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مقدمه

منط���ق در ی ��ک س ��طر اینگونه

امروزه گروههای مختلف با عالی���ق متفاوت تالش میکنند تا مخاطبان

تعریف میشود« :منطق ابزاری

بیش���تری به دس���ت آورن���د .بدی���ن منظ���ور از ابزارهای تبلیغ���ی مختلف

علمی اس���ت ک ��ه بهکارگیری آن

از قبی���ل مطبوعات ،کتاب ،تلویزی���ون ،اینترنت و  ...به���ره میبرند .هر

ذه���ن انس���ان را از خط ��ای در

چه ابزار عرضه تفکر پیچیدهتر باش���د ،ش���ناخت خطا و درس���تی تفکر نیز

تفکر باز میدارد» .یکی از نکات

پیچیدهت���ر خواه���د بود .در نتیج���ه اهمیت منطق کاربردی و ش���ناخت

بس���یار مهم در تعری ��ف منطق،

انواع مغالطه هم بیشتر میشود.

ابزار دانستن آن است .آنچه در

ش���اید مهمتری���ن کار ارس���طو ،دان���ای یونان ،کش���ف ،تنس���یق و تدوین
قوانی���ن و قواع���د حا کم بر تفکر باش���د؛ یعنی همان مجموع���های که نام
ارغن ��ون بر آن نهاده ش���د و ارس���طو مدعی ش���د که رعای���ت آنها ،موجب
راهنیافتن خطا در تفکر است .آدمی چه منطقدان باشد و چه از منطق

مورد ابزار باید بدانیم ،آش ��نایی
و اس���تفاده صحیح از آن اس ��ت تا م ��ا را به غرضمان برس ��اند .نمیتوان
نام ابزار بر چیزی نهاد و بر این تصور بود که کس ��ی به فکر اس ��تفاده از آن
نباشد ،بلکه همگان تنها در پی شناختن خود آن ابزار باشند.

و قواع���د آن بیخب���ر ،ب���ه ط���ور طبیعی ب���ر اس���اس قواعد خاص���ی تفکر و

گفتیم که منطق ابزاری اس ��ت ب ��رای اجتناب از خطای در اندیش ��ه ،اما

استدالل میکند و از قوه تفکر که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته

باید دانست که مشکل دانش منطق این است که حیثیت ابزاری آن یا

اس���ت ،در مواجهه با دیگران بهره میبرد ،اما این یک روی سکه است.

به دست فراموشی سپرده شده یا مورد خلط و اشتباه قرار گرفته است.

روی دیگر آن است که چه سازوکاری پیش روی بشر وجود دارد تا بتواند
ً
از نیروی تفکر خود بهخوبی اس���تفاده یا اساس���ا از راهیابی خطا در تفکر

به این ترتیب که منطقدانان به جای تعیین چگونگی اس ��تفاده بهتر از
این ابزار ،تمام تالش خود را مصروف ش ��ناخت هر چه دقیقتر آن کردند

جلوگی���ری کن���د؟ گرچه منطق از آن نظر که چگونه اس���تدال لکردن را به

و درب���ارۀ ابواب ،فصول و مباحث گونا گون آن به موش ��کافی پرداختند.

بش���ر میآموزد و به او انواع اس���تدالل و اس���تنتاج را تعلیم میدهد بسیار

منطق دارای هر دو بعد معرفتی و مهارتی هس ��ت و شخص باید از هر دو

مهم اس���ت ،اما ش���اید فایده دیگر آن ،که جلوگیری از راهیافتن مغالطه؛

جنبه بهرهای داشته باشد تا از آنها فایده ببرد.

یعنی خطای در استدالل است مهمتر باشد.

تعریف مغالطه و طبقهبندی انواع آن

ب���ا توجه به اهمی���ت منط���ق در زندگی ،ابتدا ب���ه ارائه تعریف���ی از منطق

محدودتری���ن تعری ��ف مغالط ��ه آن اس ��ت ک ��ه گفتهاند« :قیاس ��ی اس ��ت

میپردازی���م .س���پس تعری���ف و ان���واع مغالطه بی���ان میش���ود .در ادامه

مرک���ب از وهمی ��ات یا مش ��بهات» .در تعریف عامتر ،مغالط ��ه منحصر به

نوش���تار نمای کلی از اث���ر حاضر پیشروی خوانندگان ق���رار میگیرد و در

اس���تدالل نیس ��ت ،بلکه ب ��ه طور کل ��ی ش ��کل غیرمعتبری از اس ��تدالل

نهایت نکاتی در مورد کتاب گفته ذکر میشود.

دانس���ته شده اس ��ت .در عامترین تعریف ،گاهی عنوان مغالطه حتی به
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چی���زی در حد یک باور نادرس���ت گفته میش���ود .باید توجه داش���ت که

دیگ���ر منابع فارس ��ی ،انگلیس ��ی و عربی ،تع ��داد مغالط ��ات و مثالهای

درتم���ام تعریفها ای���ن نکته مفروض اس���ت که آ گاهان���ه و عمدیبودن

کارب���ردی جدیدی برای هر مغالطه بیفزایم که به طور نس ��بی در این امر

یا غیرآ گاهانه و س���هویبودن ،تأثیری در تعری���ف مغالطه ندارد .ارتکاب

توفی���ق یافت ��م؛ زیرا از س ��ویی تع ��داد مغالطات از حدود ش ��صت و اندی

ب���ه مغالطه میتوان���د عمدی یا س���هوی باش���د و مغالط���های ()Fallacy

م���ورد در کتاب مذکور ب ��ه یکصد مغالطه بالغ گردید و از س ��وی دیگر ،به

ک���ه عمدی؛ یعنی ب���ا آ گاهی از عدم اعتب���ار انجام میش���ود ،اما به ظاهر

نظر میرس ��د حال و هوای ترجمهبودن کتاب به حداقل رس ��ید و غالب

معتبر و مجابکننده و در واقع فریبدهنده مخاطب اس���ت ،سفس���طه

مطالب کتاب با مثالهای جدید و در فضای فکری ـ فرهنگی جامعه ما

( )Sophistryنامیده میشود.

بازنویس���ی و مغالطات زیادی نیز طراح ��ی و به عنوان تمرین در پایان هر

در کتابهای منطق سنتی ،طبقهبندی رایج مغالطات چنین است:
 .1مغالطه در قیاس :بر دو قسم است .لفظی یا معنوی
 .2مغالط���ه در ام���ور خ���ارج از قیاس :م���واردی همچون ش���رمندهکردن
مخاطب ،ناسزا گفتن ،مسخرهکردن ،قطعنمودن کالم او و . ...
ط���رح بح���ث جدی مس���ئله مغالطه یا سفس���طه در طول تاری���خ با نام و
شخصیت سوفسطاییان یا سوفیستها آغاز میشود .آنها دانشمندانی

فصل اضافه ش ��ده است .در این کتاب از هیچ یک از شیوههای مرسوم
در طبقهبندی مغالطات پیروی نش ��ده اس ��ت و به جای تقس ��یمبندی
براس���اس علت مغالطیبودن ،این کار بر حسب محل ارتکاب مغالطات
صورت گرفته است».
کتاب حاضر در هفت فصل تدوین ش ��ده است .تمامی مغالطات به پنج
دسته اصلی تقیسم شدهاند:

بودن���د ک���ه در نیم���ه دوم ق���رن پنجم قب���ل از میالد نهضت ش���کا کیت را

دس���ته اول مغالطاتی هس ��تند که هنگام بیان یک قضیه س ��اده امکان

ب���ه وج���ود آوردن���د .در زب���ان یونان���ی ،لفظ سوفیس���ت در اص���ل معنای

وقوع دارند .نام این دس ��ته« ،تبیین مغالطی» اس ��ت و در فصل اول به

بدی نداش���ت و به معنای حکیم ،دانش���ور ،معلم و اس���تاد بود و کس���ی
ً
را سوفیس���ت مینامیدند ک���ه تعالیمی را به م���ردم میآموخت که تقریبا

