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ح  صاحب نــام دوران صفــوی اســت. متأســفانه از جزئیــات زندگــی و شــر
که از اســتوانه های علمی و فلســفی جهان اســام  حال این حکیم فرزانه 
کتاب هایش جزء متون درسی و مراجعه استادان و اهل  و تشیع است و 
فــن و محققــان حوزه های علمیه و دانشــگاهیان اســت چندان اطاعی 
کتاب  ح حال محقق الهیجی  در دســت نیســت. قدیمی ترین مأخذ شــر
که در سال  »قصص الخاقانی« نوشتۀ ولیقلی بیگ شاملوی هروی است 
1074هجری قمری، یعنی دو سال پس از رحلت محقق الهیجی نوشته 

شده است. 

استادان
کــه  داشــته اند  بزرگــوار  و  توانمنــد  بســیار  اســتادان  الهیجــی  محقــق 

معروف ترین و مشهورترین آنها عبارتند از: 

بــه  معــروف  اصفهانــی  اســترآبادی  ســیدمحمدباقر  بزرگــوار  فیلســوف 
میرداماد ملقب به معلم ثالث )م/1041ق(. 

2. فیلســوف مشــهور صدرالدین محمــد بن ابراهیم شــیرازی معروف به 
ما صدرا )م/1050ق(. 

گردان شا
کــه در تراجم آمده  گردان زیادی داشــتند. معروف تریــن آنها  ایشــان شــا

بیش از دو نفر نیست: 
1. پســرش بزرگــش حســن بــن عبدالــرزاق )م/1121ق( نــوه صدرالدیــن 

شیرازی.
2. محمد ســعید بن محمد مفید قمی معروف به قاضی سعید )م/ بعد 

از 1126ق(. 

آثار علمی
که برخی  آثار ارزشمند متعددی از محقق الهیجی به یادگار مانده است 

اشاره
لهــام شــرحی برکتــاب تجریــد الکام فــی تحریر عقائد االســام  شــوارق اال
خواجــه نصیرالدیــن طوســی )م 672ق( متعلــق بــه قرن یازدهــم درباره 
لهام فی  کتاب »شــوارق اال کامل این  کام اســامی اســت. نام  فلســفه و 
ح تجریــد الــکام« و منســوب به مــا عبدالــرزاق بن علی بن حســین  شــر
الهیجــی )م 1072ق( معروف به فیاض از حکما و متکلمین بزرگ شــیعه 
گرد نامــدار ماصــدرای شــیرازی و میردامــاد اســت. طبــق  و دامــاد و شــا
اظهارات خود مؤلف این اثر بنا به درخواســت مکرر طالبین و دوســتان و 

برادران انجام شده است.1 

لهام آخرین اثر تألیفی  بر اساس قرائن و شواهد به دست آمده شوارق اال
کتاب های  عبدالــرزاق الهیجــی در این فن اســت. نویســنده شــوارق بــه 
گوهر مراد، الکلمه الطیبه و حاشــیه حل مشکات االشارات والتنبیهات 
کتاب سرمایه ایمان در واقع تلخیص  طوســی اســتناد و ارجاع می دهد و 
کتاب آخرین  که این  گوهر مراد است.2 بدین ترتیب به نظر می آید  کتاب 

که از ایشان به یادگار مانده است.  اثر محقق الهیجی است 

دربارۀ مؤلف3
و  عالی مقــام  محققــان  و  متکلمــان  و  حکمــا  از  الهیجــی  عبدالــرزاق 

کبر اســد علیزاده؛ قم: انتشارات امام صادق  1. ر.ک به: شــوارق اإللهام؛ عبدالرزاق الهیجی؛ تحقیق ا
)ع(، 1428 ق، ج1، ص39.

گروهی از محققان؛  کتاب یادنامه حکیم الهیجی(،  2. ر.ک به: بررســی آثار فیاض الهیجی )ضمن 
زارت ارشاد، 1374، ص313. تهران: سازمان چاپ و انتشارات و

یحانــة األدب، ج4، ص  کنیــد: ر بــاره زندگینامــه  محقــق الهیجــی بــه ایــن کتاب هــا مراجعــه  3. در
األلقــاب، ج3،  و  الکنــی  الجنــات، ج4، ص196-198، شــماره376،  روضــات   ،363-361
یــاض العلماء، ج3، ص114و115، طبقات اعالم الشــیعه )القرن الحادی عشــر(،  ص36 و37، ر
العارفیــن،  هدیــة  الشــیعة، ج7، ص470و471،  اعیــان  الشــیعة، ص375،  فالســفة  ص319، 
ج5، ص567، الفوائــد الرضویــة، ص329، معجــم المؤلفیــن، ج5، ص218، هدیــة األحبــاب، 
ص248و249، مؤلفیــن مشــار، ج3، 841و842، أمــل اآلمل، ج2، ص148،شــماره435، معجم 

طبقات المتکلمین، ج4، ص11-113، شماره421.

شوارق اإللهام
شوارق اإللهام؛ عبدالرزاق الهیجی؛ تحقیق اکبر اسد علیزاده؛ قم: انتشارات امام 

صادق )ع(، 1428 ق
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تازه های ناگرش و نشر اکبر اسدعلیزاده
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی



سال بیست و پنجم،مشارۀسوم، مـــرداد و هشـریور1001393 147

تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل

کام اســامی  کتاب جزء تحقیقی ترین آثار در  بــه ایــن حــوزه را دارد. این 
و عالی تریــن آن در حکمــت مشــائی و اشــراقی و مبانی عرفانی اســت و از 
که هر محقق و  کامی محقق الهیجی است  مشــهورترین و مهم ترین اثر 

گزیر از رجوع بدان است. کام اسامی نا متتبعی در فلسفه و 

کــه حکیم الهیجی در شــوارق  کتاب آن اســت  گی هــای دیگــر این   از ویژ
لی و دقیق،  کامی شــیعه به صــورت اســتدال ح موضوعات  عــاوه بــر طــر
متعرض آرای بزرگ ترین متکلمان اهل تســنن نیز شــده اســت؛ از جمله 
که جــزء مصنفات  ح تجرید الکام  آرای شــارحان مقاصــد، مواقــف و شــر

کامی اهل سنت هستند.  کتب مبسوط 

مصادر مورد استفاده الهیجی در شوارق االلهام 
الف(شروح و حواشی تجرید االعتقاد:

لهــام عــاوه بــر اســتفاده از شــروح  کتــاب شــوارق اال محقــق الهیجــی در 
ح تجرید االعتقاد نوشــته حســن  گذشــتگان ماننــد کشــف المراد فی شــر
ح  بــن یوســف بــن مطهــر حلــی )م 726 ق(، تســدید القواعــد فــی شــر
تجدید العقائد نوشــته شــمس الدین محمود بــن عبدالرحمن بن احمد 
ح تجریــد العقائد نوشــته عاءالدین  اصفهانــی شــافعی )م 749 ق( و شــر
کرده  علــی بن محمد قوشــجی )م 789 ق( از حواشــی آنان نیز اســتفاده 
اســت. مانند حاشــیه سیدشــریف علــی بن محمــد جرجانی معــروف به 
ح اصفهانــی، حاشــیه جال الدیــن  »محقــق شــریف« )م812 ق( بــر شــر
محمد بن اســعد دوانی معروف به » محقق دوانی« )م 908 ق(، حاشــیه 
میرصدرالدیــن محمددشــتکی شــیرازی معروف به »ســید المدققین« و 

ح قوشجی. صدر الحکما )م903ق( بر شر

ب( آثار حکمای قدیم
 الهیجــی از آثار و نظرات حکمــای قدیم مانند طالس ملطی )550-640 
ق(، انکسا غوراس اقازومانی )500-428 ق(، فیثاغوراس اغریقی )570-

ابدیــری  انباذقلــس اغریغنتــی )492-430 ق(، ذیمقراطیــس  500 ق(، 
ق(،   322-384( ارســطو  ق(،   347-427( افاطــون  ق(،   361-640(
ارشمیدس سراقوصی )287-212ق(، اقلیدس صوری )285-322 ق(، 
کاودیوس )201-131  اقادیوس بطلیموس )100-170 پ.م(، جالینوس 
پ.م( و فرفوریــوس صــوری )233-305 پ.م( اســتفاده هایی برده و در 

کرده است. موارد متعدد به نظرات آنها پرداخته و آنها را نقد و بررسی 

محقق الهیجی عاوه بر اینها از آثار حکما و متکلمین اســامی اســتفاده 
کافی برده اســت. همچنین از ســوی تنی چند از فیلسوفان، دانشوران و 

لهام نوشته شده است. ح هایی بر شوارق اال متکلمان شر

روش تحقیق و ساماندهی 
که در تحقیق این اثر انجام شده عبارتند از:  کارهایی 

1. شناســایی نســخه های خطــی و مطبــوع بــرای اســتفاده در تحقیق با 
کتابخانه های آســتان قــدس رضوی، مرعشــی  تفحــص در نســخ خطــی 

از آنها عبارتند از:
ح تجرید الکام لهام فی شر 1. شوارق اإل

کامی و اعتقادی است. 2. گوهر مراد به فارسی درباره مباحث 
3. سرمایه ایمان فی إثبات أصول العقاید بطریق البرهان

4. دیوان فارسی 
5. مثنوی ساقی نامه

ح تجرید العقائد للقوشــجی )حاشیه بخش جواهر  6. الحاشــیة علی شــر
ح تجرید در صفحه 136-198به  که در حواشی چاپ سنگی شر واعراض 

چاپ رسیده است(.

