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الّرحمن الّرحیم اهلل بسم

مقّدمه

نقدکتاب در و نقدشعر نقدعقاید٬ نبوده است. سنّت نقد جهان اسالم هیچگاه خالی از
ازهمان قرن نخست٬کتابهایی بوده است. همه سدههاجریان داشته وچون سنّتی مستمر
هم از عقاید٬ نقد تلّقی کرد. باید عقاید نقد فراهم آمده بود٬ علی... که ذیل عنوان الرّد را
وهم برونمذهبی بوده میان معتقدان به یک مذهب٬ وهم در مذهبی به مذهب دیگر٬
که نقدکتاب مرتضی می توان اشاره کرد به کتاب الّشافی از سیّد از گونه نخست٬ است.
المغنی از قاضی عبدالجبّار معتزلی است. و از گونه دوم٬ کتاب تصحیح االعتقادات از شیخ
گونه سـوم آن٬ شیخ صدوق است. کتاب االعتقادات از که نقد آورد شاهد باید را مفید

غزالی است. الفالسفة از تهافت  نقدکتاب  در ابن رشد٬ الّتهافت از کتاب تهافت 
جهان اسالم دامنگستر در نقدکتاب نیز عمومی شدن کتاب٬ صنعت چاپ و پس از
کـتاب فـراهـم آمـده چندین مجلّه ویـژه نـقد پنجاهه اخیر٬ خاّصه در ایران٬ در شد.
صـدها دهـه٬ همین چند در کتاب شدند. نقد عّدهای به صورت حرفهای عهدهدار و
دانسـته کتاب فراهـم آیـد٬ روزی کتابشناسی جامع نقد گر ا و شدهاند کتاب نقد جلد

است. چقدر نقدها عیار و کتاب محک خورده اند چه تعداد که دقیقًا میشود
حتّی و ارزنده ٬ آموزنده و نقدهایی بسیار ایران جّدی است و کتاب در کنون نقد ا
نشریاتی چـون راهـنمای میشود. مطبوعات منتشر در شده٬ کتابهای نقد از ارزندهتر
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وسلسله مجلّههایی که ذیـل عـنوان جهان کتاب٬ آینه پژوهش٬ دانش٬ نشر کتاب٬ انتقاد کتاب٬
سهمی گران دارند. بسامان شدن کتابها رواج نقدکتاب و در میشود٬ کتاب ماه منتشر
نکرده است. رشد کتاب٬ به موازات نشر ایران٬ نقدکتاب در به رغم آنچه گفته شد٬
صدهم نقدهای کتاب به یک در ولی تعداد می بریم٬ باران کتاب به سر زیر کنون در ا ما
چـاپ مـیرسد تجدید بار به دهها و میشود کتابهایی که منتشر چه بسیار نمیرسد.
سال سابقه قلمفرسایی کسانی که دهها وچه بسیار نمیخورد. وهیچگاه به محک نقد

نشده است. یک کتابشان نقد وهرگز کردهاند جلدکتاب منتشر ودهها دارند
به لحاظ کمّی٬ امّا است٬ نصاب الزم برخوردار ازحّد به لحاظ کیفی ٬ اینک نقدکتاب ٬
این در مصلحت خویش را نشریات٬ نصاب الزم.شماری از از کمتر اندک است وبسیار
ایـن بیفزاییم کـه بـرخـی نـویسندگان صـرفه در کنند. شعلهور نمی بینندکه نقدکتاب را
زیان آنکه بیشتر این میان ٬ در آن واینُخرده بگیرند. بر ناقدشمرده شوندو نمیدانندکه 
انبوهی نمیشناسدوبا میان این همه کتابها٬غث وسمین را می بیند٬خواننده است که در
نگذشته وقّوت وضعف آن نمایانده نشده است. ازکتابهایی مواجه است که ازصافی نقد
"چنین گفت آن پیر آن نیست. گزیری از و ولی هیچ گریز تلخ باشد٬ چه نقد٬ گر ا
کـتاب کـه نـقد این داروی تـلخ٬ باری٬ بایدت داروی تلخ نوش." داروفروش / شفا
نامیده میشود٬ شفای آسیبهایی است که کتاب را تهدید میکند. باید به موازات نشـر
ناسره از رواج یابدوسره و نقدکتاب نیز به موازات برگزیدن کتابهای ارزنده٬ و کتاب٬

هم تفکیک شود.
دانشوران در مقاالتی از فراهم آمده ومشتمل است بر بدین منظور کتاب حاضر
ضوابط نقدسخن رفته اخالق و فصل نخست از در آن. نمونههایی از باره نقدکتاب و
سومین فصل کتاب شامل کتاب است. آشفتهبازار و باره ضرورت نقد وفصل دوم در
وضـرورت آن بـاره آیـین نـقد در به مـعنای عـاّم آن است. نقدکتاب٬ نمونه از چند
کـتاب نـقد نمونههای امّا ندارد٬ مقاالت فراوانی وجود دوم)٬ (موضوع فصل اول و
میان تعداد از این فصل گردآوری شده٬ آنچه در است و بیشتر (موضوع فصل سوم)٬

مقاالت گلچین شده است. بیشتری از



فصل اّول

کتاب آیین نقد





کتاب آیین نقد
الدین خّرمشاهی بهاء

کسی عیب نگیرد٬سخنش صالح نپذیرد. تا متکلم را
باب هشتم] [ گلستان سعدی٬

سخنسنجی به یونان ادبی یا سابقه انتقاد اندیشه بسی قدمت دارد. نقد و اندیشه نقد
اندیشه وعمل اسالم ریشههای انتقاد در ارسطومیرسد. فن شعر) =) بوطیقا باستان و
شـیوه بهترین  به بد٬ پدیده  "با ِیّئََة...)٬ ِهَی َأْحَسُن ٱلسَّ (ٱْدَفْع ِبالَِّتی در قرآن مجید هست:

.96 مؤمنون٬ . 1
.125 نحل٬ . 2

بحث کن"؛ 2 مناظره و بهترین طریق٬ "با ِبالَِّتیِهَی َأْحَسُن ...)٬ ِدلُْهم ـٰ َج َو مبارزه کن"؛ 1(...
"مژده بده به بندگانی که به اقوال ٱلَِّذیَن یَْستَِمُعوَن ٱلَْقْوَل َفیَتَِّبُعوَن َأْحَسنَُهۤو...)٬ ِعبَاِد ْر َفبَِشّ ...)

.18 ـ 17 زمر٬ . 3

ٕاِن ...) پیروی میکنند"؛3 وکردار٬ گفتار در بهترین آن را٬ و میدهند مختلف گوش فرا
آورد خـبری بـرای شـما ثقهای ـ غیر فرد "هرگاه فاسقی ـ َفتَبَیَّنُۤواْ...)٬  ِبنَبَٕاٍ

کُْم َفاِسُق م جَآَء

. 6 حجرات٬ . 4

آنچه "هرگز لَیَْس لََک ِبِه ی ِعلٌْم ...)٬ تَْقُف َما َال َو ... ) تحقیقکنید"؛4 آن در تا نکنید تصدیق
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.36 اسراء٬ . 1

َأْعَجبََک یَْستَِوی ٱلَْخِبیُث َوٱلطَِّیُّب َولَْو الَّ ...) اطمینان به آن نداری دنبال مکن"؛1 که علم و را
چـند هـر بود٬ یکسان نخواهد ناسره ـ سره و ک ـ ناپا ک و پا "هرگز کَثَْرةُ ٱلَْخِبیِث...)٬

.100 مائده٬ . 2

"آیا یَْعلَُموَن ...) ٬ ٱلَِّذیَن َال َهْل یَْستَِوی ٱلَِّذیَن یْعلَُموَن َو به شگفتی آرد"؛2(... تورا کثرت پلید

.9 زمر٬ . 3

آیات مشابه دیگر. و هرگز"3 نادانان برابرند؟ دانایان با
در همان قرون اولیه اسالمی٬ از شیوه سختکوشانه وسخت گیرانه ای که محّدثان٬
درخشـانترین یکـی از نقادی احادیث نـبوی بـه عـمل درآوردنـد٬ تدوین و جمع و
نقد نیز هنر علم و ادب و و شعر فلسفه وکالم و در کوششهای علمی مسلمانان است.

شرح رواج داشته است. و رد نقض و و
رد در را الفـالسفهاش  کتاب تـهافت  غزالی (متوفای 505) حامد همه میدانیم که ابو
نـوشت٬ مـیدید زیـانبار روح دیانت٬ کالم و نظر بعضی اصول فلسفی که از انتقاد و
اتفاق نگـرش عکس غزالی قائل به اتصال و که بر اندلسی (متوفای 595) ابن رشد و
یا کتاب غزالی نگاشت؛ نقد التهافت در به نام تهافت  کتابی مفصلتر دینی بود٬ فلسفی و
بـا بزرگترین متکلّمان شـیعه٬ از معروف به علم الهدی (متوفای 436) مرتضی٬ سید
کتاب به نام الشافی فی االمامة ٬ معتزله قریب المشرب بود٬ فلسفه دینی وکالم با آنکه در
در ر د و نقد جلد بیستم از ک تاب عظیم الم ـغ نی ا ث ر قاضی عبدالجبار همدانـ ی مـ عت ز لی
کـه بـه تلخیص کـرد آن را ـ متوفای 460 شیخ طوسی ـ به اهمیتش٬ نوشت (که نظر
اهل سنت٬ متکلم نامدار ابن تیمیه (متوفای 728) یا تلخیص الشافی معروف است).
نقدکتاب منهاج الکرامـة فـی و رد در القدریة را الشیعة  کالم  نقض  فی  النبویة  السنة  منهاج  کتاب 
یـعنی نـقضها٬ و ایـن نـقد نـظایر تألیف کرد. االمامة عالمه حلی (متوفای 726) معرفة 
فرهنگ اسالمی در آن٬ از انتقاد یا رساله دیگر ردکتاب یا رساله ای در نگارش کتاب یا

نمونه فراوان دارد. سابقه کهن و
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کتابشناسیهای کهن عالم اسالم معرفی کتاب در ارزیابی و و نقد این٬ از خاصتر
کشـف الظـنون حـاجی خـلیفه و الفهرست ابن نـدیم (مـتوفای 380) جمله در از است٬
هم فهارس نسخ خطی جدید عصر ودر ذیلهای آن. و متوفای 1067) (=کاتب چلبی٬
معرفی (گـاه بزرگ تهرانی گنجینهای از الذریعه آقا کتابشناسیهایی چون  چاپی و و

کتاب است. ارزیابی) و انتقاد همراه با
رواجش نـه و است. جـدید کامل کلمه٬ و کتاب به معنای جدید انتقاد یا ولی نقد
یکی در (مجالت) نشریاتادواری  آمدن پدید پساز بلکه چاپ٬ انتشار فقطپساز
نمونههای نادر از است. یک قرن کمتر سابقهاش از ایران طبعًا در است. قرن اخیر دو
به صورت مقاله ای مـفردومسـتقل در انتقادکتاب٬ مشروطیت گذشته٬ مطبوعات عصر
گردیده است. مطبوعات فارسی ظاهر اوایل قرن چهاردهم شمسی در از ارزیابی یک اثر٬
سـال دسـتگردی٬ جمله ارمغان (مؤسس وحید از فصلنامههایی چند یا ماهنامهها
سـال تأسـیس 1296)٬ (مؤسس حسین کاظم زاده ایرانشـهر٬ ایرانشهر تأسیس 1298)٬
(حبیب یغمایی٬ یغما و (1323 اقبال٬ (عباس  یادگار ٬(1304 افشار٬ محمود آینده (دکتر
نـقطه سـال 1322 مــجله سـخن در انتشار دارای نقدکتاب بوده اند. پراکنده وار (1327
ع ط ف ی د ر ت ا ر ی خ پ ر ب ا ر ن ق د ک ت ا ب د ر ا ی را ن ب و د ه ا س ت ؛ چ را ک ه ا ی ن م ج ل ه م ا ه ا ن ه د ر طـ  ی
وسامانی بخشیده بود. به آن سر جدی گرفته و انتقادکتاب را یافت٬ سی سال که انتشار
وثوقی٬ (ناصر هنر اندیشه و ٬(1325 (حسین حجازی٬ جهان نو نظیر نیز مجالت دیگر
(سـیف اهلل وحـید ٬(1332 مکـارم شـیرازی٬ مکـتب اسـالم (نـاصر درســهایی از ٬(1327
زندگی (دهه چـهل)٬ فرهنگ و رودکی و ٬(1344 عنایت٬ نگین (محمود ٬(1342 وحیدنیا٬
همچنین مجالت دانشگاهی وزینی چون مـجله دانشکـده الهـیات دانشگـاه مشـهد

نقدکتاب داشتند. مقاالتی در تهران (1349) و ٬(1347)
نقد و تحقیقات ایرانی) مجله ای مختص کتابشناسی (و انتشار نقطه عطف دیگر
احسان یـارشاطر٬ صاحب امتیاز (نشریه انجمن کتاب٬ کتاب به نام راهنمای کتاب بود
ایـن که انتشارش بیست سـالی ادامـه داشت. سال تأسیس 1337) ایرج افشار٬ مدیر



کتاب ونقد کتاب نقد  16

البته ساخت٬ سنجیدهتر و استوارتر انتقادکتاب را معیارهای ارزیابی و نشریه مبانی و
کـتاب مـنتشر انـتقاد ولی پرخوانندهای بـه نـام  راهنمای کتاب نشریه کم تیراژ٬ پیش از
میشد(به صورت ضمیمه انتشارات کتابفروشی نـیل٬سـال تأسـیس 1334)کـه دوازده
هم خاص مباحث کتاب بود یافت ٬سپس نشریه دیگری که باز به تناوب انتشار سالی نیز
ازسال 1344 ازسوی انتشارات مروارید) به نام بررسی کتاب (به اهتمام داریوش آشوری٬
کـریم امـامی٬ افکاری٬ کتاب امروزکه باهمت گروهی چون جهانگیر منتشرشد. تا1348
ویـراسـتاران مشاوران و ابوالحسن نجفی وسایر دکترحسن مرندی ٬ نجف دریابندری ٬
هرشش مـاهی یک شـماره ) (تقریبًا تا1353 سال 1350 از مؤسسه انتشارات فرانکلین ٬
فهرست کـتابهای انتشار معرفی و نقدو اعم از منتشرشد٬سطح بررسی مسائل کتاب را
اعتالیی نمایان بخشید. مؤلفان ومترجمان برجسته٬ منتشرشده ومصاحبههای سنجیده با
نشریه کم فروغی به نام نامه انجمن کتابداران به افول این نشریه درخشان٬ همزمان با
تحت عنوان خبرنامه انجمن کـتابداران 53 تا سالهای 47 حدود این نشریه از عرصه آمد.
به سال 53 ولی از کتابخانهای میپرداخت٬ کتابداری و فقط به اخبار و بیرون میآید
تا فاصله سالهای 53 به طوری که در توجهی شایان کرد٬ نقدکتاب نیز مسائل کتاب و

58 ـ 59 ی کی از پ ر بار ت ر ین نش ر یات ک تابشناسی و ک تاب گ زار ی بود.
به مـحاق غالب نشریاتی که نام بردیم (شایدجزمجالت دانشگاهی) درحال حاضر
ایـن زمـینه مـنتشر تعطیل افتاده اند٬جای شکرش باقی است که دوسه نشریه جدیددر
نـصراهلل دکـتر مسـؤول: مـدیر دانشگاهی٬ نشر دانش (نشریه مرکز یکی نشر می گردد:
کتاب گاه و آ نقد دیگر و ماه یک بار) دو فاصله انتشار: ٬1359 سال تأسیس : پورجوادی٬
و می گردد. منتشر فاصلههای نامرتب٬ با گاه٬ سوی انتشارات آ از انقالب٬ گاهکه بعداز آ
افشار. ایرج  آقای  به همت  آینده کهن) راهنمای کتاب و آینده (که تلفیقی است از دیگر

است٬ ایران پربار کتاب در ساله انتقاد هفتاد اشاره کردیم که تاریخ شصت ـ پیشتر
ادبومحققان بزرگانعلمو از اینمدتبسیاری در تعارفنیست. روی اینصفتاز
پـیشکسوت آموزنده نوشته انـد. برجسته درباره کتابهای مختلف نقدهای عالمانه و
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تحقیق مؤسس طریقه جدید شمسی) قزوینی (متوفای 1328 همه آنان عالمه محمد
انـتشارات از ده جـلد ایران است کـه یـادداشـتهای مـعروف (در ادبی در تاریخی و

جـاویدان٬ چـاپ دوم (تـهران٬ به کوشش ایرج افشار٬ نامههای قزوینی به تقی زاده٬ به: جمله نگاه کنید از . 1
.(1356

کتاب است. انتقاد بحث کتاب و آکنده از غالبًا حتّی نامههایش 1 و دانشگاه تهران)
پژوهندگانی چون مجتبی مینوی٬عباس اقبال٬سعیدنفیسی٬سیدمحمد نویسندگان و
محمدعـلی پروین گنابادی٬حبیب یغمایی٬سید محمد عبدالحسین زرینکوب٬ فرزان٬
ناتل خانلری٬ پرویز ایرج افشار٬ جمال زاده٬محمدتقی دانش پژوه٬عباس زریاب خویی٬
فتح اهللمجتبایی ٬سیدجعفرمحجوب ٬مصطفی مقربی ٬حسین محبوبی احسان یارشاطر٬
داریـوش شـفیعی کـدکنی ٬ محمدرضا سیدحسین خدیوجم ٬ ستوده ٬ منوچهر اردکانی ٬
احـمدی احمد براهنی٬ رضا مصطفی رحیمی٬ داوری٬ رضا نجف دریابندری٬ آشوری٬
علی رواقی وعلی اشرف ایرج وامقی٬ مسعودرجب نیا٬ عبدالعلی دستغیب٬ بیرجندی٬

تـورق بـعضی با نقدنویسی این گروه٬ کثرت کار توّجه به سابقه و عمدًة با این فهرست اجمالی اسامی٬ . 2
٬(1355 انجمن کتاب٬ تدوین مهیندخت معاضد(تهران٬ استنباط ازکتابشناسی نقدکتاب٬ نیز مجالت و

ارائه شده است.

نقدکتاب قلم زدهاند.2 نشریهای خاص در دوره و در و یک به تفاریق٬ صادقی هر
کـتاب نـقد مسائل دیگر به تکنیک و اینک اندکی نیز این تاریخچه کوتاه٬ پس از

می پردازیم.

