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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

تــا  ايلخانــان  ســقوط حکومــت 
پايان حکومت تيموريان«(

کتاب مسائل  نويســنده در اين 
مربــوط بــه حج از زمان ســقوط 
پايــان  تــا  ايلخانــی  حکومــت 

کرده اســت. او با بررســی چگونگی برگزاری حج و  دوره تيموری را بررســی 
کرده به اين پرســش ها پاســخ  مســائل مربوط به آن در اين دوره، ســعی 
بدهــد: الــف( عملکــرد حکومت هــای قــرن هشــتم هجــری و تيموريــان 
در زمينــه حــج چگونــه بوده اســت؟ ب( اهتمام بــه حج تا چــه اندازه در 
کســب منافــع اقتصــادی و اجتماعــی حکومت ها  مشــروعيت سياســی و 
مؤثــر بــوده اســت؟ ج( مناســبات حکومت های مســتقر در ايران با ســاير 
حکومت ها، همچون مماليکی، چه تأثيری بر مسئله حج داشته است؟ 
د( تشکيالت و امور اجرايی حج چگونه بوده است؟ ه( چه موانعی در امر 

برگزاری فريضه حج وجود داشته است. 

گرچه هدف اين  کليات و شــش فصل اســت. ا کتاب شــامل مقدمه،  اين 
کتــاب، بررســی وضعيــت حــج در دوره پــس از ســقوط ايلخانــان در تاريــخ 
ايــران اســت، امــا بــرای آشــنايی مخاطبــان با ســابقه موضــوع و نيــز برای 
نشــان دادن اهميت حج در تاريخ اســالم و ايران پس از اســالم تا ســقوط 
گذشــته« آمده اســت. در فصل  ايلخانان، فصل يکم، با عنوان »نگاهی به 
دوم بــه مســئله حــج و سياســت در ايــران از ســقوط ايلخانيــان تــا پايــان 
حکومــت تيموريــان پرداختــه شــده اســت. در ايــن فصــل پــس از معرفی 
مهم تريــن حکومت هــای ايــران در ايــن دوره، از اهميــت حــج و منافــع 
گفته  سياســی، اقتصادی و اجتماعی آن نيز برای اين حکومت ها ســخن 
شــده اســت. در فصل ســوم درباره تــدارک مقدماتی چون امنيــت راه ها و 
کاروان، محمــل و جامه  نظــارت بــر امــور مربوطه به حــج همچون ارســال 

تــا پیــش از انقراض خالفــت عباســی، اداره حرميــن، در اختيار دســتگاه 
کمان ايران نيز در تعامل دوستانه با خلفا امکان حضور  خالفت بود و حا
در ايــن صحنــه را می يافتنــد، امــا بــا هجوم مغــوالن به ايــران و براندازی 
در  مســلمان  پادشــاهان  محوريت يافتــن  و  بغــداد  در  عباســی  خالفــت 
صحنه سياســی جهان اســالم، نوعی رقابت آشکار و پنهان در اين زمينه 
درگرفــت. در ايــن ميان، مماليک مصر و شــام به دليل دراختيارداشــتن 
که در تقابل  بازماندگان خلفای عباســی و نيز برخورداری از اقتدار بیشتر 

با مغوالن و صليبيان جلوه يافته بود، عماًل حاميان حرمين شدند.

ايلخانــان ايــران پــس از رســمی کردن ديــن اســالم در دهه هــای پايانــی 
کوشــيدند وارد عرصــه رقابــت بــرای حضــور در حجاز  حکومــت خويــش، 
و امــور حــج شــوند. آنــان بــا بهره گيــری از تأثيــرات سياســی و اجتماعــی 
فريضه حج توانســتند افزون بر نشــان دادن مســلمانی خود، خاطره تلخ 
حمله مغول و قرارگرفتن آنها در برابر جهان اســالم را از ذهن مســلمانان 
که برای مغوالن بســيار اهميت داشــت، از همين راه  بزدايند و تجارت را 
که جلوی  رونق بخشــند. آنان همچنين توانســتند در مقابــل مملوکانی 
گرفته بودند و بر آنها برتری نظامی داشــتند، از اين  پیشــروی مغــوالن را 
کاروان هــای زيادی  کنند. بــه همين دليل هر ســال  طريــق عــرض اندام 
را بــه مکــه اعزام می کردند و بــه همين روی در امر حــج و حاجيان تالش 

ويژه ای در دوره ايلخانان شد.

در دوره فترت پس از سقوط حکومت ايلخانی، به علت آشوب های زمان 
و آشــفتگی اوضــاع و بــه مــوازات ديگر امــور اجتماعی، به برگــزاری فريضه 
کم توجهی شــد و حکومت های جديد نتوانســتند در اين زمينه  حج نيز 
کرد و تيموريان  کنند. با ظهور تيموريان اين روند تغيیر  چندان فعاليت 
مدعی خالفت و خواســتار رياســت حج بودند. به همين سبب اقدامات 
کتــاب »حج از  بســياری در ايــن زمينــه انجــام دادند. )برگرفتــه از مقدمه 

حج؛ از سقوط حکومت ايلخانان تا 
يان پايان حکومت تيمور

حج؛ از سقوط حکومت ايلخانان تا پايان حکومت تيموريان؛ مهناز موسوی مقدم 
تربتی؛ تهران: نشر مشعر، چاپ اول، تابستان 1393، 240صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
اباذر نصر اصفهانی
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و نيز تنها ســفرنامه حج موجود از دوره تيموريان اســت آورده است. فصل 
که  کاروان های حج آن دوران اســت. در فصل ششــم  پنجم درباره راه ها و 
فصل پايانی اســت، جلوه های حج در فرهنگ، هنر و ادبیات دوره مذکور 
بررســی شــده است. در اين فصل درباره مراسم و آيین ها حج و نمودهای 

آن در فرهنگ و هنر ايران مطالب بیان شده است.

گفتنی است اين کتاب در تابستان ۱۳۹۳ توسط نشر مشعر در۲۴۰صفحه 
و در قطع وزيری چاپ و منتشر شده است.

کعبه و اعطای نذورات و اوقاف به مکه ســخن به ميان آمده اســت. فصل 
چهــارم به بررســی موضوع حــج و تحوالت مذهبی در قرون هشــتم و نهم 
هجــری اختصــاص يافته اســت. با توجه بــه اينکه دوره فتــرت، بین مرگ 
ابوســعيد ايلخانــی تــا پايان حکومــت تيموريــان، از نظر تحــوالت مذهبی 
در ايــران بســيار حائز اهميت اســت، در اين فصل به بیــان اين تحوالت و 
ديدگاه های جريان های مذهبی درباره حج پرداخته شده است. در پايان 
که نمونه ای از سفر حج عارفان و صوفيان  اين فصل سفر حج »جامی« را 

جامعه شناسی حج
جامعه شناسی حج؛ صدرالدین حیدری؛ تهران: جامعه شناسان، چاپ اول: 

1393، 336 صفحه، رقعی.
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تازه های ناگرش و نشر
اباذر نصر اصفهانی

که در طول قرن های متمادی  گردهمايی انسانی است  »حج« بزرگترين 
کنار  توانســته است ساالنه ميليون ها مسلمان را از نقاط مختلف جهان 
که از فرهنگ ها، مليت ها و  هم جمع نمايد و توانســته اســت همه آنها را 
سنت های مختلف آمده اند، به سوی انجام آدابی مشخص و هماهنگ 
هدايت کند. اين فرآيند اجتماعی مهم و منحصربه فرد، از زوايای مختلف 
قابل بررسی و مطالعه است. از سويی يک فريضه دينی است و می توان 
کرد و به بايدهــا و نبايدهای آن  از دريچــه فقــه و اصول دينــی به آن نگاه 
بــه عنــوان يــک تکليــف اعتقادی توجــه نمــود؛ چنانچه بســياری چنين 
کتاب  ها و نوشــته های بســياری در بــاب چگونگی وجوب  انگاشــته اند و 
کيفيت عمل به مناسک آن به قلم تحرير درآورده اند. از سوی ديگر  آن و 
در حج به نوعی خاص از احساسات مذهبی و نيز رابطه انسان به عنوان 
که اين رابطه آن را از يک مقوله  برترين مخلوق با تنها خالق برمی خوريم 
مناســکی و آدابــی خشــک جدا می کند. عشــق و عالقه مخلــوق به خالق 
در باالتريــن ســطح هويدا می شــود و اين امر زمينه ای می گــردد تا از ديد 
که به حج تنها از زاويه  کتاب بر آن است  عرفان به حج نگاه شود، اما اين 
کند. به همين دليل نام »جامعه شناسی حج«  علم جامعه شناسی نگاه 
که اين ســطور بخشــی از يک  بــر آن نهاده شــد تــا به صراحت بیان شــود 
که امــکان تغيیر و  تخيــل جامعه شــناختی از حــج در زمانی معين اســت 
تحول آن مانند همه تصورات ذهنی و تراوشات فکری ديگر وجود دارد. 

کتاب »جامعه شناسی حج«( )قسمتی از مقدمه 

به دليل اهميت و ماهيت اجتماعی »حج«، معمواًل از جنبه های مختلف 
به آن نگريسته شده است. بررسی آثار موجود دربارۀ »حج« بیانگر آن است 

کــه برداشــت های متفاوتی از 
گردهمايــی بــزرگ  ابعــاد ايــن 
ديــدگاه  از  امــا  اســت،  شــده 
کمتــر بــه آن  جامعه شناســی 
در  اســت.  شــده  پرداختــه 
از  اســتفاده  بــا  کــه  صورتــی 
کيفی علم  کمــی و  روش های 

جامعه شناســی، می تــوان تأثيرات ايــن آيین بزرگ را بــر فرآيندهايی چون 
کرد.  اشتغال، توليد و مصرف، هنر، نشر و...ارزيابی 

کتاب جامعه شناســی حج، بررســی جامعه شناسانه  هدف نويســنده در 
که  ح مفاهيمی اســت  کمــی نيســت، بلکــه هــدف وی طــر حــج بــا روش 
کليــدی دارد.  ح اســت و هم در زندگی انســانی نقشــی  هــم در حــج مطــر
مســلمانان در حــج به تعامل بــا يکديگر می پردازند و اين تعامل شــرايط 
گر  به خوبی  که ا خــاص در روابــط اجتماعی آنها ايجاد می کند. شــرايطی 

گردد. تحقق يابد، می تواند ملکه رفتار در زندگی اجتماعی روزمره 

کنــش متقابــل انســان در »حج« بررســی و  کنــش و نظــام  کتــاب  در ايــن 
کتــاب بــه نقــش عامليــت حج گــزار در  تحليــل شــده اســت و در سرتاســر 
کنش بــر زندگی انســان ها و روابط متقابل  کنش و وا چگونگــی تأثيــر اين 
آنهــا چــه در موســم حــج و چــه در طول زندگــی پس از آن اشــاره داشــته 
کوشــيده اســت در تبيین اجتماعی از »حج« به اصول  اســت. نويســنده 
کند و در مســير شــناخت و تشــريح اين آيین  مهم جامعه شناســی تکيه 
اجتماعــی، خــود را ملــزم به توجه به جســتارهای اصلی جامعه شناســی 
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حج توأم با بهره گيری از اسلوب تحليل ديالکتيکی باشد. بر همين اساس 
نويسنده بهترين روش بررسی و مطالعه حج را ديالکتيک دانسته است 
که در اين ســنت مذهبی، منشــوری  و دليل اين انتخاب را اين دانســته 
کات،  از تفاوت ها، تضادها، تقابل ها و در عين حال منظومه ای از اشــترا

هماهنگی ها، وحدت ها و انسجام ها ديده می شود.

کتاب شــامل يک بخش اصلی و دو ضميمه اســت. در بخش اصلی  اين 
بــا عنــوان »جامعه شناســی حــج«، بــه ابعــاد اجتماعی حج و برداشــت و 
پنداشــتی جامعه شــناختی از »حج« اشاره می شــود. اين بخش از شش 
فصل )به تعبير نويســنده شــش پاره( تشــکيل شــده اســت. عناوين اين 
شــش فصــل عبارتنــد از: آيا می تــوان با ديد جامعه شناســی بــه حج نگاه 
کردار اجتماعی او در آيین  کرد؟؛ جامعه شناســی و حج؛ مفهوم انســان و 
کاربردی، اجتماعی در حج؛ تقابل آيین حج  حــج؛ پويايی حج؛ مفاهيم 

و انديشه بزرگان جامعه شناسی دينی. 

کتاب هستند، »دل نوشته« نويسنده هستند.  که در انتهای  دو ضميمه 
بــا عنــوان »حــج يعنــی از خودباختگــی تــا خوديافتگــی«  ضميمــه اول 
که نويســنده به مناســبت سفر حج همســرش در سال  نوشــته ای اســت 
۱۳87 بــرای او نوشــته اســت و دومين ضميمــه با عنوان »ره توشــه های 
که نويســنده برای بار  حج« در ســال ۱۳۹۰ نوشــته شــده اســت؛ هنگامی 

سوم توفيق سفر بیت اهلل الحرام را يافته است. 

