت در ســند
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ّ
ّ
و متــن»« ،الفــاظ و اصطالحــات مجمــل دال بــر علــت» ( ال أصــل له ،لم
ّ
یثبت ،هو خطأ ،هو وهم ،ال یصلح) و «الفاظ دال بر ترجیح» (المحفوظ،
أولی ،أشهر ،أصوب ،أشبهّ ،
أصح ،هو الصحیح) انجام شده است و افزون

گــذاری التاریــخ الکبیــر بــر علل أبــی حاتم ،علل ترمــذی ،الضعفــاء الکبیر

بر بیان نمونهها ،چرایی کاربرد و معنایی که بخاری اراده کرده ،به شرح

عقیلــی ،الکامــل فــی ضعفــاء الرجــال ابن عــدی و علل دار قطنی ســخن

و تفصیل وا کاوی شده است.

گفته است.

پنجمیــن و آخریــن فصل کتاب با عنوان « التاریــخ الکبیر و أثره فی کتب
العلــل» ،بــه صورتی گــذرا و در عیــن حال دقیــق و مصداقپژوهانــه از اثر

تازههایناگرشونشر
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه تهران

معـریف امجــایل

مهدی فیروزیان

سفینة بولونیا
سفینۀ بولونیا؛ به کوشش ایرج افشار ،محمد افشینوفایی ،شهریار شاهیندژی؛
تهران :سخن 237 ،1393 ،صفحه.
مــدار مــا کــه نامــش جاویــد بــاد ،از
ایــرج افشــار ،فرزانــۀ
فروتــن ایران ِ
ِ
کامکارتریــن بختیــاران روزگاران بــوده اســت .او ایــن بخــت را داشــت که
تکتــک ثانیههــای عمر پربار خود را با عشــق بهســر آرد .عشــقی که هم
بــه او نیــرو میبخشــید و از بــن جان خرســندش میســاخت و هــم برای
فرهنــگ و ادب ســرزمینی بــزرگ چــون ایرانزمیــن بهرههــای بســیار بــه
ارمغان میآورد .عشــقی که برای او در ایران و فرهنگ ایرانی فروفشــرده
میشــد ،امــا در گســترۀ شــگرف خــود جایجــای مرزهــای فرهنگــی و
جغرافیایی را درمینوردید و در زمینههایی گونا گون چون روزنامهنگاری
و مجلهداری ،کتابشناســی ،فهرستنگاری ،نسخهشناسی و تصحیح
متون ،علم رجال،طبیعتگردی و سفرنامهنگاری و ...نمود مییافت.
افشــار همانگونــه کــه در پژوهشهــای ایرانشناســی خــود را در
چهارچوبــی تنــگ بنــدی نمیخواســت ،در پیوندهــا و دوســتیها نیــز
چنیــن بــود .آن بزرگمــرد بیهمتــا کــه هــم در خانــوادهای فرهیختــه و
نامــدار زاده شــد ،و هــم خــود خانوادهای فرهنگــی و بااعتبــار پدید آورد،
چــه در زندگــی شــخصی و چــه در زندگی اجتماعــی با برترینهــای روزگار
خــود از سیدحســن تقــیزاده و منوچهر ســتوده و محمدتقی دانشپژوه
و محمدرضــا شــفیعیکدکنی 1گرفتــه تــا جوانــان برومندی چــون محمد
افشــینوفایی ،شهریار شاهیندژی ،میالد عظیمی و پژمان فیروزبخش
که در ســای ۀ مهر و دانش او بالیدند و امروز از دانشــمندان و ســرمایههای
ایــن ســرزمین بهشــمار میرونــد ،همــدل و همــراه بــود .ا گر ایــن فروتنی
ســتودنی و همراهی با جوانان شایسته نبود ،شاید آن دسته از کارهایی
بخت انجام آنها را از وی ربود ،هرگز به ســرانجامی درخور
که دســت مرگ ِ
 .1گردآورندگان با آوردن دو بیت از دکتر جالل خالقی مطلق در آغاز کتاب ،ســفینة بولونیا را به دکتر
محمدرضا شفیعیکدکنی پیشکش کردهاند.
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نمیرســیدند .ســفینۀ بولونیــا
که چهار ســال پس از درگذشت
ایرج افشــار به چاپ رسیده ،در
شمار همین کارهاست.
آنچــه امــروز در کتــاب ســفینۀ
بولونیــا بــه چــاپ رســیده
ســاختمانی اســت کــه خشــت
نخســت آن را افشــار نهــاده بــود .تصویر دســتنویس این جنگ در ســال
ک بار از روی آن استنساخ کرد .پس
 1367به دست افشار رسید و او خود ی 
از سالها افشار در سال  1387از افشینوفایی و شاهیندژی خواست که
در مقابلــۀ تصویــر نســخه و دس ـتخط وی بــا او همراهی کننــد ،اما چون
گرههــای نا گشــود ۀ بســیاری در متــن بــود ،دنبالۀ کار را به ایشــان ســپرد.
پژوهشها و تالشهای پیگیرانۀ افشــینوفایی و شاهیندژی در درازنای
هفــت ســال که از آغاز کار گذشــته ،به چاپ آراســتۀ این کتــاب انجامیده
است .این دو تن مقدمهای درازدامن که نزدیک نیمی از برگهای کتاب
را در بر گرفته (مقدمه در صفحۀ  93به پایان میرسد و متن سفینه از ص
 97تا  230را ویژ ۀ خود داشته) برای شناساندن نسخه ،سفینه و شاعران
آن نوشتهاند که نمونۀ پژوهشی دانشورانه است.
نویس ایــن ســفینه کــه بــه شــمارۀ  3283در کتابخانــۀ دانشــگاه
دســت ِ