فایده نقد
به حسن انجام سودمندی آن بستگی دارد نیست و وظیفه آن جدا کتاب از فایده نقد
تـهذیب خالصه میکند: چیز دو در را وظیفه] نقد [ و زرینکوب فایده استاد وظیفه٬

جـاویدان٬ چاپ سوم (تـهران٬ اندیشهها٬ و یادداشتها در عبدالحسین زرینکوب٬ دکتر نوشته  بازار"٬ "نقد . 3
ص 4. ٬(1356

نقد همین است. نقد نویسنده 3که بی شک عمدهترین فواید تربیت فکر و ذوق عامه٬
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در سالم باشد٬ صحیح و گر ا نمیشود٬ سوی مراجع رسمی صادر از آنکه غالبًا کتاب با
یا بررسی  اداره گر ا است. عالیترینمرجع کتابها سرنوشتبسیاریاز و تعیینارزش 
ناقد نظر اهل کتاب و قبول خاطر ذوق و میکند٬ صادر کتاب را اجازه انتشار نگارش٬
نیست البته این بدان معنا میدهد٬ پروانه قبول آن را نماینده طبیعی آنان است٬ که غالبًا
مـیشود٬ هـم پـیدا کـمسواد مـغرض و نـاقد بـیغرضند. و که ناقدان همواره بصیر
دارند٬ هم وجود وکامجو نامجو و مترجمان مغرض وکمسواد که مؤلفان و همانطور
هـمه پـزشکان به پزشک میماند٬ منتقد است. پیرایشگر و پالیشگر انتقاد اصوًال اما
ولی حکـم بـر پولدوست هم هست٬ و پزشک سودجو نیستند٬ ایثارگر عیسی دم یا
حق بست٬ را مسجد در نباید نماز یکبی  معروفبرای  قول  به  و بایدکرد. اکثر اغلِب 
نـاسره بـاز از سـره را و بـاشد بـصیر کتاب ناقد شرط این است که منتقد این است و
وجدان پاک الزمه اخالق سالم و راه ندهد٬ حرفه خویش غرض را و هنر در و شناسد٬

اجتماعی است. مشاغل فرهنگی و
هـم هم درست است کـه مـنتقد این نظر به پزشک تشبیه کردیم از را اینکه منتقد
از عـیبجوییاش بـاید خـویش است٬ علت "بیمار" جویای عیب و گر پزشک ا مانند
ر وی عال قه مندی و نیک اندیشی و به قصد خی ر و خدمت باشد. پ ز ش کان ب ر نهانی ت ر ین
جوارح و اعضا ایراد عیب و و انگشت میگذارند روان ما نابسامانیهای تن و و دردها
غرض نه با وظیفهشناسی٬ شفقت و مهربانی و ولی با می گویند٬ به ما و می جویند را ما
نظام پزشکی به تخلفات احتمالی ناقدان نظارت ندارد٬ سازمانی همانند گر ا مرض. و
قـدرت مـعنوی آنکه قدرت اجرایی نـدارد٬ با خوانندگان بصیر وجدان اهل کتاب و

می گیرد. عیار را نقدها و دارد
پرسیده او پاسخ دالک که از در گرمابه٬ نقل است که در ابوالخیر قول ابوسعید از
بـرابـر در کسـی را ایـن است کـه شـوخ (چـرک) گفته بـود جوانمردی چیست٬ بود
تـازه خـود نـیست٬ جـوانـمردی  کـاملی از این تعریف درست و نیاوری. دیدگانش 
یعنی شـوخ اخـالقی آن هم طبق تعریف خویش ناجوانمردی کرده است٬ ابوسعید
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هـمین ایـراد نیز نگارنده این سطور بر شاید کشیده است. به رخ او دالک ساده دل را
این گونه سفسطهها با طبعًا برمالکرده ام! را سعید شوخی ابو شوخ و باشدکه چرا وارد
پاک مشتری را شک نیست که دالک وظیفهشناس٬ پیش نمیرود. تعارفات کاری از و
کارش هم خیلی شرافتمندانه و گرمابه به بیرون میفرستد راضی از و شاد پاکیزه و و
جوانمردی ـ سعید عکس قول منسوب به ابو بر این حساب ـ با جوانمردانه است. و
البـته نـپسندی٬ شوخگین نگذاری و را او و پنهان نکنی٬ این است که شوخ کسان را

هیچ کاری پسندیده نیست. لغزخوانی در نمایشگری و ریاکاری و
کتاب ومحتسبی به معنای خوب کـلمه آشفتگی بازار مقابله با باری فایده نقدکتاب٬
نمایاندن بی ارج نهادن به یک اثرخوب وسره یا یعنی اجرای یک قانون نامدون و است ٬

کند. مهار ببردوهرج ومرج معنوی را باال بصیرت اهل کتاب را تا ناسره٬ ارجی آثار
به آن ناظر تنها فایده اش خاص و نقدی خوب نوشته میشود٬ کتابی بد٬ وقتی که بر
اطالعاتی که به عبرت و نظر وسعت دامنه انتشارش و و به برد بلکه نظر نیست٬ مورد
تکـرار از و بـازدارنـده بـاشد٬ دهـنده و سطح وسیعی هشـدار در می تواند می دهد٬
نـوشته کـتابی خـوب٬ بـر گر ا یا و ناشی گریهای مشابه جلوگیری کند. و ندانمکاریها
میشود هم می تواند تشویق ک ننده و سپاس گ زار نده و آموز نده باشد. آر ی ا گ ر م عایب
آشکاری معلوم بود٬ خوانندگانش به آسانی و برای همه خریداران و اثر محاسن هر و

ناقدان نداشتیم. نظر و نیازی به نقد

ادب نقد لحن و
غـالب است. نـیت صـدق نـاقد مـحصول سـالمت نـفس و طـبعًا لحن سـالم نـقد٬
جـمع نـقدنویس در عجز ناشی از صدا٬ و سر پر رجزخوانیهای نقدهای ضعیف و

به قول سعدی: به خرج دادن استدالل قوی است٬ و شواهد ادله و

ص 302. ٬(1362 امیرکبیر٬ چاپ سوم (تهران٬ علی فروغی٬ به اهتمام محمد .کلیات سعدی٬ 1

مـعنوی نه رگهای گردن به حّجت قوی 1 و دالیــل قــوی بــاید
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است که مفید نقدکتاب مرسوم و در ادبی صاحب اثر٬ پرداختن به پیشینه علمی و
ولی پرداختن به مسائل شخصی بغض مطرح بشود٬ هم بی حب و باز اجمالی و باید
موضع منطقی نقدنویس هم بی فایده است و نادرست و هم ناشایست و وخصوصی٬

تضعیف میکند. را
البته آب درآید٬ تلخ از گس و همه تمهیدات ناقد٬ پس از یک کتاب شاید لحن نقد
برای ولی لزومًا بایدت داروی تلخ نوش"٬ "شفا بگوید: به مخاطب خود میتواند ناقد
ادبی غیر دشنامهای ادبی و گزنده نوشتن و به تلخی سخن گفت٬ حرف حق زدن نباید
چاشنیای که در حداکثر وهیچ ناقدی چنین حقی ندارد. نیست٬ دادن به هیچ وجه روا
بایدفرق فرق دارد. تمسخر است که البته با رواست اندکی طنز قیداحتیاط٬ با نقد٬ کار
نـوشت را بی مداهنه ترین نقدها می توان جدی ترین و شناخت ٬ باز را باریک بین این دو
وهـمان احساس نـاخوشایندی نکـند نوشته میشود) او بر (آنکه نقد وصاحب اثر
احساس داشته باشد. جراح دارد٬ معامله با در حداکثر پزشک یا نزد که در احساس را
که خوانندگان بیطرف را نظر باید هم به تنهایی مالک نیست. وحساسیت صاحب اثر
از نازک طبع و چه بسا گرنه صاحبان اثر٬ و داد. قرار مبنا علیه ندارند احساسات له و
خود راضی باشند و نتوان گفت با الی چشم ا ثر شان ابر و است. به قول سعدی: "همه

باب هشتم]. [ گلستان٬ به جمال" خود فرزند و به کمال نماید عقل خود کس را
داسـتان العـجم٬ اشـعار صـاحب المـعجم فـی مـعاییر شمس قیس رازی (قـرن هـفتم)
انتقادی را و رنجی شاعران نوخاسته که تاب شنیدن کمترین ارشاد زود آموزندهای از
آموخت را اینکه وزن شعر این زمانه هرکس به مجرد در می گوید نقل میکند. ندارند٬
به سر مطالعه آورد٬ قصیده در سه دیوان چند دو از گرفت و یاد مژ و قصیده کژ چند و
او وجه هیچ "به : و خویشمیشود شعر معتقد خویشو شیفته و برمیآورد شاعری
و حاصل ارشاد و نتوان کرد٬ تقریر او با را او عیب شعر و نتوان آورد باز آن اعتقاد از را
او نشان حسد بهانه بخل و را وسخن او گوینده برنجد آن نباشدکه از جز نصیحت او
چنانکه نهد. آغاز نیز هجو و آن غصه[ به] بیهوده گفتن درآید که از باشد روا و شمارد
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601] به خدمت مـن رغـبت = ] ستمئة سنه احدی و در که به بخارا فقیهی افتاد با مرا
وی مـردم بـر گفتی و بد پیوسته شعر او بداشتم و نیکو را شش سال او پنج ـ و نمود
پایه ای بودکه "اخرجه" شعرشناسی وسخندانی اش تا سپس می گوید: خندیدندی ...".
ه تشکـیل شـده َاْخـَرَج + از و است عربی میکرد تصور بخواند٬ "آخرچه" باید که را
میگوید بعد تحسین میطلبید. و من تأیید از و همین ردیف گفته بود است وشعری با
با دیگری که این بار شعر و من آمد نزدیک غروب آفتاب نزد که روزه بودم٬ یک روز
بیش خاموش بنشینم گناه است و گر دیدم ا دیگر عرضه کرد! ردیفَاْدَخلَُه ساخته بود

ندانستم: جایز مجامله را این سکوت و از
مـردی تـو امـا ای خواجـه ! گفتم : آن وقت داشتم ٬ رّقتی که در سر من از ..."
علم شعر نمیپسندم که تو من حقوق خدمت ثابت کرده ای٬ بر سلیم القلبی و
میخندیم تو دیگران بر و ما آنچه میگویی نیک نیست و گویی٬ نادانسته شعر
برخاست مگو. شعر دیگر و نصیحت من بشنو وبال حاصل میکنیم ٬ را خود و

بـن بـه تـصحیح مـحمد بـن قـیس الرازی٬ تألیـف شـمس الدیـن مـحمد العجم٬ اشعار المعجم فی معاییر . 1
.458 ـ بیتا)صص 455 کتابفروشی تهران٬ به اهتمام مدرس رضوی (تبریز٬ عبدالوهاب قزوینی٬

1." ... من آمد هجو آن در پس از و نگویم . دیگر گفت هالنیک آمد٬ و
مـقاله سـخن سـر در این حکایت شـمس قـیس٬ سال پس از نزدیک به هشتصد

(شهر یور 1324) حدیث و گلهای مشابه میبینیم:
و بپردازد به انتقاد هنر برای پیشرفت دانش و بخواهد این کشور که در هر ..."
گـوش یـافت٬ خـواهـد دشمن بسیار به محک سنجش بزند٬ آن را این و آثار
گمان جوان٬ و پیر از هیچ نویسنده ای ٬ عادت ندارد. هیچکس به شنیدن انتقاد
هست کسی در گر ا و نقصی باشد عیب یا او آثار که ممکن است در نمیکند
کـتابی عـظمت قـدر در قـدر هـر دشمنی نداشته باشد. و آزار آن قصد اظهار
هـمین کـه یک نکـته تحسین آن بـپردازیـد٬ مدح و فصولی در و مبالغه کنید
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بر شما خیابان روی از در و میرنجد نویسنده بزرگوار آن گرفتید٬ کوچک بر

ص 565. ماه ٬1324 شهریور شماره هشتم٬ سال دوم٬ سخن٬ ناتل خانلری٬ پرویز نوشته  "انتقاد"٬ . 1

1." ... میشمارد بدجنس  و حسود را شما و میتابد
رنـجترین مـؤلفان دیـر حتّی منصفترین و یا رنجی دامن میزند آنچه به این زود
بـه رنـج نـوشته مـیشود) آنان نـقد که بر (یعنی کسانی را مصححان را مترجمان و و
سخنان منطقی تا است٬ دشمنانه یک نقد و لحن دشنامآمیز بیشتر ورنجش میافکند٬

مستند. غلط گیریهای درست و و
علی الخصوص در نشریهای داشتیم به نام فردوسی که ـ گذشتهای نه چندان دور٬ در
هنریاش اخالق غیر اخالقی یا غیر هنر و ویژه گالدیاتورهای ادبی بود دهه چهل ـ
به جان هـم بـیندازد داستان را و اهل شعر مترجمان و مؤلفان و که منتقدان و این بود
بـود چـه  هـر کارش  این  کارنامه  یا نشریه٬ این  کارنامه  برافروزد. را خود تیراژ تنور و
را هـمدیگر بـفرمایید که روشنفکران عـزیز گویی زبان حالش این بود خدمت نبود٬
اخالق هم به اندازه علم گاه است که ترویج ادب و آ یک نشریه سالم٬ بی حیثیت کنید.
نـاشایسته لحـن نـاخوش و با گر هم ا را بهترین نقدها می تواند و اهمیّت دارد هنر و
رعایت کند٬ نویسندهاش بخواهدکه موازین اخالق را از و عودت دهد نوشته شده یا
یا ا گ ر این ک ار مقد ور نباشد از وی راستاران خود ب خواهد ک ه آن را بـ پی رایـ ند و مـ طمئن

نیست. مقوله سانسور باشندکه این عمل از

صفات ناقد
فن خودُخبره وصاحب ناسره میشناسدودر از یعنی کسی که سره را علی االصول ناقد٬
دانشگاهی داشته باشد٬ اینُخبرگی حتمًاجنبه رسمی و نیست  الزم  میآید. به شمار نظر
دانشگاهی ضروری است یا هست که داشتن تخصص علمی و بسیاری زمینهها ولی در
مقاله نویسی گرفته تـا آنکه ذوق نویسندگی برای کلیه فعالیتهای قلمی از با ترجیح دارد٬
کسی بـه صـرف گر ا و کافی نیست. ولی طبعًا تصنیف الزم است٬ تألیف و ترجمه و
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دست به انتقاد خویش٬ موضوع نقد در تبحر بدون داشتن تخصص و ذوق و تکیه بر
نه انتقادی سنجیده. این است که انشای غّرایی تحویل میدهد حداکثر بزند٬

خواننده دقیق همانا ساده گفته اند: ویراستار یا ویراستار تعریف ساده ای از بعضی در
این تـعریف بـه حـداقـل اما دانست٬ درحق منتقدهم میتوان روا این تعریف را است.
هم کافی نیست٬ باز اما خواننده دقیق بودن الزم است ٬ برای این دوحرفه ٬ صفات است .

نیستند. منتقد یا خوانندههای دقیق وحتّی نکتهسنج هستندکه ویراستار چه بسیار
یک مـنتقد است. گزیر نا موضوع نقد تخصص در یا داشتن تبحر انتقاد در آری٬
الزم اما باکی نیست٬ توانایی نباشد شاعر یا شاعر خود گر ا مجموعه شعر٬ منظومه یا
صنایع وصناعت شعری را قافیه و عروض و وساختمان آن و خم شعر است که چم و
مأنوس فصحا آثار با و برده باشد به سر مطالعه شعر شناخت و عمری در و بشناسد
فیزیک باشد٬ ریاضیات و منتقدیک اثرریاضی الزم نیست که صاحب نظریهای در باشد.
مبانی ومسائل اساسی آگاهی عمیق واصولی داشته از باشدو کافی است که صاحب نظر
تاریخ خوان تاریخ دان و باید اما تاریخی الزم نیست مورخ باشد٬ یک اثر منتقد باشد.
از ولی باید فیلسوف باشد٬ نباید لزومًا فلسفی نیز یک اثر به همین ترتیب منتقد باشد.

ذ وق و ذهن و شم و شناخت فلسفی ب رخور دار و از تار یخ فلسفه باخب ر باشد.
هـمه فـرهیختگان مـانند نـیز کـه مـنتقد گفتنش به تـوضیح واضـحات مـیماند
بـرخـوردار سلیم عقل و ذوق  از باید فرهنگی و فکری  فعالیتهای  ودستاندرکاران
هـنوز هـنری٬ امـور غیر ذوقیات و غیر در حتّی  مسائل٬ چه مبنای بسیاری از باشد.

عقل سلیم است. همواره ذوق و و
مـنطق و عقل و هنر هوشو از است مجموعهای مشترک عقل یا سلیم  ذوق این
باریک بینی که کمیاب نیست٬ تجربه صیقل خورده همراه با تأمل و اطالع و علم و و
کـه در انتقاد نه فقط در و اطالعات تخصصی حاصل نمیشود٬ ولی به صرف علم و
جـوانـه اش در زمـینه و روشنفکرانه وجـودش الزم است و همه فعالیتهای فکری و
عقلی رکن اساسی دارد: پایه یا دو انتقاد تهذیب است. قابل تربیت و همگان هست و
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منطقی است کـه یعنی بررسی عقلی ـ رکن اول٬ در آمد). تجربی (شرحش خواهد و
است. ذوق مستقیم بیشتر به عقل سلیم و نیاز

بـالقوه یـا مـؤلف بـالفعل بـاشند یا خود٬ رشته موضوع نقد در همه منتقدان باید
از و باشند دانش وروشدانی کافی برخوردار یعنی از مؤلف بالقوه٬ نزدیک به بالفعل.
آتش داشته بر دور دستی از گر گرنه ا و باشند باخبر آوردن یک اثر پدید چند چون و

داشت. نخواهند ارزیابی یک اثر معیارهای واقعبینانهای در انتظارات و باشند٬
است٬ صالحیتهای الزم برای انتقاد برشمردیم حداقل صفات و که قلم انداز اینها
حرف کمتر عاطفی برای منتقد صفات اخالقی و شرایط و انصاف و اخالق و از گر ا
غـیر کدام حـرفه عـلمی و مسلم می گیریم٬ را لزوم آنها و آن است که وجود زدیم از
به که منتقد آنجا از اخالق حسنه نداشته باشد؟ ک و به وجدان پا علمی هست که نیاز
حب نفسو هوای و غرض  اجتناباز انصافو رعایت است٬ قاضی نوعی  حال هر

ضرورت بیشتری مییابد. ضریب و او مورد بغض ورزیدن شخصی در و
مدارک علمی نیست که به صرف دست یافتن بـه مدارج و باری جدولی ازصفات و
لطف سـخن و "قبول خاطر گفت : سرانجام باید بصیری بشود. ناقد و کسی ناقد آنها
خداداد است". و اجماع خاموش یا گویای دیگران است که توفیق و میزان توفیق نا قدان را
بقای اصلح جریان دارد. انتخاب طبیعی و تنازع بقاو این خطه نیز گویی در تعیین میکند٬
کـه عـبارت داوران دیگری هسـتند ناقدان و معرض نقد در خود آری ناقدان نیز
دل فضای فکـری که در هنر فن یا عرف خاص یک علم یا جامعه کوچک یا است از

واقع است. فرهنگی یک جامعه بزرگتر و

شیوه نقد
البته برای نوشتن معرفی مطالعه کند٬ عمیقًا کتاب را کتاب باید برای تهیه انتقاد منتقد
زد٬ بـه اصـطالح مـیان بـر و اختصاری خواند به شیوه فنی و کتاب می توان کتاب را
را آنـها نـظایر و خالصه فـصلها یا معرفی پشت جلد نتیجه و و پیشگفتار مقدمه و و
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کـتاب بـدون ولی نقد آن به دست داد٬ از بدون ارزیابی ـ گزارش کوتاهی ـ و خواند
را کـار پـر خطری که ممکن است ناقدان حرفهای و وسوسه یا خواندن کامل کتاب ـ
است فروغ بی  دروغ چراغ بهسان  باشد٬ داشته امکان  زدن ترفند با هم گر ا ـ تهدیدکند

فروشی است. جو مقوله گندمنمایی و از و
طـی ایـن در و بخوانـد را خود انتقاد مورد اثر یک بار مسؤول حداقل باید منتقد
"خـارج یـا مـیگذارد٬ حواشی کتاب به جا اشاراتی که در به کمک عالئم و خواندن٬
واقـع نـقد در مقاله و یادداشتهای کافی برای تحریر نیاز٬ کردن مطالب مورد نویس"
خواندن عادی نـیست٬ مثل خواندن ویراستارانه٬ خواندن منتقدانه٬ فراهم کند. خود

یادداشتبرداری. و ارزشگذاری  با همراه دقیقتر٬ و عمیقتر است  خواندنی
محتوا. نظر از ب ـ صورت؛ نظر از الف ـ جنبه کلی نگاه کرد: دو کتاب از به هر باید
صـوری کشـید٬ این تقسیم نمیتوان خط قاطعی بـین مسـائل مـحتوایـی و البته در
این تقسیمبندی لذا محتوا؟ مقوله صورت است یا از ادبی آیا غیر یک اثر فیالمثل نثر