آن پرداخته ش ��ده اس ��ت .در این دس ��ته از مغالطات نه تنها شخص در

در زندگ���ی عمل���ی ب���ه کار میرف���ت .یکی از مصادی���ق مهم و ب���ارز تعالیم

پی اثبات مدعایی نیست و برای سخن خود استداللی عرضه نمیکند،
ً
ً
بلک���ه صرفا مطلبی را مثال در قالب یک قضیه س ��اده بیان میکند .انواع

سوفیس���تها ،آموزش خطابه و س���خنوری بهویژه در محا کم و دادگاهها

آن عبارتند از :مغالطات اش ��ترا ک لفظ ،ابهام ساختاری ،ترکیب مفصل،

بود .توانایی و مهارت سوفیستها در ایراد خطابه و اقناع مخاطب و نیز

واژهه���ای مبهم ،اهمال س ��ور ،س ��ورهای کلینما ،تعری ��ف دوری ،علت

یافتن لغزشگاههای اندیشه و سوءاستفاده از مکالمات و سخنرانیهای
ً
خود به حدی رسید که این تصور برای خود آنها پیدا شد که اصال حق و

جعلی ،بزرگنمای ��ی ،کوچکنمایی ،نموداره ��ای گمراهکننده ،تصاویر
یک بع���دی ،دروغ ،توریه ،نقل قول ناقص ،تحریف ،تفس ��یر نادرس ��ت،

حقیقتی مستقل از آنچه انسان اراده میکند وجود ندارد.

تا کید لفظی و . ...

معرفی نویسنده

فصل دوم مربوط به مواردی است که شخص در پی اثبات مدعایی است

دکت���ر علیاصغر خندان متولد  ،1348مدرک کارشناسیارش���د خود را در

ک���ه انتظار میرود برای اثبات مدعای خود ،اس���تدالل ،دلیل و برهان و یا

رش���ته فلس���فه و کالم اس�ل�امی (پایاننامه :منطق کاربردی) از دانشگاه

شاهد و مؤیدی عرضه کند .ا گر شخص به جای عرضه استدالل منطقی

ام���ام ص���ادق (ع) دریاف���ت ک���رد .وی از دانش���گاه قم در رش���ته فلس���فه

از ترفندهایی استفاده کند تا مدعای خود را مستدل نشان دهد و آن را به

تطبیقی (پایاننامه :بررسی فلسفی تطبیقی نظریه فطریات از نظر استاد

مخاطبان بقبوالند ،مرتکب این دسته از مغالطات شده است که «ادعای

مطهری و جان ال ک) موفق به دریافت درجه دکتری ش���د .دکتر خندان

بدون استدالل» نامیده شدهاند .انواع این مغالطه عبارتند از :مغالطات

آثار بسیاری تألیف و ترجمه کرده است.

بس���تن راه اس���تدالل ،مس���مومکردن چاه ،از راه جه ��ل ،تلهگذاری ،طلب

نمای کلی محتوای اثر

برهان از مخالفان ،طرد ش���قوق دیگر ،تکرار ،فضلفروشی ،کمیتگرایی،

نویس���نده در مقدمه در م���ورد اثری که ترکیبی از ترجمه و تالیف اس���ت،
اینگونه توضیح میدهد:
ً
«کت���اب حاض���ر عمدت���ا اقتباس���ی اس���ت از کت���اب مغالطات اثر مادس���ن
پی���ری 1،ام���ا به دالیل زیادی ترجم���ه لفظ به لفظ کت���اب مذکور را مفید
ً
نیافت���م و لذا س���عی کردم اوال با بومیس���ازی ،مطال���ب و مثالهای آن را
ً
در فض���ای فرهنگ���ی جامعه خود بازنویس���ی نمای���م و ثانیا ب���ا مراجعه به

توس���ل ب���ه احساس ��ات ،بی ��ان عاطف ��ی ،تهدی ��د ،تطمیع ،جل ��ب ترحم،
آرزواندیشی ،عوامفریبی ،توسل به مرجع کاذب و . ...
دسته سوم از مغالطات مربوط به مواردی است که شخص در مقام نقد
س���خن دیگری باشد؛ یعنی سخنی را نادرس ��ت میداند ،اما نمیتواند از
راهه���ای منطقی و با دلیل معقول ،نادرس ��تی آن س���خن را نش���ان دهد.
بنابراین متوسل به حیلهای میشود تا از آن طریق مدعای مورد بحث را
غلط جلوه دهد و یا دستکم از میزان تأثیرگذاری و مقبولیت آن بکاهد.

1. Madsen Pirie, The Book of the fallacy, London, Routledge, 1985.
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این دسته از مغالطات در فصل سوم کتاب تحت عنوان «مغالطات مقام

عناوی���ن «مغالط ��ات ص ��وری»« ،مغالط ��ات ناش ��ی از ی ��ک پیشف ��رض

نقد» بررس���ی ش���ده اس���ت و انواع آن عبارتند از :مغالطات پارازیت ،حرف

نادرس���ت» و «مغالط ��ات ربطی» ،به بیش از س ��ی مغالط ��ه در این مورد

مبه ��م ش���ما ،تکذیب ،توهین ،منش���أ ،دلیل ب���ه جای رد مدع���ا ،ارزیابی

اشاره و بحث و بررسی شده است.

یکطرفه ،مناقشه در مثال ،تخصیص ،بهانه ،سؤال مرکب و . ...

مغالط���ات ص ��وری عبارتن ��د از :ع ��دم تکرار حد وس ��ط ،وضع تال ��ی ،رفع

پ���س از اینک���ه س���خن و مدعایی بیان ش���د ـ چه درس���ت و منطقی و چه

مق���دم ،مقدمات منف ��ی ،مقدمات ناس ��ازگار ،اف ��راد غیرموج ��ود ،ایهام

نادرس���ت و مغالطی و پ���س از آنکه فرد یا افرادی ب���ه آن انتقاد و اعتراض

انعکاس ،سوء تألیف و . ...

کردن���د ـ چ���ه نقدهای به جا و منطق���ی و چه نابهج���ا و مغالطی ـ طبیعی
اس���ت که گوینده یا نویس���نده نخس���ت ،درصدد دفاع و پاس���خگویی به
اعتراض���ات برآی���د .البت���ه در ای���ن موضع و مقام ،ش���خص ه���م میتواند
ب���ا رعای���ت اص���ول اخالق���ی و در چهارچوب قواع���د منطق���ی و معقول به
پاس���خگویی بپ���ردازد و ه���م ممکن اس���ت با کنارگذاش���تن ای���ن اصول و
قواعد و با اس���تفاده از ترفندها و حیلههایی ،سعی در توجیه اشکاالت و

مغالطات ناشی از یک پیشفرض نادرست عبارتند از :سنتگرایی ،عدم
سابقه ،تجدد ،سنتگریزی ،توسل به ا کثریت ،علتشمردن امر مقدم،
علتشمردن امر مقارن ،ترکیب ،تقسیم ،میانهروی و . ...
مغالط���ات ربط ��ی عبارتن ��د از :ذوالحدی ��ن جعل ��ی ،خلط نس ��بت ،دلیل
نامربوط ،مصادره به مطلوب ،استدالل دوری و . ...

نقاط ضعف سخن اول خود و سرپوشنهادن بر جنبههای نادرست آن

نکاتی در مورد اثر

داش���ته باشد .دس���ته دیگری از مغالطات که در فصل چهارم با نام کلی

اهمی���ت و س ��ودمندی منط ��ق در زندگ ��ی در تعریف علم منط ��ق نهفته

«مغالطات مقام دفاع» به آنها اش���اره شده است ،بیانگر ترفندهای اخیر

اس���ت ،اما در سیس ��تم آموزش ��ی ایران ،تنها کس ��انی که در رش ��ته علوم

هستند .انواع این مغالطات عبارتند از :مغالطات نکته انحرافی ،شوخی

انس���انی به تحصی ��ل ادامه میدهند ،با این عل ��م در حد نظری و تئوری

بیربط ،توسل به واژههای مبهم ،توسل به معنای تحتاللفظی ،تغییر

آشنا میشوند و دیگر هیچ .اثر حاضر با قلمی روان و دستهبندی جالب،

تعاری���ف ،تغیی���ر موضع ،اس���تثنای قابل چشمپوش���ی ،تبعی���ض طلبی،

ان���واع مغالطات را ب ��ه گونهای بیان کرده که از دانشآموز دبیرس ��تانی تا

رهانکردن پیش فرض و . ...