ـیار راهيافته
بولونیا در ایتالیا نگهداری میشــود ،به دلیل لغزشهای بسـ ِ
در آن نمیتوانــد نســخۀ اصــل باشــد و بــه گمان در نیمۀ نخســت ســدۀ

هشــتم و ســه چهــار دهــه پــس از گــردآوری ســفینۀ اصلی نوشــته شــده
اســت .نســخه افتادگیهای بســیاری دارد و در چهلوپنج برگ بازمانده
از آن 25 ،شــعر ( 21قصیــده ،دو مســمط ،یــک ترکیببنــد و یــک قطعه)
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در  1183بیت ،از هشــت شــاعر ســدۀ ششم و آغاز ســدۀ هفتم آمده که یا

ایلدگز (از اتابکان آذربایجان و ســتودگان خاقانی) بوده اســت .تنها منبع

آذربایجانیاند و یا دســتکم زمانی در آذربایجان زیســتهاند و از اینرو به

اشعار این شاعر که بیگمان تا سالهای پایانی سد ۀ هفتم نامی داشته،

گمان این سفینه نیز در آنجا گردآوری شده است.

ســفینۀ بولونیــا اســت .بــر پایــۀ پژوهــش افشــینوفایی و شــاهیندژی،

برخی از این شــاعران که در روزگار خود بلندآوازه بودهاند ،گویی یکســره

چامهای از قطبی با این آغازینه:

در تاریــخ ادبیــات پارســی فرامــوش شــدهاند و هیچ نــام و نشــانی از آنان

ای سلســلۀ مشــک فگنــده بــه قمــر بــر
2
وی قفــل زمـ ّـرد زده بــر درج ُدرر بــر