برای تسهیل بیان مطلب است. استعجالی و

الف ـ ارزیابی و انتقاد صوری
تای تمت ختم می گردد. از به بعد و بای بسم اهللآغاز قبل از ارزیابی صوری کتاب از .1
عنوان صفحه  صحت  بررسی  به باید منتقد استکه  این اهلل بسم  بای از قبل  از منظور
جـمله صـفحه حـقوق از مـتن٬ صـفحات پـیش از و عنوان روی جلد تطبیقش با و
استانداردهای از ـ یعنی ناشر همکارش ـ یا مصحح) مترجم یا مؤلف (یا گر ا و بپردازد.
بی آن به سایر از نمیآورد به روی آنها گر ا یا و شود یادآور آن را رایج عدول کردهاند٬
بـه صفحه عنوان به کلی بی سابقه نـیست٬ کتابهای فاقد دقتیهای متن رهنمون گردد.
گـاه چاپ مـیشود٬ به شیوه افست تجدید ویژه هنگامی که یک کتاب چاپ سنگی٬
صفحه عنوان نوبت به از بعد دیده شده که صفحه عنوان عادی برای آن نمی گذارند.
هنوز کتابهای چاپ ایران٬ یعنی صفحه حقوق میرسدکه بسیاری از صفحه پشت آن ٬
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نام کامل مؤلف را گر ا ترجمه شده٬ یک اثر یعنی فیالمثل در کامل نیستند٬ این نظر از
به همان زبان اصلی یاد را عنوان اصلی اثر به خط التین هم بیاورند) (که باید می آورند
این رایـجترین و ـ یا چاپ چندم است٬ که یک اثر فیالمثل نمینویسند یا نمیکنند٬

آن. نظایر و نمیکنند ذکر را تاریخ چاپ اثر نقص بسیاری کتابهاست ـ
نداشتن فهرست مندرجات (آنجا سپس نوبت به فهرست مندرجات میرسد٬ .2
این خطا باید منتقد یک عیب اساسی است و یک رمان) نه فی المثل در که الزم است٬

بگوید. و بگیرد را
گـفت بـاید ابـتدا مترجم میرسد٬ مقدمه مؤلف یا یا سپس نوبت به پیشگفتار .3
پیشگفتار introduction] فرق فنی دارد. مقدمه[ = foreword] با / preface= ] پیشگفتار
محتوایی ولی مقدمه ارتباط ماهوی و محتویات کتاب ندارد٬ مستقیم با ربط ماهوی و
بـر پیشگفتار آورد. در سر یک اثر گاه بدون خواندن آن نمی توان به خوبی از و دارد
سـپاس از چاپ آن یا تجدید یا شرایط تهیه یک اثر نحوه و مسائل جنبی نظیر محور
و طبع چندم یک اثر مؤلف در نظر حکایت تجدید و نشر دستاندرکاران ویرایش و
مطرح میگردد به اختصار طرح اولیه یک اثر یا تز مقدمه غالبًا در میزند. آن دور نظایر
مـیان در  خوانـنده با را آن مباحثاساسی و اثر  نگارشآن از  را مؤلفهدفخود و
مقدمه آمده به عهده که در مسأله مجمل را یا اثبات یک امر گاه تفصیل یا و می گذارد.
آیـا متن عمل شده و در به این وعدهها که آیا باشد هوشیار باید منتقد متن میگذارد٬

خیر. اثبات آن برآمده است یا عهده شرح و مؤلف از
خوش تدوین است یـا پرداخت که آیا روش تدوین اثر به منطق و سپس باید .4
بر چیز هر ولی بیش از نیست٬ مقوله محتوا از این مسأله خود برهم٬ هم و در کالفه و
بـدیع برجسته و محتوا نظر از ممکن است یک اثر میگذارد. ابالغ آن تأثیر و محتوا
رابطه فـصلهای کـتاب دید باید سردرگم باشد. تدوین مغشوش و نظر ولی از باشد٬
تکوینی یعنی سیر منطقی٬ نظر ممکن است یک فصل از نه٬ منطقی است یا طبیعی و
عین حال درخشانی در در و ممکن است فصلهای بلند باشد. نابه جا پرورش محتوا و
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یک رساله که خود معلوم شود آن نگریسته شود٬ که وقتی به دقت در یک کتاب باشد
نه در وحدت مؤلف است٬ بخشهای آن کتاب فقط در سایر گانه است که ربطش با جدا
برای ـ حذف آن فصل را و بگیرد ایراد میتواند این مواقع منتقد در وحدت موضوع.

کند. به مؤلف پیشنهاد ـ چاپهای بعد
فصلهای متعددی تقسیم شود٬ وزیر آنکه بایدبه فصلها با گاه ممکن است یک اثر٬
بـه تـنفسی یـا مـوضوع٬ در تقطیعی هیچگونه بدون  کتابرا سراسر تکه یک  و راستا

گوشزدکرد. باید این هم ایرادی اساسی است و طی کرده باشد. خواننده٬
تبویب متن اصلی را مترجم تدوین و بایددیدکه آیا ترجمه است٬ انتقاد مورد اثر گر ا
در عـقلپسندی داشـته است. نکرده چه دلیـل عـملی یـا گر ا و نه٬ رعایت کرده است یا
بدون هیچ دلیـل پاراگراف بندی متن اصلی٬ دیده میشودکه مترجم از موارد بسیاری از
بـه حـال مـفید نقطه گذاری متن اصلی هـم بـایدمـوجه و عدول میکند٬حتّی عدول از
و نـقطه گـذاری٬ تـصحیح مـتون نـیز در به مسائل مـهمتر. تاچه رسد خوانندگان باشد٬
کتاب٬حتّی یک آخر اول تا اهمیّت است چه غالب متون قدیمی از گراف بندی حایز پارا
به یاسایرعالمات سجاوندـدرسراسرآنها ـ  نمیآیندوحتّی یک نقطه بارهم به سرسطر
ک ار نمیرود. ا نجام این وظیفه از مصحح ا نتظار می رود٬ که حتّی می تو ا ند ا ز پ یش خـ  ود

کند. فرعی بگذاردوکتاب راخواناوشیوا [ آزادانه یادر قالب] عنوانهای اصلی و
ترجمه یـا اعم از یک اثر نثر محتوایی٬ صوری ـ مسائل مهم صوری یا یکی از .5
نـخستین از نـثر و سـالمت نـحو بـاشد٬ رسـا و شـیوا بـاید تألیـف است کـه حـتمًا
را محتوا و میگذارد اثر نیز محتوا بر نثر و گاه بیماری نحو است٬ بایستنیهای یک اثر
جـمله از ـ اثـر نثر بیاعتدالی در هرگونه بیروشی و بیربط مینمایاند. بیمارگونه و
کرد گوشزد باید را٬ فرنگیمآبی افراطی ـ عربیزدگی یا سرهنویسی یا فارسی گرایی یا
ومقبول نادرست شمرد٬سبک وسلیقه شخصی وذوقورزی فقط تاحدمعینی مجاز و
تـفنن بـاشد٬ سـیری و سـر از واژگـانبازی نـباید واژگانسازی و همین طور است.
بـه ویـژه در دهـد٬ تـحت الشـعاع قـرار عرفی اهل زبـان را شیوه عادی و یا محتوا و
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اهل بعضی از دارد. افتاده ای وجود جا مترادفات پسندیده و و زمینههایی که معادلها
کلی کلیشههای عادی زبان که به طور و بردن عبارات کلیشهای٬ به کار قلم هستندکه از
ترکیبات آوردن تعبیرات و با و دارند پرهیز تشکیل میدهد زبانی را بافت پیوندی هر
نـقض و ـ غرضی داشته بوده بـاشند اصوًال گر ا ـ را غرض خود خودساخته فراوان٬
تـلف وقت خـوانـندگان را تـفاهم است نـفی و کـه تـفهیم و نخستین وظیفه زبان را
انـتقال آن حـفظ و اهل قلم در همه اهل زبان و زبان میراث مشترک است و میکنند.
منتقدان در نیست و زبان جایز تصرفات من درآورده در و مسؤولیت مشترک دارند

این باره مسؤولیت خطیری دارند.
یک گر ا انواع فهارس یاضمایم می آید. بخش پایانی کتابهای تحقیقی معموًال در .6
اعالم نداشته باشد٬ فهرست موضوعی یا تاریخی ـ فیالمثل علمی یا کتاب تحقیقی ـ
با را بیربطی آنها میزان ربط یا ضمایم باید مورد در شد. یادآور باید نقض آن است و
نداشتن داشتن یا است٬ معایب یک اثر کمربط از ضمایم حجیم و طبعًا متن سنجید٬
آنـها واجـد آثاری که باید مورد در ـ آن را نظایر جدول و طرح و و نمودار و تصویر

داشت. نظر مّد باید ـ باشند
اثر است. ظرافت و نـفاست در 7. دی گ ر از م سائل صور ی توّجه به صحت چاپ 
درجـه اول واجب است بـرآوردن آنچه در مستحب است٬ غالبًا مطبوع و جای خود
گرفت که ایراد ـ باید و وقتی می توان ـ حداقل انتظارات معقول است به مصالح چاپ٬
اندازه حروف حروف ساییده یا یا مرکب محو٬ فرضًا یا هم سایه بیندازد صفحات بر
ادبـیات کـودکان یـا داستان یا گر ا باشد. خیلی ریز خیلی درشت یا متن٬ نامتناسب با
نامتناسب است که یک فرهنگ همان قدر عادی باشد٬ از حروف ریزتر با دیوان شعر

حروفدرشت. المعارفبا دایرة لغتیا
فراوانـی نسـبی اغـالط مـطبعی به آن توّجه کند٬ شایعترین عیبی که الزم است منتقد
این امرحسـاسیت و افشاگری در است . است که مسؤولیت مشترک ناشروصاحب اثر
بهداشت چاپ کمک میکند. به بهبودو افزایش میدهدومآًال ناشران را آگاهی مؤلفان و
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غلطصحافیشده فیالمثلفرمها شود٬ پیدا اثر در گر ا صحافینیز اشکاالت  به . 8
تناسب همچنین به سستی شیرازه کتاب و توّجه داشت٬ باید افتاده باشد٬ یک فرم جا یا

آرایشهای آن. و عدم تناسب روی جلد یا
یادداشتهای پایان فصل یا پانویسها سیستم ارجاعات و مسائل صوری٬ از دیگر .9
به جای بـه کـار بعضی کتابها در معقول باشد. زودیاب و پایان کتاب است که باید یا
دشنه و ستاره و چند ستاره و دو یک ستاره و از پانویس٬ متن و عادی در بردن اعداد

غیره استفاده میکنندکه قیافه مضحکی به کتاب میدهد. صلیب و و خنجر

محتوا انتقاد ارزیابی و ـ  ب
تابع محتواست. نیز ارزیابی آنها و شیوه نقد متفاوت است٬ که محتوای کتابها آنجا از
همسان نمی توان معیارهای ثابت و یک مجموعه از با سیاسی را هنری و علمی و آثار
یک کـتاب درسـی یک رساله فلسفی یـا وجه شبهی با یک دیوان شعر ارزیابی کرد.
فهرست مندرجـات و مقدمه و شباهتهای صوری نظیر مگر مربوط به شیمی ندارد٬

که شرحش گذشت. آن٬ نظایر فصلهای چندگانه و فهرست اعالم و
در این جا در بار ه دسته مهمی از ک تابها٬ ی عنی آ ثار ادبی اعـ م از شـ ع ر یـ ا داسـ تان یـ ا
آنچه در شمهای از چند هر نوجوانان بحثی نمیکنیم. ادبیات کودکان و نمایشنامه یا
ولی بـعضی مـعیارهای هم قابل اطالق است٬ آثار مطرح کردیم به این دسته از اینجا
گونی حـاکـم است مـتفاوت است کـه مکتبهای گونا و سبکها آنها در و ارزیابی آنها
فن پیشرفته خود زمینه اصلی بررسی آنها و میسازد. پیچیده تر را آنها انتقاد ارزیابی و

سخنسنجی است. ادبی و نقد
علمی (اعم از جغرافیایی٬ تاریخی٬ تحقیقی ادبی٬ یعنی آثار کتابها٬ سایر انتقاد در
مبنای عمده قائل شد: فلسفی میتوان به دو و دقیقه) علوم طبیعی و علوم اجتماعی و

تحقیقی. مبنای تجربی ـ .2 استداللی؛ مبنای عقلی ـ .1
فـعالیتها سـایر مـانند استداللی این است کـه کـتاب نـیز مبنای عقلی ـ از مراد .1
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یـعنی بـاشد٬ داشـته  مـعقول  مـنطقی  سـاختمان  باید بشر دست  و طبع  آفریدههای  و
بـین اجـزای آن تـناقض در فیالمثل ُخـلف و و انسجام منطقی درونی؛ سازواری و
الزم است منتقد باشد٬ نتایجش رابطه صحیح برقرار بین مقدمات و یا مشاهده نشود٬
فی المثل آیا است ٬ توّجه داشته باشدکه صالبت منطقی وشیوه استدالل مؤلف ازچه قرار
ادعای استقراء گر ا یا تمثیل که ضعیفترین نوع استدالل است استفاده میکند٬ همواره از
مقدمات ممکن استصدق وصحت  گاه  دارد٬ مستنداتی  پایهای و استقرائشچه  میکند٬

بتوان. را انتاج شیوه ولی  داوریکرد٬ آن درباره یا بررسی نتوان قیاسرا یک 
ضـعف اسـتدالل الزم نـیست کـه مـنتقد باری برای پی بردن به ضعف تألیـف و
بـه هـمگان بـین دکـارت قول به  مشترککه عقل و سلیم  ذوق همان  باشد. منطقدان

میان است: قرار این  از میگردد٬ آغاز آن روش درست راه بردن عقلبا در که رساله گفتار اصل قول دکارت٬ . 1
که مردمانی آن چنان تمام میداند از را کس بهره خود چه هر تقسیم شده است. بهتر چیز هر از مردم عقل 
اروپا٬ (سیرحکمت در ... نمیکنند آرزو آنکه دارند عقل بیش از از پسندند٬ دیر بسیار دیگر چیز هر که در

ص 129). تاریخ مقدمه ٬1317 زوار٬ تهران٬ چاپ دوم٬ علی فروغی٬ نگارش محمد

کافی است.1 ناراضی نیست٬ سهم خود این باب هیچکس از در و یکسان تقسیم شده ٬
اینها بیش از الزم است منتقد نوشته میشود٬ نقد کتابی مربوط به منطق٬ بر گر ا طبعًا

منطق دان باشد.
منابع سنّت و مبنای پیشینه و بر را تحقیقی این است که یک اثر مبنای تجربی ـ .2
آن تعیین کند مقدم بر مشابه و جنب آثار در جای آن را و آن رشته بسنجد در موجود
و برر سی ک ند ک ه آیا از اساسیترین منابع در آن ز مینه باخبر و برخور دار بوده است یا
بـی فکرانـه و گـاهانه است یـا آ انـتقادی و منابع٬ اینکه نحوه استفاده اش از دیگر نه؟
مغز از یا تألیف میکند قیچی" فقط به کمک "چسب و کار اچ. به قول ای. غارتگرانه و
راه تازهای برای بیان بهتری؟ یا حرف تازهای دارد؟ مایه میگذارد؟ نیز منطق خود و
را هیچ چـیز یا آن٬ نظایر و روش سادهتری؟ یا توضیح مسائل قدیمی دارد توجیه و
است٬ کرده  ـ خطی بد تمرین  نگوییم  گر ا ـ خط تمرین  فقط  مؤلف  و نمیکند جابهجا
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سبب را آنها شده است و درخواست فالن ناشر فالن نوع کتاب یا فریفته گرمی بازار و
کافی شمرده است.

انواع و گزارش پژوهشها و نتیجه آزمایشها و آمار باری الزم است که اطالعات و
قرآنشناسی تاریخی وکالمی و آثار در بررسی شود٬ ارزیابی و نظر هر از نقل قولها
ولی در است٬ مطلوبتر باشد چه منابع کهنتر هر بعضی علوم دیگر حدیث و فقه و و
نقل هم مهم است٬ شیوه استناد است٬ عکس این قاعده صادقتر صنعت تقریبًا علم و
فیالمـثل بـرای احـادیث است٬ به ندرت جایز خاصی و موارد مع الواسطه فقط در
است که به المعجم المفهرس اللفاظ الحدیث النبوی فراهم آورده مفید بسیار نبوی می توان و
یعنی بلکه به منابعش٬ کرد٬ استناد به آن نباید ولی حتّی المقدور ونسینک رجوع کرد٬
بخاری . نظیرصحیح مسلم یا کتب اصلی مجامیع حدیث که این کتاب فهرست آنهاست ٬
منابع او دید واژهنامه گذارده باید پایان یک تحقیق ادبی٬ فی المثل کسی در گر ا یا
یک شأن دارد فراهم آمده باشد فرهنگهای دیگر از گر ا است. چقدر میزان اتقان آنها و
مـتذوقی را من درآوردههای هـر شأن دیگر٬ مؤلف باشد خود همهاش اجتهاد گر ا و
از گـردآوری کـامپیوتروار سـوی دیگـر از دانست. معتبر و نام داد نمی توان اجتهاد

ک تابهای لغت را هم هموار ه و حتمًا نمیتوان ک ار ساز نهایی پنداشت.
علمی به سه صنف عمده تقسیم میشوند: تحقیقی ـ آثار

درباره صنف اول کمابیش تصحیح متن قدیمی. ترجمه؛3. .2 تصنیف؛ تألیف و .1
تـصحیح مشـترک ترجمه و با مسائل نیز بعضی مباحث و این دسته در سخن گفتیم٬
این اشاره درباره تصحیح متن به ارزیابی تعلیقات اشاره کردیم٬ در گر ا فرضًا است و
کتابهای ترجـمه یـا انتقاد اینک اندکی به ارزیابی و تألیف هم صادق است. ترجمه و

تصحیح شده می پردازیم.
هیچ متن باشد٬ متوجه خود ارزیابی باید و ترجمه اولین انتقاد مورد در ترجمه: .1
نـقادی آثـار شـناخت و اتفاقًا کاستی بدانیم٬ کژی و هر از مبرا که متن را دلیلی ندارد
بـرای نــوکالسیک غـربی کـه بـیشترین مـنبع تـرجـمه بـرای مـاست٬ کــالسیک و
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یا نقدکتاب اروپایی آشنایی دارند٬ منابع کتابشناختی و کتابشناسان وکسانی که با
دشواری نیست. کار دسترسی داشته باشند٬ میتوانند

است٬ مفید الزم و متن فرهنگ بیگانه چه ارزشی دارد اشاره به اینکه متن اصلی در
عهده خوب از گر ا ساخته٬ هموار خود بر کمارزشی را کسی رنج ترجمه اثر گر البته ا
گاهانید. آ اثر اصل بیقدری از را او حال عین  در و نهاد ارج باید باشد برآمده ترجمه
مـترجـم طی کرده و ترجمه را کسی که مدارج دشوار زیرا کم پیش می آید٬ این مورد
زمـینه این اندازه اطـالعات کـتابشناختی در به طریق اولی تا کارآمدی شده باشد٬
آن افتادن و اتفاق می افتد عکس این قضیه بیشتر که به کاهدان نزند. دارد عالقه خود
انتفاع انداختن آنهاست که در حیّز از اصیل و نوخاسته به جای آثار مترجمان ناشی و

ایران کم اتفاق نمی افتد.
گرفت: نظر در باید سه اصل کالسیک را ترجمه شده طبعًا آثار انتقاد بررسی و در
میزان تبحر .2 فارسی)؛ (برای ما زبان مقصد زبان مادری یا میزان مهارت مترجم در .1
گاهی مترجـم از میزان آ .3 عربی)؛ زبانهای اروپایی و بیشتر (برای ما زبان مبدأ در او

ترجمه شده. فنی اثر موضوع علمی یا
در این قضا وتها م عمو ًال به شه ر ت نیک یا بد مت رجم در آ ثار دی گ ر ش و یا نقدهایی
کـه درست مـیشود کـتفا حـتّی ا یا نوشته شده اتکا ترجمههای او سایر بر که پیشتر
بـه دالیـلی درست کـارهای قـبلی او ممکن است ارزیابیهای قـبلی از زیرا نیست٬
تکامل برای مترجم محفوظ بوده تحّول و امکان ترقی و ثانیًا وبیخدشه نبوده باشد٬
متن اصـلی مقابله ترجمه با سالم ترین راه همانا یعنی ساده ترین و بهترین٬ لذا است.
فارسِی اثر سالست نثر البته سالمت و میکند٬ برایمان پیدا سه گمشده را است که هر
شـیوایـی را ولی شـیرینی و بدون مراجعه به متن هم میتوان فـهمید٬ ترجمه شده را
شیرینی به قیمت شیوایی و این میزان از دید باید صحت کرد. حمل بر همواره نباید

تصرف سلیقهای مترجم فراهم شده است. تحریف و متن یا شدن از دور چقدر
پانویس یـا در را اینکه مترجم آنها اعم از معادلهای اصطالحات٬ باریک شدن در
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موفقیت اوکمک به شناخت میزان مهارت و نیاورده باشد٬ آورده یا واژهنامه پایان اثر
اسـتراتـژیک که مهم و آنجا ـ نیاوردن معادل اروپایی اصطالحات را شایانی میکند.
در شـاید یا گم کند٬ رد مترجم می خواهد چه بسا نقص به حساب آورد٬ باید است ـ
پس از نمیداند. جوابگو مقابل هیچ مرجعی مسؤول و در را خود مسأله اصطالحات٬
بدانیم مغشوش بیابیم باید معیوب و را آنها گر ا مقابله اصطالحات اساسی٬ مطالعه و
و مهم  موارد از هم نادرستاعالم یا درست ضبط است. ویران بست  پای از خانه که 
مـوضوع هـنر فن یا مترجم رجال علم یا چه نشان می دهد استراتژیک ترجمه است.