1. الکلمة الطیبة )بحث هایی درباره توحید، نبوت، امامت و ...(
ح تهذیب المنطق 2. شر

3. مثنوی سام و بهرام

کتاب شوارق االلهام درباره 
لهــام دارای یک مقدمه، ســه مقصد و هــر مقصد داری  کتــاب شــوارق اال
چنــد فصــل و هــر فصــل شــامل چندیــن مباحــث و مســئله در دو مجلد 

که در ذیل به طور خاصه به سرفصل های آن اشاره می کنیم: است 

جلد اول: المقدمه و فیها مطالب أربعة:
المطلب األول فی تعریف علم الکام

 المطلب الثانی فی موضوع علم الکام
 المطلب الثالث فی بیان فائدة علم الکام

 المطلب الرابع فی مرتبة علم الکام و شرفه

مور العامة
ُ
المقصد األول فی األ

 الفصل األول فی الوجود والعدم )شامل بر چهل مسئله(.
 الفصــل الثانــی فــی الماهیــة و لواحقها )مشــتمل بر یــک مقدمه و هفت 

مسئله(.
 الفصل الثالث فی العلة و المعلول )شامل بر نه مسئله(.

جلد دوم: المقصد الثانی فی الجواهر و األعراض
الفصل األول فی الجواهر )دارای دوازده مسئله(.

الفصل الثانی فی األجسام )مشتمل برهفت مسئله(.
الفصل الثالث فی بقیة أحکام األجسام )دارای شش مسئله(.

الفصل الرابع فی الجواهر المجردة )شامل برده مسئله(.
الفصل الخامس فی األعراض )دارای یک مقدمه وهشت مبحث(.

المقصد الثالث فی إثبات الصانع تعالی و صفاته و آثاره 
الفصل األول فی إثبات الصانع تعالی 

الفصل الثانی فی صفاته تعالی )دارای شش مسئله(

گی های این اثر اهمیت و ویژ
لهــام اهمیــت و ارزش علمی ویژه ای در میان دیگــر آثار متعلق  شــوارق اال
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ح مزجی بــوده، در ابتدای  لهــام یک شــر کتاب شــوارق اال کــه  9. از آنجــا 
ح با  کلمه »قال« آورده شــده و شــر ح متــن تجریــد االعتقاد به اضافه  شــر
کلمه »أقول« آمده و تمام متن را در پرانتز با قلم درشت مشخص  اضافه 

شده است. 

10. بــرای تســهیل اســتفاده اســتادان و محققــان فهرســت های شــامل 
کتاب های  کامی و فلســفی، اعام و  آیــات، احادیث، اصطاحات قواعد 
وارده در متن، فهرست اسماء انبیاء و معصومین )علیهم السام(، قبائل 

کتاب آمده است. و طوائف و فرق، مصادر تحقیق و تخریج در 

لهام برای اولین بار در مؤسسه امام صادق )علیه  بدین ترتیب شوارق اإل
کبر  الســام( زیــر نظر حضــرت آیت اهلل جعفر ســبحانی )مد ظله( توســط ا
اســدعلیزاده تحققیق، تصحیح و اسخراج منابع شده و در پنج مجلد به 

عبارت ذیل به زیو طبع آراسته شد:
جلداول: شــامل فصل اول از مقصد اول دارای چهل مســئله مربوط به 

مبحث امور عام.
جلددوم: شــامل فصل دوم و ســوم از مقصد اول درباره ماهیت و علت 

ومعلول از مبحث امور عامه.
جلد سوم: شامل فصل اول تا چهارم از مقصد دوم در مبحث جواهر.

جلد چهارم: شامل فصل پنجم  از مقصد دوم در مبحث اعراض.
جلــد پنجــم: فصــل اول ودوم از مقصــد ســوم دربــاره الهیــات بالمعنــی 

االخص.

گلپایگانی.  کتابخانه مســجد اعظم قم، احیای میراث اسامی و  نجفی، 
لهــام، بیســت نســخه و از  از میــان120 نســخه شناسایی شــده شــوارق اال
میان نســخه های مطبوع چهار نســخه برای تصحیح و تحقیق انتخاب 

و استفاده شده است.

2. استخراج آیات قرآنی و نصوص احادیث و مستندسازی آنها با مصادر 
اصلی.

3. مستندســازی نقل قول ها و ارجاع ها برای مطالعه بیشــتر در ابتدای 
موضوعات.

کلمــات اعام و  4. توضیــح وتعلیــق بر برخــی مطالب مهم با اســتفاده از 
بزرگان.

کتــاب و ضبــط نصــوص بــا ماحظــه تمــام  5. تقویــم و تصحیــح متــن 
اختافات وارده میان نســخ و ضبط أصح آن در متن و در موارد الزم ذکر 

اختاف در هوامش.

که برای تســهیل در فهم   6. موارد متعددی از عناوین و ســرفصل هایی 
کروشه ] [ آورده  متن یا مطالب از سوی محقق اضافه شده و درمیان دو 

شده است.

کتاب های  ح برخی از الفاظ و اصطاحات مشــکل با اســتفاده از  7. شــر
لغت.

کتاب از آنها نام برده شده و  که در این  کســانی  ح حال اجمالی از  8. شــر
کتب تراجم. ارجاع برای مطالعه بیشتر به 
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معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر غالمرضا نوعی

گزارشاِت حوادث پیش از اسام،  »ســیره ابن هشــام« از جمله مهم ترین 
تبارشناســی، تاریــخ زندگــی و حــوادث بیست وســه ســاله دوران رســالت 
گی مهــم آن، یعنی  کتــاب به دو ویژ کــرم )ص( اســت. ارزش این  پیامبــر ا
قدمــت و روشــمندی آن برمی گــردد. ایــن اثــِر اصیــل را عبدالملــک ابــن 
کتــاب محمــد بن اســحاق بن یســار )احتمــاال 85- هشــام )م218ق( از 
کم نظیــر ابن هشــام قرن ها مبنای  150 یــا 151ق( دســت داده اســت. اثر 
کتاب های  تحقیقات بسیاری از پژوهش های مربوط به سیره و مغازی و 
عمومــی تاریــخ عصــِر برآمدن و رشــد و نمو اســام تا هنگام وفات رســول 

که از  اهلل )ص( بــوده اســت؛ چرا 
نگاشــته های قــرن اول و اوایــل 
بــه  آثــاری  چنــدان  دوم  قــرن 
جای نمانده اســت. محمد بن 

اســحاق از نســل ســوم تدوین کننــدگان احادیــث تاریخی، ِســَیر و مغازی 
کرم )ص( اســت. هر چند در متون عرب چندین شــخص این اثر  پیامبر ا
گزارش  کرده اند، اما در واقع ســیره ابن اســحاق در  را از ابن اســحاق نقل 
ابــن هشــام جاودانــه شــده اســت. از ســوی دیگر بــه تعبیر مرحــوم اصغر 
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در اواخر ســال 1392 ترجمه تازه ای از این ســیره به بازار نشــر قدم نهاده 
که مترجم آن سابقۀ دیرینی در ترجمه متون ارزشمند مذهبی همچون 
کشاف زمخشــری )نشر ققنوس( و بررســی تاریخی قصص  تفســیر دشــوار 
کتاب ســال جمهوری اســامی ایران/ انتشارات علمی  قرآن )اثر برگزیده 
کارنامه خود دارد. از این رو ترجمۀ تطبیقی ایشــان به نثر  و فرهنگی( در 
کمک شایانی به فهم آسان تر این متن  معیار و فارسِی امروزین می تواند 
کند. ترجمه حاضر در ســه جلد ســامان یافته اســت:  مهم تاریخ اســام 
جلد اول »از تبار شناســی تا هجرت« و جلد دوم »از هجرت تا خندق« و 
که  جلد سوم از »خندق تا وفات« را در برگرفته است. »انتشارات مولی« 
کهن عرفانی و مذهبی را به زیور طبع  پیش تر آثار متعدد دیگری از متون 
کتابت  گذاشــته و افزون بر  کتاب نیز سنگ تمام  آراســته، در انتشــار این 
که به خط اســتاد حمید عجمی اســت، ریزه کاری های  زیبــای عنوان اثر 
کتاب آرایــی، جلدســازی و انتخــاب قلــم متــن انجــام داده  بســیاری در 

است. 

کــه در مقدمه مترجم  گفت آنچنان  گی های ایــن ترجمه باید  دربــاره ویژ
آمــده، تصحیــح مصطفی الّســقا، ابراهیــم االبیاری و عبدالحفیظ شــلبی 
کار قــرار داده شــده و بــر تحقیــق و تصحیــح آنــان اعتماد  مبنــا و مســتند 
شــده اســت )ص 28، مقدمــه مترجــم(. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه 
کامل آن توســط مترجم،  مقدمــه مفصــل دو محقــق اثــر عربی و ترجمــه 
کوتــاه ســه صفحــه ای بســنده نمــوده اســت. در مقدمه  وی بــه مقدمــه 
گون«،  گونا مصححیــن بــه »آغاز تالیــف ســیره«، »دانــش ســیره در ادوار 
»پیدایــی موالــد«، »ســبب تألیــف ســیرۀ ابــن اســحاق« و »ابــن هشــام و 
ســیره ابن اســحاق« پرداخته شــده اســت. محققان همچنین به نســخ 
چاپی و خطی مورد اســتناد خود اشــاره دارند. مترجم در پایان هر جلد 
کن و نیز  نمایه مفصلی مشــتمل بر فهرســت آیــات و احادیث، اعــام، اما
یــک فهرســت موضوعــی از مضامین آن جلــد ارائه نموده اســت. مترجم 
که عناوین آورده شــده در اصل ســیره نیســت  اثر همچنین بیان می کند 
که هم مفهومی اصلی را برســاند و هم برای  و تا آنجا خاصه شــده اســت 

خواننده فارسی مال آور نباشد. 