سطوح باالتر ،بهروشنی آن را میفهمند و برای آنها کاربرد دارد.

دسته پنجم از مغالطات برخالف موارد پیشین مربوط به مواردی است

مغالطات کتاب برگزیده دانشجویی در سال  1380است که چاپ هشتم

که در فرآیند اس���تدالل به معنای منطقی آن؛ یعنی در س���یر از مقدمات

آن در سال  1391نشان از مفیدبودن و پرمخاطببودن اثر دارد و همین

ب���ه نتیجه ،ش���اهد لغ���زش و ارت���کاب مغالط���های هس���تیم .اهمیت این

موضوع ما را به معرفی این کتاب تشویق کرد.

دس���ته از مغالطات به قدری است که بس���یاری از منطقدانان ،مغالطه
ً
را اس���تدالل غیرمعتب���ر تعریف ک���رده و صرفا ب���ه این دس���ته از مغالطات

کت���اب دارای مقدم ��ه کامل و جامعی اس ��ت که توصیه میش ��ود قبل از

پرداختهان���د .اهمیت دیگر این دس���ته از مغالطات آن اس���ت که هم در
مق���ام بیان ،ه���م در مقام نقد و ه���م در مقام دفاع از ی���ک مدعا ،امکان
ارت���کاب چنین مغالطاتی وجود دارد .به دلیل اهمیت و گس���تردگی این
دس���ته از مغالط���ات ،در فصله���ای پنجم تا هفتم کت���اب حاضر و تحت
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آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی

آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی؛ نرگس خالقی و مرضیه سیامک؛ ویراست علمی:
جیران خوانساری؛ ویراست ادبی عبدالحسین طالعی؛ تهران :نشر کتابدار 168 ،صفحه.

مقدمه

مهارتهای اطالعاتی به شیوههای متفاوتی تعریف و تفسیر شد .با آغاز

عص���ر اطالع���ات ،فرا گی���ری مهارته���ای س���واد اطالعاتی را ب���ه ضرورتی

ده���ه  ،1990تعریف انجم ��ن کتابداری آمریکا از س ��واد اطالعاتی پذیرفته

انکارناپذی���ر ب���دل کرده اس���ت ک���ه یک���ی از مهمترین نتای���ج آن یادگیری

شد و به بحثی مهم در حوزه کتابداری تبدیل شد.

مادامالعمر است .ارتقای سطح سواد اطالعاتی ،نقش بسزایی در ایجاد

س���واد اطالعات ��ی بنا ب ��ه تعری ��ف انجمن کتاب ��داری آمریکا ،ب ��ه مجموعه

فرهن���گ اطالعاتی ،بهرهگیری صحی���ح از فناوری اطالع���ات و در نهایت

توانمندیهای ��ی گفته میش ��ود که «افراد به کم ��ک آن میتوانند زمان

افزایش سواد ملی ایفا میکند.

نی���از به اطالعات را تش ��خیص دهند و ب ��ه مکانیابی و اس ��تفاده مؤثر از

ارتقای سطح سواد ملی ،یکی از اهداف فرهنگی تمام کشورهای جهان

فرد باسواد اطالعاتی کسی است
اطالعات مورد نیاز بپردازند» .بنابراین ِ

است .واژه «سواد» ،قدمتی بسیار طوالنی دارد و تکامل تدریجی داشته

ک���ه .1 :یاد میگیرد زمانی را که به اطالعات نیاز دارد تش ��خیص دهد.2 .

است« .س���واد» دربرگیرنده مهارتهای مورد نیاز برای هر شخص است

میآم���وزد محیطهای اطالعاتی موجود را بررس ��ی کن ��د و بهترین منابع

تا بتواند نقش مناس���بی را در جامعه ایفا کند .س���ادهترین حالت سواد،

اطالعاتی برای پاسخگویی به نیاز اطالعاتی و چگونگی ایجاد یک راهبرد

مشتمل بر توانمندیهای کاربرد زبان است؛ بدین معنا که فرد با سواد،

جس���تجوی موفق را تش ��خیص دهد .3 .میآموزد ک ��ه اطالعات بازیابی

قادر به خواندن ،نوشتن و درک زبان بومی خود باشد.

ش���ده را ارزیابی کن ��د .4 .به منظور حل مس ��ئله ،عقاید را ب ��ا هم ترکیب

ام���ا ام���روز ب���ا توجه ب���ه تغیی���رات و تح���والت عص���ر حاضر ،حجم وس���یع
اطالعات و گس���تردگی و پرا کندگی و تولید شتابنده دانش در حوزههای

فرد باس ��واد
و س���ازماندهی کند و راهحلی برای آن نش ��ان دهد .در واقع ِ
اطالعاتی ،کسی است که یاد گرفته چگونه یاد بگیرد.

مختل���ف علم ،هر فرد نیازمند فرا گیری مهارتها و توانمندیهایی فراتر

معرفی نویسندگان

از س���واد س���نتی اس���ت تا وی را در همگامی با این تغیی���رات و تحوالت،

نرگ���س خالقی عضو هیئ ��ت علمی گروه علم اطالعات و دانششناس���ی

بهوی���ژه در بهرهگی���ری از اطالعات یاری رس���اند .ش���رط موفقیت در این

دانش���گاه قم است .ایش ��ان دارای کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از

عصر ،برخورداری از قابلیتهایی اس���ت که فرد بتواند به واس���طه آنها به

دانشگاه شهید بهشتی تهران ( )1378و کارشناسی ارشد علم اطالعات

تش���خیص نیاز اطالعاتی بپردازد ،از میان انبوه اطالعات ،مناس���بترین

و دانششناسی از دانشگاه فردوسی مشهد ( )1383است .ا کثر تألیفات

منبع اطالعات را برای نیاز اطالعاتی خاص خود انتخاب کند ،اطالعات

وی در زمین ��ه پیمایش وب و فناوری اطالعات اس ��ت .خالقی با تدریس

م���ورد نی���از خ���ود را مکانیابی و ارزیابی کن���د و در نهایت مورد اس���تفاده

دروس مختلف ��ی از جمل ��ه س ��واد اطالعات ��ی در دانش ��گاه و کارگاهه ��ای

ق���رار دهد .اینگون���ه مهارتها و تواناییها در عبارت «س���واد اطالعاتی»

مختل���ف ،ل ��زوم تألیف اث ��ری به صورت کارب ��ردی و عمل ��ی در این زمینه

خالصه میشود.

را احس���اس کرد .مرضیه س ��یامک عض ��و هیئت علمی مرک ��ز منطقهای

نخس���تین ب���ار در س���ال  ،1974پ���ی .جی .زورکوفس���کی 2عبارت «س���واد
اطالعات���ی» را ب���ه کار برد .از اوای���ل دهه هفتاد میالدی ،مفهوم س���واد و
2. Zurkowski.
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معرفی کتاب

«ان���واع مناب ��ع اطالعات ��ی» عن ��وان فص ��ل دوم اس ��ت .منظ ��ور از مناب ��ع

پژوهشها نش���انگر سطح س���واد اطالعاتی بس���یار پایین در ایران است.

اطالعاتی ،به طور سنتی ،کتاب ،مجله و روزنامه است ،اما از اواخر سدۀ

ای���ن ام���ر نگارن���دگان را ب���ر آن داش���ت تا کتاب���ی را ب���ه زبان س���اده درباره

پیش ،انواع این منابع به شکل چشمگیری افزایش یافته است .در این

آموزش سواد اطالعاتی پایه تدوین نمایند .مؤلفان اثر ،رویکرد کاربردی

فصل با انواع منابع اطالعاتی و مزایا و معایب آنها آش���نا خواهید ش ��د .از

به مهارتهای س���واد اطالعاتی داش���تهاند .ش���الوده و بنمای���ه این اثر،

جمله:

اس���تانداردهای س���واد اطالعاتی و کتاب Learning to learn: A guide to

▪ منابع مرجع :منابعی هستند که دانش بنیادی بشر را در موضوعهای

 becoming information literateنوش���تۀ آن مارل���و ری ادلینگ 3و جزوه

عمومی یا اختصاصی به صورت کتاب کاغذی یا الکترونیک در بردارند و

درس سواد اطالعاتی کالج لیک لند 4است.