خیر. یا میشناسد را ترجمه خود
اروپـایی بـه فـارسی ایـن است کـه در عربی یا ترجمه از مسائل مهم در از دیگر
و هست ٬ آن آثـار نـوین فـارسی در منابع کالسیک یا نقل قولهایی از بسیاری موارد
در نـقل کـند. آنـها از عـینًا آن اقـوال را و بـیابد الزامی است که مـترجـم آن مـنابع را
مثنوی ابیاتی از که مترجم٬ نام نمیبریم ـ اینجا در و ـ ترجمههای فارسی سابقه دارد
بـه جـای آن از نکـرده و پیدا میکرده٬ که بایست پیدا را غزلهای او غزلی از یا موالنا

زینت افزای ترجمه خودکرده است! بیت غزلی سروده و خود٬
چند آن وشگردهای روشها و متون تصحیح چند و چون درباره  2. تصحیح متون:

در عبدالحسـین زریـنکوب٬ نوشته دکتر وتصحیح متون ادبی "٬ نقد به "روش علمی در جمله نگاه کنید از . 1
او: دیگـری از هـمچنین اثـر 44؛ ـ صص 26 ٬(1356 جاویدان٬ چاپ سوم (تهران٬ اندیشهها٬ و یادداشتها
نـوشته صـالح الدیـن روش تصحیح نسخههای خطی٬ 25؛ ـ صص 18 پیشین٬ وتصحیح متون"٬ "شیوه نقد
نوشته مـصطفی "فن تصحیح متون"٬ 1346)؛ فرهنگ ایران٬ بنیاد جم (تهران٬ ترجمه حسین خدیو منجد٬
زمستان پنجم٬ شماره بیست و معارف اسالمی مشهد٬ نشریه دانشکده الهیات و علی محدث٬ ترجمه  جواد٬
بهمن و شماره دوم٬ سال چهارم٬ دانش٬ نشر نوشته احمدسمیعی٬ 1355؛"نکتههایی درباب تصحیح متون"٬

.53 ـ ٬62صص48 ماه اسفند

نوشته آقای باب تصحیح متون" "نکتههایی در به فارسی هست. 1 جدیدترین آنها اثر
مایه تصحیح متون به پایه و می خوانیم: مقدمه این مقاله پربار در سمیعی است. احمد
سـبکها آشـنایی بـا مـنابع و سابقه تتبع در علوم ادبی و لغت و در تبحر از دارد٬ نیاز
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هم زبانهای و لهجهها و گویشها تأثیر گاهی از آ تحّول ساختمانی زبانی و مکاتب و و
علوم قرآنی قرآن و الفت با عربیت و انس با و مردمی عصر فرهنگ رسمی و بیگانه و
وکتابت خط  تطور سیر به علم تا گرفته٬ است  آن حوزه در متن فنیکه تخصصدر و
قوه وجدان علمی و دقت و همه اینها همراه با شناسایی مرقعها٬ خوشنویسی و وهنر

8)٬ص48. شماره اثر(یادداشت  همان  سمیعی٬ احمد . 1

ذوق زبانی.1 سرانجام شّم و تفرس و استعداد و تمییز
لحاظ کرد: موضوع را دو تصحیح متون باید انتقاد ارزیابی و در

بعضی موارد در باشند٬ چه کهنتر هر باید متون مبنا متن یا متون مبنا: متن یا ـ  الف
آن اینکه پذیرفتنی است و یا گزیر مبنای فقط یک نسخه نا هست که چاپ یک متن بر
این مورد البته در نسخه به خط مؤلف باشد٬ یا باشد فقط یک نسخه موجود یک اثر از
آن رونویس شده به عـنوان مـنابع مشـورت نسخههای دیگری که از هم می توان از
تهیه نسخ لذا کمیاب است٬ بسیار البته آثاری که دستنوشت مؤلف باشد استفاده کرد٬
گـزیر نا مطلوب و یک اثر از ـ چه قدیمتر البته هر و ـ متعدد نسخههای عکسی) (یا
اسـتفاده از مـحقق بـا گـر ا نسخ اقـدم اهـمیّت حـیاتی دارد٬ تهیه اقدم نسخ یا است.
فیالمثل اول٬ ادبی طراز علمی و داشتن اعتبار با عالیترین روشهای تصحیح متون و
بادپیمایی به بعدتصحیح کند٬ بر مبنای پنج نسخه متعلق به قرن دهم و مثنوی مولوی را
کرده است٬ مگر اینکه اصوًال نسخههای مثنوی کهنتر از قرن دهم در جهان مـوجود
یعنی المحاله اقدم نسخ همین نسخههای این صورت مسأله فرق میکند٬ نباشدکه در
به اعتنا است٬ رعایتشده و ایناصلاساسیمحفوظمانده و است. بعد به و دهم قرن
آن اینکه است و تجربی استوار یک اصل عقلی ـ بر چه قدیمیتر٬ نسخ هر اقدم نسخ یا
تعداد گرفته باشد٬ سلسله طولی قرار در و باشد مؤلف نزدیکتر چه نسخه به عصر هر
لذا و اولی کمتر. متن اصلی و شدنش از دور دیگر به تعبیر دفعات استنساخ شدن یا
نسخه البته هر است٬ نیزکمتر گاهانه کاتبان متعدد ناآ گاهانه یا تطاول آ امکان تصرف و
نسبشـناسی نـیست٬ به اصل نـزدیکتر و صحیحتر نسخه جدیدتر هر از قدیمیتر
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"ام کـه نسـبت یک نسـخه تـا معلوم بـدارد الزم است تا بسیاری موارد نسخه هم در
عرضی. طولی است یا النسخ"

صـحت قـدمت بـا اغلب مـوارد٬ در شرایط مساوی و آری اصل این است که در
فقط تاریخ کتابت اصح نسخ٬ یا تعیین کننده اقدم و ضمنًا بلکه مالزمه دارد. و مقارنه٬
اصیلی که تاریخ کلیه نسخههای قدیم و فقط تاریخ کتابت مناط باشد٬ گر چه ا نیست٬
طریق از قدمت آنها حال آنکه اهمیّت و ماند٬ الجرم بیفایده خواهند کتابت ندارند٬

به اثبات رسیده است. دیگر
تصحیح] متون مرحله نقد[ = هرحال مرحله عمده کار "در زرین کوب : به گفته دکتر
هر نااهالن بدان دست بزنند٬ مدعیان و انساب نسخ است که اگر ضبط نسخ وتحقیق در
به واسطه فقدان تجربه ذوقی ومایه درست مراعات کنند٬ فنی را رموز هم قواعدو قدر

ص 43. اندیشهها٬ و دریادداشتها وتصحیح متون ادبی "٬ نقد "روش علمی در . 1

برنمی آیند...".1 بگیرد عهده تشخیص نسخه ای که می توانداساس قرار علمی از
باید متون مبنا٬ قدمت وصحت متن یا و توّجه به اعتبار پس از روش تصحیح: ـ  ب
مهمترین بعضی از نسخ یا رسم است که مصححان٬ غالبًا به روش تصحیح توّجه کرد.
صفحات عکسی از و معرفی میکنند ـ به اختصار ولو به دقت ـ را خود نسخ مبنای کار
در اصالت شبههای٬ جای هیچ شک و تا در مقدمه کتاب میآورند آخر آنها مهم اول و
کار و متون مبنای آنها به خاطر کسی خطور نکند و خوانندگان٬ تصوری ـ هـر قـدر

کنند. پیدا کیفیت نسخهها از اجمالی ـ
هشتاد ـ هفتاد تصحیح خود٬ زبانی اثر دستور درباره مختصات سبکی و بعضیها
تاریخ ادبی است. گانه زبانشناسی٬ یک بحث جدا سخن میدهندکه خود صفحه داد
چـندان نـمایان نـبستن روش عـلمی٬ به کار اثر علی الخصوص بر فایده آن٬ غالبًا و

است. مفیدتر و اشاره کوتاه به مختصات رسم الخطی واجبتر نیست٬
میزان گـرایش مـصحح بـه تصحیح متون ارزیابی کرد٬ مهمترین مسألهای که بایددر
دادن است که لغزشگاه غالب ومحک قرار مبنا زبان امروزی را تصحیح قیاسی وذوق و



کتاب ونقد کتاب نقد  36

ـ نص! مقابل  ـحتّیدر اجتهاد رساندن هرگونه استحسان و البته به صفر مصححان است٬
بارعایت چندشرط می توان به آن پرداخت : به صرفه وصالح نباشد.و هم شایدعملی یا
افزایش وکاهش نقل غلط آیات قرآن یا مانند تصحیف متن مسلم باشد٬ غلط یا .1

آیات قرآن . قرآن نیست در کلماتی که از کلمه یا
صـورت آن مـوارد در اجتهاد معتنابهی به نفع استحسان یا و تحقیقات جدید .2

گرفته باشد.
بـخش در یـا پانویس ٬ اطالع دادن به خواننده ودر این اصالحات با حتی المقدور .3
شود. اشاره  آن  به  پانویس  شود٬در متنعمل  استکهدر اگرالزم  و شود. انجام  تعلیقات 
خواننده آرزومیکندکه کاش آخراالمر بسیاری متون تصحیح شده٬ با وکار سر در
مـلغمه و به صورت عکسی چـاپ مـیکرد را خود مصحح مهمترین متن مبنای کار

مغلطه آمیزی که محصول سلیقه ورزیهای اوست ارائه نمیشد.
فـقط است و دشوار امری فنی و آنکه سنجیدن میزان توفیق تصحیح یک اثر باری با
اماحاصل کارچیزی نیست که منتقدیاخواننده تیزبین اظهارنظرکنند٬ خبرگان میتوانند
بـی هـیچ مواردی هست که غلطخوانی بعضی عبارات متن را آورد٬ در آن سر از نتواند
ـ  قط ـ  ر د و ف م ق ا ب ل ه ای و ف قط ا ز صد ر و ذ یل آ ن ه ا می ت و ان ف ه م ید ٬ ا م ا ب ا ید ع مل ب ه اح ت ی اط ک
افزایش تعلیقات روشنگر نحوه ضبط نسخه بدلهاو مطرح ساخت. مواردخیلی واضح را

به حساب آورد. انتقاد ارزیابی و داشت ودر نظر هم بایدمد متن را
هـمه در ظـاهرًا ایـنها نـمی گیرد٬ بـر در نقدکتاب را بار و آنچه گفتیم تمامت کار

حافظ میگوید: عیبگویی بود٬ عیبجویی و
به عیب کند نظر افتد که بی هنر محبت ببین نـه نـقص گـناه که هر کمال سر

دیدن عیبها گفت: و حافظ عدول کرد شعر نقدکتاب می توان اندکی از کار ولی در

.(1370 انتشارات معین٬ تهران٬ اّول : سیربیسلوک (چاپ  بهاءالّدین خّرمشاهی٬  

نوعی عیب است.  هم خود حال ندیدن هنرها هر در اما است٬ نوعی هنر خود
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نویسندگان٬ این سؤالی است که پیش روی بسیاری از انجام گیرد؟ نقدکتاب چگونه باید
رنج ناهمگونی نقدها نویسندگان از دارد. قرار مقوله٬ عالقهمندان به این دو ناقدان و
تصحیح کتاب انجام می دهند٬ تحقیق و جهت نگارش ٬ تمام تالشی که در با و می برند
از کـند. ایرادهای فراوانی قـطار و دست به قلم بََرد که اهل قلمی٬ دلهره آن دارند باز
سوی دی گ ر ٬ چه بسیار اهل ک تاب و مطال عه ک ه گاه گفتنیهای ف را وان در بار ه ک تابی ک ـ ه
گر ا به گوش دیگران برسانند٬ آن را نمی توانند یا و نمیدانند امّا می یابند٬ می خوانند٬
گر ا و سهیم سازد لّذتی که خواننده چشیده است؛ در دیگران را نوشتهای خوب است٬
آمـوزی خـطا تـا گـاه کـند آ نـاپسندی آن٬ وجوِه  از است دیگران را نوشتهای ناپسند

واقف نمیشوند. همه خطاها که همه همواره بر چرا دیگران نشود٬ دامنگیر
سالهای سال بر کتاب می گردد٬ نوشتههایی که راهی بازار چه بسیار جهتی دیگر٬ از
خـطا چـه انـبانی از بی آنکه بدانند می خوانند و عدهای میخرند میگذرد٬ آنها عمر
بـر نـاقدان و و انـحرافزایـی دارد غـلطآموزی و چــه انـباری از اشــتباه است و و
هـم تـافتگِی سـره در و آن مـیگذرند کـنار بی خـیال از محکمهنشینان دنیای کتاب٬

نمی نگرند. سمین را غث و ناسره و و
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معارف دینی پای خویش رادرحوزه فرهنگ و نقد٬ و اینکه انتقاد اینهاهمه یک سو٬
نوشتههای این بـخش برابرسهلانگاری در در می رودکه سّدی استوار کرده است و باز
اصـول و بر باید این روست که کار از میمون است. رویکردی مبارک و ایجادکند٬خود
غـوغا دام نـابسامانی و انتقادکـتاب دیـنی در نقدو تا انجام گیرد قانونمند و پایه استوار
جهت تصفیه حسابهاودرگیریهای فردی نشود ـ  گرچه به ندرت ـ  ابزاری ساالری نیفتدو
آیـنه نـقد٬ بـر نویسنده ای دیگر٬ یا ندهدکه کسی درحق خویش و وحتّی فرصت آن را
آوای شوم درگیری شخصی ازچرخش قلمی بشنود. تصفیه حساب ببیندویا تصویر

محکمه ای بایسته برداشت خوانندگان را و نظر چه ممکن است طرفداران نقد٬ گر
تشخیص خوب و محکی پسندیده در آن را و ناسره پندارند برای سواسازی سره از
خـوانـندگان درک  و فـهم  بـر داوری دادن حوالت استکه  این حقیقت امّا دانند٬ بد
مسـؤولیّت دوسـویه از ذمّه نـقدنگاران را نمیتواند همواره راِه حّل مشکل نیست و
کامل مبّرا به طور وقت خوانندگان٬ فهم و حراست از و کتاب٬ اعتبار حفظ آبروی و
خوانندگان نقدنگاران ٬ نگارش ٬ تحقیق و اصحاب تألیف ٬ آن است که از سزاوار سازد.
اصـولی اسـتوار این مـهّم قـواعـدی مـتین و بر جست و بصیرت مدد اهل ذوق و و
دراف کند؛ تا ه ر نا قدی نقد ک تاب را در آن م حد وده به ان جام ر ساند و هـ ر نـ ویسنده ای
نوشته این در نگارنده نوشتهاشلحاظکند. دادن  ارائه بهتر برای  را چهارچوب همان
بـرای راهـی و شنود و گفت  برای فضایی که  باشد فراپیشمینهد٬ چند٬ توصیههایی 
اینکه مخاطب اصلی این توصیهها بر تأکید با گشوده شود. اندیشهها و گردآوری آرا

پیران وادی! نه پیشکسوتان راه و و راهند آغاز آنانی هستندکه در

محدوده کار .1
آنچه که آیا کجاست؛ تا ناقد محدوده کار میکنیم و نقد اندیشیدکه چه را نخست باید
اثـری خـاص از نـقد تنها وی است؟ شیوه کار نویسنده و آن هستیم٬ اندیشه نقد در
کـار عنایت است؟ وی مورد تمامی آثار است یا مراد مجموعه نوشتههای نویسنده٬
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ترجـمهای یا ارائه متنی است که پیشینیان تهیه دیدهاند تحقیق و تصحیح٬ نقد٬ مورد
یـا است و نظر مترجم مورد کار آیا برگردانیده است؟ زبانی دیگر است که مترجم از
میطلبد؟ ترجمه تحقیق نیز افزون بر یا معاصران است٬ آثار ترجمه از نویسنده؟ کار
با وکار است؟سر نظر گون مورد گفتههای گونا و گردآوری وجمع بندی آرا تألیف٬ آیا
مربوط بـه نقد کار آیا تبیین اندیشه؟ توضیح و با یا بررسی اصل اندیشه است٬ و نقد
هر ویراستاران یک نوشته؟ یا و کاری است مربوط به ویراستار یا است٬ فعالیّت ناشر
دست به قلم برده بدون توّجه به محدوده کار٬ گر ا و نقدی ویژه میطلبد اینها کدام از
جـز که گردد جاری قلم بر نوشتهای  شأن  در ناروا گفتهای  ناحق به است ممکن  شود

باشد. نداشته بازدهی نویسنده٬ تلخکامِی خاطِر

تعیین هدف .2
چرا پاسخی مناسب داشته باشد: برای این پرسشها٬ خود٬ نزد باید ناقد این مرحله٬ در
مـطالعه٬ آغاز هدف آن است که به خواننده پیش از آیا میکنیم؟ نقد کتاب خاصی را
به مـوقع خـوانـدن اسـتفاده خصوص موضوع کتاب ارائه دهیم تا کلّی در اطالعات 
بهت ر ی بب ر د؟ آیا در صددیم اهل ک تاب را به وجود نـ وشتهای در مـ وضوعی ر هـ نمون
و حـول در نوشتههاییکـه بین در پی آنیم که به ارزیابی نوشته خاّصی در آیا کنیم؟
بـی میخواهیم نویسنده پـرنویس و آیا دست یازیم؟ نگاشته شده٬ حوش موضوع٬
مـعدود حـضوِر ساختن عـرصه نگـارش از اندیشه دور در آیا تأدیب کنیم؟ دقّتی را
بـرآنـیم از آیا دکّان میپندارند؟ پیشه ای هستیم که وادی معارف را نویسندگان تاجر
مـعارف پای  به خویشرا هستی  همه کنیمکه تقدیر دلسوزی  و پرتالش  نویسندهای
به نوآوری فکری خـاص را اهل فکر آنیم که نویسندگان و فکر در آیا ریخته است؟