کامل از اثر اســت  کرده این ترجمه  از ســوی دیگر آنچنان که مترجم بیان 
و در آن هیچ بخشــی از ســیره، اسناد، روایات، توضیحات و اشعار حذف 
نشــده، بلکه همه آنها به فارســی برگردانده شــده است. خوانندگان این 
اثــر فخیــم می داننــد در ایــن ســیره بیــش از ســه هزاروهفتصد بیت شــعر 
کامل شــعر عربی  که خــود در حجم یک دیوان  گرفته  مــورد اســتناد قــرار 
اســت. مترجم بیان داشــته همه  اشعار ثبت شــده را ترجمه نموده است 
گرفته اســت.  کمتــر مورد اهتمام قرار  کــه ایــن مهــم در ترجمه های قبلی 
که این اشــعار در  مترجــم اهمیــت این اقدام خــود را چنین بیان می کند 
گــزارش دقیــق موضوِع متن تأثیر اساســی دارد و در درِک روحیه و اخاق 
ابزارهــای به کاررفتــه در  آرایــش و نظــم نظامــی،  موافقــان و مخالفــان، 

مهدوی در مقدمه تصحیح ســیرت رســول اهلل »نقل و تهذیب سیره ابن 
اســحاق مایه شهرت ابن هشــام و جاودان شدن نامش به عنوان مؤلف 
که او نیز بــه ماجرای  گردیــده اســت  ســیره رســول اهلل شــده و مانــع از آن 
کمتــری از ادب و علــم و دانش  کــه شــاید در پایه  بســیاری از همگنانــش 
که  قرار نداشته اند و تنها نامی از ایشان به جای مانده دچار شود تا آنجا 
کننده و راوی ســیره است با نام ُمصّنف اصلی  که تهذیب  نام ابن هشــام 
آن یعنــی ابن اســحاق هم ردیف و شــناختن هر یــک از دو تن موقوف به 

شناخت دیگری شده است«.1

عــاوه بر جایگاه بلنــد مؤلفان و مصنفان این اثِر مانــدگار تاریخی، درباره 
کتاب درسی، ماخذ و مرجع  اهمیت و شــهرت متن این ســیره به عنوان 
که آمده: »در اواخر قرن  علمی نیز اخبار بســیاری نقل شــده است تا آنجا 
که تا  چهــارم و اوائــل قــرن پنجم ابــن الوزیر المغربی ســیره ابن هشــام را 
 بدون در نظرگرفتن محتوای آن 

ً
ُکّتاب ظاهرا آن زمان نســخه نویســان و 

به بیســت جزء متســاوی تقســیم می کرده اند، بر مثال قرآن بر ســی جزء 
غ شــدی، چهار  کــرده بــود و هر بامــداد، چــون از درس قرآن فار منقســم 

کردی«.2  جزء از آن مطالعه 

گنجینه ها و  وجــود نســخ متعدد خطی از ســیره ابن هشــام در موزه هــا و 
که  ارجاعــات متعــدد محققان و مفســران در طول تاریخ نشــان می دهد 
کانون توجه نویســندگان مســلمان قرار داشته و بر  کتاب همواره در  این 
آن شروح و تعلیقات متعدد در طول تاریخ نگاشته شده است. برخی با 
کاســتن حشــو و زوائد آن را بــرای تعلیم مختصر نمــوده و حتی تنی چند 
آن را بــه نظــم ســروده اند. دربــارۀ پیشــینه ترجمــۀ آن به فارســی باید به 
ترجمه و انشــاء سیرت رســول اهلل از روایت ابن هشام توسط رفیع الّدین 
اســحاق بــن محمــد همدانــی، قاضــِی ابرقــوه در دهــه دوم قــرن هفتــم 
کهن زبان فارســی اســت. این اثر  که در زمره متون ارزشــمند  کرد  اشــاره 
ســال ها قبل با مقدمه مفصل و تصحیح ارزشــمند اســتاد اصغر مهدوی 
منتشر شده است. هر چند این اثر با نثری دلنشین ترجمه شده، اما به 
تعبیــر مصحــح »نه تنها یک ترجمه تحت الفظی نیســت، بلکه در بعضی 
گفته های  گاهی  موارد از حد یک ترجمه آزاد نیز فراتر اســت؛ زیرا مترجم 
جمع آورنــده اصلــی اخبار، یعنی محمد بن اســحاق را تــو ضیحات روای 
که برای  آن یعنــی ابن هشــام و بیانــات خــود چنان به هم آمیخته اســت 
به دســت آوردن اصــل عربــی مطالــب بایــد هر جمله یــا هر چنــد جمله از 
کرد تا فهمید  ترجمــه را در برابــر متن عربی قرار داد و چند بــار آنها را مرور 
کجا آمده است«.3 به هر حال اصغر مهدوی آن  کیست و از  چه عبارتی از 
را یکی از بهترین نصوص دینی و ســاده و بی آالیش زبان فارســی به شمار 
می آورد. ترجمه دیگری از این اثر به قلم حضرت آیت اهلل رسولی محاتی 

منتشر شده است.

1. سیرت رسول اهلل، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، 1377، ص48.
2. همان، ص 81.

3. همان، 120.
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فلیتنا یوم واروه بملحِده/ و غیبوه والقوا فوقه الَمَدرا

 / ولم َیِعش بعده انثی و ال ذَکرا
ً
لم یترک اهلل منا بعده احدا

کردند و روی  ک ســپردند و در قبر پنهــان  کــه او را بــه خــا کاش روزی  ای 
کردند... ِگل اندود  قبرش 

کس از ما را بر جای نمی گذاشــت و هیچ زن و مردی پس از او  خــدا هیــچ 
نمی زیست. 

کننده   گی های شــعر غیردینی و شــعر دینی و مرزهای محدود  جنگ، ویژ
آن و... بســیار روشــنگر اســت و بدون فهم آنها بســیاری از فواید ســیره از 
که برای رفع برخی از ابهامات به ویژه  گفته  بیــن مــی رود.4 وی همچنین 
کتــاب روض ااُلُنف اثــر عبدالرحمن ُســَهیلی )508- در ترجمــه اشــعار به 

ح سیره ابن هشام توجه داشته است.  581( در شر

کــه در رثای  در پایــان از بــاب تیمــن دو بیــت از اشــعار حســان بــن ثابــت 
کتاب آمده را  کرم )صّلی اهلل علیه و آله و ســلم( در آخرین ســطور  پیامبر ا

به همراه ترجمه آن می آوریم.

4. همان.

گفتگوی شرق و غرب 
جهان اسالم

حوار المشئرق و المغرب؛ حسن حنفی و محمد عابد الجابری؛ الطبعة االول، 
بیروت:  موسسة العربیة للدراسات و النشر، 1990.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر مجید منهاجی
دانش آموخته حوزه و کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه خوارزمی تهران

اشاره1
جملــه  از  کــش  مرا از  الجابــری  عابــد  محمــد  و  مصــر  از  حنفــی  حســن 
گفتگوهایشــان در مجله الیوم  کردند در  که تــاش  نومعتزلیانــی هســتند 
کتاب »حوار المشرق و المغرب«  گردآوری شد و عنوان  که بعدها  السابع 
گرفت، مهم ترین مسائل چالش برانگیز عصر حاضر مسلمانان  را به خود 
کنند،  را از دو دریچه و نگاه غرب جهان اســام و شــرق آن بررســی و بیان 
گفتگوی پیشرو و سازنده را به نسل  کردند یک نمونه عملی از  آنها تاش 
جدید ارائه نمایند و از هر تکفیر و جزم اندیشی و جمود فکری ابراز انزجار 

نمایند.

ح ده مســئله مهم و چالش برانگیز جهان عرب و اســام  کتاب به طر این 
از دو نــگاه شــرقی و صوفی مــآب و غربی عقانی می پــردازد و به اتهامات 

تکفیرگونه مخالفان پاسخ می دهد.

کتاب تقریبًا همان مسائل اساسی  ح شــده در این  که مســائل طر از آنجا 
گاهــی و بهــره بــرداری از مضامیــن و  کشــور مــا نیــز اســت، می تــوان بــا آ
کشور  گامی برای رشد فرهنگ و پیشرفت  ح شده در آن  راهکارهای مطر

عزیزمان برداشت.

ین  1. کتــاب حاضــر نخســتین بار با عنوان » گفتگوی مشــرق و مغرب جهان )و به ســوی برســازی نو
پن« فیپا گرفته  از اندیشــه ملی گرایی غرب( « با ترجمه محمد عثمانی در ســال 1390 توســط »ســو
است و دیگر بار در سال 1392 توسط بهرام امانی ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را چاپ کرده است.