برای سهولت بازیابی ،نظم خاصی در آنها رعایت شده است .مواد مرجع

کتاب دارای هشت فصل است.

شامل واژهنامهها ،دایرهالمعارفها ،راهنماها ،اطلسها ،دستنامهها و

عنوان فصل اول «چگونه آغاز کنیم؟» اس���ت .نویسندگان در ابتدای اثر
خود به خوانندگان یادآور میش���وند که ا گر انجام فعالیتهای پژوهشی

 ...است .منابع مرجع به طور کلی به سه دسته منابع ردیف اول ،منابع
ردیف دوم و منابع ردیف سوم تقسیم میشوند.

برای آنان دش���وار است ،به این دلیل اس���ت که طرح و برنامه مشخصی

▪ کتابها :یکی از رایجترین ابزارهای اشاعه اطالعات است.

برای انجام آن نداش���تهاند؛ در حالی که با داش���تن طرح و رعایت اصول

▪ نش���ریههای ادواری :ش ��امل مجموع� �های از مطال ��ب که ب ��ا عنوان و

اساس���ی در ه���ر پژوهش ،نه تنها انجام آن دش���وار نیس���ت ،بلکه بس���یار
لذتبخ���ش خواهد ب���ود و در نهایت از خواننده درخواس���ت میکنند که
در نظ���ر بگی���رد که در ح���ال انجام یک کار پژوهش���ی اس���ت و گام به گام
مراح���ل پی���شرو را طی کند ،ت���ا عالوه بر آش���نایی با مراح���ل تحقیق ،از
انجام پژوهش نیز لذت ببرد.

خطمش���ی مش ��خص به قص ��د ت ��داوم انتش ��ار و در ش ��مارههای متوالی
چاپ و توزیع میش ��ود .مجلهها و روزنامهها از نشریههای ادواری مهم
ب���ه ش���مار میآین ��د .در ادام ��ه مجلههای عموم ��ی ،مجلهه ��ای علمی و
مجلههای با دسترسی آزاد تعریف شدهاند.
▪ پایاننامهها :منابع غنی با نتایج پژوهش ��ی ارزش ��مند است .حاصل

هفت گام پژوهش

کار پژوهش���ی و تخصص ��ی و یک ��ی از ش ��رایط دریاف ��ت درجه دانش ��گاهی

 .1نیاز اطالعاتی خود را مشخص کنید.
 .2یک موضوع خاص را مشخص کرده و آن گسترش /بسط دهید.
 .3در زمینه موضوع خاصی ک���ه انتخاب کردهاید ،اطالعات اولیهای به
دست آورید.

کارشناسیارشد یا دکتری است.

▪

گزارش تحقیق :طرح پژوهش ��ی که مراح ��ل معمول خود را پیموده و

پایان یافته باشد که در قالب گزارش تحقیقی تدوین و ارائه میشود.

 .4راهبرد جستجوی خود را توسعه دهید.

▪ گزارش گردهماییها :گردهماییها اعم از س ��مینارها ،کنفرانسها،

 .5اطالعات را بیابید ،جمعآوری کنید و سپس ارزیابی نمایید.

کنگرهه���ا و مانن ��د آن معموال ب ��ه منظ ��ور تصمیمگی���ری و برنامهریزی و

 .6به منابعی که برای نوشتن مطلب خود به کار بردهاید ،استناد دهید.

مبادله یافتههای پژوهش ��ی و یا عرضه آراء و اندیشههای نوین علمی در

 .7مطلب خود را بنویسید ،بازخوانی کنید و ارائه دهید.

حوزهها و رشتههای تخصصی برگزار میشوند.

ش���اید به نظر خیلی از محققان و پژوهش���گران این مراحل بدیهی به نظر

▪ نقدها ،بازنگریها و بررسیها

برسند ،اما با توجه به گسترش ،تنوع و انواع بسیار زیاد منابعی که در چند

▪ پروانهه���ای ثب ��ت اختراع ��ات 5:پروانهه ��ای ثبت اختراع ،اس ��نادی

دهه اخیر به وجود آمدهاند ،بهدستآوردن اطالعات کار مشکلی است.

هس���تند که به موجب آنه ��ا دولت به صاحبان اختراع اج ��ازه داده برای

در فص ��ل اول ،پس از ارائه توضیحاتی در مورد تش���خیص نیاز اطالعاتی،

مدت���ی مح���دود و به طور انحص ��اری از امتی ��از اختراع خ ��ود بهرهبرداری

انتخ ��اب موضوع ،اخصک���ردن موضوع ،در مورد کس���ب اطالعات اولیه،

کنن���د .اطالعات موج ��ود در این نوع منب ��ع اطالعاتی در صنعت بس ��یار

راهبرد جستجو ،کلیدواژهها و واژگان مهارشده توضیحاتی ارائه میشود.

مهم است.

فصول دوم تا پنجم درباره جمعآوری اطالعات به محقق کمک میکنند.
فصل شش ��م ارزیابی منابع ،فص ��ل هفتم چگونگی اس ��تناددهی و فصل
هشتم در مورد اصول اخالقی در پژوهش و نگارش اطالعات ارائه میکند.

▪ استانداردها

▪ اسناد و مدارک منتشرشده
▪ آ گهینامهها یا خبرنامهها
▪ بریده جراید

3. Ann Marlow Riedling.
4. Lake Land College.
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در وب معرفی میشوند.

▪ جزوهها

▪ مواد دیداری شنیداری

ی ک ��ه در حال یافت ��ن اطالعات چ ��ه از منابع چاپ ��ی و چه منابع
هنگام��� 

▪ منابع الکترونیک

الکترونیک هس ��تیم ،یک نکته بس ��یار مهم را بای ��د بدانیم و آن «ارزیابی

فصل سوم عنوان «جس���تجو در کتابخانه» را دارد .هر پژوهشگری برای

منابع اطالعاتی» است .نویسندگان در این فصل به طور کامل چگونگی

انج���ام پژوه���ش خود نیازمند اس���تفاده از کتابخانه اس���ت .پ���س باید با

ارزیابی منابع را یادآور میشوند.

روشهای جس���تجوی اطالعات در کتابخانه آش���نا باش���د .در این فصل

ح���ال در نقطهای هس ��تیم که مناب ��ع را یافته و ارزیاب ��ی کردهایم و قصد

ابتدا در مورد فهرستهای رایانهای و فهرستهای پیوسته در کتابخانه

داری���م در پژوهش خود از آنها اس ��تفاده کنیم .در این فصل با دو ش ��یوه

توضی���ح داده ش���ده اس���ت .س���پس روشه���ای س���ازماندهی م���واد در

اس���تناددهی به منابع که بسیار پرکاربرد هس ��تند آشنا میشویم :شیوه

کتابخانه (ردهبندی دهدهی دیویی و ردهبندی کنگره) برای آش���نایی،

( APAدرون متنی) و شیوه ( MLAبرون متنی).

اس���تفاده مؤثر و بازیابی مناس���ب اطالعات توضیح داده ش���ده است .در
نهایت نیز نحوه جس���تجو در فهرستهای پیوسته کتابخانهای 6و انواع
عملگرها به طور کامل تشریح شده است.

«اصول اخالقی در نگارش و پژوهش» ،عنوان فصل هش ��تم و آخر کتاب
اس���ت .تمامی مراحل فوق بدون دانس ��تن نکات این فصل ناقص و ابتر
است .محقق در طی انجام پژوهش با مسائل و سؤاالتی روبرو میشوند

در فصل چهارم با عنوان «جستجو در پایگاههای اطالعاتی» پایگاههای

ک���ه در ای ��ن فص ��ل م ��واردی همچ ��ون ،ح ��ق نس ��خهبرداری ،اس ��تفاده

اطالعاتی که حاوی منابع الکترونیک هس���تند ،به طور مبس���وط معرفی

منصفانه ،سرقت ادبی ،نقل قول و  ...بحث میشود.