کــرده اســت. در هميــن راســتا وی بــا توجــه بــه اصــل »تفکيک يافتگــی« 
در علــم جامعه شناســی، امــکان تأثيــرات فرهنگــی آيین حج بــر جامعه، 
کرده اســت.  به ويــژه شــاخص های وحدت آفريــن آن را بررســی و تحليل 
که بیان  او با توجه به اصل »هم فراخوانی«، اصل ســوم جامعه شناســی 
می کنــد تمــام اجزاء و عناصر يک واقعيت اجتماعی، هميشــه نســبت به 
برخــی عناصر هم فراخوان هســتند و اين بیانگر وابســتگی و همبســتگی 
کرده در حج،  متقابــل بیــن عناصر واقعی زندگی اجتماعی اســت، تــالش 
همبستگی ميان واقعيتی فردی به نام »حج گزار«)حاجی( و فرديت او از 
يک سو و واقعيت جامعه و ساختار استخوانی سازمان يافتۀ حج از ديگر 

کند.  سو )تالزم فرد و جامعه( را بررسی 

يکــی ديگــر از اصــول جامعه شناســی، اصــل فرصت هــا و ســبک های زندگی 
گزيری مطالعه واقعيت اجتماعی در بستر  که بر ضرورت و نا اجتماعی است 
کيد می کند و اين موضوع را با دو رويکرد دنبال می کند.  قشربندی اجتماعی تأ
يکی بررســی واقعيت نســبت بــه فرصت های زندگی در طبقــات اجتماعی و 
ديگری بررســی واقعيت نســبت به ســبک زندگی در پايگاه اقشار اجتماعی. 
»حــج« بــا وجــود همه ســبک ها و فرصت ها، طبقــات اجتماعــی مختلف را 
شامل می شود. از اين رو مطالعه آن با رويکرد جامعه شناسی اهميت ويژه ای 

خواهد داشت. )برگرفته از مقدمه کتاب »جامعه شناسی حج«(

در اين اثر سعی شده تا استفاده از اصول جامعه شناسی در بررسی آيین 

وهش  راهنمای نگارش پژ
دانشگاهی

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

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
نیره خداداد شهری

مقدمه
در فراورده های علمی می توان به دو عنصر مشــخص توجه داشت: يکی 
فرايند تحقيق و ديگری فراورده آن. اين دو عنصر دارای ارزشی کم وبیش 
يکســانند. بــه تعبير ديگر، انجام تحقيق مهم  تــر از مدون و مکتوب کردن 
آن برای مطالعه و ارزيابی ديگران نيســت. ممکن اســت پژوهشــی برای 
که حاصــل آن به صورت  گيرد، ولــی تا زمانی  کنجــکاوی صورت  ارضــای 
مکتوب درنيايد مشــارکتی در دانش عمومی نخواهد يافت؛ زيرا مسيری 
را برای حرکت فرد ديگری هموار نکرده اســت و پايان راه طی شــده برای 

آغاز راه جديد نيست. 

ســهيم کردن  واقــع  در  نوشــتن 
آراء  و  انديشــه ها  در  ديگــران 
از  بســياری  اســت.  خويــش 
بزرگان دانــش و معرفت، انگيزه 
کســب رضايت  اصلــی نگارش را 

خداونــد دانســته اند. تبديل دانش شــخصی به دانــش اجتماعی انگيزه 
که افراد را به نوشــتن وامــی دارد. انگيزه ديگــر از اين نوع،  ديگــری اســت 
انگيــزه تملک يا شــخصی کردن دانش اســت؛ يعنی مهــر مالکيت زدن به 
کنند. اين  که هر آن ممکن اســت ديگران آن را غصب  انديشــه ای بديع 
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کليــات، صــورت پژوهــش و  کتــاب در ســه فصــل تدويــن شــده اســت: 
محتوای پژوهش.

در بخش اول نويسنده کليات مباحث را مطرح می کند. مطلب آغازين با 
گريبانگير پژوهش های  که  عنوان ويژگی های عام پژوهش به يکی از آفاتی 
 )copy & Paste( کشور است اشاره دارد و آن معضل رونويسی دانشــگاهی 
اســت. سپس ســه نوع پژوهش دانشــگاهی )موضوع محور، مسئله  محور 
و ترکيبــی( معرفــی می شــود. در انتهای ايــن بخش رويکرد دانشــگاهی در 
که در ايــن بخش مطرح  مطالعــات دينی بررســی می شــود و نکتــه مهمی 
که در پژوهش دانشــگاهی مطالعه و تحقيق درباره دين  شــده اين اســت 
کاری علمــی اســت نــه عملی دينــی. در چنيــن پژوهش هايی قرار نيســت 
لزومًا به دفاع از باورها و ارزش های دينی و معنوی اديان مختلف يا رد آنها 
پرداخت که در پژوهش دينی انتظار می رود بر آنچه می توان از پديده دين 

کيد شود. به عنوان يک رويداد درسير تاريخ انديشه آموخت تأ

بخــش دوم در بــاب صــورت پژوهــش اســت. صــورت يــا شــکل پژوهــش 
دانشگاهی ارتباط وثيقی با محتوای آن دارد و به همان اندازه مهم است. 
که آنها در  کنيد، پیداســت  گر مطالب خود را نمی توانيد به روشــنی بیان  ا
ذهن شما هنوز آشفته اند. نويسنده پس از بیان اين جمله از نگارش يک 
گرافی( شــروع می کند و اســتدالل می کند، درست  گراف )مقاله يک پارا پارا
کسی قادر باشد در  گر  گراف نيســت، ولی ا که هيچ مقاله ای يک پارا اســت 
کند، برای او نگارش  گــراف مطلب خود را دقيق و نظام مند بیــان  يــک پارا
گراف يا بیشتر آسان خواهد شد. در ادامه با يک  مقاله هايی با چندين پارا
گراف تشريح می شود. جمله اصلی، انواع  مثال پیش می  رود و ساختار پارا
مويدها )اســتدالل، نقل قول و داده های آماری(، ســاختن جمله فرعی و 
گرافی و بیشتر از آن نيز به صورت مجزا  .... . حال با اين الگو مقاله پنج پارا

با مثال مورد بررسی قرار می گيرد. 

شيوه خالصه کردن اثر معيار، روش تهيه پروپوزال و الگوهای مختلف در 
نــگارش پژوهــش از مباحث بعدی در بخش دوم هســتند. چهار الگو در 

که عبارتند از:  اين فصل معرفی شده اند 
1. فرآیندی: ساختار آثاری که برای راهنمايی خوانندگان نوشته می شود. 

2. طبقه بندی: دسته بندی و سامان دهی مطالب.
3. مقایسه و مقابله: بیان شباهت ها و تفاوت های پديده ها.

4. علــت و معلــول: الگــوی مناســب جهت پاســخ به ســؤاالت پژوهش 
مسئله محور.

محتوا مهم ترين بخش پژوهش دانشــگاهی است. محتوای پژوهش در 
بخش ســوم بررسی می شــود. عقل و منطق ابزار اوليه تحقيق اند، اما در 
رشته های علوم انسانی و اجتماعی و در رشته های مطالعات دينی پس 
که در تحکيم يک  از مرحله تبيین و حل مسئله، اين تحليل ادعاهاست 

کی از پختگی محقق است.  نظريه نقش بیشتری دارد و حا

ع بقــا۱ نيز انگيزه  انگيــزه برخاســته از بیم ســرقت افکار اســت. انگيزه تناز
کز  مؤثری در امر نگارش اســت. در بســياری از نظام های دانشگاهی و مرا
پژوهشــی، نوشــتن و توليــد مکتــوب علمــی شــرط اساســی بــرای حفــظ 
شــغل يا ارتقاء به مراتب باالتر علمی اســت.  اين انگيزه خود سبب شده 
کــه حيات علمی اعضای آموزشــی و پژوهشــی مجامــع و به دنبال  اســت 
کم وکيف  آن حيــات علمــی رشــته ها و حوزه هــای علمی آنها وابســته بــه 

که توليد و عرضه می کنند. نوشته هايی باشد 

کتاب معرفی 
ســعيد عدالت نــژاد، نويســنده راهنمــای نــگارش پژوهــش دانشــگاهی، 
متولــد ۱۳۴۱ و دارای تحصيــالت حــوزوی )ســطح چهــار( و دانشــگاهی 
کالم اســالمی و دکترای تخصصــی مطالعات  )کارشــناس ارشــد فلســفه و 
اســالمی از دانشــگاه برلين( اســت. وی سابقه پنج ســال عضويت هيئت 
بنيــاد  علمــی  هيئــت  و  تهــران  تحقيقــات  و  علــوم  دانشــگاه  در  علمــی 
کارنامه خود دارد. دايرةالمعارف اسالمی )دانشنامه جهان اسالم( را در 

کادميک«،  مراد از اصطالح »دانشگاهی«ـ  در عنوان اين اثرـ  در ترجمه »آ
که به بســط و پیشــرفت دانش در يک  پژوهش معيار و منضبطی اســت 
کمــک دهد؛ خــواه آن تحقيــق در دانشــگاه انجام شــود، خواه در  رشــته 

حوزه های علميه و خواه در هر مکان ديگری.

کتــاب حاضــر بــرای عالقمنــدان بــه نــگارش آثــار معيــار )اســتاندارد( در 
رشته های مختلف تهيه شده است، هر چند مثال ها فقط از رشته های 
علوم انســانی و به ويژه مطالعات اســالمی اســت. اين اثر به دانشــجويان 
گرفتــن معيارهای علمــی، تحقيقــات خود را  کمــک می کنــد تــا بــا در نظر 
عالمانــه و در عيــن حــال ســاده تر انجــام دهنــد و بــا درنظرگرفتــن همين 
کننــد. روش معرفی شــده در نوشــتن  ارزيابــی  را  آثــار ديگــران  معيارهــا 
کتاب يکی از روش های رايج در دنياست و به توليد و  پژوهش ها در اين 

کمک می کند. گسترش دانش در زمينه های مختلف 

نويســنده در ســخن ابتدايی با خواننده، انگيزه خود را از نوشــتن چنين 
اثــری اين گونــه بیــان می کنــد: »تجربه تحصيلــی ام در حــوزه علميه قم و 
که از اســتادان  کشــور و درس هايی  ج  بعد در دانشــگاه های داخل و خار
کــه فقدان آثــاری در قلمــرو راهنمای  گواه اين اســت  گرفتــه ام،  خــود فرا
نــگارش بــرای دانشــجويان و طــالب تــا چــه انــدازه موجــب ســردرگمی و 
اتالف وقت می شود. بی توجهی به اهميت روش تحقيق و روش نگارش 
معيــار به ويــژه در رشــته های علوم انســانی و مطالعات اســالمی از جمله 
کارهــای  علــل رکــورد ايــن علــوم در ســرزمين ماســت و موجــب افزايــش 
تکــراری و اغلب بی حاصل در اين قلمروها شــده اســت. تا روش تحقيق 
ح نظريه های جديد، فهم و بیان  و شــيوه ارائه آن به ســامان نباشــد، طر

نظريه های قديم و نقد آن ها ممکن نخواهد بود«. 

یس و زنده بمان. 1. بنو
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انتهــا انواع نگارش، انواع مقاله مجله، مقاله دايرة المعارفی، ســخنرانی، 
کتاب  گــزارش و ... بررســی می شــود. چــاپ اول  کتــاب، نگارش  بررســی 
کمبود منابع نويســنده مطالب  در ســال ۱۳78 اســت. احتمااًل به دليل 
کتاب راهنمای  گاهی با  که  گنجانده است  کتاب  مختلف و متنوعی را در 
نــگارش پژوهش دانشــگاهی همپوشــانی دارد، اما نکتــه قابل توجه اين 
کــه عدالت نژاد ابتدا به انــواع و صورت پژوهش پرداخته و ســپس  اســت 
که مرحوم حری ابتدا به محتوا  محتوا را مورد بررســی قرار داده در حالی 

پرداخته سپس به صورت و انواع. 

کتاب حاضر پس از بررسی اصول نگارش علمی،  ۳. مبانی نگارش علمی: 
ســاختار و ويژگی هــای مقالــه علمــی را مورد بررســی قرار می دهد. ســپس 
گوشزد می کند و مهارت هايی )مطالعه،  اصالت متن و اصل امانت داری را 
زبانــی، دســتوری، فنــی، اطالع يابــی، مديريت زمــان، مديريــت اطالعات 
شــخصی و ...( را بــرای نــگارش توصيــه می کنــد و در نهايــت معيارهايی را 
گزينــش مجله برای ارســال مقالــه و نحوه ارســال مقالــه و چگونگی  بــرای 
برخورد با داوران مطرح می شــود. در فصل پايانی نيز مهارت های تدوين 

پايان نامه به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گيرد. 