و  فهرســت  معرفــی  از  پیــش 
کتــاب الزم اســت بــه  محتــوای 
ایــن  اصلــی  محــور  دو  معرفــی 
مجموعــه، یعنــی محمــد عابــد 

الجابری و حسن حنفی پرداخت.

محمد عابد الجابری
گفت روش  گر روش شناسی اصلی ابوزید را هرمنوتیک بدانیم، می توان  ا
اصلــی جابری تبارشناســی فوکویــی با آمیزه ای از مفاهیــم ابن خلدونی و 
رهیافتی نو متأثر از باشــار، آلتوســر و لوی استروس است. برخی دهه 80 
را »دهــه جابــری« نامیده اند. وی در ســال 1970 دکترای فلســفه خود را 
که او در زمانی- مکانی کردن احکام شــریعت  کرد. نتایجی  در رباط دفاع 
می گیرد، هرچند با روشــی متفاوت، با نتایج ابوزید سازگاری دارد. پروژه 
اصلــی جابــری اما نقد میراث و عقل عربی )و نه عقل اســامی( اســت. او 
ک حقیقت  مدعی شــناخت جهان غیرعرب نیســت. به اعتقــاد وی، ما
و صــدق مطابقــت بــا واقع نیســت، بلکه ســازگاری و توافــق صورت های 
که در  ذهنــی، جهان عینی اســت. بنابرایــن عقل عربی مفاهیمی اســت 
چارچــوب فرهنــگ عربــی شــکل یافتــه اســت و در مجموع، نــوع نگرش 

عرب ها را به جهان پیرامون خویش تعین می بخشد.

مــراد از عقــل، نظام مفاهیم و قواعد شــکل دهنده ذهنیــات و رفتارهای 
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الــف( تأســیس جریــان چپ اســامی در مصــر. ب( تحقیــق و تالیف های 
متعدد در پروژه بزرگ خود با عنوان التجدید و التراث )بازسازی و میراث( 
کرده است. مجموعه آثار او  که ســالیانی از عمرش را در این پروژه ســپری 

در سه حوزه تألیف یافته است: 
1. حوزه بازسازی یا تجدد در میراث اسامی.

2. غرب شناسی.
3. بازشناسی مسائل مربوط به واقعیت معاصر مسلمانان. 

بیشــترین و مهم تریــن آثــارش بــه زبــان عربی و ســپس زبان فرانســوی و 
انگلیســی اســت. حنفی در حــوزه غرب شناســی تالیف هــای متعددی از 
که درباره مکتب های  کتاب هایی  گذاشت. غیر از مقاالت و  خود بر جای 
فلســفی و شــخصیت های غربــی نگاشــته اســت، تــاش مبســوطی را در 
که می تواند  کتاب مقدمه فی علم االستغراب در غرب شناسی انجام داد 

کامل ترین اثر او در این زمینه باشد.

ح جریان چپ اســامی راهی نو را در اندیشه اسامی  حســن حنفی با طر
کــه در  کــرد  گشــود. وی حتــی مجلــه ای بــه همیــن نــام منتشــر  معاصــر 
همان شــماره نخســت متوقف ماند، ولی ایده او دســت مایه بســیاری از 
پژوهش هــا و پایان نامه هــای دانشــگاهی شــد. وی معتقد اســت جریان 
کــه در درون خود حامــل رویکــردی بازخــوان و تجدیدگرا  چــپ اســامی 
نســبت بــه میــراث قدیــم و نیــز رویکــردی انتقــادی نســبت بــه فرهنــگ 
کــه از دوره نوزایــی )عصرالنهفتــه(  و تمــدن غربــی اســت، بــه انشــقاقی 
پدیــد آمــده پایان خواهد بخشــید؛ زیــرا جریان نوزایی امــت را به دو تکه 
کــه بــه نــام دفــاع از میــراث و هویــت،  کــرد: 1. جریانــی اصول گــرا  تقســیم 
که بدون  دشــمن هرگونه نوگرایی و روشــنگری اســت. 2. جریان غرب گرا 
گی های امت و عمق حضور میراث در وجدان آن، غرب  درنظرگرفتن ویژ
گذشــتن از این وضعیت خطیر در  را الگــوی خــود می داند. وی می گوید: 
ح اصاح گرایی و تضعیــف غرب و پی ریزی دوباره  کامل طر گــرو بازســازی 
ح الگوی چپ اســامی را  شــیوه تعامــل بــا غرب اســت. وی هــدف از طــر
ایســتادگی در برابــر اســتعمار، غلبــه بــر پــس ماندگــی، دعوت بــه آزادی و 
عدالــت اجتماعی و وحدت بخشــیدن به مســلمانان در جامعه اســامی 

یا جامعه شرقی می داند.

کتاب معرفی 
ح ده مســئله مهم و چالشــی  گفته شــد به طر که  گونه  کتاب همان  این 
جهــان عــرب و اســام، از دو دریچــه شــرقی صوفــی مآب و غربــی عقانی 

می پردازد و به اتهامات تکفیرگونه مخالفان پاسخ می دهد.

فهرست 
گفتگــو و اهــداف آن. در ایــن بخــش حســن حنفــی این گونــه آغاز  معنــی 
کــه بایــد به دور از منطق فرقــه ناجیه به بحث و حــوار پرداخت.  می کنــد 
که با  ح می کند  کنایه ای مســئله ای را مطــر جابــری در جــواب بــه صورت 

کم  افراد درون آن نظام اســت. در این تعریف، دیدگاه ســاختارگرایانه حا
بــر آرای وی مشــهود اســت. عقــل یونانــی، مبتنــی بــر روابــط اجتماعــی 
شــهروندان و عقــل غربــی، مبتنی بــر تجربه و عقــل عربی مبتنــی بر متن 
اســت. عقل عربی برخاف آن  دو با نظام ارزشــی مرتبط اســت. در حالی 
که عقل عربی حســی، غیرتاریخی و ملت گریز اســت، عقل عربی با محیط 
غیرثابت صحرایی )ضد شــهری( ارتباط دارد. عقانیت اسامی به عنصر 
کــرد و بــاب  عقیــده، در برابــر قبیلــه و غنیمــت، ارزشــی دوچنــدان اعطــا 
کنارگذاشــتن عقانیت بســته نشــد. از دیدگاه وی، اســام  اجتهاد جز با 
برخاف مســیحیت، دین دنیا هم هســت، ولی اداره و شکل حکومت را 

کرده است. گذار  به خود مردم وا

که از حکومت جدا شود.  کلیسا ندارد  بنابراین اسام همانند مسیحیت 
او عقانیــت و دموکراســی را مهم تــر از سکوالریســم می دانــد. از دیدگاه او 
وظایف تاریخی دموکراســی عبارتند از: تغییر ذهنیت عربی، زمینه سازی 
انتقال قدرت به نخبگان و وحدت عربی. او اعامیه حقوق بشر را مبتنی 
بر فرهنگ غربی می داند. جابری دربارۀ جهانی شــدن معتقد است: این 
پروژه ایدئولوژی اراده سیطره بر عالم است. البته، عالمیه )جهانی گرایی( 
کید  و نــه عولمــه )جهانی شــدن( با تنوع فرهنگ ها ســازگار اســت. وی تأ
کــه تجدید فرهنــگ از داخل ســنت امــکان تحقــق دارد. دربارۀ  می کنــد 
ادعــای تحــول در اندیشــه جابری، »محمد وقیدی« ســه مرحله برای او 
تشــخیص داده اســت: 1. تشخیص معضات در اندیشــه عرب. 2. تمرکز 
ج طرابیشــی، مهم ترین  بــر »میــراث«. 3. نقد عقل عربی. همچنین جور
کرده و شــعر و نثــر و مانند  نقــاد وی معتقــد اســت جابری عقــل را مطلق 
ج می کند. همچنین او عقــل را به عقل عملی فرو  آن را از ایــن دایــره خــار
کرده است. طیب تیزیینی نیز  می کاهد. او اندیشــه عرب را شرحه شرحه 
معتقد اســت: او اندیشــه مغرب عربی را نوعی تقیه برابر فقها می داند؛ در 

که به قول ارکون صحیح نیست. حالی 

حسن حنفی
حســن حنفی موسس »چپ اســامی« در مصر، در سال 1935 در قاهره 
گذراند و ســپس در  بــه دنیــا آمــد. او رشــته فلســفه را در دانشــگاه قاهــره 
ســال 1954 برای ادامه تحصیل به ســوربن فرانسه رفت و در سال 1966 
که در فرانســه بود، با  کرد. در مدت ده ســال  دکتــرای فلســفه را دریافــت 
علی شــریعتی و حســن ترابی آشــنا شــد. بعد از بازگشــت به مصر در سال 
1967 بــه تدریس در دانشــگاه مصر مشــغول شــد و همزمــان تالیف های 
خــود را در ســطوح مختلف علمــی تخصصی، فرهنگــی و عمومی متمرکز 
کشــورهایی مانند بلژیک،  کرد. او افزون بر تدریس در دانشــگاه مصر، به 
کشورهای خلیج فارس به عنوان استاد  کش و  امریکا، فرانسه، ژاپن، مرا
کنون نیز به تدریس فلسفه در دانشکده ادبیات  مهمان دعوت می شد و ا
دانشگاه قاهره اشتغال دارد. او یکی از معروف ترین اندیشمندان معاصر 

عرب است. شهرت او به دو دلیل است: 
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نــوآوری و ســنت ششــمین مســئله چالش برانگیــز اســت. حنفــی عرب را 
قربانی مرکزیت اروپایی می داند، اما جابری نوآوری را تنها راه رسیدن به 

مدرنیته معرفی می کند.