(جــز در همیــن ســفینه) در دســت نیســت و از برخــی نیــز تنهــا نامــی بــه
جای مانده اســت .اهمیت ســفینۀ بولونیا در شناساندن این شاعران و
بهدستدادن نمونههایی نایاب از شعرشان است .دربارۀ فلکی و کمال
اســماعیل که دیوانشــان در دســترس اســت نیز این ســفینه آبشــخوری
برای ویرایش بخشی از دیوان به شمار میرود.
از آنجــا کــه نســخهای دیگــر از ســفینه در دســترس نیســت و تکنســخۀ
موجود هم بســیار پرغلط است و بخش چشمگیری از سرودههای آمده
در ســفینه نیــز نویافتهانــد ،کار گردآورندگان دشــوار بوده اســت .ســبک
سخنوری برخی از این شاعران ،که آنها را نیز باید از سخنسرایان مکتب
آذربایجانی بدانیم ،با شیوۀ دیگر شاعران آذربایجانی تفاوتهایی دارد.
در برخــی نمونههــا میتــوان گفــت بیتهــا سســت هســتند ،امــا چنین
مینماید که بنیاد زیباییشناســی اینان اندکی دیگرگونه بوده اســت .تا
یافتهشــدن ســرودههایی بیشــتر از شــاعران این روزگار نمیتوان سخنی
اســتوار در سبکشناسی شعر آنان گفت .در بیشتر صفحات کتاب ،یک
یا چند نمونه اصالح لغزشهای کاتب و در برخی ،تصحیحهایی قیاسی
دیــده میشــود کــه درنگــی بــر آنهــا کوشــش و تیزبینــی و سخنشناســی
گردآورنــدگان را آشــکار میســازد .بــا اینهمــه گــره شــماری از بیتهــا
همچنان نا گشوده مانده است.
در اینجا از شــاعران ســفینه ،به ســامانی که شعرشــان در سفینه آمده،
یاد میکنیم:
 .1فلکــی شــروانی کــه دو قصیدۀ او در ســفینه آمــده ،هــم روزگار خاقانی
شــروانی اســت و مانند او منوچهر بن فریدون شروانشــاه (که خاقانی او را
خاقان ا کبر نامیده) ستوده است.
 .2عمادی غزنوی که پنج بیت نخست قصیدهای از وی در سفینه آمده
و دنبالۀ آن از نسخه افتاده است ،در روزگار خود ،سدۀ ششم و دستکم

یــک ســده پــس از آن آوازهای داشــته اســت؛ چنانکــه در کلیلــه و دمنــۀ
نصراهلل منشــی ،تاریخ جهانگشــای جوینی ،المعجم شــمس قیس و...
بیتهایی از او آمده و شــاعرانی چــون انوری ،ادیب صابر ترمذی ،کمال
اســماعیل و اثیرالدیــن اخســیکتی در شــعر خــود از وی یــاد کردهانــد .او
عمادالدوله فرامرز شاه مازندران و طغرل دوم سلجوقی را ستوده است.
گفتنی است که کنیۀ وی ،ابومحمد ،تنها در سفینۀ بولونیا آمده است.
 .3کمالالدیــن قطبــی مــروی متخلــص بــه قطبــی و نیــز کمال کــه پنج
قصیــدۀ وی در جنــگ گنجیــده ،از ســتایندگان قزلارســان عثمــان بن
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آمدهاست.
 .4شــمسالدین اقطــع بیلقانــی کــه چهــار بیــت از میانــۀ قصیــدۀ او در
بخشهای کنونی ســفینه به جای مانده ،از سخنســرایان گمنام سدۀ
ششــم اســت که پیش ـ ۀ قضا داشــته و دیوانی از وی در دست نیست .در
نزهةالمجالس ســه رباعی به نام او آمده اســت .از شعری که مجیرالدین
بیلقانــی در هجــو وی گفتــه میتــوان دانســت کــه اقطــع (بریدهدســت)
خوانده شدنش برای آن است که دست راست نداشته است.
 .5شمس سجاسی شاعر و منشی نیمۀ دوم سدۀ ششم و نیمۀ نخست
ســدۀ هفتــم اســت که یــک قصیــدۀ چهــل بیتــی از وی در ســفینه آمده
است .از اشعار وی که به گفتۀ اوحدی بلیانی در عرفات العاشقین بسیار
بــوده ،جــز اندکی به دســت ما نرســیده ،اما منشــآت شــمس سجاســی،
دربردارندۀ هجده نامه و دستنویســی از حکم ة االشــراق ســهروردی به
خــط او بر جای مانده اســت .شــمس همچنین گردآورنــدۀ دیوان ظهیر