همان طور که مشاهده شد، هر کدام از اين کتاب ها از ديدگاهی به نگارش 
که مهارت  کرده اند. نگارش علمی يک پروســه طوالنی است  علمی توجه 
و دانــش بســياری می طلبــد. از انتخاب موضوع، شــيوه های جســتجوی 
مطالب، نگارش، اســتفاده از نرم افزار، اســتنادات، نــکات اخالقی و ... هر 
که شــاهد  گونه  کتاب شــود. همان  کــدام می تواند دســتمايه نگارش يک 

کم حجم در موضوعی خاص در سالهای اخير هستيم.  کتاب های 

کتــاب و مطالعــه آن بــرای دانشــجويان  کــه داشــتن يــک  درســت اســت 
کتاب  و محققــان مبتــدی بســيار ســاده تر اســت، اما ِصرف انتشــار يــک 
کم حجــم و آوردن عنوانــی حجيم برای آن نمی تواند محقق و پژوهشــگر 
کند. پس بهتر اســت با انجام مطالعات موردی، آثاری اما عميق  تربیت 

کشور تحويل دهيم.  به جامعه علمی 

نکاتی درباره این اثر 
کــم حجم، بدون اطناب و دارای نثری روان اســت.  کتابی  کتــاب حاضر 

اما نکاتی درباره اين اثر حائز اهميت است: 

گام به گام پیش رفتن در اين شــيوه  گرافی و  ـ شــيوه نگارش مقاله يک پارا
گونــه ای جرأت  نــگارش بــا مثال هــای متعــدد بســيار جالــب اســت و بــه 

نوشتن را به محققان نوپا می دهد.

کتــاب اين مطلب به چشــم می خورد: »کتابشناســی ها،  ـ در صفحــه ۱۱۰ 
کتابخانه ها معموال وجود دارند؛ مشــکل  مجــالت و دايرة المعارف هــا در 
يافتــن و خوانــدن آنهاســت«. در مورد همين يک جملــه می توان صدها 
جملــه توضيحی نوشــت. علــت و چرايی اين جمله نويســنده چيســت. 
مشــکل یافتن و خواندن آنهاســت. شايد نويســنده با ابزارهای جديد 

در بخــش ســوم پــس از مقدمــه ای در بــاب اهميــت و ماهيــت محتوای 
پژوهش، با يک تيتر سؤالی مواجه می شويم: چه بخوانیم؟

بهتريــن نقطــه شــروع مطالعــه، مقــاالت دايرة المعارفــی اســت، ســپس 
مقــاالت منتشرشــده در مجــالت معيــار. منظــور از مجــالت معيــار لزومــًا 
مجالت علمی ـ پژوهشی نيست. اينترنت سومين منبع پژوهش معرفی 
کليدواژه ها  کمی نيز در مورد روش های جستجو و انتخاب  شده است و 
کاربردی از جمله توجه  صحبت شــده است. ســپس درباره منابع نکات 

به تاريخ انتشار، دسته اول و دوم بودن آن و ... ارائه شده است. 

چگونگی شــروع به نوشــتن، تمرين نوشــتن، خواندن نهايی نوشــته نيز 
گرفته، اما حاوی نکات زيادی برای  کوتاه مورد بحث قرار  هر چند بسيار 

خوانندگان است. 

ســپس دربــاره اســتنادهی و پرهيــز از ســرقت ادبی مطالبی بیان شــده و 
در پايــان در مورد آثار غيرمعيار صحبت شــده اســت. اجتنــاب از نگارش 
چنيــن آثاری، شــناخت اين آثار بــرای پرهيز از مطالعه و اســتفاده از اين 
آثــار در پژوهــش خود و نقد اين آثار و ... داليل پرداختن به اين مطالب 

گی برای اين آثار برشمرده شده:  که چهارده ويژ است 

شــخصی،  مالحظــات  بــه  تمســک  فکــری،  تنبلــی  پیشــينی،  التــزام 
گزينشــی،  کاريکاتورســازی، حذف نشــانی ها، اســتفاده از منابع و شــواهد 
مستندســازی های غلط، اســتناد بــه رأی افراد موجه، ايجــاد حالت های 
دوگانه غلط انداز، مغالطه تســاوی همبســتگی با عليت، استناد به تجربه 
شخصی و معلومات فردی، استناد به فهم متعارف و امر بديهی، استفاده 

از دليل سکوت و مواجه شدن با امر ممکن به عنوان امر ثابت شده. 

آثار پیشین 
آثــار بســياری در ايــران در مــورد چگونگــی روش تحقيــق، انــواع تحقيــق 
کــه در بطن اين آثــار چگونگی نــگارش تحقيق  و ... نوشــته شــده اســت 
کتاب حاضر بســيار نزديک  نيز نهفته اســت، اما شــايد بتوان ســه اثر را با 

دانست.

۱. راهنمای نگارش پايان نامه: پايان نامه نوعی تحقيق دانشگاهی است 
که به جرأت مهم ترين نوع تحقيق دانشگاهی نيز محسوب می شود. در 
کتاب اجــزای پايان نامه، آيین نگارش، شــيوه های اســتناد و فنون  ايــن 
تايپ و صفحه آرايی با اســتفاده از نرم افزار واژه پرداز۲ بررســی شده است. 
کتاب راهنمای نگارش پژوهش  که  پس با اندک تأملی می توان دريافت 

دانشگاهی با اين اثر همپوشانی ندارد. 

گزينش موضوع و تدوين  کتاب مباحث از  ۲. آيین نگارش علمی: در اين 
ح آغاز، به جســتجو در منابع، يادداشــت برداری، اســتناددهی، تهيه  طر
پانويس و فهرســت مآخذ، رســم الخط، نقطه گذاری و ... می انجامد و در 
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کامل بحث شده است.  گفته مانده و نه به طور  بدهد، اما مطالب نه نا

کشور  گفت نگارش اين گونه آثار نشان از پويايی علمی  در پايان می توان 
که واقعًا با فقر شيوه های تحقيق  دارد، به ويژه در زمينه دينی و اسالمی 

و پژوهش مواجه هستيم. 

کتابنامه
خ، مهــری و فتاحی، رحمت اهلل؛ مرور نوشــتارها و پیشــينه پژوهــش: راهنمای  پريــر

کتابدار، ۱۳8۹.  نگارش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی. تهران: نشر 
تهــوری، زهــرا، راهنمای نگارش پايان نامه: ســاختار، آيین نگارش، شــيوه اســتناد، 
کتابداری و اطالع رســانی ايران،  کتابدار؛ انجمن  صفحه آرايی با Word؛ تهران: نشــر 

 .۱۳۹۱

حــری، عبــاس و اعظــم شــاهبداغی؛ شــيوه های اســتناد در نگارش هــای علمــی: 
رهنمودهای بین المللی؛ تهران: دانشگاه تهران، ۱۳88. 

کشــور،  کتابخانه هــای عمومی  حــری، عبــاس؛  آيیــن نــگارش علمــی؛ تهــران: نهــاد 
.۱۳88

کتابدار، ۱۳۹۰.  خالقی، نرگس؛  اخالق پژوهش و نگارش؛ تهران: نشر 

کتابخانه  ديانی، محمدحســين؛ شــيوه بیان و تشــريح مسئله در پژوهش؛ مشــهد: 
رايانه ای: موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز، ۱۳8۹  . 

کتابدار، ۱۳۹۱.  منصوريان، يزدان؛ مبانی نگارش علمی؛ تهران: نشر 

 lib.ir يافتــن اطالعــات در اينترنــت مثــل اپک ها و يا ســايت هايی چــون
کتابخانه ها با مشــکل دسترســی به منابع مواجه  آشــنا نبوده و شــايد در 
کتابدار بخش اعظم مشــکل را  شــده و صدها شــايد ديگر. به عنوان يک 

کتابخانه های دانشگاهی می دانم.  کتابداران شاغل در  متوجه 

کتــاب ديده می شــود.برای  ـ نوعــی خلــط مبحــث در برخــی از بخش های 
مثــال در بخــش دوم يکــی از انــواع مؤيدها نقل قول معرفی شــده اســت. 
ايشــان پــس از صحبت هــای زياد دربــارۀ نقل قــول و ارائه نــکات اخالقی، 
کــه بی ارتباط  وارد مباحــث نرم افــزاری و شــيوه صفحه آرايــی آن می شــود 
با موضوع اســت و همبســتگی و انســجام مطالب را تحت شــعاع قرار داده 
اســت. در بخــش ســوم اين ناهماهنگی بســيار بیشــتر اســت. از هــر دری 
کوتاه به ميان آمده است از سرقت ادبی و استناددهی تا  سخنی هر چند 

تمرين نگارش و .... .

کتــاب را در فصل دوم دانســت. دو  ـ در يــک جملــه می تــوان نقطه قوت 
فصل ديگر تکرار مکررات است به صورت بسيار فشرده و خالصه و حرف 
جديــدی بــرای خواننــده نــدارد. شــايد بــه خواننده ناآشــنا ســرنخ هايی 

و آزاد تذکره سر
میر غالمعلی آزاد بلگرامی؛ تذکره سرو آزاد؛ تصحیح میرهاشم محدث؛ تهران: 

سفیر اردهال، 1393ش.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
عباسعلی مردی

در  را  علــوم  مقدمــات  قمــری(   ۱۲۰۰  -  ۱۱۱6( بلگرامــی  آزاد  ميرغالمعلــی 
زادگاهش بلگرام خواند. در سال ۱۱۳7ق به حلقۀ صوفيان چشتی درآمد. 
در سال ۱۱5۱ به حجاز رفت و در مکه و مدينه به تحصيل حديث پرداخت 
و در ۱۱5۲ بــه دکــن بازگشــت. در ۱۱58 بــه اورنگ آبــاد رفــت و از نزديــکان 
که نظــام الدوله به فرمانروايی رســيد با  نظــام الدولــه شــد و در ســال ۱۱6۱ 
کشــته شــدن نظام الدوله در خدمت صمصام  او به حيدرآباد رفت. بعد از 
کتاب مآثر االمراء وی را با  الدوله وزير بود و پس از قتل وزير در ســال ۱۱7۱، 
کرد. در ۱۱78 به اورنگ برگشت و تا  ج مقدمه و شرح حال مؤلف منتشر  در

گذراند. پايان زندگی در همان  جا به تأليف و نگارش عمر 

او از نام آورتريــن نويســندگان مســلمان و پارســی زبان شــبه قــارۀ هند و از 
که در ساختن ماده تاريخ استاد بوده  شــعرای بزرگ سبک هندی است 
و در ادب، حديث، تاريخ، تذکره و شعر به زبان های فارسی، عربی و اردو 
آثار فراوانی به نظم و نثر دارد. مصحح تذکرۀ ســرو آزاد، جناب اســتاد مير 
هاشــم محــدث، در مقدمــۀ خود ۲۹ عنــوان از آنها را شناســانده اســت. 

وی  فارســی  آثــار  از  برخــی 
چنين اند:

۱. يــد بیضــا. تذکــرۀ عمومــی 
و  قديــم  فارســی  شــعرای 

جديد )۱۳5۹تن از شعرا(.

۲. خزانۀ عامره. تذکرۀ شعرای 
ايران و هند )۱۳۹تن(.

ح حال  که شر ۳. مآثر الکالم تاريخ بلگرام. از مهم ترين آثار بلگرامی است 
۱5۳تن از علمای بلگرام را نوشته است.

ح حال سادات منطقۀ بلگرام. ۴. شجرۀ طيبه. تاريخ و شر

ح حال نه تن از صوفيان دکن. 5. روضة االوليا. شر

6. ســند الســعادات فی حســن خاتمة الســادات. رساله ای اســت دربارۀ 
فضيلت سادات.



119 151سال بیست و ششم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت1394

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

کتــاب خود داده اســت. از خوش اقبالی های اســتاد ميرهاشــم محدث، 
دســت يافتن بــه نســخۀ آخريــن تحريــر آن بــوده اســت. )چگونگــی پیدا 

کردن نسخه ها در مقدمه به زيبايی روايت شده است(.

که تحرير نهايی چقــدر متفاوت از  مصحــح در پاورقی ها نشــان داده اســت 
نسخه های قبل است و شاعر همان طور که در مقدمۀ خويش گفته، در هر 
کوشا بوده، اما اين سلسله تمامی نداشته  گاه و در رفع آن  نظری بر عيبی آ

گيرد«. است تا »روزی که مصنف تمام شود تصنيف نيز رنگ مصنف 

چاپ های سرو آزاد
۱. چاپ سنگی، به تصحيح عبداهلل خان و به اهتمام مولوی عبد الحق، 

۱۹۱۳م / ۱۳۳۱ق / ۱۲۹۲ش.

۲. تحقيق زهره نامدار، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱ش، تهران.