ح می کند  کــه حنفی مطــر ناصریــه و آینــده مردمــی بحــث دیگری اســت 
کــه ناصریــه چــون هواپیمــای در حال  و جابــری در ادامــه بیــان می کنــد 
گفتگوی ما ســرد  که چرا  ح می کنــد  ســقوط اســت. در ادامــه حنفی مطر
گفتگوی ما ظاهری آرام  کــه  بــود، ولــی جابری در جوابی محکم می گوید 

و مضمونی قوی دارد. 

گرامیداشــت دویســتمین  موضــوع عــرب و انقــاب فرانســه به مناســبت 
ح  ســالگرد انقــاب فرانســه را فقط حســن حنفی به صــورت مختصر مطر

می کند.

دهمیــن، آخرین و مهم ترین مســئله اساســی مســئله فلســطین اســت. 
ح می کند  حنفی از منشــور ملی تا بیانیه الجزایر تا نمونه اندلســی را مطر
که راه  کرد  کــه باید قبول  ح می کند  و جابــری بــه طور صریح و قاطع مطر

حلی جز افزایش مقاومت وجود ندارد.

عنوان » در دمشق از من پرسدند، آیا شما آب دارید؟« آمده است.

در بخــش دوم از بنیادگرایــی و مدرنیتــه بحــث می شــود. در ایــن بخش 
حنفی جنبش های معاصر اســامی و ســومین مرحله تاریخی را به بحث 
می گــذارد. جابــری نیــز به ضــرورت پژوهــش دربــاره نقاط مشــترک برای 

روبروشدن با سرنوشت مشترک می پردازد.

مســئله ســوم مســئله ای چالش برانگیــز و اساســی در جهــان اســام بــا 
که اسام نیازی  عنوان اسام و سکوالریسم است. حنفی عنوان می کند 
که اســام  کید می کند  بــه سکوالریســم غربی نــدارد و جابــری در ادامه تأ

کنیم. کلیسایی نیست تا آن را از حکومت جدا 

گفتگوهای  اتحاد عرب منطقه ای یا التقاطی چهارمین عنوان از سلسله 
کتاب حوار المشرق و المغرب است. در این بخش جابری  انجام شده در 
که باید ایاالت متحده عربی ســاخت و در جواب حنفی به  معتقد اســت 
که آیــا خدایان را یک خدا قرار داد، همانا این  ح این نکته می پردازد  طــر

چیز شگفت انگیزی است.

که لیبرایســم در مصر اشــعری  حنفــی در پنجمیــن بحــث عنــوان می کند 
که لیبرایســم در مرکش موفق شــد.  موفق نشــد، ولی جابری معتقد بود 

اخالق در نگاه موالنا: 
هستی و چیستی

قانعی، مهناز؛ اخالق در نگاه موالنا: هستی و چیستی؛ چ 1، تهران: نشر نگاه 
معاصر. 317 صفحه، 1390. 

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر نیره خداداد شهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

دکتــر مهنــاز قانعــی متولد آبــان 1341، مدرس دانشــگاه صدرا و مدرســه 
کارشناســی خــود را در رشــته  عالــی شــهید مطهــری اســت. وی مــدرک 
الهیــات از دانشــگاه تهــران دریافــت می کنــد و تحصیــات اش در مقطــع 
کارشناسی ارشــد رشــته فلســفه و حکمــت و دکتــری فلســفه در مدرســه 
کتاب اخاق در نگاه موالنا، رســاله  عالی شــهید مطهری ادامه می یابد. 
کرده است از جمله:  کنون مقاالت زیادی تالیف  دکتری اوست. قانعی تا
وجودشناســی ابن ســینا زمینه ســاز نزدیکی عین و ذهن، نظریه اخاقی 
کاشــانی و مقایســه آن بــا نظریه غزالــی و اخاق به روایــت موالنا و  فیــض 

. ...

که در  دغدغه اصلی نویســنده از نگارش چنین اثری و همچنین ســؤالی 
که: »آیا مثنوی مولوی، به عنوان یکی  پی پاســخ به آن اســت این اســت 

از متــون اصیــل عرفان و تصوف 
اســامی، قابلیت استخراج یک 

نظام اخاقی را داراست؟«.

مؤلــف در مقدمه در مورد اثرش 
می نویســد: »موضــوع اصلی این اثر فلســفه اخاق اســت. نظــام اخاقی 
مجموعــه ای از مواعــظ یا قواعد اخاقی نیســت، بلکه امر واحدی اســت 
دارای اجزای سامانمند، سازگار و مترتب بر یکدیگر. عاوه بر این، چنان 
که می توان آن را به وصف اخاقی متصف ســاخت. در عین حال  اســت 
که با  گونــی امکان پذیر اســت  گونا کــه نظام هــای اخاقــی  روشــن اســت 
یکدیگر تفاوت های اساسی و مبنایی دارند. فلسفه اخاق از شاخه های 
که از ســر  مهــم و مــورد توجــه فلســفه در روزگار ماســت. توجــه و اهمیتی 
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مباحث مربوط به وجود جهان، وجود انســان، معرفت و اخاق ســخت 
در یکدیگر تنیده اســت، هرگز نمی توان اخاق را بدون درنظرگرفتن نگاه 
کل جهان، جایگاه انســان در آن و نقــش معرفت در این میان  عــارف بــه 

مورد بررسی قرار داد.

کتاب، مبانی انسان شناســی اخاق در مثنوی اســت.  عنوان فصل دوم 
کلی وجود دارد.  این فصل در پنج بخش 

بخــش اول هویت اخاقی انســان اســت. اندیشــمندان در مورد طبیعت 
کرده اند، اما می توان این نظریات را  اخاقی انســان نظرات مختلفی ابراز 
گروهی انسان را طبیعتًا و ذاتًا شرور و  کرد.  گروه عمده دسته بندی  در سه 
گروه دیگری او را ذاتًا مایل به نیکی ها دانســته اند و دســته سوم او را قابل 
خیر و شــر و واجد تمایات متضاد اخاقی شــمرده اند. مولوی آمیختگی 
متناقض نمای خیر و شــر خوبی و بدی را در وجود انســان به شــکل های 
بســیار متنوعــی نشــان داده اســت. وجــود شــئون و مراتــب مختلــف در 
انسان، زاییده اصل تضاد است. این تضاد زمینه ساز حرکت ذاتی انسان 

می شود و وجود دو داعیه مخالف، اختیار ذاتی او را رقم می زند. 

بخش دوم در رابطه با نفس و حقیقت آن ســخن می گوید. یکی از لوازم 
گی های آن اســت. نفس در  التزام به اخاق عرفانی شــناخت نفس و ویژ
کار رفته اســت. در یکــی از آن دو معنا،  کــم به دو معنا به  مثنــوی دســت 
قوه ای اســت جامع شــهوت و غضب و منشــأ همه صفات ناپســند و اول 
کمال باید برداشــت، پای نهادن بر آن است.  که برای رســیدن به  قدمی 
نفــس در معنــای دیگــر، لطیفــه ای ربانی و اصــل حقیقت و ذات انســان 
گاه مطمئنه خوانده  که در آن اســت،  اســت و به دلیل ثبات و اطمینانی 
گی های آن و مکائد و تلونات بی شــمار  شــده اســت. شــناخت نفس، ویژ
آن برای شــناخت حقیقت »خود« و هدایت یافتگی انســان چندان حائز 
ح همیــن تلونــات و جلوه گری های  که موالنــا قرآن را شــر اهمیــت اســت 
که در عین حــال حجاب اصلی و حقیقت اصلی  گــون نفس می داند  گونا

انسان نیز هست.

کــه در این  مطلوب ذاتی انســان، عنوان بخش ســوم اســت. مســئله ای 
که  که آیا با وجود تفاوت های اساسی  بخش بررســی می شــود این اســت 
موالنــا میان افراد بشــر قائل اســت، می تــوان از مطلوب یــا مطلوب های 
که خود  گفــت. مطلوب یــا مطلوب هایــی  انســان بمــا هو انســان ســخن 
وســیله و واســطه امــر دیگری نباشــد، بلکــه مطلوب نهایی او محســوب 
گردنــد. چنیــن مــواردی بــه فــرض وجــود یقینــًا بــه بــدن بازنمی گردنــد؛ 
زیــرا خود حقیقی یا اصل انســان جســم نیســت. بنابرایــن مطلوب ذاتی 
آدمــی، خواســته های روحــی و بــه تعبیــر موالنــا غــذای روح اوســت. در 
ادامــه خواســته های مشــترک انســان در مثنــوی )شــادی، بقــا، عشــق، 

ح داده می شود.  گاهی، عزت و شرف( شر جان آ

بخش چهارم منشأ خطای اخاقی نام دارد. از نظر موالنا، مطلوب ذاتی 

کنجکاوی علمی نیســت، بلکه نیاز مضاعف انسان معاصر  تفنن و ارضاء 
که از سویی، نیاز همیشگی انسان به اخاق، برای داشتن یا  است. چرا 
یافتن یک زندگی سعادتمندانه، تعمق و توجه پیرامون مباحث اخاقی 
را ضروری می ســازد و از سوی دیگر، دستاوردهای شگفت انگیز آدمی در 
زمینه هــای علمــی و عملــی در عصــر حاضر، خوشــبیانه بگوییــم، او را به 

خوشکامی و رضامندی چندان نزدیک نکرده است. 