ش���ده اس���ت .در ابتدا ش���ش نکته بس���یار مهم که در هنگام اس���تفاده از
پایگاههای اطالعاتی نیاز اس���ت رعایت ش���وند ذکر ش���ده اس���ت .سپس
پایگاهه���ا ب���ه دو دس���ته کلی فارس���ی و خارجی دس���تهبندی ش���دهاند و
ب���ه ط���ور کامل معرف���ی ش���دهاند .در بخ���ش پایگاههای فارس���ی ،پایگاه
پژوهش���گاه عل���وم و فن���اوری اطالع���ات ای���ران (،)www.irandoc.ac.ir
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ،)www.sid.irبانک اطالعات
نش���ریات کش���ور ( ،)www.magiran.comمرک���ز منطقهای اطالعرس���انی
عل���وم و فن���اروی ( ،)www.ricest.ac.irپای���گاه مج�ل�ات تخصص���ی ن���ور
( ،)www.noormags.comفهرس���ت پیوس���ته کتابخان���ه ملی جمهوری
اس�ل�امی ای���ران ( ،)www.nlai.irفهرس���تگان ،پای���گاه اطالعرس���انی
کتابخانهه���ای ایران ( ،)www.lib.irپرتال جامع علوم انس���انی (www.
 )ensani.irو در بخ���ش پایگاهه���ای اطالعاتی خارج���ی ،پایگاه اطالعاتی
ابسکو ( ،)EBSCOساینس دایرکت ( ،)science directامرالد (،)Emerald
پروکوئست ( )proquestو اشپرینگر ( )Springerبررسی و معرفی شدهاند.

مزایای اثر
اثر حاضر به موضوع سواد اطالعاتی پرداخته است .در ایران آثار فراوانی
ب���ا این موضوع به ن ��گارش درآمدهاند که همگی ب ��ه جنبههای نظری و
تئ���وری این بح ��ث پرداختهاند ،ام ��ا در این کتاب نگارن ��دگان رویکردی
کارب���ردی داش ��تهاند .کت ��اب با نث ��ری س ��اده و روان به ن ��گارش درآمده
و وج���ود نمای ��ه و واژهنامه در انته ��ای آن از نقاط قوت کتاب اس ��ت .در
پای���ان ه���ر فصل نی ��ز تمرینهایی ارائه ش ��ده ک ��ه به محقق ��ان در فهم و
کاربردپذیری مؤثر اس ��ت .مطالعه دقیق کتاب و طی گامهای ارائهشده
�واد اطالعاتی کن ��د .در انتهای کتاب دو
در کتاب ،میتواند ش ��ما را باس � ِ
پیوس���ت وجود دارد :ترجمه تأییدش ��ده اس ��تاندارد قابلیتهای س ��واد
اطالعات���ی ب ��رای آم ��وزش عالی و همچنین پرسش ��نامه س ��نجش س ��واد
اطالعاتی دانش ��جویان .ش ��ما با پاسخ به این پرس� �شنامه و مراجعه به
پاسخنامه آن میتوانید سطح سواد اطالعاتی خود را بسنجید.

البته پایگاهها و بانکها اطالعاتی از این تعداد بس���یار بیش���تر اس���ت که
نویسنده معتبرترین و غنیترین آنها را معرفی کرده است.
فصل پنجم «جس���تجو در وب» اس���ت .در حال حاضر فناوری اطالعات
و بهوی���ژه اینترن���ت ،س���هم عمدهای در آم���وزش و پژوهش یافته اس���ت،
به طوری که دیگر نمیتوان تنها با اس���تفاده از منابع چاپی پاس���خگوی
نیازه���ای اطالعاتی بود .در این فصل ابتدا ب���ا مفاهیمی چون اینترنت،
تفاوت آن با وب ،آدرس اینترنتی ،HTML، Web Domains ،وب پنهان
و  ...آش���نا میشویم .سپس ابزارهای جستجو در وب مانند راهنماهای
وب ،موتورهای جس���تجو ،فراموتورهای جستجو و راهبردهای جستجو
 .6در ای���ن بخ���ش نحوه جس���تجو در نرماف���زار کتابخانهای س���یمرغ به طور کامل توضیح داده ش���ده
است.
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نگاهی به تفسیر آیه مباهله

نگاهی به تفسیر آیه مباهله :پژوهشی در تفسیر و شان نزول آیه مباهله؛ آیتهللا
سیدعلی حسینی میالنی؛ قم :انتشارات الحقایق 192 ،1390 ،صفحه.

مقدمه

در روز مباهله بنا بود مسلمانان

ق���رآن کری���م ،معجزه پیامبر اس�ل�ام اس���ت که پ���س از  1400و اندی س���ال

و مس���یحیان نجران یکدیگ ��ر را

همچنان سرچش���مه جوشان علم و معرفت است .وظیفه ما مسلمانان

نفری���ن کنن���د تا خ ��دا آن طرف

ش���ناخت ،تفکر و تعمق در آی���ات نورانی قرآن کریم اس���ت ،اما از آنجا که
ً
ً
اوال قرآن دارای آیات و س���ورههای فراوانی است ،ثانیا به زبان عربی نازل
ً
شده و برای فارس���یزبانان درک آن مشکل است ،ثالثا آیات قرآن دارای
ً
الیهها و ابعاد گونا گون و متفاوتی اس���ت و رابعا در طول س���الیان تفاسیر

را که دروغگوس ��ت عذاب کند.

متفاوتی از س���وی افراد مختلف نگاش���ته شده و شبهاتی بر آن وارد آمده
اس���ت ،نیاز اس���ت اهل تدبر و متخصصان در این زمینه تحقیق و بررسی
کنند و حاص���ل پژوهشهای خود را در اختیار عامه مردم قرار دهند .در
اثر حاضر پژوهشی در تفسیر و شان نزول آیه مباهله صورت گرفته است.
آی���ات بس���یاری از قرآن کری���م بیانگر والی���ت و امامت پس از رس���ول خدا
(ص) است .یکی از این آیات ،آیه مبارکه مباهله (آیه  61سوره آل عمران)
اس���ت .این آیه کریمه در ش���أن اهل بیت (ع) نازل ش���ده است .در شأن
ن���زول ای���ن آیه آمده اس���ت :پیامب���ر خدا (ص) ب���ه همراه عل���ی ،فاطمه،

در س���وره آل عمران آیه  ۶۱آمده
َ َ ْ َ َّ
یه ِمن
اس���ت« :فمن ح
آج ��ک ِف ِ
َ ْ ْ َُْ
���د َما َج���اءک ِمن ال ِعل � ِ�م فقل
َب ْع ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
�کم ُث ّمَ
ُ
�اءکم َو أنف َس � َ�نا و أنف َس � ْ
اءکم َو ِن َس ��اءنا و َ ِن َس � ْ
َت َع َال ْوا ندع أ ْب َناءنا َو أ ْب َن ْ
َّ
ََ ْ
ْ َ
َ
کاذب َ
ین» :هر گاه بعد از علم و دانش ��ى
ن ْب َت ِه���ل ف َن ْج َع ��ل ل ْع َن ��ۀ ِ
اهّلل عل ��ى ال ِ ِ
ّ
محاجه و س ��تیز
که (درباره مس ��یح) به تو رس ��یده( ،باز) کس ��انى با تو به
برخیزن���د ،ب ��ه آنها بگو :بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،ش ��ما هم
فرزن���دان خود را .م ��ا زنان خویش را دعوت نماییم ،ش ��ما هم زنان خود
را .ما از نفوس خود دعوت کنیم ،شما هم از نفوس خود .آنگاه مباهله
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
مباهله در ماه ذی ّ
الحجه س ��ال دهم هجری و محل آن در روزگار پیامبر

حسن و حسین (ع) به نزد مسیحیان رفت تا با آنها مباهله کند.

(صلوات اهلل علیه) در بیرون ش ��هر مدینه بوده که ا کنون داخل شهر قرار

خداون���د متع���ال در روز مباهل���ه ،حقانی���ت نب���وت پیامب���ر خ���ود را برای

گرفته و در آن محل ،مس ��جدى به نام «مس ��جد اإلجابۀ» س ��اخته شده
ً
است .فاصلهى این مسجد تا «مسجد ّالنبی» تقریبا دو کیلومتر است.