فاریابــی بــوده اســت .نــگارش کتابــی در اخالق با نــام فرائد الســلوک فی
فضائل الملوک (که تنها در یک دستنویس با نام نویسنده ،اسحاق بن
ابراهیم السجاســی ثبت شــده) را نیز به وی بازخواندهاند .افشینوفایی
و شــاهیندژی بــر پایــۀ آنکه دو بیت از قصیــدۀ وی در ســفینۀ بولونیا در
آن کتاب نیز آمده و چند دلیل دیگر این انتساب را پذیرفتنی میدانند،
امــا برآننــد که ا گر چنین باشــد باید بپذیریم که نام وی اســحاق اســت و
محمــد کــه در عنوان یکی از نامههای شــمس سجاســی آمده نادرســت
بوده است.
 .6شــهابالدین اطلســی از شــاعران آذربایجان یا ّاران و شروان در سدۀ
ششــم اســت که مســمطی چهلودو بیتــی از وی در این ســفینه آمده و
گویــا او همــان «اطلســی» اســت کــه در نزهةالمجالس یک رباعــی به نام
وی آمده است.
 .7فخرالدین عمر رازی نامدار به ســیفی ،از سخنوران سدۀ ششم است
که ســرودههایش با اشعار امام فخر رازی درآمیخته و گمان گردآورندگان
ـیفی یادشده در نزهةالمجالس باشد
این اســت که او میتواند همان سـ ِ
که محمدامین ریاحی او را ســیفی نیشــابوری دانسته است .مسمطی از

 .2سفینۀ بولونیا ،ص .119
 .3دیوان عثمان مختاری؛ به اهتمام جاللالدین همایی؛ تهران :علمی و فرهنگی .1382 ،ص .211
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تازههایناگرشونشر
کنونی چاپشده در کتاب
وی در سفینه آمده که هر لخت آن در شکل
ِ

دربردارندۀ دو مصر ع است .از اینرو آن را بر وزن «مستفعلن مستفعلن»
میدانیم که هر بند آن دارای هشت مصر ع و رشتۀ آن مصرعی با هجای
َ
قافیۀ «اب» است و روی هم رفته هفتادوشش بیت و یک مصر ع دارد.

 .8کمالالدیــن اســماعیل اصفهانــی فرزنــد جمالالدیــن عبدالــرزاق از
سخنســرایان بلندآوازۀ پارســیگوی است .شــصتودو درصد ابیاتی که
در بخــش برجایمانــده از ســفینۀ بولونیــا به دســت ما رســیده ،ســرودۀ
کمال است ( 742بیت از اوست و  441بیت از هفت شاعر دیگر) .در این
ســفینه یــک ترکیببند صدویــازده بیتی ،یک قطعۀ بیستوســه بیتی و
یازده قصیده از او آمده است.

معریفامجایل
در پایان شایســته اســت انتشــارات ســخن را برای پشــتیبانی از گنجینۀ
ســفینههای کهن پارسی و چاپ مجموعهای از این سفینهها بستاییم.
بررســی جنگهــای ادبــی یکــی از زمینههــای گســترد ۀ پژوهشــی ادب
پارســی اســت که در شــاخههایی چون نقد ادبی ،سبکشناســی ،انواع
ادبی و تاریخ ادبیات یا در تصحیح دیوانها و نیز شناخت گفتمانهای
چیــرۀ ادبــی و فرهنگــی در زمانها و مکانهای گونا گون ســودمند تواند
بــود ،امــا تــا کنــون چنانکه بایــد بــه آن پرداخته نشــده اســت .گاه تنها
آبشخور ما برای شناخت شماری از شاعران یا شعرشان همین جنگها
هســتند کــه ســفین ۀ بولونیا نیز از این دســت اســت .امیدواریــم در آینده
بــه همین شــیوۀ دانشــورانه بیشــتر بــه سفینهشناســی و ســفینهپژوهی
پرداخته شود.

تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

مرتضی غالمی

اندیشه ماندگار
اندیشه ماندگار :مجموعه مقاالت درباره اندیشه و آثار عالمه محمدمهدی آصفی؛
گروهی از مولفان؛ چ  ، 1قم :بوستان کتاب.1393 ،
محمدمهــدی آصفــی بروجــردی نجفــی از روحانیــون و مردانی اســت که

بــه دلیل تحصیل در دانشــگاه،

همــۀ عمر خویش را بر ســر دین و خدمت به دینداران گذاشــتند .مردانی

بــا روشهای گونا گــون و جدید

که در راه خدا ســر از پا نشــناختند و آنچه در توان و توفیق داشــتند ،به کار

تدریــس و تحقیــق بهخوبــی

گرفتنــد تا امت اســام روزهــای بهتری را تجربه کند و لحظههای شــادتر و

آشناســت و نیــز بــرای نشــر

یتــری داشــته باشــند .او یکی از بهتریــن سرمشــقها و الگوها برای
معنو 

اندیشــههای خــود ،اهمیــت

روحانیــون ،مبلغــان و نســل مســلمان معاصر اســت .تربیــت خانوادگی و
بیش از شــصت ســال ّ
جــد و جهد علمی و عمــری مجاهدت و تزکیــه ،از او

بیماننــد رســانهها را نیــک
میشناسد.