موالنا از فرهنگ غنی سلف خویش، اعم از عرفا و متصوفه، حکما و سایر 
کم وبیــش و مســتقیم یــا غیرمســتقیم بهره ای وافــر برده  اندیشــمندان، 
کسانی چون غزالی،  گذشــتگان متصوفه و عرفا، تأثیر آثار  اســت. از میان 
هجویری، سنایی و عطار نمود بیشتری دارد و در بین معاصران وی نیز، 
تأثیــر معارف بهاءولد پدر موالنا، مرصاد العباد نجم الدین دایه و مقاالت 

شمس تبریزی آشکار است. 

که در مقام توضیح و تفسیر قرآن هستند،  گذشته از اینها، قرآن و روایات 
جایــگاه ویــژه ای در فهم مثنــوی دارند. قــرآن اولیــن و مهم ترین منبعی 
کــه زمینــه فکــر و بیــان مثنــوی از آن متأثــر اســت. اصــواًل موالنــا  اســت 
کــرده در مقــام تفســیر و تبییــن قــرآن اســت و به  چنان کــه خــود تصریــح 
گفتــه عامــه جعفــری در مثنوی 2200 آیــه از آیات قرآن مورد استشــهاد، 
که  گرفته اســت. زرین کوب نیز آورده است  اســتدالل یا تفسیر موالنا قرار 
تأثیر قرآن نه تنها در معانی و محتوای ابیات و حکایات مثنوی، بلکه در 
گاه مثنوی را بدون توجه به دقایق  که  لغات و تعبیرات آن چندان است 
گاه نیز ابیات مثنوی وســیله ای  کــرد و البتــه  آیــات قــرآن نمی تــوان درک 
که مثنوی از آن بهره  برای فهم دقایق آیات الهی می شود. منبع دیگری 
که در مثنوی به نقل  گرفتــه، احادیث نبوی اســت. توجه فوق العــاده ای 
کی از اســتغراق  ح حدیث یا تمســک و استشــهاد بدان هســت، حا و شــر

گوینده آن در سنت و سیره نبوی است.  ذهن 

گفــت مثنــوی حامــل و وارث پشــتوانه عظیم  بــه طــور خاصــه می تــوان 
گرفته  که با نزول قرآن در دامان تمدن اسامی بارور شده و شکل  اســت 
بــود. هر چند اجزاء این فرهنگ نقش یکســانی در آفرینش این شــاهکار 
گرفت. این فرهنگ  نداشــته اند، امــا نقش هیچ یک را نمی توان نادیــده 
که آفریننده  البته در وجود کسی چون موالنا به مولود تازه ای بدل گشت 

معانی بدیع و اندیشه های حیرت زاست. 

کلیــات،  کتــاب حاضــر دارای ســه فصــل اســت. در فصــل اول بــا عنــوان 
کاربرد واژه اخاق  ح می کند. ابتدا معنــا و  کلــی را مطر نویســنده مباحث 
و جریانــات اخاقــی قبــل از موالنــا بررســی می شــود. ســپس ســه بحــث 
ارتباط مســئله اخاق، معرفت و وجود، نظام هســتی در مثنوی و اتحاد 
مراتــب هســتی، معرفــت و ســلوک بحث می شــود؛ زیــرا الزمه هر بررســی 
که ایــن بررســی در آن  اخاق شناســانه، توجــه بــه مبانــی نظامــی اســت 
صــورت می گیــرد. عــاوه بــر این، بــا توجه بــه اینکــه در جهان بینــی عرفا 
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اخاقــی نــدارد و در مثنوی تأییدی برای آن وجود ندارد و اساســًا چنین 
کلی موالنا در مورد انســان ســازگار نیســت، در  نظریه ــای با مبانی و نگاه 

کتاب مورد بحث قرار نمی گیرد.  این 

کتاب، حسن و قبح شرعی در مثنوی است. یکی از مسائل  مبحث پایانی 
بسیار مهم فلسفه اخاق، حسن و قبح است و در این مورد بحث می کند 
که آیا عقل به صورت مستقل قادر به تشخیص حسن و قبح امور و افعال 
ع، جهتی برای  هســت و آیا اصًا در خود افعال، مســتقل از امر و نهی شــر
تقبیح یا تحســین وجود دارد؟ نویســنده قبل از جســتجوی نظریه موالنا 
درباره حســن و قبح شــرعی، شــأن و جایگاه عقل نزد او را بررسی می کند. 
 در ســاحت حیات 

ً
نظریــه موالنــا در ایــن مــورد عبــارت اســت از: منحصــرا

انســان معنــا پیــدا می کند و نســبت بــه خداوند، همه چیز حســن مطلق 
کمال  اســت. حســن و قبح به خیر و شــر باز می گردد و مبنای خیر و شــر، 
و ســعادت انســان است. پس حسن و قبح اواًل نسبی است؛ یعنی نسبت 
به انســان معنا دارد. ثانیًا ذاتی اســت؛ زیرا مبنای آن امری واقعی است و 
کمال و ســعادت انســان اســت و تابع وضع و قرارداد نیست. بنابراین  آن 
مبنــای حســن و قبــح حکمــت الهی اســت نــه اراده او. تشــخیص دهنده 
حســن و قبح، اجمااًل عقل انســان اســت به شرط اینکه وهم و شهوت بر 
او غالب نباشــد. البته انســان در تشــخیص دقیق مصادیق حســن و قبح 

نیازمند تربیت و استفاده از وحی الهی است. 

که با دقت نظر تدوین شده  کتاب حاضر اثر پژوهشــی ارزشــمندی اســت 
کامل ندارد، چنان کــه در مقدمه نیز با ذکر  کاری  و نویســنده ادعــای ارائه 
کارهای  کنــار تمامــی  پژوهش هــای پیشــین در ایــن بــاب، اثــر خــود را در 
انجام شــده در این موضوع می بیند و ســعی در خوانشی جدید از مثنوی 
کــه حین تحقیق با  دارد. در خاتمــه ســخن نیــز با ارائه ســواالت جدیدی 
آن روبرو شده، عرصه پژوهش در این باره را باز می گذارد تا پژوهشگران با 
موضوعــات متنوع دیگری مثنوی را بکاوند و با ارائه قرائت های متفاوتی 
از مثنوی، سخن نامکرری برای انسان نیازمند و تشنه حقیقت باز گویند. 

کمــال، بیان دیگــری از آن  همــه انســان ها حــق اســت و میل انســان بــه 
که با توجه به عشــق  اســت. در این بخش این مســئله بررســی می شــود 
ذاتــی انســان بــه حق، چه چیــزی مانع از حرکت به ســوی آن می شــود؟ 
موالنــا همــه صفــات و افعال ناشایســت انســان را ناشــی از جهل و جهل 
را در اشــکال مختلف آن، زاییده شــهوات می داند. شــهوات در حقیقت 

که از خودبینی ذاتی نفس ناشی می شوند.  زیاده طلبی هایی هستند 

بخــش پایانی این فصل دربــارۀ امکان، ماهیت و ضرورت تعلیم و تربیت 
کید  اخاقــی بحث می کنــد. تربیت پذیری انســان، چنان که موالنــا نیز تأ
کتــب انســانی و خطاب  کــه ارســال انبیاء و انــزال  می کنــد، اصلــی اســت 
گرفته و بــدون قبول و  الهــی بــه انســان و تکلیف او بر اســاس آن صــورت 
تصدیــق آن، عبــث خواهــد بود. موالنــا تعلیم و تربیت اخاقــی را نه تنها 
امــری ممکــن، بلکــه ضــروری می دانــد. امــکان تربیــت، هــدف تربیــت، 
گی های مربی، شــرایط  شــرط اساســی تربیت، نقش مربی در تربیت، ویژ
گی هــای متعلــم، نــکات مهــم در تربیــت اخاقی، حقیقــت تعلیم و  و ویژ
کــه در این بخش  تربیــت روحــی و معنــوی و ... از جملــه مباحثی اســت 

ح می شود.  مطر

فصــل ســوم دربــارۀ نظریــه اخاقی مثنــوی اســت. در این فصل مســئله 
که آیا مثنوی مؤید نظریه )یا نظریه هایی( در اخاق هنجاری  این اســت 

گر آری چگونه؟  است و ا

که منظــور آن شناســایی و  اخــاق هنجــاری رویکــردی بــه اخاق اســت 
تبییــن پایه ای تریــن احــکام اخاقی دربارۀ درســت و نادرســت و خوب و 
بد و یکی از مهم ترین مباحث نظری و فلســفی در باب اخاق اســت. در 
که ببینیــم موالنا چــه چیزی را معیار اساســی  اینجــا مقصــود این اســت 

درستی و نادرستی و یا حسن و قبح اخاقی می داند؟

بدیــن منظــور ابتــدا غایت گرایــی و تکلیف گرایــی بــه عنــوان دو دیــدگاه 
کــه می تواند همه نظریــات اخاق هنجــاری را دربرگیرد بررســی  مخالــف 
شــده اســت. از ســوی دیگر نظریــه غایت گرایی را نیز به لحــاظ نوع غایت 
نــوع دانســت: فضلیت گرایــی و ســودگرایی. در  مــورد نظــر می تــوان دو 
ایــن فصل ســه نظریــه غایت گرایــی، فضلیت گرایــی و تکلیف گرایی بحث 
که سودگرایی، هیچ ارتباط وجودی و ذاتی با فاعل  می شود، ولی از آنجا 
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کرده  خ می دهد، تعریف  شده ر
است.4 

معرفی نویسنده
نویســنده،  زیمنــس  ج  جــور

نظریه پرداز، ســخنران و پژوهشــگر در زمینه های فناوری های یادگیری، 
شبکه های یادگیری و به طور خاصه آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال 
اســت. وی مبتکــر نظریــه ارتباط گرایی اســت. زیمنس در دســامبر 2013 
عضــو هیئــت علمی و مدیــر اجرایی نوآوری یادگیری دانشــگاه تگزاس در 

آرلینگتون شده است. 