پیرایش آن گام بردارند؟ و راستای پیشبرد در توّجه دهیم تا
"خـرج" را ارزشی هر "دخل" محضر در که  هستیم ناشرانی سودجویی نگران  آیا
آن پی نشر دغل پیشه در یا گاه و دلواپس بدآموزیهایی هستیم که عدهای ناآ میکنند؟
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جوینده شـیوههای آیا نشریات هستیم؟ زیباسازی کتب و طالب بهسازی و هستند؟
بر خویشتن را نقدنگاری٬ می خواهیم با افکاریم یا و رساندن پیامها در بهتر٬ و جدید

اشتهاری فراچنگ آوریم؟ جامعه عرضه کنیم و

نتیجه سنجی .3
نتیجه نقدچه از: عبارتند پاسخ داده باشد٬ بدانها این مرحله می باید پرسشهایی که ناقددر
به گسترش نقد آیا بود؟ ناقدخواهد نویسنده سپاسگزار نقد٬ پی نشر در بود؟آیا خواهد
نویسنده خشمگین خـواهـد آیا نقد٬کمک نخواهدکرد؟ کتاِب مورد اندیشه مطروح در
خواننده آیا گرفت؟ نتیجه خواهد وقتی که مصرف میکند٬ خواننده به مقدار آیا شد؟
یـا نویسنده درچاپهای بعدو آیا داد؟ دست خواهد به نویسنده به کلّی از را اعتماِدخود
موجب شکستِن قـداست نقد نشِر آیا گرفت؟ بهره خواهد یادشده٬ نقِد از کارهای بعد
به تـبیین نقد آیا مضّر؟ یا است و شکستن این قداست مفید آیا شد؟ خاّصی نخواهد
دارد؟وآیا... را وجلِب افکار تواناییجذب  نقد٬ این  پیام  موضوعکمک خواهدکرد؟آیا

4. ارزشیابی نخستین
به آنیم٬ پی نقد نوشتهای که در آیا چنین پرسشهایی باشد: میتواند مالک این ارزیابی٬
گوش آیا هماهنگی دارد؟ نقد٬ محدوده نشر کتاب با گستره نشر کردن میارزد؟ نقد
مـؤلف هـمگونی و بـین نـاقد آیـا هست؟ برای نقد کتاب٬ محدوده نفوذ شنوایی در
مـوجب اعـتبار نـاقد به گونهای که کار دارد٬ قرابت شخصیتی وجود یا شخصیّتی و

مؤلف آن نشود؟ برای کتاب یا بی اعتبارِی نابه جا یا و نابه جا
یک اّدعای آیا مصّحح مّدعی چیست؟ یا مترجم و نویسنده٬ گذشته؛ همه اینها از
محدوده خاّصی سـخن در مسکوت گذاشته است یا مّدعی را آیا جامع دارد؟ کلّی و
نـقشی یک٬ گرفتن هـر نظر در و نقدی ویژه میطلبد این صور یک از هر میگوید؟
نقدنگاری است و ادب نقد این همه افزون بر دارد. چگونگی نگارش نقد اصولی در
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به اجمال بدان اشارت خواهدرفت. شده٬ شقوق یاد و پی بحِث تفصیلِی موارد که در
خواهیم پرداخت: پایه شماره گذاری مزبور شده بر نخست به تفصیل شقوق یاد امّا

تفصیل مبحث محدوده کار الف ـ
محدوده کار روشن کند٬ را خود نخست محدوده کار باید همانگونه که گذشت ناقد
گاهی آ افزون بر این صورت ناقد در ممکن است شیوه نویسندگی نویسنده ای باشد.
شیوه خاص نویسنده بازنموِد توان تشخیص و از گون باید شیوههای نگارشی گونا از
پی جمع آوری و در نخست باید ناقد باشد. برخوردار مجموعه نوشتههای وی را از
کـه از گـون را ضمن مطالعه همگونیهای گـونا در و نویسنده باشد مطالعه تمام آثار
شـّق از بـرای هـر فـهرست برداری و نــوشتههای مـختلف وی بـه دست مـیآورد٬
گـر بـرای نـمونه ا یـادداشت کـند. نـوشتههای مـختلف را بـخشهایی از هــمگونی٬
این دقّت نمونههایی از دقّت پیشه است٬ نوشتههایش استوارنویس و نویسندهای در
گر ا و استدالل کند بدانها حین استدالل٬ در تا گون تألیفاتش برکشد جاهای گونا از را
هـمه بـاید قبل از امّا شواهدی فراهم آورد٬ برای آن نیز است٬ نوشتن سهل انگار در

ضمن مطالعه آثارش به دست آورد. در را همگونیها و نهد کنار بر پیشداوری را
در این بخش ممکن است ناقد هدفش افزون بر تبیین شیوه نگارشی نویسنده٬ تجزیه
کـندکـه ذکر نیز این مطلب را این صورت باید در اعتقادی وی باشد. تحلیل فکری و و
پایه فهم و پایه نوشته های موجوِدشخص٬چنین ویاچنان است٬آن هم بر اندیشه وی بر
وعقایدش نباشد بیان آرا نوشتههایش درصدد نویسنده ای در زیراچه بسا برداشت ناقد؛
یاآنکه فهم ناقددرحّدی بیان کرده باشد٬ وبه جای آن رأِی متداول ومعمول عصرخودرا
البه الی نـوشته هایش از را اندیشه های فرد و به درستی آرا آن باشدکه بتواند از پایین تر
نیز و پایه داشتهها فکری بر بالطبع دادههای هر نسبی است و به ویژه آنکه فهمها برکشد٬
بخش نقِدشیوه نگارشی نویسنده ضرورتی نداردکه ناقد در مبتنی است. توان برداشتها
مواردی وجـود اگر نیاز٬شاهدومدارک ارائه کند. مقدار برای اثبات مّدعایش افزون بر
بـه آن بـاید مواجه میکند٬حتمًا تردید با مدعایش٬ کردن بر درجزم پیدا داردکه ناقدرا
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تبیین افزون بر بودکه ناقد مفیدخواهد بسیار فراموش نکند. انصاف را اشاره کندو موارد
به ارزیابی شیوه وتشریح نگارشی نویسنده٬ضمن اشاره به منابع ومآخذاحتمالی شیوه٬
بایدبه شیوههای متداول این صورت ناقدبه ناچار تبیین کند.در بپردازدوکاربردآن را نیز
داوری در آن میان تبیین کند. در مؤلف بپردازدوسپس جایگاه نویسنده را زمان وعصر
انسـان کـه انصافاست٬چرا از بهدور عصرحاضر٬ با موردشیوهایکهنوسنجشآن

محدوده هم عصران به داوری گذاشته شود. بایددر فرزندزمان خویش است و
این صورت برپایه در باشد؛ نظر نویسنده مورد گاه ممکن است نوشتهای خاص از
ناقد باید احیای متنی است٬ تصحیح و تحقیق٬ بر نقد گر ا نقدجهت میگیرد. نوع کار٬
مرحله نخست برای احیای باشد. متون برخوردار خصوص احیا اطالعات کافی در از
مـتنی در دست کم هـر و ندارد متنی ارزش احیا هر انتخاب درسِت متن است. متن٬
ضـرورت بـاید انـتخاب مـتن٬ مـحّقق در ایـن مـصّحح و بنابر نیست. اولویّت احیا

شود. سپس دست به کار و بگیرد نظر در اهمیّت آن را و
دعوت کردن دیگر با می تواند تبیین اهمیّت اقدام محقّق٬ افزون بر این مورد ناقددر
دنیای کتاب به بدیهی است که محقّق نبایدآن قدر از به احیای متون کمک کند. محقّقان٬
د و ر ب اشد ک ه م تن تح ق یق شد ه ر ا ج هت تح ق یق ب ر گ ز ی ند ک ه د ر ا ین ص و رت ن ا قد ب ا ید ب ا ط رح
وزانت الزم آنکـه تـحقیق قـبلی از مگر این دوباره کاری توّجه دهد٬ بر محقق را مسأله٬
مـقدمه کـتاب٬ این صورت محقق بـایددر در تحقیقی دوباره بطلبد. نباشدو برخوردار
مرحله بعدی تـعیین توضیح داده باشد. ضمن بیان نقص تحقیق قبلی٬چرایی اقدامش را
مبنای قدیمیترین گروهی بر تصحیح مبانی مختلف دارد؛ تحقیق و شیوه تحقیق است٬
با پاورقی می آورندویا یادر نسخ را اختالف دیگر موارد نسخه موجودگام برمیدارندو
در اختالف را موارد تصحیح کرده و قدیمی ترین نسخه را اجتهادخویش٬ بهره گیری از
گاه برمیگزینند. نسخههای متأخر از صورتی که به نظرشان نزدیک به نوشته مؤلف باشد٬
به طورکامل شیوه اجتهادی گروه دیگر متن می آورند٬ نیزنسخه بدل رادرمیان کروشه در
تـرجـیحی آنچه که برای اینان مالک است٬صـّحت مـتن است و میدهند. مبنای قرار را
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توّجه عنایت و نیز برای عّدهای گواهی وشهادت نّساخ و تاریخی بین نسخ نمیگذارند٬
دیگـر معارضه بـا است ودر برخوردار اهمیّت بسیار از بزرگان ومتخّصصان آن رشته٬
بـر را اینمالکـها نیزهمه گروهی  میدانند٬ بزرگان گواهی آِن از تقدم را حجج ودالیل ٬
پایهکشفخـود بر یا اساستصریحمحققو بر یا ناقد میگیرند. نظر موارددر مقتضای

به نقدمتن بپردازد. آنگاه برهمان پایه٬ به دست آوردو بایدشیوه محقق را
نـاقدی در گـر ا این دعوای مبنایی درخصوص نوشته چندان بـایسته نـیست و بنابر
بهطورمستقل میتواندآنرا است٬ تصحیح وتحقیِقمتن  اندیشه پیشنهادشیوه خاصی از
متِن برگزیده از گردآوری نسخ موجود تحقیق وتصحیح متن ٬ در مرحله دیگر ارائه دهد.
کاری که ارائه میدهد٬الزم است تالش اطمینان از محقق برای اتقان کارخویش و است.
اگرمحقق به چنین بایسته ای همّت وسیعی درجهت به دست آوردن نسخ به عمل آورد.
گوشزدکندونشانی نسخ موجودراجهت اطالع ناقداست که این کم هّمتی را بر نگمارد٬
بـهانهای و عـذر بـا محقق ومصّحح نمیتواند آگاهی خوانندگان ارائه دهد. نیز محقّق و
تـفحّص از اجتهادخـویش ٬ تکیه کردن بر یا همچون دست یافتن به نسخه ای قدیمی و
بـازیابی صـّحت نسخ کمکی شایسته در وفور زیرا دست شوید٬ برای یافتن نسخ بیشتر
متن خواهد ک رد و ذمّه محقّق را ا ز ا ن تساب نا گف ته ها به مؤ لِف متن به دور خواهد داشت.
اصـًال یـا مـتون گـذشته٬ در مستندسازی مـتن است. تحقیق٬ امر در مرحله دیگر
به نام کـتاب و آنکه تنها یا آرای منقوله به میان نیامده٬ منبع اقوال و مرجع و ذکری از
چـندان اهـمیتی زمان تألیف متون گذشته٬ در گر ا مأخذ ذکر منبع بسنده شده است.
توقّع آن است کـه هـمه اهل مطالعه را و کنون شایسته نمینماید حذف آن ا نداشت٬
محّقق است که شماره آیه همچنین بر شود. یاد معیّن٬ دقیق و عبارات منقول به طور
روایـات٬ کـند. ذکر کتب مقدس آورده شده٬ مواردی که از در نام سوره را سوره و و
یاد تعیین و شده است٬ آن یاد کتبی که از در اصحاب را نیز ائمه و اقوال انبیا٬ احادیث٬
ذیل متِن تصحیحی بـیاورد. در همه را و بازجوید گرافهای منقول را پارا اشعار٬ کند.
نـاقد کند. یاد را فراموش شدهها تحقیق و را موارد دقیق باید چنین متنی به طور ناقد
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به جای محقق انگاردوکاله لحظهای خویش را گیردو نظر نیزدر را راست که سختی کار
به محقق نبایدمنقوالت را به عیبجوییهای نابهجا٬کشانده نشود. تا قاضی کند خویش را
که بـر به چاه انداختن ؛ چاله درآوردن و یعنی از این کار ارجاع دهد. متن ٬ از کتب متأخر
ناقداست که این شوخ بر هیچ محقّقی نمیزیبد.حال اگرچنین کاری صورت گرفته باشد٬
مّدعی تحقیق تفهیم گرددکه هم شأن تحقیق پاس داشته شودوهم بر تا روی آورد بر را
شأن از به دور مناسب نیز منقول به منبِع غیر این وادی نه جای وی است.چنانچه اسناد
بـهیک بهجایکتبروایی٬ روایترا نبایدمحققیک  این به مَثَل بنابر تحقیق می نماید.
مـنبع جسـتن  مـحقق در کم هّمتی  که این بیانگر فقهی ارجاع دهد یا کتاب اصولی و
بر مقام تحقیق است٬ از به دور به منابع دست دوم نیز همانگونه که استناد اصلی است.
بازگوید. تذکّرات بایسته را و دقت الزم مبذول دارد همه این موارد است که در ناقد

نقش به قول محققان عرب "تقویم نّص"٬ استوارسازی آن و توّجه به ادبیّات متن و
صورتی که متن اصلی از در آن غفلت کند. از ومحقق نباید فهم مطالب دارد کلیدی در
قـوام بـرگزیند: را شیوه  دو این  از یکی استکه  محقق بر نباشد٬ برخوردار الزم قوام 
تـعبیر داخل کروشه٬ یا پاورقی و ضمن آوردن کالم مؤلف در و مقدم شمارد متن را
پیشنهادی را در متن جای دهد٬ یا آنکه متن پیشنهادی خویش را در ز یر و ک الم مؤلف
که شیوه دوم به امانتداری نزدیکتر میرسد البته چنین به نظر دهد. متن اصلی قرار را

محققان قابل قبول باشد. نظر در و
این صورت نخست در به نقدکشد. آن است که متن ترجمه شدهای را گاه بر ناقد
نیازهای موجود و توّجه به ضرورتها با و میدهد بررسی قرار مورد انتخاب مترجم را
این راه از تا میسنجد ضرورتها و رفع نیازها در نقش آن را موضوع متن منتخب٬ در
در تا به مترجمان کمک خواهدکرد این کار تبیین کند. ضرورت ترجمه چنین متنی را
برای تـرجـمه ترجمه را و انتخاب متون برای ترجمه به واقعیّتگرایی نزدیک شوند
مـترجـم٬ نـظر موضوع مورد در ضمن بررسی نوشتههای موجود ناقد انجام ندهند.
جـایگاه قـابل صورتی که مـتن مـنتخب از در و تبیین میکند جایگاه متن منتخب را



45 کتاب   شیوه نقد

آن را و ارزش انتخاب مترجم تأکید بر باشد٬ برخوردار مجموعه نوشتهها توجیهی در
رهـنمون مـیگردد. به مـتون مـناسبتر وگرنه مترجم را برای خوانندگان تبیین میکند
دسترسی بین متون و برکشیدن مناسبترین متن از در الزمه چنین کاری توانمندی ناقد
زبان در نوشتههای استوار مواردی وجود در زبان اصلی است. در وی به متون موجود

حدودی کم رنگ میکند. تا به ترجمه را نیاز فارسی٬
ترجمه متون کم امکانات مادی در توّجه به صرف نیروی انسانی و با این موارد در
این نکات ناقدان است که بر بر و گرفته شود نظر در اقتصادی بودن کار باید ارزش٬

سوق دهند. به گزینش متون مناسبتر مترجمان را تا تأکیدکنند
بـه بـاید ناقدان متوِن ترجمه شـده٬ متن می پردازد. این مرحله به نقد پس از ناقد
در تـا گـاهی داشـته بـاشند زبان آ اصطالحات متداول بین دو ظرافتکاریهای ادبی و
یکی از مترجمان معموًال به دست آورند. ضعف ترجمه را مترجم قوت و بررسی کار
این باورندکه الزمه امانتداری در گروهی بر میگیرند: ترجمه به کار در شیوه را این دو
در را خـود ایـن رو از تـعبیرات بـرگزیده نـویسنده است؛ بـه الفـاظ و تقیّد ترجمه٬
دشوارنـویس دقیق و این گونه مترجمان معموًال میسازد. چهارچوب الفاظ محدود
گـم البـالیکـلمات در  مـقصودشان گـاه  و است  مـحدود آنان  عمل میدان و هستند
بـه بـیشتر منتقدان چنین مـترجـمانی بـاید به دشواری به دست میآید. یا و میشود
مترجم٬ معادالت  و اصطالحات  بررسی  ضمن و بپردازند مترجم برگزیده معادلهای
اصـطالحات صـورت امکـان مـعادالت و در تبیین کرده و نادرستی آن را درستی و
چاپهای بعدی بـرای انـتخاب مـعادل بـازتر دست مترجم در تا کنند بهتری پیشنهاد
البـته وظـایف نـاقدان است. چنین تـرجـمهای از حفظ پیام در بررسی درصد باشد.
مترجم به ترجمه لفظ به لفظ گذاشت. به حساب تعّهد باید نارسایی پیام را بخشی از
این اعتقادندکه وظیفه ترجمه رساندن پیام نویسنده بـه مترجمان بر گروه دیگری از
ضـرورتی مـؤلف٬ بـرگزیده  الفاِظ  به تعبیرات و تقیّد و است  دیگر زبان در خواننده

مینویسند. روانتر و آسانتر و بیشتری برخوردارند میدان مانور اینان از ندارد.
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کلمه به کلمه. نقِد تا محتوایی میپردازند به نقد بیشتر منتقدان چنین ترجمههایی٬
متن تـرجـمه محتوایی که در با متن اصلی را در محتوای موجود که ناقد٬ به این معنا
ایـنکه در می دهد. بررسی قرار مورد انتقال پیام ٬ در توان مترجم را و می سنجد آمده٬
امّـا دارد٬ بحثمفّصل وجود مترجمان میان است٬ مناسبتر شیوه دو این یکاز کدام
کـار و کـنند خـود نـقد وارد اشکاالت مبنایی را این نکته مسلّم است که ناقدان نباید

مبنای دیگری به نقدکشند. بر است٬ که به مبنایی خاص معتقد مترجمی را
به نقدمتن برپایه ترجمه آن می پردازندودر گاه به جای نقد"ترجمه " ناقدان ٬ پاره ای از
توّجه بایدگفت با این مورد در بررسی برمی گزینند. برای نقدو ایده مؤلف را و واقع کار
محصوِل به دست آمده فهم مترجم دخیل است٬ ذوق٬سلیقه و ترجمهای٬ هر به اینکه در
ویترجمه از پایهکتابیکه بر نویسنده  نقد اینرو از مؤلفدانست. نمی توان تنهاکاِر را
این است که درچنین مواردی نوشته مؤلف به زبان بهتر نیست و شده است ٬چندان روا
آنکه مسؤولیت صّحت مطالب برعهده مترجم گذاشته شود. گیرد٬یا نقدقرار اصلی مورد
ایـن در قـدیمی بـاشد٬ متنی کـهن و گاه ممکن است متن برگزیده برای ترجمه٬
همه وظایفی که و میشود شامل تحقیق نیز ترجمه٬ صورت وظیفه مترجم افزون بر
بـنابر ایـن در بر عهده مترجم نـیز مـیآید. محقق برای استخراج و تحقیق متن دارد٬
چنین مواردی توانمندی و تسلط مترجم بر دو زبان و موضوع متن کافی نیست٬ بلکه
اقدام به ترجمه٬ قبل از و باشد بهرهمند شناخت نسخ نیز فنون احیای متون و از باید
چنین متنی٬ ناقِد این رو از وسپس به ترجمه دست یازد. تمام شروط احیاکند با متن را
کـه در کـند تأکید کار آغاز آنکه در یا دهد٬ بحث قرار مورد زاویه کتاب را دو از باید