۳. تحقيــق ميــر هاشــم محــدث، بنيــاد جــالل جــالل شــکوهی، ســفير 
اردهال، ۱۳۹۳ش، تهران.

گی های تصحیح میر هاشم محدث برخی از ویژ
۱. استفاده از دو نسخۀ خطی و يک نسخۀ چاپ سنگی به مشخصات زير:

کتابت  کتابخانۀ ملی به  الف( نســخۀ شــمارۀ ۱5۲77 ـ 5 فهرست نشــدۀ 
سيدمحمد جالل الدين به ۱۳ محرم الحرام ۱۲۹7ق.

نســخۀ  کــه  گلپايگانــی  آيــت اهلل  کتابخانــۀ   ۱7۱۲ شــمارۀ  نســخۀ  ب( 
تحريرشدۀ مؤلف است.

ج( نسخۀ چاپ سنگی به تصحيح عبداهلل خان و به اهتمام مولوی عبد 
کــه در مطبع دخانی رفــاه عام الهور در  الحــق در ســال ۱۳۳۱ق / ۱۹۱۳م 

۴۰7 صفحه چاپ شده است.

ج مقدمــه ای مفصــل در معرفــی شــاعر، آثــار وی، شــيوه نــگارش،  ۲. در
گی هــای تذکــره ســرو آزاد، تذکر برخــی از اشــتباهات تاريخی  برخــی از ويژ

کتاب. مؤلف و نقل ماده تاريخ های مؤلف بر تأليف 

کتاب و نقل نسخه بدل های مفيد در پاورقی. ۳. تخريج مصادر مطالب 

کــه نيــاز بوده  کروشــه در مــواردی  گذاری هــای مناســب بیــن  ۴. عنــوان 
است.

کتــاب به صــورت اردو و فارســی از چــاپ ســنگی تــا  ج بخــش دوم  5. در
تحريف و تصحيفی در اشعار اردو صورت نپذيرد.

کتاب هــا، خاندان هــا،  ج نمايــه شــامل فهرســت اعــالم، جای هــا،  6.  در
گان و اصطالحات ويژه. واژ

کشف االبیات به ترتيب الفبايی بر اساس آغاز بیات. ج  7. در

ج ماده تاريخ چاپ، سرودۀ دکتر عباس کی منش )مشکان گيالنی( 8. در

آثــار  فــی  المرجــان  ســبحة  کتــاب  فارســی  ترجمــۀ  الهنــد.  غــزاالن   .7
هندوستان نوشتۀ خودش.

8. مثنوی طلسم اعظم مثنوی سفر حج خويش.

۹. مثنوی در صفت مدينه در 76 بیت.

۱۰.  تذکرۀ سرو آزاد.

که در وصف رسول خدا صلی  بلگرامی را به خاطر اشعار و قصايد فاخری 
اهلل عليه وآله سروده، »حسان الهند« لقب داده اند.

تذکرۀ سرو آزاد
که بعــد از نگارش  کتاب می گويــد  مؤلــف در انگيــزه خــود از نــگارش ايــن 
کاســتی هايی در آن می بیند و برای  و انتشــار يــد بیضا، با نظــری دوبــاره 
کتــاب دســت می يــازد. ســپس از چگونگــی  جبــران آن بــه تأليــف ايــن 
کتــاب بــه عربی و اردو ســخن به ميان مــی آورد و  تأليــف و تقســيم بندی 

مخاطب سنجی خود را نمايان می سازد.

کتــاب وی دارای دو دفتــر بــوده. دفتــر اول مآثــر الکــرام در تاريــخ بلگــرام 
شامل دو فصل فقرا و فضال و دفتر دوم سرو آزاد.

 سرو آزاد نيز داری دو فصل است:

که به زبان فارسی نوشته  فصل اول در ذکر صاحب طبعان فارســی است 
کتاب را شامل می شود؛ يعنی در اين چاپ 5۱۲ صفحه. شده و بیشتر 

که به زبان مختلط اردو و  فصل دوم در ذکر قافيه ســنجان هندی اســت 
که 57 صفحه است. فارسی نوشته شده 

مصحح با توجه به اينکه آشنايان به زبان اردو در ايران شايد از انگشتان 
دســت هم تجاوز نکنند، آن قســمت را با همان حرف اردو از روی چاپ 

کرده است. سنگی اسکن 

ح احوال و نمونه اشعار ۱۴۳ شاعر فارسی زبان و  تذکره سرو آزاد شامل شر
که در سال ۱۱66  هشــت شــاعر هندی اردوزبان و دو امير شاعرپرور است 

هجری قمری، يعنی ۲7۰ سال پیش نگاشته شده است.

کنده  نويســنده مشــخصات منابع خود را يکجا نياورده، بلکــه به طور پرا
کرده اســت. در نقل اشــعار شخصًا  در ضمن احوال شــعرا اســم آنها را ياد 
گزيده و يا از معاصرين اشعار  ديوان ها را ديده و اشعار مورد پسند خود را 
آنها را طلبيده و با آوردن اسم و القاب شاعران به ذکر وقايع مهم زندگی 
آنــان مبادرت ورزيــده و برای خيلی از آنان قطعات تاريخ يا مصراع تاريخ 

وفات سروده است.

گاه بــه دفاع از شــاعری  گاه بــه  نقــد و  مؤلــف ضمــن نقــل شــعر شــاعران، 
گاهــی به قضاوت ميان دو شــاعر نشســته اســت. اين موارد  برخاســته و 

کتاب سرو آزاد را از ديگر تذکره ها متمايز سازد. می تواند 

کــه تا ۳۴ ســال پــس از تأليــف زنده بــوده، اضافــات و تغيیراتی در  مؤلــف 
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مبحــث  يــک  نقادانــه  تفکــر 
کــه  اســت  رشــته ای  ميــان 
مختلــف  دانشــگاه های  در 
می شــود.  تدريــس  جهــان 
کتاب در  نويســنده های ايــن 

مجمــوع 65 ســال تجربــه تدريــس تفکر نقادانــه دارند و ايــن تجربه تأثير 
کتــاب همواره  کتــاب حاضر داشــته اســت. اين  زيــادی بــر نحــوه تکوين 
کتاب هــای پرفــروش بــوده و نخســتين ويرايــش آن در ســال ۱۹8۱  جــزء 
و يازدهميــن ويرايــش آن در ســال ۲۰۱۴ منتشــر شــده اســت و جــزء آثــار 

کالسيک آمريکا به شمار می رود. 

کتاب معرفی 
کره ای االصل آمريکايی تبار و اســتاد اقتصاد  پروفســور ام. نيل براون يک 
در دانشــگاه ايالــت ســبز بولينــگ۳ اســت. او دکتــری خــود را از دانشــگاه 
کتاب و بیش از صد مقاله  کرده اســت و نويســنده هفت  تگزاس دريافت 

پژوهشی در مجالت علمی است. 

کتــاب خــود را چنيــن معرفی می کننــد: »ما بیــش از هر چيز  نويســندگان 
ايــن  کم حجــم باقــی بمانــد. در  کتــاب، خواندنــی و  ايــن  می خواهيــم 
ويرايــش هــم، مثــل ويرايش هــای قبلــی، ضمن اينکــه چارچــوب اصلی 
که بناســت راهنمايی ســاده و مختصر درباره تفکر نقادانه باشــد  کتاب را 
کــه زمينه ســاز تفکر  کرده ايــم، بــر اهميــت مهارت هــای اجتماعی  حفــظ 
کثر افــراد به خاطر اينکــه نقدکردن  کيد شــده اســت. ا نقادانه هســتند تأ
گردان اند،  کار روی  اســتدالل ها برايشــان تبعات اجتماعی دارد، از ايــن 
گاهانه  کردن ها را بر نحوه تفکر آ کم کم تأثير مثبت اين گونه نقد  اما وقتی 
خود احســاس می کنند، غالبًا بی ميلی به نقدکردن از سرشــان می افتد. 
کتاب های ديگر ندارند. در اين  کــه  که ما نوشــته ايم مزايايی دارد  کتابی 
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مقدمه
شــما در مقام شــخصی فکور بايد درباره اينکه نســبت به آنچه می بینيد 
کنشــی نشــان دهيد، دســت بــه انتخــاب بزنيد. يک  و می شــنويد چه وا
که با آن روبرو می شويد عينًا بپذيريد.  که هر نظری را  انتخاب اين است 
کــه شــما نظــرات  چنيــن برخــورد ماشــين واری نتيجــه اش ايــن اســت 
که برخورد  گزينه ای هم هست  ديگران را از آن خود می کنيد. در مقابل، 
کنيد تا درباره قدر و  فعاالنه تــری را می طلبد: اينکه با ســؤال هايی تالش 
کتاب  ارزش آنچه می شــنويد و می خوانيد به نظری خاِص خود برســيد. 
کــه راه دوم را ترجيح  کســانی نوشــته شــده  راهنمــای تفکــر نقادانه برای 

می دهند.

که حق و باطل، درســت و غلط و  در دنيــای متالطــم و پر از چالش امروز 
حقيقــت و دروغ ســخت به هم آميخته اند، داشــتن حس تشــخيص راه 
گمراهــی، رمــز موفقيــت در زندگی اســت. ذهن نقــاد هر چيزی  راســت از 
کمک  را به راحتــی نمی پذيــرد يا رد نمی کند. داشــتن تفکــر نقادانه به ما 
می کنــد تــا هنــگام تصميم گيــری، مســئله را از جوانــب مختلــف خــوب 
کســب اطالعات  کنيم؛ زيرا تفکر نقادانه، بر پايۀ پرســيدن،  بررســی و نقد 
و اســتدالل قــرار دارد و از تعصــب و خودرأيی به دور می باشــد. تفکر نقاد 
که خود زمينه ساز مهارت تصميم گيری  يکی از مهارت های زندگی است 

و حل مسئله است.۱ 

کرد.  تفکر نقادانه را می توان مهارت و هنر رهبری کردن ذهن خود تعريف 
تفکــر نقادانه مجموعه ای از مهارت ها مثل توانايی شــناختن تعصبات، 
تفــاوت قائل شــدن بیــن اطالعــات مرتبــط و غيرمرتبــط، مالحظه کــردن 
ديدگاه هــای مخالف، تغيیردادن يک حالــت و وضعيت با توجه کردن به 

داليل و شواهد و ... را شامل می شود.۲

ینب سادات؛ »تفکر نقادانه«، مجله پرسمان، آبان 1388، شماره 82، ص 29.  1. بختیاری، ز
2. مرادی، مهناز؛ »تفکر نقادانه، تصمیم گیری خالقانه«؛  پیوند، آذر 1383، شماره 302. ص 36. 

 راهنمای تفکر نقادانه:
پرسيدن سوال های به جا

براون، ام. نیل و استوارت ام. کیلی؛ راهنمای تفکر نقادانه: پرسیدن سوال های به جا؛  
 ترجمه کورش کامیاب؛ ویراسته هومن پناهنده؛ تهران: مینوی خرد،

چاپ دوم. 305 صفحه.
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نیره خداداد شهری 
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گفتگويی  گی غربال کردن اطالعات عبارت است از مشارکت دو طرفهـ   ويژ
کاوش  گوينده و شنونده. بهترين تدبیر برای  بین نويسنده و خواننده يا 

اطالعات پرسيدن سؤال های نقادانه است. 

کار برد: تفکــر نقادانه حداقلی  تفکــر نقادانــه را می تــوان به دو صورت بــه 
عبــارت اســت از به کاربــردن تفکر نقادانه برای دفــاع از عقايد فعلی خود. 
کثری عبارت اســت از به کاربردن همان مهارت ها برای  تفکر نقادانه حدا

ارزيابی همه ادعاها و عقايد، به ويژه ادعاها و عقايد خودمان. 

که دوازده فصل بعدی  ح می شــود  در پايان فصل اول يازده ســؤال مطر
در پی پاسخ گويی به اين سؤاالت هستند.