بیت (ع) آشنا نمود .از اینرو این روز از بزرگترین اعیاد اسالمی به شمار

معنای لغوی مباهله

مسیحیان آش���کار کرد و جهانیان را با مقام و منزلت حضرت علی و اهل
میرود و بر هر مسلمان واجب است تا آنجا که میتواند شکر این نعمت را

ُ َ
فاعلۀ» اس ��ت .این کلمه از نظر لغت
مباهله از ریش ��ه «بهل» و بر وزن «م ِ

به جا آورد .به همین مناسبت در این روز (روز بیستوچهارم ذیحجه)

سه معنا دارد:

که از روزهای ش���ادی شیعه به ش���مار میرود ،اعمال و مستحباتی چون

 .1رهانمودن و به خود وا گذاشتن.

غس���ل ،روزه ،نماز ،دعا و  ...در کتابهای نگاشتهش���ده در اینباره وارد

 .2دعایى که همراه با تضر ع و اصرار باشد.

شده است.

 .3کمبودن آب.

بزرگان اهل س���نت ،در کتابهای معتبر خود به این امر اعتراف و اذعان

معناى اصطالحى مباهله

نمودهاند .گرچه برخی از آنان در ش���بههپرا کنی دربارۀ این فضیلت اهل

زمان���ى که دو یا چند نفر بر س ��ر مس ��ئلهاى اختالف نظر داش ��ته باش ��ند و

بیت (ع) کوشیدهاند ،اما علمای شیعه با پیروی از ائمه (ع) برای تبیین

هیچ کدام حاضر نباش���ند نظریه طرف مقابل را بپذیرند ،در یک جا جمع

والیت و امامت پس از پیامبر (ص) به این آیه استدالل نمودهاند.

مىش���وند و به درگاه خداوند تضر ع مىکنن���د و از خداوند مىخواهند که

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393

145

119

معریفامجایل

تازههایناگرشونشر

آن کس را که بر باطل اس���ت ،رس���وا نموده و مورد لعن و مجازات خویش

عسا کر ،احمدبن حنبل در مسند ،مسلم بن حجاج در صحیح ،نسائی،

قرار دهد.

حا کم نیش ��ابوری ،ابن حجر عس ��قالنی در ش ��رح خود به صحیح بخاری

ب���ا توجه به معناى اصطالحى مباهل���ه ،ماده اصلى مباهله هم مىتواند
«بهل» به معناى «رهانمودن و به خود وا گذاش���تن باشد» و هم «بهل»
ب���ه معن���اى «دعاى همراه ب���ا اصرار و تض���ر ع»؛ زیرا در مباهل���ه هر یک از

انداخت���ه ش ��ده و تأملی در نقلهای گونا گون عالمان اهل س ��نت (برای
نمونه :ابن شبه ،حسین بن حکم حبری ،طبری ،سیوطی ،زمخشری،
حسکانی ،ابن کثیر ،قاری و  )...شده است.

طرفی���ن براى طرف مقابل خویش درخواس���ت لعن مىکند و لعنت خدا

در بخش دوم همانطور که از عنوان آن مش ��خص است ،تالشهایی که

چی���زى غیر از به خود واگذاش���تن و محرومیت از رحمت خدا نیس���ت .از

ب���رای پنهان و سانس ��ورکردن اصل حدیث صورت گرفته اس ��ت بررس���ی

این جهت ،مباهله با معناى اول س���ازگار اس���ت و از آن جهت که مباهله

ش���دهاند .ان ��واع سانس ��ورها و تحریفهای ک ��ه صورتگرفت ��ه عبارتند از:

دعایى معمولى نیست و بلکه همراه باتضر ع و اصرار است ،با معنى دوم

سانس���ور ن ��ام حض ��رت عل ��ی (ع) ،تحری ��ف روایت ب ��ا افزودن نام عایش���ه

هماهنگ است.

و حفص���ه ،حذف ن ��ام حضرت عل ��ی (ع) و افزودن نام برخ ��ی از صحابه،

معرفی نویسنده

ح���ذف نام حض ��رت فاطمه (ع) و اف ��زودن نام ابوبکر و عم ��ر و عثمان به

نویس ��نده کتاب حاضر ،آیتاهلل سیدعلی حسینی میالنی و ناشر آن مرکز

همراه پسرانشان و . ...

حقایق اس�ل�امی اس���ت .آیتاهلل میالنی مدیریت بنیاد فرهنگی امامت را

در بخش س ��وم داللتهای افراد مختلف از جمله :امام رضا (ع) ،س ��ید

نیز عهدهدار هس���تند و تألیفات فراوانی نیز تا کنون داش���تهاند .در سایت

مرتضی ،ش ��یخ مفید ،شیخ طوس ��ی ،شیخ اربلی ،ش ��یخ بیاضی ،عالمه

 http: //www.almilani.comمیت���وان متن کامل تألیفات و پرس���ش و

حلی و  ...بر این آیه آورده شده و در انتهای این بخش با روایات و آیات

پاسخ ،دروس ،زندگینامه و بسیاری مطالب مفید دیگر را از ایشان یافت.

دیگر این داللتها ،تقویت و اثبات شده است.

در س���ایت  http://www.emamat.irنی���ز مق���االت و مطال���ب ف���راوان و
گونا گونی در زمینه امامت و پاسخ گویی به شبهات و  ...ارائه شده است.

در بخش چهارم ش ��بهات واردش ��ده توس ��ط اف ��راد مختل ��ف مانند امام
معتزلیها ،اب ��ن تیمیه ،ابوحیان ،قاضی ایجی ،اب ��ن روزبهان ،دهلوی،

معرفی کتاب

آلوس���ی ،شیخ محمد عبده و ...مطرح شده و به صورت جدا گانه شبهه

کت���اب پیش رو نگاهی به تفس���یر این آیه مبارک���ه دارد و با تکیه بر روایات

هر یک نقد و بررسی و به آن پاسخ داده شده است.

موج���ود در مناب���ع اهل س���نت ،به تبیی���ن والیت و امامت بعد از رس���ول
خ���دا (ص) پرداخته و در البالی بحث به ذک���ر کلمات حافظان بزرگ آن
میپردازد.
این پژوهش در چهار بخش سامان یافته است:
بخش یکم :آیه مباهله و شأن نزول آن.
بخش دوم :تالشهای بیهوده و دروغهای عجیب و غریب.
بخش سوم :داللت آیه مباهله بر امامت.
بخش چهارم :آیه مباهله و پاسخ به شبهات مخالفان.
در بخ���ش اول مؤل���ف پ���س از ذک���ر آیه و معنی و ش���ان ن���زول آن ،نام 24
راوی ای���ن حدیث از ب���زرگان صحابه و تابعین که در منابع غیر ش���یعی از
آنها یاد ش���ده اس���ت ذکر و ب���ه نمونههایی از این روای���ات از زبان صحابه
اش���اره میکند .مفسران ،متکلمان ،محدثان و تاریخنگاران بزرگ عرصه
دانشه���ای حدیثی ،تفس���یری ،کالم���ی و تاریخی در ق���رون مختلف در
کتابهای خود حدیث مباهله را (چه با ذکر س���ند و چه به دلیل مس���لم
انگاش���تن آن بدون ذکر س���ند) به اتفاق روایت کردهاند .در ادامه نام 52
نفر از مش���هورترین آنان در بخش���ی ب���ا عنوان «روایان حدی���ث مباهله از
بزرگان تفسیر و حدیث» پیش روی خواننده قرار میگیرد .سپس نگاهی
ب���ه متن حدی���ث مباهل���ه در کتابهای معتب���ر از جمله :ب���ه روایت ابن
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سایه ســـرو سـهی

سایه سرو سهی؛ یادنامه دکتر منوچهر مرتضوی؛ محمد طاهری؛ چاپ اول،
تبریز :ستوده.1391 ،

 .1انتش���ارات «ستوده» تبریز امسال کتابی منتش���ر کردهاست با عنوان
س ��ایۀ س ��رو س ��هی .این کتاب یادنامه اس���تاد اس���تادان ،دکت���ر منوچهر
ّ
سیدمحمدتقی علوی رئیس پیشین
مرتضوی است که به خواست دکتر
دانشگاه تبریز و به کوشش آقای محمد طاهری خسروشاهی تهیه شده
است.
کتاب پس از مقدمه پنج بخش دارد:
ج ��دا ش ��دیم ز ه ��م س ��الهای س ��ال و گرف ��ت

الف) درباره اس���تاد .ب) ش���عر .ج) مقاالت اهدایی .د) س���خنرانی .هـ)

غب ��ار تی ��رۀ غ ��م ،عش ��ق ارغوان ��ی م ��ا...