به متخّصصان فن وابگذارد. را زاویه دیگر است و نظر نقدش زاویه خاّصی مورد
تحقیق نویسنده٬ شیوه کار نقد٬ که مورد برای آنجا به گونه گذرا٬ شیوه نقد اینجا تا
پـرداخـته شیوههای نـقد٬ ادامه به دیگر در بیان شد٬ ترجمه باشد٬ یا احیای متن و و

دی 1373). ـ آذر شماره ٬4 آینه پژوهش (سال ٬5  

شد.  خواهد
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جورج سارتون

ترجمه کامران فانی

داردکه دیدگاه وجود پنج  دستکم  نیز نقدکتاب  در دارد٬ بسیار جنبههای  مسألهای  هر
حامی و و ناشر٬ ویراستار٬ خواننده٬ دیدگاه نویسنده٬ دارند: تفاوت آشکار یکدیگر با
خـوانـده ام٬ کتاب بسیار زیرا هستم؛ نزدیک آشنا از تمام این دیدگاهها من با مشوق.
چند ک تاب نوشتهام٬ و سی و شش سال است ک ه سردبیری و ویراستار ی مجله ایزیس
نوشتن مقدمه با هستم و مجله اوزیریس نیز سردبیر و همچنین ناشر به عهده دارم. را

بودهام. کتابها بسیاری از مشوق نشر به طرق مختلف حامی و یا و
که دانش بدون به اهمیّت اساسی نقِدخوب پی بردم ٬چرا همان اوان کار به عالوه از
ایـزیس (در1912) انتشار آغاز پیشرفت کند.کمی پس از نمی تواند انتقاد قدرشناسی و
تاحـدی نوشته حاضر وجیزه ای تحت عنوان توصیههایی به نویسندگان ایزیس نوشتم.
یادداشتهایی است که وقتی مسأله نقدنویسی این توصیههاوتاحدی نیزمبتنی بر مبتنی بر
دست کم نوشته ام . مطرح شد٬ مارس 1939 در تاریخ علوم دانشگاه هاروارد سمینار در
زوایای مـختلف بـررسی از آن را سی وشش سال است که به این موضوع میاندیشم و

بیان کنم. اینجا در بی فایده نباشدکه حاصل تجربیات خودرا میکنم.شاید
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است سـؤال الزم  نـوشت٬ نقد کتابی  بر باید بپرسیم چگونه  خود از آنکه  از پیش 
فـقط بـه کـتابهای ایـنجا (در چگونه بایدکتاب خـوانـد؟ مطرح کنیم : اساسی تری را
نیز آنها نقد و خواند به نحوی دیگر باید ادبی را تحقیقی میپردازیم؛کتابهای تخیلی و
حـفظ بـرای کسب و نـیست). مـا نظر مورد که فعًال دارد را مشکالت خود مسائل و
کـتاب هـر در انتخاب کتاب بـرای خـوانـدن و کتاب خواند؟ اطالعات چگونه باید
ثبت این اطالعات برای استفاده بعدی چگونه است؟ و نیاز انتخاب اطالعات مورد
تحقیق مشکالت اساسی کار یکی از امکان داشت٬ پاسخ کامل به این پرسشها گر ا
تجربه دراز پس از احتماًال متأسفانه امکان پاسخ دادن به این سؤاالت مگر حل می شد.
هـم گـر ا حتّی  ندارد. وجود حل کند ما فقط برای خود جایی که مسأله را آن هم تا و
مـفهوم و به آن دارند را برای کسانی که بیشترین نیاز این پاسخها داشته باشد٬ وجود

بود. فایده بخش نخواهد
ولی خواندن کرد٬ منتشر محقق شد" عنوان "چگونه میشود البته میتوان کتابی با
است که خواندن کتاب "چگونه مـیشود محقق مفید برای غیر چنین کتابی همانقدر
است که کتابهای نوع اخیر ضمن شایان ذکر در خانه به دوش. برای فقیر شد" میلیونر
به قلم ثر وتمندان نیست. بر عکس ک ار شیادان بینوا و قـ لمبهمز دان بـ یچار ه است ک ـ ه

ناشران زرنگ استثمارشان میکنند.
صـرفًا حل مشکل نیست و کنم به قصد ذکر اینجا نکتهای که میخواهم در چند
و دارند را مایه این کار طبع و خوانندگانی است که خود برای یاری کردن به آن دسته از

میکنند. استفاده را حداکثر میشود راهنماییهایی که به آنها از
وقتی توّجه کنید: مورد ایندو به جذبمیکنیم؟ دانشوحکمت  چگونه کتاب  از
تدقیق تأمل و البته با میبینیم. تمامی آن را یک نظر در به تابلوی نقاشی نگاه میکنیم٬
اول قـابل نـظر سـایه روشـن کـه در مایه و طرح و جزئیات مربوط به رنگ و بیشتر
تابلوی نقاشی از شناخت اصلی ما تقدیر ولی به هر میشود؛ آشکار تشخیص نیست٬
عکس وقتی به یک سنفونی بر حاصل میشود. واحد٬ یک شهود گویی با یک نظر٬ در
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قطعه به آخرگوش کنیم واگر بایدتا بالفاصله نمی گیریم٬ گوش میدهیم ٬تمامی پیام آن را
بازبینی یک اثرنقاشی بلندی باشدبه خاطرسپردن تمام آن بایک بارشنیدن ممکن نیست.
بـازگشایی نوعی موسیقی  به  گوشکردن و است٬ معنوی "لف" و پیچی  درون نوعی
کـتابی فـهرست گـر ا زیـرا است٬ کتاب خوانی چـیزی بـین ایـن دو معنوی. و"نشر"
دریافت . خواندن کتاب می توان تمامی آن را مندرجات کاملی داشته باشد٬حتّی قبل از

کـتاب در گـوش دادن بـه مـوسیقی و در نگاه کردن به نقاشی٬ در تمام موارد٬ در
انـتقادی خـالق و امری فـعال و خواندن ما گوش دادن و نگاه کردن و گر ا خواندن ٬
بدون صرف انرژی دارد. به تجربه و این همه نیاز و بهره چندانی نخواهیم برد نباشد٬

شد. داشتن تجربه نفعی عایدمان نخواهد انرژی و
خواندن به انرژی طفره در گاه حذف و نخواندن است و خواندن مستلزم هنر هنر
کسانی که آرزوی مـحقق بسیاری از مطالعه بی وقفه بی حاصل. تا دارد بیشتری نیاز
بلکه مهمتر نه اینکه چون کتاب نمیخوانند٬ نمیگیرند٬ چیزی یاد هرگز شدن دارند
مدام دور زده و همچون اسب عصاری که چشم بند کتاب نخوانند: آن نمی توانند از

می چرخد. خود
قبل از آنکه به خواندن یک ک تاب تحقیقی بپر داز یم٬ باید ببینیم ک ه ار ز ش خواندن
ارزانـی اش آماده کنیم نوع مـطالعهای کـه مـیطلبد را خود باید دارد گر ا نه و یا دارد
مـینماید. بـرایـمان بـاز سـاختمان آن را مطالب کتاب و فهرست مندرجات٬ داریم.
به کتابنامه فهرست منابع را شرح می دهد. روش مؤلف را و مقدمه قصد و پیشگفتار
کتاب از نوعی "نمونه برداری" موضوعات کار فهرست الفبایی اعالم و دست می دهد.
مـیتوانـد هشـیار محقق هر تحقیق٬ اولیه  ابزار این  از استفاده  با میبخشد. تسهیل  را
وقتی به به کناری نهد. آن را یا نه و یا بخواند کتاب را بخشی از تمام یا تصمیم بگیرد
شّدت مطالعه سرعت و و قطع کند آماده باشدکه مطالعهاش را باید خواندن میپردازد
راست دارنـد. دوستانم شهرت شیطانی تـندخوانـی بسـیار برخی از تنظیم نماید. را
کتابی جلب توجهم گر ولی ا بخوانم٬ تند بخواهم می توانم بسیار گر است که من هم ا
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ولی تندخوانم٬ میگویندمن بسیار به کندی مطالعه میکنم. ومشکل هم باشد٬ بکند را
هستم. هم خوان کند بسیار داد باید انصاف 

بـا کـند. بـی شـائبه آغـاز مطالعات اتفاقی و با را خود بایدکار محقق جوان حتمًا
ولی همیشه شود٬ مطالعهاش هم بایدگزیدهتر شد٬ وقتی هدفش روشنتر پیشرفت کار
کافی نـیست کـه فـقط آن نشوید. دست از هرگز و مقداری مطالعه اتفاقی بکند باید
اطراف به باید دید؛ بهتر چه کانونیهر در را آن و داشت  خود مقصد و هدف  به چشم

نگریست. دیگر و افقهایدور به گاه و همسرککشید
گر ولی ا موضوعات خاصی است٬ موضوع یا کتاب خواندن برای کسب اطالع در
بایدکتاب را مشکل بتوان به ارزش آن پی برد. موضع خاصش ننهیم ٬ در این اطالع را

کلیتش درک کرد. در
نـقد این نقد٬ آنکه لزومًا جز آن است٬ آن مستلزم نقد استفاده از خواندن کتاب و
جمله به از به کتابی ـ بگویم هرگز دارم صادقانه باید که به یاد آنجا تا نوشتاری نیست.

ولی نـیست٬ آنها این صورت فرصت "نقد" که در کتاب به سرعت رجوع کرد گاه الزم است به چند البته . 1
نمی رود. کتاب به شمار استفاده واقعی از اینگونه مراجعات اتفاقی مراجعه و

در آن نکرده باشم.1 ذهنی از بی آنکه نوعی نقد مراجعه نکردهام٬ ـ اطلسها و فرهنگها
ندانیم چه انتظاری نشناسیم و واقع چگونه ممکن است بدون آنکه محتوای کتابی را
باید یا نباید داشت٬ از آن استفاده ک نیم. محقق باید امکانات و تواناییهای بالقوه آن از 
این نکته ای میشناسد. کم وکیف ابزارش را که نجار همان طور بشناسد٬ کتابهایش را
اندیشیهای دیده ام که چون این دور محققانی را ولی چه بسیار افتاده است٬ پیش پا

استفاده کردهاند. کتاب سوء از نداشتهاند٬ مسلم را
آن نوع خاصی از اینها چاپ نقد٬ یعنی نوشتن و به مفهوم فنی کلمه٬ کتاب" "نقد
کتابی هرگاه بخواهیم استفاده معقول از منضبط است که درباره هر و بررسی روش مند
ذهن افراد اغلب در این داوری نهایی٬ یا نتایج این بررسی٬ انجام دهیم. آن ببریم باید
روی برگه یا بر برخی خالصه این نتایج را نامربوط باقی می ماند؛ به صورتی گسسته و
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این صـورت هـم زحـمت بـه خـود ولی حتّی در می آورند٬ یادداشت خود دفتر در
باشد. فهم قابل  سهولت  به  دیگران برای تا تنظیمکنند نحوی  به  را آنها نمیدهندکه 

به معنای خاص کلمه تا این اصطالحی است برای نقد و ـ همگانی" "نقد هدف از
رسـاندن صرفًا ـ باشد مطالعه درستی است متمایز خصوصی که نقطه اوج هر نقد از
وظیفه بس محققی که چنین میکند تحلیل شخصی به عامه مردم است. نتایج تجزیه و
خـود می توانـند او خواندن نقد با محققان دیگر به انجام میرساند. مهم اجتماعی را
شـخصیت قدر آن میتوانند از مهمتر نه. یا کتاب ارزش مطالعه دارد تصمیم بگیرند
را رأی مـنتقد نیست که لزومًا این سخن بدان معنا بشناسند. را او ارزش کار مؤلف و
نهایًة به چه منتقدی بنویسد آن است که هر مقصود اعتمادکردهاند٬ به او و پذیرفتهاند
مـحدود داوری  این اول  وهله در میکند. کتابکمک  درباره آنها داوری  شکلگیری
بـه داوری مـنتقد نه؟" بخوانم یا بگیرم و "این کتاب را است به حل این مشکل ساده:
بـه صـرف ایـنکه نـقد بـارها من خـود شیوههای مختلف به خواننده یاری میدهد.

خریدهام. آن کتاب را کتاب شده٬ مخالفی از

نکات اصلی نقد خوب
نـظر٬ کتاب مورد نقدی نه تنها داشت این است که هر به یاد نخستین نکته ای که باید
خصوصیات آن به ذکر و هم که کتاب درباره آن است بایدشرح دهد بلکه موضوعی را
زنـدگینامه فـارادی البـته مبین موضوع آن است. البته گاه عنوان کتاب کامًال بپردازد.
فـارادی نـام  بـاشد٬ شـیمیدان  یـا فـیزیکدان  نـقد خواننده  گر ا درباره فارادی است و
آبـراهـام لیـنکلن بـرای کـه نـام جـورج واشـینگتن و بـه مـعرفی دارد نیاز همانقدر
شـاید باشد جانورشناس مجار خواننده ریاضیدان فرانسوی یا گر ولی ا آمریکاییان٬
اطـالعات باید مشهورند٬ افرادی که کمتر مورد در معرفی کوتاه فارادی بی فایده نباشد.
بیشترخوانندگان هم بی شک نیازمندچنین اطالعاتی هستند.خوشبختانه و بیشتری داد٬
جاهایی که در ملیت٬ مرگ٬ و تاریخ تولد عهده این مهم برآمد: چندکلمه میتوان از با
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خوانندهای که اصًالشخصی را از دستاوردهای اصلی. زمینه تحقیقات و کرده٬ آن کار
باشد. داشت به زندگی نامهاش عالقهمند انتظار نباید نشناسد٬

اشیایی اشخاص و کند باشدکه فکر مدار خود آن قدر نباید منتقد به عبارت دیگر٬
هـم مـجالت  عـلمیترین  در حـتّی  برای تمام خوانندگان٬ به خوبی میشناسد که او

هستند. آشنا همانقدر
گری٬ فی المثل تاریخ کیمیا گسترده تر٬ به موضوعی بسیار ظاهرًا کتابها بسیاری از
واقع موضوعی بس ولی در جای هیچ گونه ابهام ندارد٬ این عنوان به ظاهر می پردازند.
الزم است موضوع مورد مؤلف به تمامی آن نپرداخته باشد. گسترده است که چه بسا
در گری و چه نوع کیمیا توصیف شود. خودکتاب آمده دقیقًا مؤلف آنچنانکه در نظر

چه وقت؟ و کجا
پی اثبات در هدف مؤلف چیست؟ و قصد به نکته دوم میرساند. را این مسأله ما
وظیفه این همه یک رشته سؤاالت مختلف پیش میکشدکه منتقد و چه چیزی است؟

پاسخ گوید. به آنها دارد
چیست؟ او اطالعات منابع هدفشکدامند؟ برآوردن برای مؤلف شایستگیهای 
آیا وا ق عًا به منابع اصلی رجوع ک ر ده و یا اساسًا به منابع دست د وم مت کی بـ وده؟ ا گـ ر
گرفتهاند؟ استفاده قرار درست مورد و این منابع کافی بودهاند آیا منابع جدیدی دیده٬
نـوشته است؟ آن را نـه چـرا گـر ا شـده و ژرف بـنا و شالودهای استوار کتابش بر آیا
خوب نوشته شـده گر ا پایه منابع دست دوم تألیف شده٬ کتابی که بر فراموش نکنید

آب درآید. از مفید کتابی خواندنی و چه بسا باشد
نتیجه گیریها روشهایش کدامند؟ روش یا منابعش چگونه استفاده کرده؟ مؤلف از
در (مـثًال گـاهی  دارد؟ درسـتی کـتابشسـاختمان آیـا است؟ داده سـامان چگونه را
ولی اتـخاذ هم باشد٬ باید بسط موضوع به ترتیب تاریخی است و و سیر زندگینامه)
الزم است نه توالی یک رشته٬ چنین روشی اغلب برای بسط موضوع کافی نیست و
ایـن صـورت بـاید در بررسی شود. هم تنیده شدهاند رشته مختلف که در بلکه چند
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دیدگاههای و موضوع  فرعی  و اصلی  تقسیمات دید و تحلیلکرد و تجزیه  را کتاب
نه. یا مختلف به درستی انجام گرفته اند

انجام آن تـوفیق یـافته در چه حد مؤلف تا اینک به هدف کلی کتاب میپردازیم.
شناخت ما این کتاب به دانش و آیا به دست داده؟ آرای جدید حقایق تازه و آیا است؟
اینکتاب است؟جایگاه چهچیزیافزوده چنیناستدقیقًا گر ا و چیزیافزوده  واقعًا
نسبت به کتابهای مشابهاش دامنه آیا میان متون مربوط به این موضوع کدام است؟ در

نه؟ یا میگیرد بر در آنها از بهتر این دامنه را آیا و نه؟ یا گستردهتری دارد
البته سؤاالت فرعیتری هم هست. اینگونه سؤاالت بایدپاسخ دهد. به اکثر منتقد
نثرش هم خوب باید باشد٬ ساختمانش استوار و کافی نیست که کتابی منابعش مستند

قـرن هـفدهم] البـته این گفته بوآلو[ادیب فـرانسـوی در بیان روشنی هم دارد". "آنکه خوب میاندیشد . 1
افـراد کـه ظـاهرًا مـا روزگار اهل علم در مشاهیر ما. معاصران تا است صادق او معاصران مورد در بیشتر
اندیشههای بسا چه  و ندارند را شناخت ژرف الزم  مادری خود زبان  از اغلب  کردهای هم هستند تحصیل 

میبیند. لطمه بیان ابهام از استوارشان افکار و زبان  ناتوانی  از آنها روشن

نیست.1 عذری هیچگونه  جای  است٬ فکری  فقر اغلبنشانه  بدنویسیکه  برای  باشد.
قطع که از نکند) یا آن استفاده کند از است (حقی که بسته به موقع میتواند حق منتقد

شود٬ کر ذ نقد در این نکته ای است که باید و عناوین گمراه کننده دارند استکه برخی کتابها آور شگفت  . 2
یکسره محتوای آن نمیخواند چون عنوانش با کتاب را نباید ولی منتقد میآید٬ نقص بزرگی به شمار زیرا
آنگاه محتوای واقعی بگیریم و به عنوان ایراد باید کتاب . خود نه لزومًا عنوان اشتباه است و محکوم کند؛

دهیم. بررسی قرار مورد بی آنکه نقص برچسب آن باعث پیشداوری شود٬ کتاب را

کتاب سخن بگوید. تصاویر چاپ و و وکاغذ عنوان 2 وسبک و
مـحتوای الزم بـاشد ولی چـه بسـا کیفیت صوری آنهاست٬ تصاویر مقصودم از
تصویرشناسی سخت نظر برخی محققان از گیرد. بررسی کامل قرار هم مورد تصاویر
در مانده اند. ب رخی دی گ ر ب ر ع کس نهایت ک وشش خود را در انت خاب تصا وی ر اصـ یل
این هنری است و میبرند به کار معنی آنها و منشأ تبیین اصل و توضیح و مربوط و و

گفته شود. نقد آن در قدر که باید
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عنوان کـامل یعنی: شده٬ معرفی کامل کتابشناختی کتاب نقد با باید نقدی را هر
محّل و نام ناشر٬ نامتعارف است)٬ گر قطع کتاب (ا عناوین فرعی آن٬ عنوان یا کتاب و
این همه به خوانـنده یـا شود. نیزشایسته است ذکر تیراژ قیمت و کرد. آغاز تاریخ نشر٬