کــدام اســت؟« را  فصــل دوم ســوال »مســئله چيســت و مدعــا )نتيجــه( 
ح می کند. مســئله عبارت  که در تفکر نقادانه بســيار اساســی اســت مطر
گفتگو يا بحث می شود و عامل  که باعث  است از سؤال يا اختالف نظری 
گفتگو اســت. انواع مســائل عبارتند از: مسائل توصيفی و مسائل  محرک 
گوينده عبارت اســت از پیامی  اخالقــی )تجويزی(. مدعای نويســنده يــا 
که او قصد دارد به شــما برســاند. هدف از رســاندن اين پیام شکل دادن 
گر نتوانيد مسئله و مدعا را تشخيص دهيد،  به عقايد يا رفتار شماست. ا

کنش نشان خواهيد داد. گفتار وا به نسخه تحريف شده آن نوشتار يا 

کردن دو جزء خيلی مهم ســاختار اســتدالل،  در فصل ســوم برای پیدا 
يعنــی مســئله و مدعــا رهنمودهايــی ارائــه می شــود. امــا فصــل ســوم به 
شــيوه های تشــخيص ســومين عنصــر اساســی اســتدالل، يعنــی داليــل 
گــزاره: مدعــا و  اختصــاص دارد. برهــان عبــارت اســت از ترکيــب دو نــوع 
که قرار است مؤيد آن باشند. همين همکاری بین داليل و مدعا  داليلی 
که برهان را ايجاد می کند. اولين قدم در راه شناسايی داليل اين  اســت 

کنيد.  که با نگرشی پرسشگرانه با برهان برخورد  است 

در فصــل چهــارم واژه هــا و عبــارات مبهــم بررســی می شــود. تــا معنــی 
عبارت های مهم به کاررفته در برهانی را درک نکنيم، نمی توانيم نســبت 
کنــش نشــان دهيم. آخــر اينکه ايــن واژه هــا و عبارت های مهم  بــه آن وا
کــه غالبًا بر قابــل قبول بودن يا نبودن اســتدالل  کنيــم  را چگونــه تفســير 
اثــر می گــذارد. ابهــام يعنی وجــود چندين معنــی ممکن بــرای واژه ای يا 
گهی های تبليغاتی  گهی ها معمــواًل پر از ابهام اند. ســازندگان آ عبارتــی. آ
کاالهايشان بهتر  که  عمدًا از ابهام استفاده می کنند تا به شما بقبوالنند 

کاالهای رقيب است.  از 

گوينده فرض هايــی دارند  وقتــی عقيــده ای بیان می شــود، نويســنده يــا 
که  کــه به دليل بديهی بــودن آنها نيازی به توضيــح نمی بینند، در حالی 
گفتار تاثير بسزايی دارد. پس عقايد بیان نشده همان  فرض ها در نتيجه 
کنيد، بايد اين  کامل درک  فرض ها هستند. برای اينکه برهانی را به طور 
فرض ها را تشــخيص دهيد. فرض های ارزشی و توصيفی در فصول پنج 

و شش بررسی می شوند. 

ح شــده  کتــاب رشــته ای مرتبط بــه هــم از مهارت های ســؤال کردن مطر
کــرد. ما اين مهارت ها  که می توان از آنها در خيلی جاها اســتفاده  اســت 

گذاشته ايم«. را با لحنی خودمانی و غيررسمی با خوانندگان در ميان 

کــرده و پايگاه  کتــاب در ســی وپنج ســالگی خــود يــازده ويرايــش را تجربه 
حــاوی  و  شــده  ح ريــزی  طر کتــاب  فصــول  براســاس  کتــاب  اينترنتــی 
کتــاب  کوتــاه و بلنــد ســاده و پیچيــده اســت. در ويرايــش  تمرين هــای 
کرده اند بســيار موثر  که خواننــدگان در اين پايگاه اينترنتی ثبت  نظراتــی 

بوده است. 

کتاب تفکر نقادانه از ۱۴ فصل تشــکيل شــده اســت. فصــل اول با عنوان 
کتــاب  کلياتــی را در مــورد موضــوع  »فايــده پرســيدن ســؤال های بجــا« 
ح می کند. اين بخش مطالب بسيار مهمی دارد. در اين فصل پس  مطر
از صحبــت مختصــری درباره تفکر نقادانه، دو روش تفکر و دو روش تفکر 

نقادانه بررسی می شود. 

کار خواهيم برد، بــه موارد زير  که مــا آن را به  عبــارت تفکــر نقادانــه آنطور 
اشاره دارد:

گاهی از مجموعه ای از سؤال های نقادانه وابسته به هم. 1. آ
2. توانايــی پرســيدن و پاســخ دادن بــه پرســش  های نقادانــه در مواقــع 

مناسب. 
3. ميل به استفاده فعاالنه از اين سؤال های نقادانه.

در فصــل اول دو روش مختلــف تفکــر معرفــی می شــود. يــک روش فکــر 
که اســفنج نســبت به آب نشــان می دهد،  کنشــی اســت  کردن شــبيه وا
که اســتفاده از آن خيلی متداول اســت،  يعنــی جذب کــردن. اين شــيوه 
که شــما هر چقدر  مزيت هــای آشــکاری دارد. اولين مزيت آن اين اســت 
کنيد، بیشــتر قــادر خواهيد بود  اطالعــات بیشــتری درباره جهان جذب 
کنيــد. در ضمن اين روش بــه فعاليت زيادی  پیچيدگی هــای آن را درک 
تالش فکری شــديد نياز ندارد و معمواًل ســريع و آســان صورت می گيرد. 
بــرای بدل شــدن بــه شــخصی فکــور، جذب کــردن اطالعــات نقطــه آغــاز 
خوبی اســت، ولی روش اســفنجی عيب بزرگی هــم دارد: اين روش هيچ 
کدام اطالعــات و نظرات را  طريقــه ای بــرای تصميم گيری در مــورد اينکه 
که مطالعه  کسی  گر  کنيم در اختيار ما قرار نمی دهد. ا کدام را رد  قبول و 
می  کند همواره به روش اســفنجی اتکا داشــته باشــد، به آخرين مطلبی 
که فردی  ک اســت  کــه خوانــده اعتقاد پیــدا می کند. اين تصور وحشــتنا
کــه تصادفًا  کســی باشــد  يــا جامعــه ای از لحــاظ فکری آلت دســت هر آن 
کدام  کــه  کنيد  ســر راه او ســبز شــده اســت. شــما بايد خودتان انتخــاب 
کدام چشــم بپوشــيد. اين انتخاب مســتلزم  کنيد و از  مطالــب را جــذب 
که شــما هنگام مطالعه نگرش ويژه ای داشــته باشــيد؛ يعنی  اين اســت 
نگرشــی پرسشــگرانه. اين روش تفکر به مشــارکت فعاالنه نياز دارد. اين 
شــيوه مبتنــی بــر تعامــل را روش غربــال اطالعــات می ناميــم. مهم تريــن 
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گرفتــه می شــود و ايــن نــوع از تفکــر برای حل مســئله و  از دانــش در نظــر 
تصميم گيــری در هــر بافتی خواه اجتماعی، بالينــی، اخالقی، مديريتی و 

کاربرد است.  سياسی قابل 

ما آدم ها در زندگی روزمره مدام با انواع و اقسام ادعاها مواجه می شويم. 
ح  ايــن ادعاهــا معمــواًل بــه قصــد شــکل دادن بــه افــکار و اعمال مــا مطر
ح می کننــد می خواهنــد ما  کــه ادعاهــا را مطــر کســانی  می شــوند؛ يعنــی 
کجا بايد بدانيم  کاری را انجام دهيم، ولــی ما از  عقيــده ای را بپذيريــم يا 
کدام ادعا  که هــر روز با آنها مواجه می شــويم،  کــه از ميــان اين همه ادعا 
کنيم؟ تفکر نقادانه ايــن ابزارها را در اختيار  کــدام را رد  را بايــد بپذيريــم و 
مــا قــرار می دهــد. اصطــالح تفکــر نقادانــه بــه مجموعــه ای از نگرش ها و 
که برای ارزيابی و محک زدن ادعاها  مهارت های فکری اطالق می شــود 
که هر  کار می آيند. در تفکر نقادانه ســعی بر اين اســت  و اســتدالل ها به 
لی پیش از پذيرفته شــدن با استفاده از معيارهای معينی  ادعا يا اســتدال

کرد. محک زده شود تا بتوان درباره عقالنی بودن يا نبودنش داوری 

کند تا بدانيد چه  کمک  که به شــما  کتاب حاضر اين اســت  هدف اصلی 
که به وســيله آنهــا می توانيد تعيین  وقــت و چگونه ســؤال هايی بپرســيد 
که  کتــاب هدفش اين اســت  کنيد. اين  کــه چــه چيزهايــی را بــاور  کنيــد 
مهارت هايی را به شما آموزش دهد تا بتوانيد با توجه به ماهيت مسئله 
ح شــده و اطالعــات در دســترس، بــه بهتريــن و معقول تريــن پاســخ  مطر

خودتان برسيد. 

البته از تضادهای ارزشــی نيز نبايد غافل شــد. يکی از داليل بسيار مهمی 
که آدم ها را به مدعا يا نتايج متفاوت می رســاند، وجود تضادهای ارزشــی 
که از ديدگاه های متفاوت آنها ريشه می گيرد. يا ارزش های متفاوتی است 

گوينده  که نويســنده يــا  کــه مواد خامی را  کار شــما اين بود  تــا بديــن جا 
کلــی و معنی دار  بــه شــما می دهــد بگيريــد و آنهــا را به صورت ســاختاری 
کنارگذاشــتن اجزاء بی ربط به اين ســاختار  درآوريــد. روش هايــی را برای 
کــه چگونــه فرض هــا را يعنــی آن  گرفته ايــد و همچنيــن آموخته ايــد  يــاد 
کنــار هــم نگه  کــه اجــزاء مرتبــط بــه ايــن ســاختار را  »چســب نامرئــی« را 
مــی دارد، تشــخيص دهيــد. همــه اينها بــا پرســيدن ســؤال های نقادانه 
بــرای شــما حاصــل شــده اســت. در فصل هــای بعــدی بیشــتر روی اين 
کنار هم قرار  که ســاختار يادشــده، بعــد از اينکه اجزائــش  تمرکــز می کنيم 
کيفيت  کنون درباره ارزش يا  گرفت، چقدر دوام می آورد. به عبارت ديگر ا

استدالل ها تصميم می گيريم.

ح شده با اين سؤاالت سنجيده می شود: کيفيت استدالل های مطر

کار نيست؟  فصل هفتم: آيا مغالطه ای در 

فصل هشتم و نهم: شواهد چقدر محکم اند؟ )شهود، تجربه شخصی، 
بــه مراجــع، تحقيقــات علمــی، نمونه هــای  گواهــی اشــخاص، اســتناد 

موردی، تمثيل ها و ...(

کار نيستند؟ فصل دهم: آيا علت های بديلی در 

فصل یازدهم: آيا آمار عرضه شده فريب دهنده نيست؟

فصل دوازدهم: چه اطالعات مهمی بیان نشده است؟

کرد؟ ح  فصل سیزدهم: چه نتايج معقول ديگری می توان مطر

کيفيــت  کــه مشــاهده می کنيــد بــا ســؤاالت فــوق می تــوان  همان طــور 
استدالل های خود و ديگران را سنجيد. 

در فصــل چهاردهــم نويســنده مروری بــر مطالب دارد و در ســخن پايانی 
کوتاه، ولی مباحث مهمی در رابطه با لحن تفکر نقادانه و  گر چه بســيار  ا

ح می شود.  تدابیری برای نقادانه انديشيدن موثرمطر

نتیجه گیری
تفکــر انتقــادی يکــی از لغــات مبهــم يــا رمزواژه هــای عصــر مــا محســوب 
که در معنای آن وجود دارد، ديگران را تحت  که با وجود ابهامی  می شود 
تأثير قرار می دهد. جان ديويی به عنوان پدر تفکر انتقادی مدرن در نظر 
کيت بهنجار. افــراد برخوردار  گرفته می شــود. تفکــر انتقادی، يعنی شــکا
گی های پذيرندگی در برابــر ايده های جديد،  از تفکــر انتقــادی دارای ويژ
انعطاف پذيــری، تمايــل بــه تغيیــر، نــوآوری، خالقيــت، تحليلی بــودن، 
خطرپذيــری،  پرانرژی بــودن،  اشــتياق،  خســتگی ناپذيری،  جســارت، 
کاردانــی، مشــاهده گری و تفکــر هســتند. تفکــر  برخــورداری از معرفــت، 
انتقادی به عنوان يک فرآيند شــناختی اساســی برای رشد و بهره مندی 
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اين اطالعــات آنچه بــا پژوهش 
مؤّلف در پیوند است، احاديثی 
ح  که بخاری ذيل هر شــر اســت 
آنهــا  آوردن  از  و  مــی آورد  حــال 
ســماع  اثبــات  چــون  اهدافــی 

راوی، بیــان اختــالف در اســم راوی، اثبات صحابی بــودن راوی را دنبال 
می کند، اّما شــايد مهم تر از همۀ اين اهداف، بیان عّلت احاديث راويان 
که در مقّدمه به اجمال بدان ها پرداخته می شــود و در فصول بعد  باشــد 
گزارشــی  دامن می گســترد. تبيین طرق تحّمل بخاری در اين احاديث و 

کتاب فرجاِم مقّدمه است. از چاپ های مختلف 

گفتيم عّلت های حديث خود به علل ســندی و متنی تقســيم  چنان کــه 
می گــردد. نويســنده بــا توّجــه بــه ايــن دو نکتــه فصــل اّول و دوم را بــه 
عّلت های سندی و فصل سوم را به عّلت های متنی ويژه ساخته است.