شخصیتی جامع ،مؤثر و صاحب سبک و روش ساخته است .تبلیغ دین

بــرای قدردانــی از زحمــات علمــی و عملــی ایــن عالــم مجاهد و نســتوه،

در دهکده جهانی کسانی چون او را میطلبد که جهان را بشناسند و درد

کنگــرهای بــا عنــوان «کنگــره اســوه زهــد ،جهــاد و اجتهــاد» بــا موضــوع

انسان معاصر را بدانند و از هیچ جانفشانی و کوشش دریغ نکنند.

بررســی شخصیت ،اندیشه و آثار عالمه محمدمهدی آصفی توسط دفتر

ارتقــای ســطح اجتهــاد در فــروع مبتالبه ،کوشــش برای اصــاح و بهبود

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد .دبیرخانه این کنگره در این

روشهای علمی و اجتهادی در حوزههای علمیه قم و نجف ،مجاهدت

مــدت اقــدام بــه جم ـعآوری و تصحیح کتابهای ایشــان نمــود که بالغ

در حمایــت بیدریــغ از هدایــت جنبــش اســامی مــردم عراق ،همــراه با

بــر ســی جلــد از کتابهــا و مقاالت ایشــان تصحیــح و به چاپ رســید .از

نهضــت انقالب اســامی ایــران و معرفی آن به عربزبانان در کشــورهای

مهمترین این کتابها میتوان از فی رحاب القرآن و فی رحاب عاشوراء
نــام برد .همچنین بــرای این کنگره از محققین و اندیشــمندان حوزوی
درخواســت شــد تــا مقــاالت خــود را دربــارۀ اندیشــه و آثــار عالمــه آصفی
ارائه کنند که ســی مقاله از مجموع مقاالت ارائه شــده در کتاب اندیشه
ماندگار به چاپ رسید .در این گفتار معرفی مختصری از این مجموعه و
چکیدۀ چند مقاله آورده میشود.

اســامی ،برخورداری از اندیشــه جهانی و همت بلند و نیز نفســی زکیه و
مطمئن شماری از امتیازها و ویژگیهای آیتاهلل آصفی است.
آیتاهلل آصفی در فقه ،اصول ،تفســیر ،فلســفه و تاریخ اســام تخصص و
آ گاهیهــای فراوان دارد .بیش از ده ســال خارج فقــه و اصول را تدریس
کــرده و بخشــی از اجتهادات خویــش را در قالب تألیف ارائه کرده اســت.
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معریفامجایل

تازههایناگرشونشر

مقــاالت ایــن کتــاب در شــش فصــل و بدیــن ترتیــب ســامان
مجموعــۀ
ِ

دربردارنــدۀ ده مقالــه اســت و در آنهــا اندیش ـههای اخالقــی و عرفانــی

یافتهاست:

آیتاهلل آصفی بررسی و تبیین شده است.

فصل اول :اندیشههای قرآنی.

بررسی «زهد» در جایگاه یکی از مفاهیم اخالقی از دیدگاه آیتاهلل آصفی،

فصل دوم :اندیشههای فقهی و اصولی.

نشــانگر توجه عمیق ایشــان به اخالق نقلی و اســتفاده از آیات و روایات

فصل سوم :تاریخنگری و تاریخنگاری.

و تبییــن عمیــق آنهاســت .از ویژگیهــای تحلیــل ایشــان بیــان مفاهیــم
اخالقی همراه با نظام و هندسۀ تحلیلی آن است .بررسی موردی کتاب

فصل چهارم :معرفتشناسی و اندیشههای کالمی.

الهــوی فــی حدیــث اهلبیــت و تمرکــز بر مســئلۀ زهــد در جایــگاه یکی از

فصل پنجم :اندیشههای اخالقی و عرفانی.

مفاهیــم مهــم اخالقی ،میتواند گویای این مطلب باشــد .در این فصل

فصل ششم :اندیشههای اجتماعی و سیاسی.