به دست آوردن کتاب آرزومند خواننده چه بسا کرد. کر ذ که ممکن است باید آنجا تا قیمت کتاب را مثًال . 1
بخرد. آن را البته نمیتواند باشد٬ بیشتر وسع او حد قیمت آن از گر ولی ا باشد٬

می دهد.1 قرار او اختیار بالقوه کمک می کندوتمام اطالعاتی راکه می خواهددر خریدار
نمینویسند و بنویسند کتابی نقد بر مجله محققانی که قبول میکنند سردبیر نظر از
کننده است. منزجر این عملی بسیار و میآورند خسارت جبران ناپذیری به بار واقعًا
در ولی این فشار چاپ کند٬ نقدشان را می آورند فشار منتقدان بی مایه هم به سردبیر
کم و از مردمی که میخواهند نیز و میآید کتاب وارد ناشر مؤلف و مقابل زیانی که بر
بـه انـدکی تـبلیغ نـیز بی شک حتّی بهترین کتابها هیچ است. گاه شوند٬ کیف کتاب آ
وجـودش از خواندن کتاب نخست باید طبیعی است که برای خریدن و و نیازمندند
مجلهای نقدکتابش در از و بزند به نویسندهای ضرر محققی بخواهد گر ا شد. خبردار
راحت ترین راه برای رسیدن به این هدف شیطانی این است که خاص جلوگیری کند٬
این کتاب به چون نقد قولش بزندوطفره برود. آنگاه زیر و بنویسد آن نقد بر قبول کند
البته گذارد. به دیگری وا آن را نقد مجله نمیتواند سردبیر طبعًا محول شده٬ عهده او
چنین عملی کمتر با قصد و غرض انجام میگیرد٬ ولی صرف دفع الوقت ک ردن چه از

حال نتیجهاش یکی است. به هر بی حالی٬ تنبلی و چه از و نیت برخیزد سوء
چـندکـه هـر هیچ احترامی برای این دفع الوقت کنندگان قائل نیستم٬ من شخصًا
پس از شـاید احوال ناخواسته باشد. اوضاع و ناشی از چه بسا آنها قبول دارم تقصیر
وظایف وکارهای تازهای بر دادند٬ ک به مجلهای قول نوشتن نقدی را نیت پا اینکه با
علتش بی مایگی وضعف اراده است تأخیر ولی معموًالطفره و دوششان افتاده باشد.
یک کتاب داریم٬ نادرستی از چون تصور گاهی نیز اینگونه کمبودهای ذهنی است. و
مطالعه آن میبینیم کتابی گرفتن کتاب و ولی پس از میپذیریم٬ آن را نوشتن نقدی بر
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چـنین البته در مینهیم. به کنار آن را بی عالقه میشویم و ذهن داشتیم٬ نیست که در
پس بدهیم٬ ناشر) (یا به سردبیر چه زودتر هر مواردی اخالق حکم میکندکه کتاب را
منتقد و این حق خریدار پس میدادیم. خریده بودیم٬ خود کتاب را گر که ا همانطور
پس ندهددست کم کتاب را گر ا خریدار پس بدهد. که دوست ندارد است که کتابی را
به نقدنویسی تظاهر نیست با که مال او ولی منتقدکتابی را زده است٬ فقط به خودضرر

نگاه داشته است که البته عمل درستی نیست. خود نزد
اتفاق بارها این وضع آشنایم. مجلهام به خوبی با هم سردبیر و من چون هم منتقد
گرفتن کتاب دیده ام پس از ناشری خواسته ام و مجله از در برای نقد افتاده که کتابی را
بـرای نـقدنویسی بـه فـرد آن را چنین مواردی یا در میکردهام نیست. کتابی که فکر
نـقد شـایسته  اصـًالکـتاب را یـا و بـوده) به آن عالقهمند دیگری دادهام (که احتماًال

قضیه فیصله یافته است. پرداختهام و به ناشر قیمت کتاب را ندانستهام و
مـاندگی کردن اغلب به علت بی حـالی و فردا و امروز به گمان من طفره رفتن و
ولی نیروی کافی دارند٬ حتّی تکمیل کارها برای ادامه و افراد بسیاری از ابتدایی است.
ایـن نـوع مـاندگی نـویسندهای بـا مـحقق و هـر شروع کردن برایشان مشکل است.
آشناست. آغاز ک ر دن یک ک تاب جدید و حتّی یک مقاله چقدر مشکل است! بر این منع
امری اتفاقی تلقی کرد٬ می توان نقدنویسی را گون می توان فائق شد: اولیه به طرق گونا
وهله در آن را و مینویسد٬ دوست نزدیکش چیز یا و چنانکه گویی انسان برای خود
می توان یا ننهاد؛ دوش خود تکلیف شاق بر آغاز از این کار با اول زیادجدی نگرفت و
کـافی انـجام آنگاه که تحقیقات به حـد کرد. ساده ترین تحقیقات اولیه آغاز با را کار
کسـی هـر است. شـده  جمع خود به  خود نگارش  شروع برای الزم انرژی  پذیرفت٬
آنکه آن قدر مگر دارد٬ بی حالی روحی اش ترفندهای خاص خود برای فایق آمدن بر
دفع الوقت بدترین طفرهروندگان و نباشد. بیاراده باشدکه هیچ ترفندی کارگر تنبل و

گذاریم. به حال خودشان وا است آنان را بهتر و هستند کنندگان بیمار
است که بالفاصله پس ازخواندن کتاب به نقدآن بپردازیم٬هرچه زودتر خیلی سهلتر
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فیضان می کنندآنچه میخواهید اندیشه ها و افکار تا بپزیدو داغ است نان را تنور تا بهتر.
علت طفره رفتنهای مزمن همین است. مشکلترمیشود. تأخیرکنیدکار قدر بنویسید.هر
وام روحی هم مثل تکان دادنش دشوارتر. و میشود سنگینتر جا بپاید٬ بیشتر قدر هر

بی جاتر. است و پرداختش مشکلتر شود٬ چه کهنهتر هر است؛ وامهای دیگر
اوایل شب میخوانم و در بنویسم طبق عادت آن را کتابی نقد وقتی میخواهم بر
خالل در نقد خود روی برگه مینویسم. نظرم را صفحات مورد صرفًا یا و یادداشتها
نقدم را مطالعه کنم و آمادهام یادداشتهایم را صبح فردا و ذهنم شکل میگیرد شب در
راستیناراحت به  عقببیفتد٬ روز یکیدو نوشتن  وکار مانعیپیشبیاید گر ا بنویسم.
و تازگی از بخشی حتّی و میشود تعویق آن کارم مشکلتر که میدانم با چرا میشوم٬
به پژوهشهای تازهای برای نوشتن نقد البته چه بسا دست میدهد. از برازندگیاش را
ولی مصلحت ایجاب میکندکه حتی باشد٬ افتدکه مدت انجام آن پیش بینیناپذیر نیاز
را هم نتایج این پژوهشها واقعًا بنویسم و را خود نقد پایان گرفتن این پژوهشها قبل از
بـاعث نـدرت بـه زیـرا کـرد٬ نـقد داخـل بـعدًا و نـوشت  گراف  پارا چند در میتوان 
نـادر٬ این صـورت افـراطـی و حتّی در میشود. نتیجه گیریها تغییر و بازنویسی نقد
مق ر ون به ص ر فه است ک ه به باز نویسی نقد بپ ر داز یم تا این که ک ار نقدنویسی ا ولیه را به

عهده تعویق افکنیم.
یک پژوهنده سـرشناس ایـتالیایی نامهای از تأسیس مجله ایزیس٬ اندکی پس از
من هم به بنویسد. نقد آنها بر برایش کتاب بفرستم تا دریافت داشتم که تقاضاکرده بود
این کتابها یکی از ولی حتّی بر برایش فرستادم٬ نامه نوشتم وکتاب گرفتم و ناشر چند
قـولی داده بـودم کـه در کرده بـودم٬ ناشران من ادعای بی جا نظر از ننوشت. هم نقد
با ولی مسؤولیت این کار هم نبودم٬ حقه باز من نبود٬ البته تقصیر ماندم. انجامش فرو
کرده است که چه زیانی به ذهنش خطور به راستی این محقق سرشناس هرگز من بود.
با شهرتی کسب نکرده بود٬ و اعتبار مجله تازه کاری مثل ایزیس که هنوز به من زده؟

میشد. بیآبرو این ترفندها
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شدم خانه وکتابخانه من ناچار و جنگ اول به بلژیک حمله کردند در وقتی آلمانها
هـنوز و برایم فـرستاده بـودند چندکتاب که ناشران برای نقد از ترک کنم٬ وطنم را و
به همراه بـردم. خود با یادداشت برداشتم و نیافته بودم٬ را آنها فرصت نقدنویسی بر
تمام نقد (شماره 5) شماره جدید در گرفته شد٬ سر ایزیس از که انتشار پنج سال بعد

کرده بودم. ادا من دینم را و آمده بود این کتابها
از پیشرفت دانش عـالقه مندند. به ثروت اندوزی بیش از امروزه ناشران معموًال
کتابهای اصیل و کنون که امکان نشر یکی هم این است که ا تجاهل عارفهای حرفه نشر
دستگاههای میشود٬ مشکلتر روز هر تحقیق شرافتمندانه٬ این ثمره یک عمر بدیع٬
بـاب کـه عـجوالنه در کـتابهایی بـپردازنـد کـه بـه تـولید پی آنند انتشاراتی مدام در
کتابهایی که گویی برای سفارش تألیف یافته٬ تکراری نوشته شده٬ و موضوعات آشنا
ذی صـالح البـته افـراد را ایـن کـتابها برخـی از نفع مادی. به منظور کتابهای "شیک"
این صورت هم به احتمال زیادسطحی ولی حتّی در وکتابهای خوبی است٬ نوشتهاند
شش دانشـمندی مشـهور٬ آثار فیالمثل زندگی و وقتی راجع به موضوعی٬ هستند.
مبتنی بر گر ا یک کوشش ادبی است و کتاب هفتم طبق موازین نشر کتاب نوشته شد٬
ک تابهای قبلی باشد دی گ ر چه ار ز شی دار د؟ این ک تاب م عمو ًال بدت ر از ک تابهای قبلی و به

بود. خواهد آنها از ندرت بهتر
سرانجام به حلیه طبع آراسـته چنانکه ذکرش گذشت٬ بدیع٬ کتابهای اصیل و گر ا
عکس٬ بر گیرند. بررسی قرار و نقد به راستی شایسته آن است که به دقت مورد شدند٬
مـجالت کـه در هیچ لزومی نـدارد کتابهایی که علت وجودیشان نفع تجاری است٬
عـالمانه ناشران این گونه کتب مـیلی بـه نـقد ارزیابی شوند. تحقیقی مفصًال علمی و

ترجیح میدهند. را همان معرفی سطحی روزنامهها و ندارند
مـیپردازیـم. اجـتناب کـرد آنـها است از نمونه نقدنویسی که بهتر اینک به چند
بـه تا به خودش میپردازد که بیشتر بگیرید نظر در را خودخواه" "منتقد نخست نقِد
مطرح کردن شـایستگی های معرفی کتاب نیست ٬ او قصد نویسنده آن . کتاب نقدشده و
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به سؤاالت تقدیر ولی به هر آموزنده باشد٬ خواندنی و چه بسا او نقد خودش است.
خـوانـدن چـنین پس از پاسخی نـمیدهد. آن رفت) ذکر خواننده (سؤاالتی که قبًال

نه کتاب درباره چیست. نویسنده کتاب چه گفته و نه می داند انسان هنوز نقدی٬
بی مایگی اش را نادانی و بگیریدکه میکوشد نظر در را "آقای مجهول الهویه" نقد
کـه کند ایجاد خواننده در را احساس  این میکوشد پنهانکند. ظاهری عمقی پس  در
است. آن عـاجز ذکـر فـصیح از ژرف کـه بـیان روشـن و آن قدر دانشی ژرف دارد٬
البته کسی هـم از و تلمیح سخن میگوید به اشاره و غامض است٬ جمالتش مبهم و

شده چیزی دستگیرش نمیشود. کتاب نقد
میترسند که هیچ کمکی به خواننده نمیکنند. "بی طرف" آنقدر منتقدانی هستند
یک جـمله هـم در دفاع کنند. آنها از شوند ناچار مبادا نظری شوند٬ به رأی و متعهد
که برای نقد آن فرانسویی می اندازند به یاد این منتقدان مرا هم "نه". می گویند "آری"
کـتاب را گر ا بی طرف باشم٬ میگفت "میخواهم کامًال و نمیخواند نوشتن کتاب را
حـالت بـی این دو در طبعًا و بدم بیاید یا شوم و بخوانم ممکن است به آن عالقهمند
بی نه اینکه بخواهند میروند٬ منتقدان همین راه را بسیاری از ممکن است" طرفی غیر
طر ف بمانند٬ بلکه صر فًا به این علت ک ه ر ونویس ک ر دن پیشگفتار و یادداشت پشت

مـقاله مشـخصات کـتاب یـا کر ذ پس از مجله ایزیس چاپ می شود٬ کتابشناسیهای انتقادی که در در . 1
کـتاب بـه شـمار نـقد این کار کتاب می آید. حتّی یادداشت روی جلد متن و مقدمه٬ چکیدهای از معموًال

نمیشود. آن مستفاد کتاب از نقد و او کلمات خود نویسنده کتاب است با بیان نظر صرفًا نمیآید٬

رونـویس فهرست مندرجات کـتاب را کتاب کاری بس ساده است. 1 برخی نیز جلد
و ولی برای معرفی مندرجات کتاب راههای بـهتر که البته کاری سهل است٬ میکنند

است. که شرافتمندانهتر دارد کوتاهتری وجود
نمی گویند"کتاب می برند. بعضی منتقدان[اهلمبالغهاندو] فقط صفت عالی به کار
عکس بـر یـا و شـده" نـوشته  تاکنون  استکه  کتابی  "بدترین میگویند است"٬ بدی 
تـمام کـتابهای عـالم را مگـر مـی دانـید؟ کـجا از پـرسید بـاید "بهترین کتاب است".
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بـرادرزادهاش پـلینِی کـوچک (نـامهها٬ را این گفته او میالدی. متوفی 79 ادیب رومی٬ ٬pliny the Elder .1
است. کرده  نقل  (5 شماره کتابسوم٬

بدنیست که نتوان قبل گفته است که هیچ کتابی آن قدر مدتها پلینی بزرگ 1 خواندهاید؟
از شـود. مـتذکر است که همین خوبی را وظیفه منتقد آن بیرون کشید. خوبی از چیز
کـتاب ضـمنًا شرط باشد٬ و بی قید هیچ کتابی نیست که شایسته تمجید سوی دیگر
نـویسندگان کـتابهای خـوب مـیماند. جـا مـخالف پـابر انـتقاد مقابل هر خوب در
اصالح کنند. وکتاب را رفع آن بکوشند در تا غلطهایشان نشان داده شود می خواهند
آنچنان می ورزند٬ غلو این کار در و اغالط میکنند منتقدان فضل فروش فقط ذکر
که خوانندگان بی اطمینان پـیدا افتاده) (اغلب غلطهای پیش پا تکیه میکنند غلطها بر
که بوی فضل فـروشی البته خوانندگانی هشیارتر غلط است. که کتاب سراپا میکنند
مـیکوشند و نـمیکنند اعـتماد به قضاوت منتقد گمراه نمیشوند. اینقدر میشنوند٬

ببینند. و به دست بیاورند کتاب را خود
به جای آنکه کتاب و به دست میگیرند حجمی را برخی منتقدان تنگ نظرکتاب پر
اسم یا فهرست اعالم دنبال اسم خود در میکنند. عکس رفتار بر کلیتش بنگرند٬ در را
افتاده نمونه پیش پا مبنای چند بر و جزئی میگردند موضوعات پرت و دوستانشان یا
مـیدان دیـدشان آن اغلب هم حکم محکومیت می دهند). (و به قضاوت می پردازند
قدر تنگ است ک ه قصد و هدف مؤلف را اصـ ًال نـ میبینند٬ حـ تّی بـ ه ف کـ ر دیـ دن آن
کـتاب را بـخشهایی جـزئی از تـنها آنـهاست؛ آنچه مطرح است هدف خود نیستند٬

بـرخـی کـه از (1889 تـا 1815 ٬Edouard Scherer) شـره فرانسوی ادوار این گفته منتقد با مقایسه کنید . 2
شـره مـیگوید: بـرتری دارد. (1869 تا معاصرش سنت بوو(1804 بزرگتر و مشهورتر منتقد جهات بر

کتاب نیست ببینیم". آنچه در کتاب است نبینیم و این نیست که آنچه در از شایعتر "هیچ چیز

دیدهاند.2 تمام کتاب را انگار میکنند این همه وانمود با و میبینند
شرح تـمامی پس از حق آن است که منتقد پیچیده باشد٬ کتابی مفّصل و گر البته ا
این در استمحدودکند. نقد شایسته همه بیشاز بخشیکه به را خود بررسی  کتاب٬



کتاب ونقد کتاب نقد  60

البته کتاب پرداخته و به بررسی بخشی از که تنها شود متذکر این نکته را صورت باید
کند. بیان  نیز کلکتاب  با را بخش  این  تناسب  و رابطه  باید

بـه نـباید را ننوشتن او البته نقد سخن گفتم. قبًال "طفره رونده دفع الوقت کن" از
به بیشتر واقع در دارد٬ دیگری جنبه خیانتاو دانست. کتاب از او فهمی بد حساب
او دفـاع از گـاهی در میدهد. لو را قولی اش او بد به نویسنده. تا خیانت میکند خود
مـثل افـرادی فراموش نمیکند. چیزی را هرگز ولی او است٬ "فراموشکار" میگویند
"فـرامـوشکار"انـد! مـی گویند پس نـمیدهند. آن را و است که کتابی قرض مـیکنند
کـه خـیال پس میکنند "فراموش" فقط کتابهایی را که آنها روانشناسان ثابت کرده اند

نگه میدارند. نگه دارندکتاب را به جای آنکه قولشان را ندارند. دادنش را
شهرتی نـیافتهانـد) نقدنویسان به ویژه نقدنویسان جوان (که هنوز نقدکتاب٬ در
کار قابل تحمل" یک کتاب "معمولی و بر که نوشتن نقد این نکته غافل نباشند از باید

سـاده بسیار ولی نوشتن کتاب بد کم کاری نیست٬ تحملش کرد که بشود نوشتن کتاب "معمولی" اصوًال . 1
فن نگارش مستلزم گامهایی نهایت صعوبت تألیف شده باشند). در باید برخی کتابهای بد چند است(هر
(5 فـصل کـتاب ؛ انشای مقاله و (4 گراف ؛ انشای پارا (3 جمله سازی ؛ (2 شناخت کلمات ؛ (1 است : چند
بـی آنکـه بـه استراتژیک میدانـند٬ ترفند چند برخی ابلهان یک دفعه به پله پنجم میپرند؛ تألیف کتاب.
محتوای کـتاب بـرایشـان مایه و و دارند تبحر آن هم کتابهای بسیار٬ نوشتن کتاب٬ در کنند. کتیک فکر تا

ناشران هم دوستشان دارند. است و "سودآور" کتابهایشان معموًال مطرح نیست.

در مـیکند پـیف" "پـیف  و میشمرد ناچیز را کتابی  که  عمل شخصی  آسانی نیست.1
کننده است. عملی منزجر مرده حالج است٬ چند نشان نداده است خود حالی که هنوز
ندارند. مردم توان آن را نوشتن کتاب مستلزم تداوم کوششی بس عظیم است که اکثر

هر ک تابی که با صداقت نوشته شده٬ علی رغم نواقصش٬ شایسته حرمت است.
واقع امور و آرا یعنی سوق دادن مجموعه عظیمی از نوشتن کتاب٬ البته ناتوانی در
نبوغ هـمبسته حتّی با یا و نوع دیگر فضایل بزرگی از با چه بسا نظمی چشمگیر٬ در
ولی البـته در داویـنچی مـیبینیم. لئوناردو در بهترین نمونه این همبستگی را باشد.
فقدان فهم معلول بی ارادگی و صرفًا و این ناتوانی ربطی به نبوغ ندارد٬ اغلب موارد
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خوش نوشتن یک کتاب موزون و احساسات و و فرق میان فوران افکار ودرک است.