عنــوان فصــل اّول چنين اســت: » مباحث الســماع )اإلّتصــال و عدمه( و 
شــرط تحّققــه و اإلصطالحات الداّلــة علی ذلک عند اإلمــام البخاری فی 
تاريخه الکبير«. اين فصل با مقدمه ای دربارۀ اّتصال سند می آغازد و دو 

مبحث اصلی هم  در دل دارد. 

مبحــث نخســت بررســی اّتصــال يــا عــدم اّتصــال حديــث معنعن اســت. 
کــه  بــا توجــه بــه نيامدن صيــغ تحّمــل در حديث  نويســنده اشــاره دارد 
معنعــن احتمــال تدليــس و انقطــاع سلســلۀ ســند مــی رود؛ از ايــن روی 
که  بــرای اطمينــان از اّتصــال اين گونــه احاديث شــروطی چنــد نهاده اند 
اختالفاتــی را هــم پديد آورده اند. بــه بخاری و اســتادش علی بن مدينی 
کــه اثبــات ســماع و لقــای راوی و مــروّی عنــه را شــرط  نســبت داده انــد 
دانســته اند، حــال آنکــه ديگــر دانشــيان چون مســلم بن حجــاج امکان 
مالقات و سماع را بسنده می پندارند. وی ديدگاه های مختلف را در اين 
ح می کند. بعد از اين شيوۀ بخاری را در اثبات لقاء يا سماع  مبحث مطر
که به بــاور او بر خالف ديگر محّدثان به »ســمع من فالن«  بیــان می کنــد 

ايــن نگاشــته رســالۀ دکترای نويســنده بــه راهنمايــی دکتر اميــن القضاة 
در دانشــگاه يرمــوک اســت و پژوهشــيانی چــون دکتر نورالديــن عتر آن را 
کتاب با  بــه داوری و مناقشــه نشســته اند. موضوع محوری و وجــه فارق 
کم بر شــناخِت علل الحديث با تکيه  کاوی اصول حا ديگر همگنانش، وا
بــر ديدگاه هــای بخــاری در التاريــخ الکبيــر اســت. بــه ديگر ســخن مؤّلف 
يکــی از شــاخه های جزئــی و تخّصصی علــوم حديث را برگزيــده و آن را در 
انديشه های ستيِغ محّدثان ناقد اهل سّنت، يعنی محمد بن اسماعيل 
که انتخــاب التاريخ الکبير هم با  کاويده اســت. بــه نظر می آيد  بخــاری وا
کتاب به صراحت آرا و انديشه های  عنايت بوده است؛ چه بخاری در اين 
ک هــای نقد  خــود را ظهــور و بــروز داده اســت و به روشــنی معيارهــا و مال
خويش را روشــن ســاخته اســت، حال آنکــه در ديگر اثــر پراهمّيت خود، 
ج نداده و از اين رو به آسانی و با قاطعّيت   الصحيح چنين صراحتی به خر

کرد. نمی توان ديدگاه های بخاری را در آن اصطياد 

که در  عّلــت را در اصطالحــات حديثــی امــری پنهــان و غامض دانســته اند 
گو اينکه ظاهر حديث پیش از بررسی  صّحت حديث رخنه ايجاد می کند، 
از اين ســّر درون خبر نمی دهد و ســالم و بی عيب می نمايد.۱ اين عّلت ها 
را می توان در دو دســتۀ ســندی و متنی جای داد و چنان که خواهيم ديد 

گانه است. کتاب هم بر همين تقسيم بندی دو  ساختار اساسی 

نويسنده مطالب خويش را در يک مقدمه و پنج فصل به سامان رسانده 
اســت. در مقدمــه بــا بحثــی دربــارۀ عّلــت در لغــت و اصطــالح می آغازد و 
کــم  کتاب هــای مصطلــح الحديــث از معرفــة الحديــث حا تعاريــف آن در 
نيشــابوری)م۴۰5هـ( تا دوران معاصر پیش ديد نهاده می شود و از خالل 
آن مؤلفه هــای حديــث معّلــل يا معلول روشــن می شــود. در پــِس اين از 
کتاب از ديدگاه انديش وران،  التاريخ الکبير بخاری، تاريخ تأليف، جايگاه 
کتــاب چــون  کتــاب و نــوع اطالعــات عرضه شــده در  چينــش داده هــا در 
ح و تعديل و... بحث می شود. در ميان  شناسه های معرفی راويان، جر

1. بــرای نمونــه ر.ک بــه: علــوم الحدیــث، ص81ـ84؛ التقریــب، ج1، ص258؛ التقییــد و اإلیضاح، 
ص115؛ نزهة النظر، ص82، فتح المغیث، ج1، ص227.

منهج األمام البخاری فی التعليل 
يخ الکبير من خالل کتابه التار

منهج األمام البخاری فی التعلیل من خالل کتابه التاریخ الکبیر؛ احمد عبد هللا 
احمد منصور؛ بیروت: دار البشائر اإلسالمیة، چاپ اّول، 1434.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
روح هللا شهیدی
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کــه عــدم ثبــوت ســماع را  گفتــه آمــد دســتۀ دوم از عباراتــی  کــه  چنان کــه 
می رســاند، عبــارات صريــح در عــدم ســماع اســت؛ ماننــد »لــم يســمع«، 
»مرســل« و »منقطــع«. احمــد عبد اهلل منصــور ذيل »لم يســمع« تنها به 
راويان مرتبط با آن می پردازد، اّما در اصطالحات »مرســل« و »منقطع« با 
که اينها در منظر بخاری در چندين معنا  تحقيقی ميدانی نشان می دهد 

که چندان با اصطالحات مشهور و رايج همخوانی ندارند. کار رفته اند  به 

کتاب چنين اســت: »منهج البخاری فی التعليل بالتفّرد  عنوان فصل دوم 
و الغرابــة و المخالفــة فی اإلســناد« که به بخشــی ديگر از عّلت های ســندی 
می پــردازد. بخاری بیشــتر بــا الفاظی چون »ال يتابع عليــه«، »ال يتابع علی 
حديثــه« و ماننــد آن تفــّرد در حديــث را نشــان می دهــد. نويســنده مــوارد 
کاربســت تعليــل بــه تفــّرد و الفــاظ داّل بــر آن را در چهار دســته »مجاهيل و 
ضعفا«، »ثقات«، »ضعفايی که در شرح حال راوی ثقه به تفردات آنان اشاره 
شده« و »تعليل به تفّرد در شرح حال صحابه« نشان می دهد و به تفصيل 
تمامی  مصاديق و نمونه های موجود را به نمايش می گذارد. گفتنی است که 

به باور مؤّلف، تفّرد از ديدگاه بخاری جرح در خود راوی نيست.

ديگــر مبحــث در فصــل دّوم مخالفــت و اثــر آن از ديــدگاه بخــاری اســت. 
کــه منظــور از مخالفــت در اينجا،  توضيحــات نويســنده نشــان می دهــد 
گونه های مختلف  همان اضطراب ســندی است؛ يعنی ســند حديث به 
گزارش شود؛ برای نمونه حديثی هم با سندی مرسل و  و غيرقابل جمع 
گزارش شــود. او مخالفت و اضطراب را در قالب های  هم ســندی متصل 
»تعارض وصل و ارســال«، »تعارض وقف و رفع« )حديث باری از صحابه 
نقــل شــود و باری از پیامبر)ص((، »جانشــينی يک يا چنــد راوی در يک 
ســند با يک يا چند راوی در ديگر ســند«  و »زيادت راوی در يک ســند و 
حــذف آن در ســند ديگر« بررســی و مصاديــق متعّددی بــرای هر صورت 
که بخاری در هر تعارض و اختالف  کرده تا نشان دهد  کرده و تالش  بیان 

کدام صورت رجحان می دهد و قرائن او برای اين ترجيح چيست. به 

با اين فصل بررسی علل سندی به پايان می رسد و فصل سوم با موضوع 
علل متنی و با عنوان »علل المتن من خالل التاريخ الکبير« آغاز می شود. 
کتاب خود ســه بحث را شــامل می شــود: »مخالفت رأی و  اين بخش از 
باور راوی با روايت خود«، »مخالفت متن با مشــهوِر ثابت شــده از رسول 
ک های بخاری در  خــدا« و »مخالفــت متن با تاريخ«. در ايــن مبحث مال

نقد درونی حديث را با نمونه های عينی و روشن می توان ديد.

کتاب به پايان می رســد،  بــا فرجام يافتــن فصل ســوم، بخش های اصلی 
اّمــا نويســنده بدان ها فصلی چهارمی  را با عنــوان »ألفاظ اإلمام البخاری 
النقديــة فــی التعليل فــی التاريخ الکبيــر« می افزايد و از رهگــذر آن الفاظ 
کــه در فصــول پیشــين از اصــول  داّل بــر نقدهــای ســندی و محتوايــی را 
گفتــه، در قالبــی منســجم و در پــی هــم مــی آورد.  و ضوابــط آن ســخن 
تقســيم بندی ايــن واژهــا در ســه بخش»الفــاظ داّل بــر عّلــت در ســند 

کتفا نمی کند، بلکه بر اســانيد تکيه می کند و برای  يا »ســمع منه فالن«  ا
جمع آوری اســانيد داّل بر ســماع روات از يکدگر می کوشد. الفاظ بخاری 
برای نشــان دادن روايت راوی از مــروّی عنه، از ديگر مطالب اين مبحث 
کــه در پنــج بخــش »تصريــح و جــزم به سماع«)ســمع مــن فالن و  اســت 
فالن«، »عنعنه«)روی عنه فالن و..(، »جمع بین سماع و عنعنه«)سمع 
فالنــا و عــن فــالن(، )جمــع بین ســماع از يــک راوی و رؤيــت راوی ديگر( 
کــردن بــه »أدرک«« ارائه می شــود.  )ســمع فالنــًا و رأی فالنــًا( و »بســنده 
که تعبير اخير را  نويسنده با بررسی ميدانی مفّصل به اين نتيجه رسيده 

کار می برد. غالبًا بخاری برای نشان دادن عدم سماع به 

مبحــث ديگــر در فصل نخســت اصطالحــات نّقادانۀ بخاری اســت برای 
نشــان دادن عــدم ثبوت ســماع. مؤلف اصطالحــات پیش گفتــه را در دو 
دســته جــای داده اســت: دســتۀ نخســت عبارات نفــِی علم به ســماع يا 
ترديد در آن  اســت؛ چون »ال يعرف لفالن ســماع«، »ال نعلم له سماعا«، 
»ال يعلم له ســماع«، »ال يدری له ســماع«، »لم يتبين لی ســماع فالن«، 
»ال أدری فــالن ســمع أم ال«، »لــم يذکــر فالن ســماعا«، »ال أراه ســمع« و 
»فی سماعه نظر«. نکته اساسی دربارۀ اصطالحات اين دسته  آن است 
که نويسنده تنها به ذکر اين الفاظ و روايان مرتبط با آن نپرداخته است، 
کوشــيده از مســائل قشــری و ظاهــری در  بلکــه در بررســی های خويــش 
که  گذرد و روش شناســی بخاری را وجهۀ هّمت سازد. مهم ترين نتايجی 

ح زير است: او به دست آورده به شر
کاربرد اين الفاظ از سوی بخاری. 1. تفاوت ميزان 

2. يکسان نبودن مدلول  هر يک از اين الفاظ.
3. همنشينی اين الفاظ با عّلت های ديگری چون ضعف، نکارت، عدم 

متابعه و... .
که بخــاری علم به ســماع آنان را  کتاب هــا بــه بیشــتر راويانی  4. در ديگــر 
کتاب  که در فرجــام  کــرده پرداخته نشــده اســت. از همين روســت  نفــی 

نويسنده سياهه ای از آنان ارائه داده است
کرده اســت عبارتند  کــه بخــاری در نفــی ســماع بــر آنان تکيــه  5. قرائنــی 
از: »مجهول بــودن راوی«، »تدليــس يا ارســال«، »ترديد در درک شــيخ از 
که در آن راوی از شــيخ با واسطه نقل  ســوی راوی«، »وجود روايتی ديگر 

کرده باشد«، و»دو بودن سرزمين های راويان هم روزگار از يکديگر«.

که نشان می دهد بخاری ثبوت لقا را در حديث معنعن شرط  6. قرائنی 
که به اشــتراط اين مطلب  کســانی اســت  می داســته و اين مؤّيد ديدگاه 

کرده اند. توسط بخاری تصريح 

که نشــان می دهد بخاری حّتــی با وجود عدم ثبوت لقا حديث  7. قرائنی 
معنعــن را می پذيرفته اســت. البته با وجود ايــن قرائن محّقق در نهايت بر 
آن می شــود که بخاری در قبول حديث معاصران ثبوت لقا يا ثبوت ســماع 
گه گاه و به دليل  که بخاری  گو اينکه با بی ميلی می گويد  را شــرط می داند، 
وجود قرائن قوی، صرِف معاصرت راوی و شيخ را بسنده می دانسته است.
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کتب  کتاب با عنوان » التاريــخ الکبير و أثره فی  پنجميــن و آخريــن فصل 
گــذرا و در عيــن حال دقيــق و مصداق پژوهانــه از اثر  العلــل«، بــه صورتی 
گــذاری التاريــخ الکبيــر بــر علل أبــی حاتم، علل ترمــذی، الضعفــاء الکبير 
عقيلــی، الکامــل فــی ضعفــاء الرجــال ابن عــدی و علل دار قطنی ســخن 

گفته است.