اسناد و تصاویر.
بخش نخس���ت خاطراتی از شا گردان استاد بزرگ است که امروز هرکدام

نمیرس ��د س ��خن ص ��د به ��ار و ص ��د پایی ��ز

اس���تاد و صاحبنظ���ر ش���دهاند .در می���ان مق���االت این بخ���ش اطالعات

ب ��ه س ��ر گذش ��ت دل انگی ��ز داس ��تانی م ��ا

گرانقیمتی از ش���خصیت و منش و ح���االت و روحیات و فضل و فضیلت

قس ��م ب ��ه ی ��اد عس ��لیوی کوچ ��ه ب ��اغ به ��ار

اس���تاد کمنظیر ماس���ت که در میان آنها مقالۀ دکتر منی���ره پویای ایرانی

ک ��ه رف ��ت موس ��م ش ��یرین گل فش ��انی م ��ا

(ماه در چشمه) ،دکتر منصور ثروت (به یاد استاد) ،دکتر احمد گلی (النۀ
خال���ی س���یمر غ) ،دکتر معصوم���ه معدنکن (درس اس���تاد) و بیوک نیک

چ ��ه دیده میش ��ود اکنون ب ��ه ج ��ز دو بوتۀ زرد

اندی���ش (به صد چراغ نیابیم آنچه گم کردی���م) رنگ و بویی دیگر دارند.

ز پش ��ت پنج ��ره در کلب ��ۀ خزان ��ی م ��ا

در بخش دوم این نوشتار به چند نکته در این مورد اشاره خواهد شد.

خ ��زان و خاط ��ره ب ��ا ه ��م چ ��ه عالم ��ی دارن ��د

در بخش دوم (بخش اش���عار) شعر استاد مفتون امینی با عنوان «خزان

چ ��ه ب ��ا صفاس ��ت خدای ��ا به ��ار ثان���ی م ��ا

مان���دگار ،به یاد و یادگار آن عزیز از دس���ترفته .بعض���ی ابیات آن در اوج

و شعر جناب آقای حسین مهرنگ همکالس دیرین من که مورد پسند

و خاطرهها» ،س���خنی است سرشار از احساس و عاطفه و چامهای است
شکوه و زیباییاند:

استاد بزرگ نیز بوده شعری است ارجمند و ارزشمند:

 ...ب���ه یاد آن همه ایام خوش ک���ه رفت به باد

 ...ای ش ��یر پی ��ر بس ��ته ب ��ه ص ��د زنجی ��ر

چ���ه دی���ر ب���ود و چ���ه ک���م ب���ود ،قدردان���ی م���ا

ای

معناه ��ا

خوش���ا حکای���ت آن عصره���ای باران���ی

ای یوس ��ف فکن ��ده ب ��ه چ ��اه ان ��در

گش���وده ب���ر س���ر ه���م چت���ر مهربان���ی م���ا...

ای

زلیخاه ��ا...

هدر شد آن همه پا کی ،تبه شد آن همه ذوق

م ��ا دوزخ ��ی پ ��ر از ش ��رر و دودی ��م

اس���یر خ���ا ک ش���د آن روح آس���مانی م���ا

ت ��و مین ��وی نهفت ��ه ب ��ه میناه ��ا...
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بخش س���وم حاوی مقاالت تحقیقی اهداش���ده به حضرت استاد است.

 .3مقالۀ «گفتمان ش ��ریعت و طریقت ،»...دید و دریافت تازهای اس ��ت

این بخش پربارترین بخش کتاب است ،به ویژه این مقاالت:

از تمثی���ل «موس ��ی و ش ��بان» در مثنوی که در آن نویس ��نده ،موس ��ی را

 .1واژۀ «سپنج» و کاربرد آن :دکتر ژالۀ آموزگار

نمایندۀ اهل ش ��ریعت و ش ��بان را نماد اهل طریقت دانس ��ته اس ��ت و در
تف���اوت ای ��ن دو نگرش با تکی ��ه بر مناب ��ع عرفانی مطالب دقی ��ق و تازه و

 .2با عالمۀ قزوینی در جهانگشای جوینی :دکتر رضا انزابینژاد

ارزش���مندی آورده اس ��ت که دس ��ت ک ��م اینگونه آ کادمی ��ک و علمی در

 .3بهترین بخشهای شاهنامه کداماند؟  :دکتر حسن انوری

مناب���ع دیگر نیس ��ت .فقط آنچه از نظر نویس ��ندۀ فاض ��ل مغفول مانده،

 .4پیر گلرنگ :دکتر رشید عیوضی

مراجعه به توضیح و تبیین دکتر س ��روش در کتاب قمار عاش ��قانه اس ��ت

 .5چند نکته دربارۀ مرزباننامه :دکتر فتحاهلل مجتبایی

که در آنجا مطالب مبس ��وطی دربارۀ این تمثیل هس ��ت .دوم در معرفی

 .6پرتقلیدترین بیت فردوسی :دکتر سجاد آیدینلو
 .7گفتمان ش���ریعت و طریقت در تمثیل موس���ی و شبان :دکتر علیرضا

منابع این مقاله تس ��امحاتی دیده میش ��ود .برای مثال حافظ در حرف
«خ» اینگونه ّ
معرفی شده است:

مظفری

خواجه ش ��مس الدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،به اهتمام

اس���تخراج نکات همۀ مقاالت در این مختصر ممکن نیست .تنها به ذکر

محمد قزوینی ،دکتر قاسم غنی .کتابفروشی زوار.

سه نکته ا کتفا میکنم:

که صورت درست آن باید چنین باشد:

 .1در مقال���ۀ «پی���ر گلرن���گ» ک���ه در صفح���ات  567تا  574آمده اس���ت.

حافظ ،ش ��مس الدین محم ��د :دیوان ،تصحیح عالم ��ه محمد قزوینی،

دکتر رش���ید عیوضی ،یار دیرین حضرت اس���تاد ،پس از ذکر دیدگاههای
محققان پیش���ین درب���ارۀ «پیر گلرن���گ» ،در بیت مع���روف حافظ (= پیر
گلرن���گ م���ن اندر حق ازرق پوش���ان  /رخصت خبث ن���داد ار نه حکایتها
ب���ود) نظ���ر جدیدی ارائ���ه داده اس���ت .به نظر ایش���ان «گلرن���گ» در این
بی���ت معن���ای لغوی خ���ود را دارد« :گل مث���ال و گل س���یرت؛ یعنی پیری
ک���ه ه���م ظاه���ر او مانند گل اس���ت و هم باط���ن او و چنین پی���ری جز پیر
مغ���ان نمیتواند باش���د که از لحاظ صورت ظاه���ر همچون گل «خرم» و
«خندان» است:
دیدم���ش خ���رم و خندان قدح باده به دس���ت
وان���در آن آین���ه ص���د گونه تماش���ا میک���رد...