معرفی مترجم
دکتر حســین اســکندری، عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی، 
دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته روانشناسی بالینی است. وی در 
سال 1385 از رساله دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع 
دانش ارتباطی و نظریه ارتباط گرایی دفاع می کند و طی ســال های 89-

کرده است. 1388 چهار مقاله علمی ـ پژوهشی در این زمینه تألیف 

نظریه ارتباط گرایی
گره هــا5 و  از نظــر ارتباط گرایــی، یادگیــری عبــارت اســت از فراینــد خلــق 
ارتباطات جدید. به عبارت دیگر یادگیری فرایند شکل دهی و شکل گیری 
کــه دانــش و شــناخت را  شبکه هاســت.6 ارتباط گرایــی دیدگاهــی اســت 
توزیع شــده در ســطح شــبکه ای از افــراد و فنــاوری می بینــد و یادگیری را 
فراینــد ارتبــاط، رشــد و رهیابــی آن شــبکه ها می دانــد. به زبان ســاده تر، 

4. مقدمه ای بر نظریه های یادگیری؛ هرگنهان و السون؛ چ اول، تهران: دانا، 1374، ص 22.
 Nodes. 5.

6. دانش یادگیری، مبانی نظریه ارتباط گرایی، جورج سیمنز، 2005.

مقدمه
دانــش و یادگیــری. ایــن دو مفهــوم چقــدر بــه هم وابســته اند؟ در ســال 
کرد و همۀ  کتابی با عنوان »دانِش یادگیری«1 تألیف  ج سیمنز  2006 جور
نظریه های پیشین در مورد یادگیری را زیر سؤال برد و نظریه ارتباط گرایی 
کرد. به دلیل اینکه نظریه یادگیری جدید در  را در زمینه یادگیری عنوان 
کتاب  ح شــده بود، مطالب و مباحث عمده  عصر دانش و اطاعات مطر
گی های آن، مدیریت دانش و ... در عصر حاضر  در مورد نوع دانش، ویژ
کــه عنوان »دانِش یادگیری« را داشــت در  کتابی  اســت. بــه همین دلیل 

ایران با عنوان »دانش و یادگیری« منتشر شد. 

کاال  گرانبهاترین  گذشــته، دانش به ســوی تبدیل شدن به  در پایان قرن 
خیــز برداشــت، همانند زمیــن در اقتصــاد فئودالی یا ســرمایه در اقتصاد 
کــه دانــش در جهان  صنعتــی. علــوم جدیــد یادگیــری بایــد به مــا بگوید 
کــه بتوان آن را در یک مســابقه اجبــاری برنده  معاصــر جایزه ای نیســت 
کلمــه و نه از روی تعــارف، حق  شــد. در عــوض، دانــش به معنــی واقعی 
کوتاه اســت و  طبیعــی همــه انسان هاســت.2 در جهان امــروز عمر دانش 
خیلــی زود به پایان می رســد. بیشــتر افراد برای آنکه دانش شــان روزآمد 
بمانــد، زمان زیادی را صرف یادگیــری و دانش افزایی می کنند. یادگیری 
یکــی از مهم تریــن زمینه هــا در روانشناســی امــروز و در عین حــال یکی از 
کیمبل3  یادگیــری را به  مشــکل ترین مفاهیــم بــرای تعریف کردن اســت. 
کــه در نتیجــۀ تمرین تقویت  صــورت تغییــر نســبتا پایدار در رفتــار بالقوه 

 Knowing knowledge. 1.
2. جــی. بروکمــن نقــل شــده در دانــش یادگیــری، مبانی نظریــه ارتباط گرایــی؛ جورج ســیمنز؛ ترجمه 

حسین اسکندری؛ چ اول، تهران: آوای نور، 1392، ص 52.
 Kimble. 3.

تحوالت »دانش و یادگیری« 
در عصر ارتباطات

سیمنز، جورج، دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی؛ ترجمه حسین اسکندری؛ 
چ 1، تهران: آوای نور، 1392.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر نیره خداداد شهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء
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فعالیت هــای  تمــام  هــدف  روزآمــد(،  و  معتبــر  )دانــش  دقــت   :8 اصــل 
ارتباط گرا است.

اصل 9: تصمیم سازی خود یک فرایند یادگیری است.10 

معرفی اثر
کلــی اســت: نخســت مفهوم ســازی  کتــاب بــه دنبــال پنــج هــدف  ایــن 
یادگیــری و دانش به مثابــه فرایندهای ارتباط محور. دوم تبیین ماهیت 
که در زمینه دانش به وجود آمده اســت. ســوم تبیین تغییراتی  تغییراتی 
خ داده اســت. چهــارم ارائه دانــش به عنوان  گی هــای دانش ر کــه در ویژ
کــه نیازمنــد واقعیت های  یــک بــازی زمینــه ای هماننــد مجلس رقصــی 
چندگانــه اســت. هر یــک از این واقعیت ها بــرای بــرآوردن نیازهای مورد 
نظــر هــر تکلیف، چالش یــا فرصت انتخاب می شــوند. پنجــم ارائه مدلی 
کند.  که نیازهای آینده سازمان ها را برآورده  برای فضاها و ساختارهایی 

)مدارس، دانشگاه ها و شرکت ها(.11 

کتــاب از نظر نویســنده این گونه معرفی شــده اســت: »کتاب   مخاطبــان 
کلی دو دســته مخاطب دارد: مربیان آموزشــی  دانش و یادگیری به طور 
و مدیــران تجــاری )طراحــان، آموزشــیاران و مدیــران(. انتخــاب این دو 
گــروه مخاطــب ممکن اســت جالــب به نظر برســد. در واقع ایــن انتخاب 
که زندگی فرایندی مبتنی بر یادگیری  در راســتای این ادعای من اســت 
دانش اســت. در جامعه دانشــی رو به رشــد ما، ســواد بازاریابی، رهبری، 
که با دانش  که به دانش نیاز دارند. هر  تولید و آموزش، تکالیفی هستند 

سروکار دارد، باید با فرایندهای یادگیری آشنا باشد«.

کلی تقسیم می شود. اثر به دو فصل 

فصل اول: تبیینی از دیدگاه های نظری درباره دانش و یادگیری.

کاربرد فصل دوم: تغییرات و استلزامات، حرکت به سوی 

فصــل اول چهــار موضــوع اصلی را پوشــش می دهــد. بررســی تغییرات و 
تحــوالت مفهــوم دانــش، انواع دانش، چرخــه دانش، انواع ســاختارها و 
کــه دانــش در آنها نمــود دارد و ... از جمله مطالب ارائه شــده  فضاهایــی 
در این بخش هستند. نویسنده در این بخش به خوبی تحوالت فناوری 
گذاشــته و لزوم تغییــر برای همگامی با  که بر ســاختار ذهنی ما  و تأثیــری 

تغییرات را تببین می کند.

کــه متذکــر  بخــش بعــدی بــا عنــوان هــزار چهــره: تببیــن دانــش اســت 
کتــاب حاضــر در پی ارائــه تعریفی از دانش نیســت، بلکه هدف  می شــود 
که می تواند بــه درک غنا و پرمایگی چشــم انداز  گی هایــی اســت  ارائــه ویژ
کند. مؤلف معتقد است دستیابی به یک تعریف حقیقی از  کمک  دانش 
کاربردهای متنوع است. مطالب بعدی  دانش، بی مصرف کردن آن برای 

10. اســکندری، حســین و دیگران؛ »نظریه ارتباط گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت شــناختی آن«؛ 
نشریه علوم تربیتی؛ شماره 1389،91 ، ص 34-33.

11. سیمنز، جورج، دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی، 1392، ص 16.

گره ها با یکدیگر و تشــکیل شــبکه ای از  گره هــا، ارتباط دادن  ایجادکــردن 
گره هــا و ارتباطــات یادگیــری را ایجــاد می کنــد. نکته ظریــف در این  ایــن 
که این تعریــف یادگیری را حاصل ارتباطــات نمی داند، بلکه خود  اســت 
ارتباطــات می دانــد.7 در ایــن تعریف یادگیری تنها از طریق شــبکه اتفاق 
نمی افتد یا از طریق شــبکه تســهیل نمی شــود، بلکه خود شبکه سازی، 

یادگیری معرفی می شود.