و متــن«، »الفــاظ و اصطالحــات مجمــل داّل بــر عّلــت« ) ال أصــل له، لم 
يثبت، هو خطأ، هو وهم، ال يصلح( و »الفاظ داّل بر ترجيح« )المحفوظ، 
أولی، أشهر، أصوب، أشبه، أصّح، هو الصحيح( انجام شده است و افزون 
ح  کرده، به شر که بخاری اراده  کاربرد و معنايی  بر بیان نمونه ها، چرايی 

کاوی شده است. و تفصيل وا

سفينة بولونيا
سفینۀ بولونیا؛ به کوشش ایرج افشار، محمد افشین وفایی، شهریار شاهین دژی؛ 

تهران: سخن، 1393، 237 صفحه. 

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
مهدی فیروزیان

از  بــاد،  جاويــد  نامــش  کــه  مــا  ايران مــداِر  فروتــِن  فرزانــۀ  افشــار،   ج  ايــر
که  کامکارتريــن بختيــاران روزگاران بــوده اســت. او ايــن بخــت را داشــت 
که هم  تک تــک ثانيه هــای عمر پربار خود را با عشــق به  ســر آرد. عشــقی 
بــه او نيــرو می بخشــيد و از بــن جان خرســندش می ســاخت و هــم برای 
فرهنــگ و ادب ســرزمينی بــزرگ چــون ايران زميــن بهره هــای بســيار بــه 
که برای او در ايران و فرهنگ ايرانی فروفشــرده  ارمغان می آورد. عشــقی 
گســترۀ شــگرف خــود جا ی جــای مرزهــای فرهنگــی و  می شــد، امــا در 
گون چون روزنامه نگاری  گونا جغرافيايی را درمی نورديد و در زمينه هايی 
کتاب شناســی، فهرست نگاری، نسخه شناسی و تصحيح  و مجله داری، 
متون، علم رجال،  طبيعت گردی و سفرنامه نگاری و... نمود می يافت.  

در  را  خــود  ايران شناســی  پژوهش هــای  در  کــه  همان گونــه  افشــار 
چهارچوبــی تنــگ بنــدی نمی خواســت، در پیوندهــا و دوســتی ها نيــز 
کــه هــم در خانــواده ای فرهيختــه و  چنيــن بــود. آن بزرگ مــرد بی همتــا 
نامــدار زاده شــد، و هــم خــود خانواده ای فرهنگــی و بااعتبــار پديد آورد، 
چــه در زندگــی شــخصی و چــه در زندگی اجتماعــی با برترين هــای روزگار 
خــود از سيدحســن تقــی زاده و منوچهر ســتوده و محمدتقی دانش پژوه 
گرفتــه تــا جوانــان برومندی چــون محمد  و محمدرضــا شــفيعی کدکنی۱ 
افشــين وفايی، شهريار شاهين دژی، ميالد عظيمی و پژمان فيروزبخش 
که در ســايۀ  مهر و دانش او باليدند و امروز از دانشــمندان و ســرمايه های 
گر ايــن فروتنی  ايــن ســرزمين به شــمار می رونــد، همــدل و همــراه بــود. ا
کارهايی  ســتودنی و همراهی با جوانان شايسته نبود، شايد آن دسته از 
که دســت مرگ بخِت انجام آنها را از وی ربود، هرگز به ســرانجامی درخور 

ردن دو بیت از دکتر جالل خالقی مطلق در آغاز کتاب، ســفینة بولونیا را به دکتر  رندگان با آو گردآو  .1
کرده اند.  محمدرضا شفیعی کدکنی پیشکش 

بولونيــا  ســفينۀ  نمی رســيدند. 
که چهار ســال پس از درگذشت 
ج افشــار به چاپ رسيده، در  اير

کارهاست.  شمار همين 

ســفينۀ  کتــاب  در  امــروز  آنچــه 
رســيده  چــاپ  بــه  بولونيــا 
خشــت  کــه  اســت  ســاختمانی 

نخســت آن را افشــار نهــاده بــود. تصوير دســت نويس اين جنگ در ســال 
۱۳67 به دست افشار رسيد و او خود يک  بار از روی آن استنساخ کرد. پس 
که  از سال ها افشار در سال ۱۳87 از افشين وفايی و شاهين دژی خواست 
کننــد، اما چون  در مقابلــۀ تصويــر نســخه و دســت خط وی بــا او همراهی 
کار را به ايشــان ســپرد.  گشــودۀ  بســياری در متــن بــود، دنبالۀ  گره هــای نا
پژوهش ها و تالش های پیگيرانۀ افشــين وفايی و شاهين دژی در درازنای 
کتــاب انجاميده  گذشــته، به چاپ آراســتۀ اين  کار  که از آغاز  هفــت ســال 
کتاب  که نزديک نيمی از برگ های  است. اين دو تن مقدمه ای درازدامن 
گرفته )مقدمه در صفحۀ ۹۳ به پايان می رسد و متن سفينه از ص  را در بر 
۹7 تا ۲۳۰ را ويژۀ  خود داشته( برای شناساندن نسخه، سفينه و شاعران 

که نمونۀ پژوهشی دانشورانه است. آن نوشته اند 

کتابخانــۀ دانشــگاه  کــه بــه شــمارۀ ۳۲8۳ در  دســت نويِس ايــن ســفينه 
بولونيا در ايتاليا نگهداری می شــود، به دليل لغزش های بســياِر راه يافته 
گمان در نيمۀ نخســت ســدۀ  در آن نمی توانــد نســخۀ اصــل باشــد و بــه 
گــردآوری ســفينۀ اصلی نوشــته شــده  هشــتم و ســه چهــار دهــه پــس از 
اســت. نســخه افتادگی های بســياری دارد و در چهل وپنج برگ بازمانده 
از آن، ۲5 شــعر )۲۱ قصيــده، دو مســمط، يــک ترکيب بنــد و يــک قطعه( 

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران
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ايلدگز )از اتابکان آذربايجان و ســتودگان خاقانی( بوده اســت. تنها منبع 
که بی گمان تا سال های پايانی سدۀ  هفتم نامی داشته،  اشعار اين شاعر 
ســفينۀ بولونيــا اســت. بــر پايــۀ پژوهــش افشــين وفايی و شــاهين دژی، 

چامه ای از قطبی با اين آغازينه:

بــر قمــر  بــه  فگنــده  مشــک  سلســلۀ   ای 
بــر۲ ُدرر  ج  در بــر  زده  زمــّرد  قفــل  وی 

کــه در ســتايش عثمــان مختــاری ســروده شــده، بــه خطــا در ديــوان او۳ 
آمده است. 

کــه چهــار بیــت از ميانــۀ قصيــدۀ او در  4. شــمس الدين اقطــع بیلقانــی 
گمنام سدۀ  کنونی ســفينه به  جای مانده، از سخن ســرايان  بخش های 
که پیشــۀ  قضا داشــته و ديوانی از وی در دست نيست. در  ششــم اســت 
که مجيرالدين  نزهة المجالس ســه رباعی به نام او آمده اســت. از شعری 
کــه اقطــع )بريده دســت(  گفتــه می تــوان دانســت  بیلقانــی در هجــو وی 

که دست راست نداشته است.  خوانده شدنش برای آن است 

5. شمس سجاسی شاعر و منشی نيمۀ دوم سدۀ ششم و نيمۀ نخست 
که يــک قصيــدۀ چهــل بیتــی از وی در ســفينه آمده  ســدۀ هفتــم اســت 
گفتۀ اوحدی بليانی در عرفات العاشقين بسيار  که به  است. از اشعار وی 
بــوده، جــز اندکی به دســت ما نرســيده، اما منشــآت شــمس سجاســی، 
دربردارندۀ هجده نامه و دست نويســی از حکمة  االشــراق ســهروردی به 
گردآورنــدۀ ديوان ظهير  خــط او بر جای مانده اســت. شــمس همچنين 
کتابــی در اخالق با نــام فرائد الســلوک فی  فاريابــی بــوده اســت. نــگارش 
فضائل الملوک )که تنها در يک دست نويس با نام نويسنده، اسحاق بن 
ابراهيم السجاســی ثبت شــده( را نيز به وی بازخوانده اند. افشين وفايی 
و شــاهين دژی بــر پايــۀ آنکه دو بیت از قصيــدۀ وی در ســفينۀ  بولونيا در 
کتاب نيز آمده و چند دليل ديگر اين انتساب را پذيرفتنی می دانند،  آن 
که نام وی اســحاق اســت و  گر چنين باشــد بايد بپذيريم  که ا امــا برآننــد 
کــه در عنوان يکی از نامه های شــمس سجاســی آمده نادرســت  محمــد 

بوده است. 

6. شــهاب الدين اطلســی از شــاعران آذربايجان يا اّران و شروان در سدۀ 
که مســمطی چهل ودو بیتــی از وی در اين ســفينه آمده و  ششــم اســت 
کــه در نزهة المجالس يک رباعــی به نام  گويــا او همــان »اطلســی« اســت 

وی آمده است.

7. فخرالدين عمر رازی نامدار به ســيفی، از سخنوران سدۀ ششم است 
گردآورندگان  گمان  که ســروده هايش با اشعار امام فخر رازی درآميخته و 
که او می تواند همان ســيفِی يادشده در نزهة المجالس باشد  اين اســت 
که محمدامين رياحی او را ســيفی نيشــابوری دانسته است. مسمطی از 

2.  سفینۀ بولونیا، ص 119.
3. دیوان عثمان مختاری؛ به اهتمام جالل الدین همایی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1382. ص 211.

که يا  در ۱۱8۳ بیت، از هشــت شــاعر ســدۀ ششم و آغاز ســدۀ هفتم آمده 
آذربايجانی  اند و يا دســت کم زمانی در آذربايجان زيســته اند و از اين رو به 

گردآوری شده است.  گمان اين سفينه نيز در آنجا 

گويی يکســره  که در روزگار خود بلندآوازه بوده اند،  برخی از اين شــاعران 
در تاريــخ ادبیــات پارســی فرامــوش شــده اند و هيچ نــام و نشــانی از آنان 
)جــز در هميــن ســفينه( در دســت نيســت و از برخــی نيــز تنهــا نامــی بــه 
جای مانده اســت. اهميت ســفينۀ بولونيا در شناساندن اين شاعران و 
کمال  به دست دادن نمونه  هايی ناياب از شعرشان است. دربارۀ فلکی و 
که ديوانشــان در دســترس اســت نيز اين ســفينه آبشــخوری  اســماعيل 

برای ويرايش بخشی از ديوان به شمار می رود. 