بدون تاریخ).
.3ارزش وی ��ژۀ ای ��ن کتاب در اش ��اره به ش ��خصیت و ویژگیهای اخالقی
رادمرد واالیی اس ��ت که به راس ��تی اس ��تادی «جامهای بود که بر قامت
او دوخت���ه ب ��ود» و من این را از نزدیک در وج ��ود گرامی آن ابرمرد دیدم.
چیزی که مانند روز برایم روش ��ن است و هیچ تردیدی در آن ندارم ،این
اس���ت که امثال مرتضوی و خانلری ا گر ُپستی و ریاستی در رژیم پیشین
ً
پذیرفت���ه بودند ،صرفا برای خدمت به اعتالی فرهنگی کش ��ور و فضل و
فضیل���ت و احق ��اق حقوق اهل قلم و اندیش ��ه و حمایت از آن ��ان ـ در ّ
حد
وس���ع و توانش ��ان ـ ب ��وده که البت ��ه لیاقت کامل ای ��ن کار را نی ��ز خداوند

 )2مقال���ۀ دکتر س���جاد آیدین لو در صفحۀ  89و بع���د (پرتقلیدترین بیت
فردوس���ی در منظومههای پهلوانی پس از ش���اهنامه) دربارۀ بیت بسیار
معروفی از شاهنامه است:

متع���ال ب ��ر آن ��ان ارزانی فرم ��وده ب ��ود .همه میدانی ��م که وقت ��ی مهدی
اخوان ثالث در زندان بوده اس ��ت ،با تدبیر و دوراندیش ��ی استاد خانلری
از ط���رف بنی ��اد فرهنگ آن روز کتاب ��ی برای تصحیح به زندان فرس ��تاده
میشود تا حق التصحیح آن به خانوادۀ اخوان پرداخت شود .مرتضوی

نجوی���م ب���ر ای���ن کین���ه آرام و خ���واب
م���ن و

دکت���ر قاس ��م غنی (= محمد قزوینی ،قاس ��م غنی) ،ته ��ران ،زوار ،بیتا (=

نی���ز از کمتری ��ن فرصتها برای خدم ��ت به دانش و فرهنگ ایران س ��ود

گ���رز و می���دان افراس���یاب

ب���رد .یکی از ویژگیهای آن بزرگوار تش ��خیص ضرورتها در عرصه دانش

ایش���ان این بیت را «پرتأثیرترین س���رودۀ فردوسی» و مورد توجه و تقلید
س���رایندگان منظومهه���ای پهلوانی دانس���تهاند و برای ای���ن ادعا ادله و
شواهد کافی با ذکر دقیق منابع آوردهاند .اینجا فرصت را مغتنم شمرده
و ع���رض میکنم که مقاالت و کتابهای دکتر آیدینلو که تا امروز توفیق
ً
زیارت او برایم حاصل نش���ده اس���ت ،کامال تحقیقی و پربار و نمونۀ تمام
عیار تحقیقات عمیق آ کادمیک است و شعر موالنا دربارۀ ایشان صادق:
ای بس���ا ری���ش س���یاه و م���رد پی���ر
ای بس���ا ری���ش س���فید و دل چ���و قی���ر

122

و تحقی���ق و فرهنگ بود .او اش ��غال آذربایجان توس ��ط عمال ش ��وروی را

که به «حکومت ملی» معروف اس ��ت به یادداشت و با تألیف کتاب زبان
دیری ��ن آذربایجان به زبان و بیانی فخی ��م و منطقی و متین به کوردالن
تجزیهجوی ��ی ک ��ه زبان ترک ��ی را بهانۀ اندیش� �ههای پلید خود ق ��رار داده
بودن���د ،فهماند که زب ��ان آذربایجان قبل از عصر صف ��وی زبان «آذری» ـ
یک���ی از گویشهای زبان فارس ��ی ـ ب ��وده و اصطالح «زب ��ان ترکی آذری»،
اصطالحی است غلط« .زبان کنونی آذربایجان» هر چند استخوانبندی
و ترکی���ب و ش ��کل اعضای ��ش ترکی اس ��ت ،اما رگ و پی و خون و گوش ��ت
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و باالت���ر از هم���ه روحش ایرانی و آذری اس���ت و بقایا و م���واد و تعبیرات و

نمینویس���ید؟ فرمودند پرداختن به مس ��ائل جانبی در پیرامون حافظ
کار چندان س ��ختی نیس ��تّ ،اما ش ��رح نوش ��تن بر اش ��عار وارد گودشدن

غلط لهجۀ ترکی میخوانند باقی است .کتاب ارجمند مکتب حافظ نیز

اس���ت و محق ��ق بای ��د خیلی مواظب باش ��د و ب ��ه همین دلیل اس ��ت که

از تیزهوش���ی و موقعیتشناسی آن دانش���یمرد در عرصههای تحقیق و

ش���ارحان حافظ اش ��تباهات زیاد و عجیب و غریب نی ��ز دارند .همان جا

پژوه���ش حکای���ت دارد .او این کتاب را هنگامی نوش���ت ک���ه از اینهمه

پرس���ش دوم را ب ��ه زب ��ان آوردم ،البته پرسش ��ی در حال و ه ��وای آن روز

آثار در عرصۀ حافظپژوهی خبری نبود .ایش���ان در روزگار بازنش���اندگی و

و روزگار :به نظر ش ��ما آیا حافظ ش ��راب میخورده اس ��ت؟ نگاهی ژرف و

ان���زوا چندینبار آن کتاب را تکمی���ل کرده و مباحث تازهای به آن افزود.

طوالنی به چش ��مانم دوخت و بعد از س ��کوتی ممتد و معنیدار س ��خنی

ای���ن کتاب هنوز هم یکی از مهمترین منابع حافظشناس���ی و از اهمیت

فرمود که مضمون آن س ��خن استاد خرمشاهی را در خاطرم تداعی کرد:
ً
«حافظ انسان کامل نیست ،کامال انسان است».

اصطالح���ات زیبای زبان دیری���ن آذربایجان هنوز در زب���ان کنونی که به

واالی���ی برخ���وردار اس���ت .کتاب فردوس���ی و ش���اهنامه ایش���ان «به لفظ
اندک و معنی بس���یار» ،از مهمترین منابع فردوسیشناس���ی و کلید فهم
ش���اهنامه اس���ت .مطلب مهم دیگر در زندگی استاد استعفای مصرانۀ او
در یورش گارد شاهنش���اهی به دانش���گاه تبریز ،در تاریخ  1357/2/18و
س���خن ش���هامتآمیز و دلیرانۀ او به ارتشبد ش���فقت و همراهانش است:
«آقایان به قتلگاه دانشگاه آذر آبادگان خوش آمدید» .او به دلیل استعفا
ب���ه تهران رفت و با پافش���اری خاصی میز ریاس���ت را رها ک���رد و ثابت کرد
که ش���یفتۀ خدمت است نه تش���نۀ قدرت .این کار در آن روزگار که کسی
مطمئن نبود رژیم به زودی سقوط میکند ،حکایت از آزادگی و پایبندی
به حق و عدالت این مرد بزرگ میکند.

پرداختن به خاطرات ش ��خصی و خصوصی دامنۀ سخن را دراز میکند.
ب���ا یک نکت���ه این مقاله را به پای ��ان میبرم و آن نقل قول س ��خن فاخر و
ارجمند آقای کریم فیضی همزبان عزیز اس ��ت ...« :استاد مرتضوی سه
دهۀ پایانی عمر خویش را در زادگاه خویش و در نهایت غربت زیست. ...
این مرد شریف کولهباری از دانش و فضیلت و آ گاهی و دانایی را بر پشت
خوی���ش نه���اد و به خان� �هاش کوچی ��د . ...او حالجوار به مص ��اف واقعه
رفت .با این فرق که ش ��طح نگفت و دش ��من خشمگین را خشمگینیتر
نکرد ،بلکه به س ��کوت آویخت و با سکوت خویش موازنهها را بر هم زد و
ش���رایطی نو پدید آورد . ...مهمتر از آثار او کتاب بزرگ موجودیت اوست

آری این اس���تاد ب���زرگ در دل و جان و ذهن و ضمیر ش���ا گردانش و تمام
عالقهمن���دان حاف���ظ و موالن���ا و فردوس���ی ت���ا روز قیامت خان���ه دارد .در

ک���ه نمیتوان نخوانده و نادیده گرفت . ...او با بزرگی و بزرگمنش � ِ�ی ابن
س���ینا وار ،به سادگی از کنار آالم و مصائب گذشت . ...او مردی است در

یکی از روزها ،اس���تاد در ضلع ش���مال شرقی دانش���کده ادبیات ایستاده

ردیف فردوسی و دیگر بزرگان تاریخ ایران که تاریخ به آنها شکل میگیرد

بود و درس���ت در همین موقع ،متجاوزان بعثی بمبی به پاالیشگاه تبریز

و تنظیم میش ��ود . ...به مدت س ��ه دهه ،فرهیختگان این کشور ،تبریز

انداختند و در حالی که دود فراوان و صدای هراس انگیز آن را میدیدیم

و آذربایج���ان را ب ��ا ن ��ام او ش ��ناختهاند و همی ��ن در فضیل ��ت او بس»...

و میش���نیدیم ،از اس���تاد پرس���یدم :چرا ش���ما ش���رحی بر دی���وان حافظ

(ص 799تا )803
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