در مقالــهای بــا عنــوان «تبییــن نظاممنــد زهــد در بســتر اخــاق نقلــی از

آیــتاهلل آصفــی توجــه بســیاری بــه معــارف قرآنــی دارد کــه مجموعۀ فی
رحاب القرآن شــمهای از اهتمام او به قرآن است .در فصل اول مقالهای
با عنوان «نظام منهجی اســتنطاق قرآن» آمده اســت که نویســنده پس
از بیان ســه نظریۀ افراط ،تفریط و میانه دربارۀ نیاز قرآن کریم به تفســیر،
دیدگاههــای آیــتاهلل آصفــی دربارۀ هر یک از مناهج تفســیری را بررســی
کرده است .همچنین در این مقاله ثابت شده که ایشان افزون بر اعتقاد
بــه مناهــج گونا گون تفســیری ،بهکارگیری آنهــا را در فراینــد علمی معتبر
میداند .در پایان مقاله نیز نمونهای تفســیری از مجموعه فعالیتهای
تفســیری ایشــان کــه در آن برای اســتخراج نظریــه خود ،از همــۀ مناهج
تفسیری به طور نظاممند استفاده کرده ،ارائه شده است.
در فصــل دوم مقالــهای با عنوان «تفاوت اصولیها با اخباریها با تأ کید

دیدگاه آیتاهلل آصفی» به تبیین این مسئله پرداخته شده است.
فصــل پایانــی کتــاب دربردارنــدۀ شــش مقالــه اســت کــه بــه بررســی
اندیشــههای اجتماعــی و سیاســی آی ـتاهلل آصفی اختصــاص دارد .یکی
از مقــاالت ایــن فصل «اعتــراض مدنی از دیــدگاه ایتاهلل آصفی» اســت.
در این مقاله گفته شــده اســت :آی ـتاهلل آصفی در نوشــتار مختصری به
ابعــاد اعتــراض مدنی یا نافرمانــی مدنی میپردازد و از منظــر فقهی از آن
دفاع میکند .در این مقاله پس از بهدس ـتدادن چش ـماندازی تاریخی
به این مســئله ،دیدگاه ایشــان بیان شــده و ابعاد آن برجســته میشود.
نگارنده در این مقاله میکوشــد با بیان سرشــت دولتهای عربی و بیان
آموزههــای دینــی ،نگاه عالمه آصفی را در بحــث اعتراض مدنی بازگوید و
ابعاد آن را بررسی نماید.

بر قرائت آیتاهلل آصفی» ارائه شده است .در این مقاله نویسنده با توجه
بــه مقدمــهای کــه آیتاهلل آصفــی بــا عنــوان «دور الوحیــد البهبهانی فی
تجدید علم االصول» بر کتاب الفوائد الحائریه نوشــتهاند و در این کتاب
به طور گذرا مهمترین تفاوتها میان این دو رویکرد اســتنباطی را بیان
کرده اســت ،بــه توضیح و تبیین ایــن تفاوتها به طور مســتند پرداخته
اســت و ا گــر در موردی به توضیح بیشــتر یــا اصالح جزئی یــا تکمیلی نیاز
بود بدان افزوده است .از جمله تفاوتهای میان اخباریها و اصولیها
کــه در ایــن مقالــه بــدان پرداخته شــده عبارت اســت از :حجیــت یا عدم
حجیــت ظواهــر قــرآن و ســنت بدون تفســیر اهلبیــت ،حجیــت یا عدم
حجیت عقل در فقه و اصول و . ...
یکــی دیگــر از مقاالت این مجموعه که در فصل ســوم آمده اســت ،مقاله
«روش تاریخنگاری آیتاهلل آصفی» در کتاب فی رحاب عاشــوراء اســت.
کوشــش این مقاله بر این بوده تا کتاب فی رحاب عاشــوراء بررســی شده
و به صورت روشــمند دربارۀ محتوا ،منابع و اســناد آن بحث و بررســی و
ً
احیانا نقاط قوت و ضعف آن مشــخص شود .این تحقیق کمک میکند
تــا بــه ســبک تاریخنــگاری و رویکــرد آیــتاهلل آصفی بــه تاریخ پــی برده و
آسیبها و نقاط قوت کار ایشان را دریابیم.
فصــل پنجم بیشــترین مقــاالت مجموعــه را به خود اختصــاص داده که
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