کــه نســخه ای ديگــر از ســفينه در دســترس نيســت و تک نســخۀ  از آنجــا 
موجود هم بســيار پرغلط است و بخش چشمگيری از سروده های آمده 
گردآورندگان دشــوار بوده اســت. ســبک  کار  در ســفينه نيــز نويافته انــد، 
که آنها را نيز بايد از سخن سرايان مکتب  سخنوری برخی از اين شاعران، 
آذربايجانی بدانيم، با شيوۀ ديگر شاعران آذربايجانی تفاوت هايی دارد. 
گفــت بیت هــا سســت هســتند، امــا چنين  در برخــی نمونه هــا می تــوان 
که بنياد زيبايی شناســی اينان اندکی ديگرگونه بوده اســت. تا  می نمايد 
يافته شــدن ســروده هايی بیشــتر از شــاعران اين روزگار نمی توان سخنی 
کتاب، يک  گفت. در بیشتر صفحات  اســتوار در سبک شناسی شعر آنان 
کاتب و در برخی، تصحيح هايی قياسی  يا چند نمونه اصالح لغز ش های 
کوشــش و تيزبینــی و سخن شناســی  کــه درنگــی بــر آنهــا  ديــده می شــود 
از بیت هــا  گــره شــماری  بــا اين همــه  آشــکار می ســازد.  را  گردآورنــدگان 

گشوده مانده است.  همچنان نا

که شعرشــان در سفينه آمده،  در اين جا از شــاعران ســفينه، به ســامانی 
ياد می کنيم:

کــه دو قصيدۀ او در ســفينه آمــده، هــم روزگار خاقانی  1. فلکــی شــروانی 
شــروانی اســت و مانند او منوچهر بن فريدون شروانشــاه )که خاقانی او را 

کبر ناميده( ستوده است. خاقان ا

که پنج بیت نخست قصيده ای از وی در سفينه آمده  2. عمادی غزنوی 
و دنبالۀ آن از نسخه افتاده است، در روزگار خود، سدۀ ششم و دست کم 
يــک ســده پــس از آن آوازه ای داشــته اســت؛ چنان کــه در کليلــه و دمنــۀ 
نصراهلل منشــی، تاريخ جهانگشــای جوينی، المعجم شــمس قيس و... 
کمال  بیت هايی از او آمده و شــاعرانی چــون انوری، اديب صابر ترمذی، 
کرده انــد. او  اســماعيل و اثيرالديــن اخســيکتی در شــعر خــود از وی يــاد 
عمادالدوله فرامرز شاه مازندران و طغرل دوم سلجوقی را ستوده است. 
کنيۀ وی، ابومحمد، تنها در سفينۀ بولونيا آمده است.    که  گفتنی است 

کــه پنج  کمال  کمال الديــن قطبــی مــروی متخلــص بــه قطبــی و نيــز   .3
گنجيــده، از ســتايندگان قزل ارســالن عثمــان بن  قصيــدۀ وی در جنــگ 
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گنجينۀ  در پايان شايســته اســت انتشــارات ســخن را برای پشــتيبانی از 
کهن پارسی و چاپ مجموعه ای از اين سفينه ها بستايیم.  ســفينه های 
گســتردۀ  پژوهشــی ادب  بررســی جنگ هــای ادبــی يکــی از زمينه هــای 
که در شــاخه هايی چون نقد ادبی، سبک شناســی، انواع  پارســی اســت 
گفتمان های  ادبی و تاريخ ادبیات يا در تصحيح ديوان ها و نيز شناخت 
گون ســودمند تواند  گونا چيــرۀ ادبــی و فرهنگــی در زمان ها و مکان های 
گاه تنها  کنــون چنان که بايــد بــه آن پرداخته نشــده اســت.  بــود، امــا تــا 
آبشخور ما برای شناخت شماری از شاعران يا شعرشان همين جنگ ها 
کــه ســفينۀ  بولونيا نيز از اين دســت اســت. اميدواريــم در آينده  هســتند 
بــه همين شــيوۀ دانشــورانه بیشــتر بــه سفينه شناســی و ســفينه پژوهی 

پرداخته شود. 

کتاب  کنونِی چاپ شده در  که هر لخت آن در شکل  وی در سفينه آمده 
ع است. از اين رو آن را بر وزن »مستفعلن مستفعلن«  دربردارندۀ  دو مصر
ع و رشتۀ آن مصرعی با هجای  که هر بند آن دارای هشت مصر می دانيم 
ع دارد.  ب« است و روی  هم  رفته هفتادوشش بیت و يک مصر

َ
قافيۀ »ا

کمال الديــن اســماعيل اصفهانــی فرزنــد جمال الديــن عبدالــرزاق از   .8
که  سخن ســرايان بلندآوازۀ پارســی گوی است. شــصت ودو درصد ابیاتی 
در بخــش برجای مانــده از ســفينۀ بولونيــا به دســت ما رســيده، ســرودۀ  
کمال است )7۴۲ بیت از اوست و ۴۴۱ بیت از هفت شاعر ديگر(. در اين 
ســفينه يــک ترکيب بند صدويــازده بیتی، يک قطعۀ بیست وســه بیتی و 

يازده قصيده از او آمده است.

انديشه ماندگار
اندیشه ماندگار: مجموعه مقاالت درباره اندیشه و آثار عالمه محمدمهدی آصفی؛ 

گروهی از مولفان؛ چ 1 ، قم: بوستان کتاب، 1393.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
مرتضی غالمی

که  محمدمهــدی آصفــی بروجــردی نجفــی از روحانيــون و مردانی اســت 
گذاشــتند. مردانی  همــۀ عمر خويش را بر ســر دين و خدمت به دينداران 
کار  که در راه خدا ســر از پا نشــناختند و آنچه در توان و توفيق داشــتند، به 
کند و لحظه های شــادتر و  گرفتنــد تا امت اســالم روزهــای بهتری را تجربه 
معنوی تــری داشــته باشــند. او يکی از بهتريــن سرمشــق ها و الگوها برای 
روحانيــون، مبلغــان و نســل مســلمان معاصر اســت. تربیــت خانوادگی و 
بیش از شــصت ســال جــّد و جهد علمی و عمــری مجاهدت و تزکيــه، از او 
شخصيتی جامع، مؤثر و صاحب سبک و روش ساخته است. تبليغ دين 
که جهان را بشناسند و درد  کسانی چون او را می طلبد  در دهکده جهانی 

کوشش دريغ نکنند. انسان معاصر را بدانند و از هيچ جان فشانی و 

کوشــش برای اصــالح و بهبود  ارتقــای ســطح اجتهــاد در فــروع مبتالبه، 
روش های علمی و اجتهادی در حوزه های علميه قم و نجف، مجاهدت 
در حمايــت بی دريــغ از هدايــت جنبــش اســالمی مــردم عراق، همــراه با 
کشــورهای  نهضــت انقالب اســالمی ايــران و معرفی آن به عرب زبانان در 
اســالمی، برخورداری از انديشــه جهانی و همت بلند و نيز نفســی زکيه و 

گی های آيت اهلل آصفی است. مطمئن شماری از امتيازها و ويژ

آيت اهلل آصفی در فقه، اصول، تفســير، فلســفه و تاريخ اســالم تخصص و 
ج فقــه و اصول را تدريس  گاهی هــای فراوان دارد. بیش از ده ســال خار آ
کرده اســت.  کــرده و بخشــی از اجتهادات خويــش را در قالب تأليف ارائه 

بــه دليل تحصيل در دانشــگاه،  
گــون و جديد  گونا بــا روش های 
به خوبــی  تحقيــق  و  تدريــس 
نشــر  بــرای  نيــز  و  آشناســت 
اهميــت  خــود،  انديشــه های 
نيــک  را  رســانه ها  بی ماننــد 

می شناسد.

بــرای قدردانــی از زحمــات علمــی و عملــی ايــن عالــم مجاهد و نســتوه، 
کنگــره ای بــا عنــوان »کنگــره اســوه زهــد، جهــاد و اجتهــاد« بــا موضــوع 
بررســی شخصيت، انديشه و آثار عالمه محمدمهدی آصفی توسط دفتر 
کنگره در اين  تبليغات اسالمی حوزه علميه قم برگزار شد. دبیرخانه اين 
که بالغ  کتاب های ايشــان نمــود  مــدت اقــدام بــه جمــع آوری و تصحيح 
کتاب هــا و مقاالت ايشــان تصحيــح و به چاپ رســيد. از  بــر ســی جلــد از 
کتاب ها می توان از فی رحاب القرآن و فی رحاب عاشوراء  مهم ترين اين 
کنگره از محققين و انديشــمندان حوزوی  نــام برد. همچنين بــرای اين 
درخواســت شــد تــا مقــاالت خــود را دربــارۀ انديشــه و آثــار عالمــه آصفی 
کتاب انديشه  که ســی مقاله از مجموع مقاالت ارائه شــده در  کنند  ارائه 
گفتار معرفی مختصری از اين مجموعه و  ماندگار به چاپ رسيد. در اين 

چکيدۀ چند مقاله آورده می شود.
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تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل

دربردارنــدۀ ده مقالــه اســت و در آنهــا انديشــه های اخالقــی و عرفانــی 
آيت اهلل آصفی بررسی و تبيین شده است.

بررسی »زهد« در جايگاه يکی از مفاهيم اخالقی از ديدگاه آيت اهلل آصفی، 
نشــانگر توجه عميق ايشــان به اخالق نقلی و اســتفاده از آيات و روايات 
گی هــای تحليــل ايشــان بیــان مفاهيــم  و تبيیــن عميــق آنهاســت. از ويژ
کتاب  اخالقی همراه با نظام و هندسۀ تحليلی آن است. بررسی موردی 
الهــوی فــی حديــث اهل بیــت و تمرکــز بر مســئلۀ زهــد در جايــگاه يکی از 
گويای اين مطلب باشــد. در اين فصل  مفاهيــم مهــم اخالقی، می تواند 
در مقالــه ای بــا عنــوان »تبيیــن نظام منــد زهــد در بســتر اخــالق نقلــی از 

ديدگاه آيت اهلل آصفی« به تبيین اين مسئله پرداخته شده است. 

بررســی  بــه  کــه  اســت  مقالــه  شــش  دربردارنــدۀ  کتــاب  پايانــی  فصــل 
انديشــه های اجتماعــی و سياســی آيــت اهلل آصفی اختصــاص دارد. يکی 
از مقــاالت ايــن فصل »اعتــراض مدنی از ديــدگاه ايت اهلل آصفی« اســت. 
گفته شــده اســت: آيــت اهلل آصفی در نوشــتار مختصری به  در اين مقاله 
ابعــاد اعتــراض مدنی يا نافرمانــی مدنی می پردازد و از منظــر فقهی از آن 
دفاع می کند. در اين مقاله پس از به دســت دادن چشــم اندازی تاريخی 
به اين مســئله، ديدگاه ايشــان بیان شــده و ابعاد آن برجســته می شود. 
نگارنده در اين مقاله می کوشــد با بیان سرشــت دولت های عربی و بیان 
آموزه هــای دينــی، نگاه عالمه آصفی را در بحــث اعتراض مدنی بازگويد و 

ابعاد آن را بررسی نمايد.

کتــاب در شــش فصــل و بديــن ترتيــب ســامان  مجموعــۀ مقــاالِت ايــن 
يافته است:

فصل اول: انديشه های قرآنی.

فصل دوم: انديشه های فقهی و اصولی.

فصل سوم: تاريخ نگری و تاريخ نگاری.

کالمی. فصل چهارم: معرفت شناسی و انديشه های 

فصل پنجم: انديشه های اخالقی و عرفانی.

فصل ششم: انديشه های اجتماعی و سياسی.

کــه مجموعۀ فی  آيــت اهلل آصفــی توجــه بســياری بــه معــارف قرآنــی دارد 
رحاب القرآن شــمه ای از اهتمام او به قرآن است. در فصل اول مقاله ای 
که نويســنده پس  با عنوان »نظام منهجی اســتنطاق قرآن« آمده اســت 
کريم به تفســير،  از بیان ســه نظريۀ افراط، تفريط و ميانه دربارۀ نياز قرآن 
ديدگاه هــای آيــت اهلل آصفــی دربارۀ هر يک از مناهج تفســيری را بررســی 
که ايشان افزون بر اعتقاد  کرده است. همچنين در اين مقاله ثابت شده 
گون تفســيری، به کارگيری آنهــا را در فراينــد علمی معتبر  گونا بــه مناهــج 
می داند. در پايان مقاله نيز نمونه ای تفســيری از مجموعه فعاليت های 
کــه در آن برای اســتخراج نظريــه خود، از همــۀ مناهج  تفســيری ايشــان 

کرده، ارائه شده است. تفسيری به طور نظام مند استفاده 

کيد  در فصــل دوم مقالــه ای با عنوان »تفاوت اصولی ها با اخباری ها با تأ
بر قرائت آيت اهلل آصفی« ارائه شده است. در اين مقاله نويسنده با توجه 
کــه آيت اهلل آصفــی بــا عنــوان »دور الوحيــد البهبهانی فی  بــه مقدمــه ای 
کتاب  کتاب الفوائد الحائريه نوشــته اند و در اين  تجديد علم االصول« بر 
گذرا مهم ترين تفاوت ها ميان اين دو رويکرد اســتنباطی را بیان  به طور 
کرده اســت، بــه توضيح و تبيین ايــن تفاوت ها به طور مســتند پرداخته 
گــر در موردی به توضيح بیشــتر يــا اصالح جزئی يــا تکميلی نياز  اســت و ا
بود بدان افزوده است. از جمله تفاوت های ميان اخباری ها و اصولی ها 
کــه در ايــن مقالــه بــدان پرداخته شــده عبارت اســت از: حجيــت يا عدم 
حجيــت ظواهــر قــرآن و ســنت بدون تفســير اهل بیــت، حجيــت يا عدم 

حجيت عقل در فقه و اصول و ... .

که در فصل ســوم آمده اســت، مقاله  يکــی ديگــر از مقاالت اين مجموعه 
کتاب فی رحاب عاشــوراء اســت.  »روش تاريخ نگاری آيت اهلل آصفی« در 
کتاب فی رحاب عاشــوراء بررســی شده  کوشــش اين مقاله بر اين بوده تا 
و به صورت روشــمند دربارۀ محتوا، منابع و اســناد آن بحث و بررســی و 
کمک می کند  احيانًا نقاط قوت و ضعف آن مشــخص شود. اين تحقيق 
تــا بــه ســبک تاريخ نــگاری و رويکــرد آيــت اهلل آصفی بــه تاريخ پــی برده و 

کار ايشان را دريابیم. آسيب ها و نقاط قوت 

که  فصــل پنجم بیشــترين مقــاالت مجموعــه را به خود اختصــاص داده 