زیمنس وقتی از دریچه فناوری به نظریه های یادگیری موجود می نگرد، 
کــه نظریه هــای یادگیــری غالب را بــه چالش  ح می کنــد  ســؤاالتی را مطــر
می کشــاند. به اعتقاد او نظریه پردازان بــه صورت طبیعی تاش می کنند 
کرده و  کــه بــه مــوازات تغییر شــرایط، به طــور مداوم نظریه هــا را بازبینــی 
تکامــل بخشــند. بــا ایــن وجــود در برخــی مــوارد، شــرایط زیربنایــی بــه 
که اصاح رویکردهای قبلی جوابگو نبوده  گونه ای اساســی تغییر می کند 
کامــًا جدیــد مــورد نیــاز خواهــد بــود. او تغییــرات حاصل از  و رویکــردی 
فناوری و انقاب های علوم جدید، یعنی شــناخت توزیع شده،8 آشوب، 
پیچیدگــی و شــبکه را تغییــر شــرایط بنیادیــن می دانــد.9 ارتباط گرایی با 
معرفی دانش ارتباطی در عصر دیجیتال تاش دارد تا دیدگاه ما را نسبت 

به علم و دانش توسعه دهد. 

کــه به قرار  کرده اســت  زیمنــس بــرای ارتباط گرایــی اصولــی را نیــز تدوین 
زیر است:

اصل 1: یادگیری و دانش نیازمند دیدگاه های متنوعی است تا دیدگاهی 
جامع ارائه شده و امکان انتخاب بهترین رویکرد فراهم شود.

گره های ویژه  اصل 2: یادگیری فرایند تشــکیل شــبکه به واســطه ارتباط 
یا منابع اطاعاتی است.

اصل 3: دانش در شبکه ها مستقر است.

اصل 4: دانش ممکن است در تجهیزات غیربشری وجود داشته باشد و 
یادگیری توسط فناوری توانمند/ تسهیل می شود.

کنون  که هم ا اصل 5: ظرفیت بیشــتر دانســتن مهم تر از آن چیزی است 
دانسته می شود.

اصل 6: دانش و یادگیری فرایندهایی مداوم و پیوســته اند )نه حالت ها 
و فرایندهایی پایان پذیر(.

اصــل 7: توانایــی دیــدن ارتباط هــا و شناســایی الگوهــا و معنایابــی بین 
زمینه ها، ایده ها و مفاهیم مهارت هست های افراد امروزی است.

7. اســکندری، حســین و دیگران؛ »نظریه ارتباط گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت شــناختی آن«؛ 
نشریه علوم تربیتی؛ شماره 91، 1389، ص 32.

8. Distributed cognition.
9. اســکندری، حســین، فردانــش، هاشــم و ســجادی، ســید مهــدی؛ »ارتباط گرایــی: در رقابــت یــا 

همسویی با دیگر نظریه های یادگیری«؛ نشریه روان شناسی تربیتی؛ 1389، ص 35.
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متــداول یادگیــری )رفتارگرایــی، شــناخت گرایی و ســاخت گرایی( در قرن 
که پنــدار ظهور نظریه ای جدیــد و متفاوت تر برای  بیســتم بــه حدی بود 
که مجموع این  بیشــتر مــا چیزی محال می آمد. شــاید تصور بر این بــود 
که نظام آموزشی قرن بیستم را تحت تأثیر قرار داده است،  سه نظریه ای 
همچنان در اوایل قرن بیســت ویکم نیــز بتواند به همان قوت به حیات 
خویــش ادامــه دهد، ولــی ورود بــه عصر دیجیتــال و ظهــور فناوری های 
کــه شــاید این  جدیــد اطاعاتــی و ارتباطــی عــده ای را بــه فکــر واداشــت 
کافــی بــرای نظــام تعلیم و تربیــت قرن بیســت ویکم  نظریه هــا بــه انــدازه 
مفیــد نباشــد. در ایــن قــرن نظام هــای آموزشــی دچــار تغییــر و تحــول 
که پارادایم های جدیدی را رقم می زنند. تغییر پارادایم  جدیدی شــدند 
مجــازی،  محیط هــای  ظهــور  یادگیرنده محــوری،  بــه  معلم محــوری  از 
تبدیل مکان به فضا، امکان یادگیری همیشــه و همه جایی و ... نظریه 

که پاسخگوی چنین تحوالتی باشد.16  متناسبی را ایجاب می کند 

کــه بر خاف نظریه های یادگیری غالب  نظریه ارتباط گرایی مدعی اســت 
می توانــد بــه چالش ها و مطالبات پیش روی نظام های آموزشــی پاســخ 
کوتاه از بخت بیشــتری برای جلب توجه  دهــد. ایــن نظریه با وجود عمر 
که  پژوهشــگران برخوردار بوده است. برای نمونه فنوگلیو17 معتقد است 
»شناخت و فهم ارتباط گرایی به عنوان یک نظریه یادگیری پویای معاصر 
کــه این نظریــه از تــوان بالقوه ای بــرای افزایــش درگیری  نشــان می دهــد 
دانش آمــوزان در تجارت یادگیری برخوردار اســت«. همچنین ماســین18 
که »نفوذ ارتباط گرایی در محیط های یادگیری جدیدتر  نیز معتقد است 
به واســطه استفاده از زیســت بوم های یادگیری و تحلیل متناسب بودن 
محیط برای دستیابی به یادگیری مورد انتظار آشکار شده است«.19 یکی 
از امتیازات ارتباط گرایی توجه به »ارزش سنجی« اطاعات یا دانش قبل 
از دریافت یا یادگیری آن اســت. نیاز به ســنجش ارزش یادگیری چیزی، 
که قبل از شروع خود یادگیری اتفاق می افتد. وقتی  یک فرامهارت است 
دانش فراوان و به ســرعت در حال رشــد است، ارزشــیابی سریع دانش از 
اهمیــت خاصی برخــوردار خواهد بود. نیروی محرکــه ارتباط گرایی درک 
که تصمیم ها در دنیای جدید بر بنیادهای به سرعت  این واقعیت است 

در حال تغییر استوارند.20 
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کــه مباحثی  ایــن بخــش، بحث مفصلــی در مــورد دانش ارتباطی اســت 
گی های شبکه های دانش ارتباطی، حالت های دانش، عناصر  چون ویژ

ح می کند.  دانش، مولفه های دانش و ... را مطر

یادگیــری عنــوان بخــش ســوم از فصل اول اســت. یادگیــری رفیق دانش 
است. یادگرفتن، یعنی حرکت به سوی دانستن و دانستن چیزی، یعنی 
گرفته شــده اســت. ما بــه دنبال دانــش می رویم تــا بتوانیم  آن چیــز یــاد 
کنیــم. امــروز دانــش نیازمند حرکت از پردازش شــناختی به ســوی  معنــا 
شناســایی الگوســت.12 در ایــن فصــل ســیمنز نظریــه ارتباط گرایــی خود 
کــه چگونگــی رخــداد  ح می کنــد. ارتباط گرایــی نظریــه ای اســت  را مطــر

یادگیری در عصر دیجیتال را توصیف می کند. 

بخــش نهایــِی فصــل اول در رابطــه با دانســتن ســخن می گویــد. در این 
بخــش نویســنده می کوشــد با توجــه به مطالــب پیش گفتــه دیدگاه های 
کنــد. نویســنده در ایــن  نظــری دربــاره دانــش و یادگیــری را جمع بنــدی 
فصــل دیگــر به دنبال توجیه خواننده برای درک شــرایط جدید نیســت، 

بلکه به ارائه راه حل و رهنمود برای هماهنگی با تغییرات می پردازد. 

کتــاب را نیــز به خــود اختصــاص داده  کــه حجــم بیشــتری از  فصــل دوم 
کاربــرد«، دارای  بــا عنــوان »تغییــرات و اســتلزامات، حرکــت بــه ســوی 
که عبارتنــد از: محیط های تغییریافتــه دانش، تغییر  هفــت بخش اســت 
که  گی ها و جریان دانش، عواطف و آفرینندگی، اســتلزامات )الزاماتی  ویژ
در این فضا نیاز است تشریح می شود. بحث اصلی این بخش، فناوری و 
گفتگو )یک جمع بندی  مهارت های یادگیرندگان اســت(،  اجرا،13 تداوم 
کتــاب( و در نهایت ســیمنز چند توصیه به  کل  و نتیجه گیــری از مباحــث 

کتاب ارائه می دهد.  خوانندگان برای استفاده از محتوای 

نتیجه
هــر نظریــه یادگیــری در واقــع بیانیه ای اســت درباره شــناخت و معرفت. 
از ایــن رو نظریه هــای غالــب رفتارگرایــی، شــناخت گرایی و ســازنده گرایی 
همگــی بــه پشــتوانه های معرفتــی و فلســفی خاصــی تکیــه دارنــد. ایــن 
از منظــر فلســفی و معرفت شناســی  بــه شــیوه های مختلفــی  نظریه هــا 

طبقه بندی شده اند.14 

عصــر دیجیتــال و اینترنــت آبســتن تغییــرات اساســی اســت. فضاهــای 
که دانش و اطاعات در آنها ســیر می کند، بســیار متفاوت از آن  جدیدی 
که شیوه  گذشته تجربه می کردند؛ به طوری  که نســل های  چیزی اســت 
کرده اســت.15 ســیطره ســه نظریه  کســب دانــش را دچــار تحول اساســی 
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