پس دست کـم فـعًال گـفته است٬ آن را کجا در ولی نمیدانم کی و نسبت میدهند٬ به فروید این تشبیه را . 1
به عهده میگیرم. خود مسؤولیت آن را

زناشویی مسؤوالنه تشبیه کرد.1 بازیهای اتفاقی و میتوان به فرق میان نظر ترکیب را
نـمیروند. ولی پـیشتر آرای مـختلف نـظربازی کـنند٬ بـا مردم حاضرند بسیاری از
که یک کـتاب جمع نمیکنند خود استقامت در و نیرو شگفت آنکه افرادی که آنقدر

اغلب تندترین منتقدان کتابهای دیگرانند. کامل بنویسند٬
نیمه عامه پسندکه فی المثل درباره زندگی مشاهیر یا میان کتابهای عامه پسند نباید
اشتباه نوشته شده وکتابهای درسی ابتدایی که استادی برای راهنمایی مبتدیان نگاشته٬
یافتن مـنتقدان چند هر شوند٬ دقت تمام نقد شایسته است با کتابهای نوع اخیر کرد.
مـحققان فوق العـاده مشکـل است. باشند معقول که مایل به انجام این کار شایسته و
نمیپردازند٬ چنینکتابهایی نقد به مغرورندکه  و مآب  فاضل  آنقدر اغلب  کارآزموده 
و نسبت به جزئیات مالیم بـاشد و مبادی سختگیر نسبت به اصول و نقدی که باید
جوانی کتابهای ابتدایی مرد بهترین داور شاید داشته باشد. همواره لحنی محبتآمیز
کرامت بدان شرط که فروتنی و نرفته است. ابتدائیات چندان دورتر از که هنوز باشد

هم فراموش نکند. نفس را
نقدی داردکه به طول  برخی از خوانندگان گمان میک نند اهمیّت کتاب بستگی 
ندارد. وجود هیچ رابطهای میان این دو آن کتاب شده است که البته اشتباه است . از
تمجید به اجمال توصیف و کافی است فقط آن را وقتی کتابی خیلی خوب باشد٬
گرکسی ا به بسط مقال دارند. کتابهای معیوب به علت عیبشان نیاز عکس٬ بر کنیم.
بـه نـقد این کتاب ناقص بـیشتر بنابر ثابت کند. آن را باید است ٬ کتابی بد بگوید
آن قـدر دارنـد البـته کـتابهایی هـم وجـود کتاب کم نقص تر٬ تا دارد مفّصل نیاز
در را کـافی است نـام آنـها و شـدن نـیستند بی ارزش که شایسته نـقد معیوب و

بیاوریم. کتابشناسیها
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بـهتر قـدر گفت کتاب هـر دیگری به این مسأله نگریست و ولی می توان به نحو
یـعنی کـتابهای "مـعیار"٬ غـلط در نـوشته شـود. شـدیدتر و تندتر آن باید نقد باشد٬
کتابهای معمولی آمده بسیار غلطی که در از مراجعه میشود٬ کتابهایی که اغلب به آنها
شود ذکر حتمًا بهترین کتابها پس الزم است که اشتباهات مندرج در است. ک تر خطرنا
ضـمنًا و بـه نسـبت اهـمیّت کـمتری دارنـد اشـتباهات کـتابهای بـد اصالح گردد. و
نـیست. کـاغذ و وقت  اتـالف  جـز برشمردنشان  استکه  زیاد قدر آن  هم  تعدادشان 
بناست کتابی گر ا به دست فراموشی بسپاریم. ردکنیم و آن است که کل کتاب را سادهتر

که مآخذش چنین کتابهای نادرستی نباشد. چه بهتر همان زمینه نوشته شود در
نکتهیاب آن جنبه آموزنده و ولی از انتقادی دارد٬ خوب البته جنبه توصیفی و نقد
واقع نکته تازه (مربوط به امور شامل چند برجستهای باید نقد هر غافل ماند. هم نباید
عهده محققان فقط از ولی این کار بررسی باشد٬ درباره موضوع مورد عقاید) و آرا یا
را آنها است  بهتر باشند٬ داشته اساسی  نکتههای تازه اهمیّت  گر البته ا میآید. مجرب بر
تـا نـمود) به آنها اشارهای گذرا تنها نقد در (و گانه مطرح کرد ضمن مقالهای جدا در
اهمیتشان به یا و نگردد این صورت چه بساکسی متوجه آنها غیر در جلب توّجه کند.

راسـل است (مـجله و کتاب اصول ریـاضیات وایـتهد H.Scheffere بر هنری شفر نقد آن  نمونه کالسیک  . 1
.(231 تا ص 226 شماره ٬8 سال ٬1926 ایزیس٬

درستی شناخته نشود. 1
احـتمال خـوانـدن نـقدهای کـوتاه بـیش از زیـرا مفّصل ننویسیم٬ است نقد بهتر
باشد. باید چقدر طول متعارف یک نقد منتقدان اغلب میپرسند است. نقدهای بلند
بـا من عقیده  به  ولی دارد٬ موردش  به  بستگی و است  دشوار سؤال  این  به  دادن پاسخ
توصیف کافی از ارزیابی و و کرد ادا کتابی را می توان حق هر حتّی کمتر یا کلمه و هزار

آن به دست داد.
بـدون امـضا را انگلیسی نـقدها مجالت معتبر در طبق یک سنّت قدیمی معموًال
ارزش یک اوًال زیـرا مجله ایزیس قابل قبول نیست٬ چنین روشی در چاپ میکنند.
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سـوی از تقبیح شدن  تقبیح میکند. یا تمجید چه کسی  دارد بستگی  ندارند٬ مطلق  ارزش  تقبیح  و تمجید . 1
یک خردمند. شنیدن از تمجید یک ابله مساوی است با

ثانیًا و به شایستگیهای مؤلفش بستگی دارد1 بعضًا مقالهای) ارزش هر (همانند نقد
مجله نسبت میدهندکه نسبت نامعقولی ویراستار یا به سردبیر نشده را مقاالت امضا
مـجله من به عـنوان سـردبیر به دوش نویسندهاش نهاد. باید را مسؤولیت نقد است.
آن نـاراحت از و مـخالف بـودهام. آنـها چاپ کردهام که با ایزیس نقدهای موافقی را
تـحسین را آن کـتابها کـردهام کـه شـخصًا مـنتشر کتابهایی را مخالف بر نقد کننده تر
گاه آ منتقد بگوید. بدون هیچ مانعی نظرش را منتقد الزم بود مورد دو هر در میکردم.

ولی البته به امضای خودش. بنویسد٬ باید چه می خواهد هر
هـم قـدر هر که مصنفان. معرض اشتباهاند در همان قدر شک نیست منتقدان نیز
قـضاوت ـ واقـعیت یـا اشـتباه در مرتکب اشتباه ـ گزیر نا احتیاط پیشه کنند٬ حزم و
اصوًال یا و به تعویق می اندازند را طفره روندگان که نوشتن نقد چه بسا شد. خواهند
اشتباهنویسی باشد. علت این کارشان نوعی ترس بیمارگونه از شاید نمینویسند٬ نقد
بپذیرند. را بیاموزندکه نقص خود آدمیان باید اشتباه است. چنین ترسی بیگمان خود
ببریم یاد از هم نباید اشتباه بپرهیزیم ولی این نکته را حدممکن بکوشیم از تا البته باید
هـیچ کس از ایجاب میکند. را محدودیتهای تکالیف ما که محدودیتهای طبیعت ما

نباید انتظار داشت بیش از آنچه که واقعًا میتواند انجام دهد.
مشوق من است. هم بیفزایم که امکان اشتباه به جای آنکه مانع من باشد این نکته را
خـود در مـیدانـم جـرأت انـتقاد را تـمامی حـقیقت٬ اطمینان داشـتم حـقیقت٬ گر ا
بـه و صادقانه  اینکه  از پس  من  بود. برگشت  بی نهایی  حکم من  حکم زیرا نمیدیدم٬
کـه مـیدانـم چرا هیچ ابایی ندارم٬ بیان صریح عقیده خود از خواندم٬ دقت کتابی را
من نهایت کوششم را ناپخته است. بهترین مراتب ناقص و حکمی در چنین عقیده و
و این خطر فروتنانه از و عمیقًا همواره نیز اشتباه باشم و در این همه چه بسا با کردهام٬

گاهم. آ خود نظر و نهایی نبودن نقد از نیز
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آن خـدمت ناشر به نویسنده و یک کتاب مینویسد٬ درستی بر وقتی محققی نقد
که این خـدمت زیرا باشند٬ او همه سپاسگزار بیش از باید این دو بزرگی کرده است٬
نقد کتاب یکنسخه همان  جز معموًال نیز علمی مجلههای و است  عشق  کار عمومًا

اثـر کـتاب ایسـخولوس  بـرای نـقدی کـه بـر مفیلد یک قرن پیش بلو حدود نبوده٬ البته همیشه این طور . 1
کتاب برای نقد آن زمان پول هنگفتی بود] گرفت و پوند[ که در نوشت 20 را ادینبو مجله  در باتلر ساموئل 
طالیی مـنتقدان دانشـمند به راستی آن دوره عصر حق الزحمه دریافت کرد. پوند 100 نیز گنجینه بارکر

من شک دارم. هم بود؟ طالیی نقد ولی عصر بود٬

مشکل بتوان حق این اهداییه را نمیدهند.1 پاداشی دیگر میکنند اهدا شده که به منتقد
هدیهای دوستانه بـرای است آن را بهتر کم است٬ مبلغ آن بسیار زیرا الزحمه خواند٬

خدمتی دوستانه نامید.
به حق به نقدکتابهایی که او نقدی بنویسد. عمرش چند محققی شایسته است در هر
البـته هـیچ مسؤولیت کـلی اوست. کند٬جزئی از منتشر بنویسدو علت تحقیقاتش باید
پایین مـی آورد٬ خودش را قدر و این کارسطح نقدها با بنویسد٬ بسیار نقد محققی نباید

.(1367 شهریور ـ مرداد شماره ٬5 دانش (سال ٬8 نشر  

امکان ناب وشایسته باشند.  نقدهایی که درحد نقدی بنویسد٬ ولی بایدحتمًاچند



آن بهرهگیری از و پذیرفتن انتقاد
موری مارک لند

ترجمه علی محمدحقشناس

قرار انتقاد ناخواه مورد خواه و بررسی میشود٬ اثرش خوانده و و که مینویسد٬ هر
همواره پس خواننده منتقد نمی گوید؛ را هیچ نویسندهای سخن آخر گرفت. خواهد
درباره اثری است که خوانده میشود٬ چه سخنان منتقد گفت گر سخن خواهد او از
بسیار ی از نویسندگان آن س خنان را مـ توجه خـ ودشان مـ ی ان گـ ار ند؛ و هـ ر گاه چـ نان
توهین را آنها و آزرده میشوند میروند٬ در جا از بهتشان میزند٬ سخنانی منفی باشد٬
انتقاد راه بهره گیری از سر این دست مانعی سهمگین بر تلقی از طرز هر تلقی میکنند.
بـه بگـزد٬ دنـدان به لب که بسا انتقادی  هر با برخورد نخستین در اثر صاحب است.
ایـن بـرخـورد پس از این همه٬ با به داروی اعصاب پناه ببرد. یا زمین بپرد آسمان و
همینکه گرفت. بهره  آن از میباید انتقادیکه و اوست  اثر میماند باز آنچه نخستین٬
صاحب اثر عقل سلیم میتواند جای بماند٬ گیرم که رنجشی هم بر نشیند٬ خشم فرو
اصالح آن برسد. و خود به ارزشیابی دوباره اثر آن انتقاد رهگذر از تا رهنمون شود را
خـواه بـا خود٬ منتقدان اثر بلکه با نویسنده خوب حتّی بدین هم بسنده نمیکند؛ اما
و بـاب سـخن مـیگشاید عالم خـیال٬ خواه در مکاتبه و گفتگوی حضوری خواه با
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نـظرهای مـنتقدان بـرخـی از یـاریهای بـیدریغ آنـان بـهره بـردارد. از تـا میکوشد
نهید. فرو باقی را و برگیرید را سودبخشها است. برخی دیگر از سودبخشتر

پیشنهادهایی است به محققی که تـازه قـلم بـه دست گـرفته٬ میآید زیر آنچه در
آنـها مـتناسب بـا شـیوههای بـرخـورد پیشنهادهایی درباره انواع انـتقادهای پـذیرفتنی ٬
از نمی آید. زیر بازنوشت در اثری را اینکه چگونه باید اما نقد. وچگونگی بهرهجویی از
(دردنـاک دست ردّی هم که ناشران به سینه نویسندگان میزنندسخن نخواهـیم گـفت.
نخواهیم یاد میشود انتقادهایی هم که پس ازچاپ اثر از ولی تحملش بایدکرد). است٬
مرحله چاپ بسنده میشود. انتقادپیش از بهرهجویی از قبول و دریافت ٬ به امر تنها کرد.
(Fort Bragg)فورت برگ رستورانی در توّجه کنیم :در نخست به مثالی ازجایی دیگر
بدک نبود.صورتحسابراکه می پرداختم ٬صاحبرستوران که ای ٬ غذاییخورده بودمکه٬
بود؟گفتم "ای ٬خوب بود.من که پسندیدمش ". پرسیدغذاچطور خودآشپزآنجاهم بود٬

دیدیش؟" چطور "دستپخت خودم وکشف خودم است. ورزیدکه: اصرار
ماند". خیلیش جا خورد. همهاش را نمیشد بود؛ گفتم "سوسش زیاد

دوست دارند". همه این طور را این غذا گفت "آخر
یکآشـپز من که بود این  آن خالصه کرد؛ سر برایم را درازی و دور  داستان بعد و

رفتم. و گرفتم  را راهم نیستی. تو و آبدیدهام 
از داد دسـتم بـه  آشکاری نمونه اما بماند؛ کرد٬ حرام من  بر که را غذا لذت  باری٬

اغلب نادیده میگیریم: اصل بنیادی انتقادپذیری را چگونه دو اینکه ما
تأیید آنچه میخواهید گر ا آنکه واقعًاخواهانش باشید. مگر نشوید 1.جویای انتقاد
تاخـودش بـیاید. بگذارید این را گرم کنند٬ دلتان را باستایشی دست و که فرضًا است٬
به بگویند. راستش را مبادا ـ میکنی" تودرباره این اثرچه فکر نپرسیدکه "خوب٬ دیگر
آنـچه نفشارید. پا قماش "خوب است دیگر"٬ از تأییدهای معمولی ٬ از امیدچیزی فراتر
باچـاپ و دیگر بس٬ نگارشتان همین است و معیار گر ا اما٬ بنویسید؛ دلتان میخواهد

ندهید. قرار ندارید معرض انتقادهایی که تحملش را در پخش نوشته هایتان خودرا



67 آن   بهرهگیری از و پذیرفتن انتقاد

به دلیل اینکه چنین کاری اوًال اشتباهاند. ثابت کنیدکه منتقدانتان در سعی نکنید .2
نسبت به آنچه نوشته شده است را برداشتهای شخصی خود منتقدان تنها بیهوده است.
مـهارت و آنکه بـه چـه پـایه از از صرفنظر حقند. همواره بر لذا و گزارش میکنند
کـه پـای آنجا مگر داوریهای انتقادیشان درون گرایانه است؛ آزمودگی رسیده باشند٬
عرضه بد را خود است که نظر خطا فقط وقتی بر منتقد میان باشد. واقعیتی مسلم در
به کرسی به زیان منتقد را نویسنده نیست که حقانیت خود به سود ثانی٬ در کرده باشد.
به چاپ اثـرش اما کند٬ ممکن است ارضا را حس حقطلبی خود این کار٬ با بنشاند:
یا و کف بدهد هم بساکه از آنکه دوست وکمک کاری را گذشته از کمک نخواهدکرد؛
است این آن  از بدتر اما هست؛ بد کافی قدر به  این  و بیازارد. هم  ویرایشگریرا خاطر
بپردازد خود اثر توانست به کاوش در یک چنین حالت روحی نخواهد که نویسنده در
و انتقاد؛ این یعنی طرد و چنان انتقادی نشده است. باعث بروز خود معلوم کندکه آیا تا
اثری برای گر ا که سراپای آن به گونهای سودبخش است. زیرا کرد٬ طرد نباید را انتقاد
نـیز برای خوانندگان دیگر گیج کننده باشد٬ ناپذیرفتنی یا مسألهانگیز٬ یک خواننده٬

این واقعیتی است مسلم. و بود؛ چنین خواهد
نویسنده تاز ه ک ار از چه ک سانی جویای انتقاد می تواند شد؟ از هم کارانی ک ه از آنان
وقتی نویسندهای داوران نشریهها. ویرایشگران و از و درخواست کمک کرده است٬
دریافت کند: را سه پاسخ زیر ممکن است یکی از برای ناشری میفرستد٬ اثرش را

ارسال مطالب شما "از است. نوعی انتقاد این خود و اثر: رّد کی از یادداشتی حا .1
کثرت مطالب دریافتی امکان پـاسخ نیست. نشریه مقدور چاپ آن در سپاسگزاریم.
رّدی است بـی هـیچ مـتأسفیم". دو بـابت هـر از سـلب کـرده است. ما از شخصی را
آن دیگران سنجیده و آثار با یافت که اثرش را درخواهد نویسنده خود اما توضیحی.
مـعلول دالیـل ایـن دست مـی توانـد رّدی از هـر چـون  دادهاند. تشخیص  ناقص  را
نـویسنده هـیچ و چندانی نمیتوان بـرد چنین یادداشتهایی سود از بیشماری باشد٬

بفرستد. برای نشریهای دیگر آنکه اثرش را جز کاری نمیتواندکرد
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بازگشت داده میشود؛ سوی سردبیر توضیحی از همراه با اثر دلیل: همراه با رّد .2
بوده است. محققی باشدکه طرف مشورت سردبیر که منعکس کننده نظر توضیح بسا
اصالحشان به  امیدی هیچ  آثاریهمکه از حتّی  سردبیران چنین توضیحی را برخی از
توضیحی از هر دریغ نمی ورزند. دوباره نبینند) را آنها میکنند آنکه آرزو (جز ندارند
عرضه رفع مشکل یکدیگر٬ مقام همکاری محققان در در به نیت آموزش٬ این شمار

میتوان برد. بسیار آن سود از میشود.
تجدیدنظر به قید را آثار اکثر "ما پذیرش نامشروط کم است: اما او: پذیرش اثر .3
مـطلبی کـه ایـن روی٬ از ... جـزئی بـاشند میتواندکلی یا تجدیدنظرها میپذیریم.
اغلب به کلی ارسال میشود آغاز اثری که در با به چاپ میرسد نشریه ما سرانجام در

از: به صفحه 3 نگاه کنید . 1
Joel Conorroe, "Editors Column" P.MLA, Vol. 96, No.l,January 1981.

نشـریات ردی است کـه خـودم از نامههای قبول یـا همه از به دست ندادهام٬ را مرجع آنها که  قولهایی  (نقل 
ساختگی نیستند). اظهارنظرها و انتقادها دریافت کردهام.

و نویسنده تازه کار٬ توهین تلقی کرد. نباید درخواست بازنویسی را متفاوت است".1
انـتقاد٬ آمـاده پـذیرش هـر را ایـن مـرحـله خـود در بـاید نویسنده کارآزموده٬ حتی
که بگویم  "باید باشد. تند و صریح  گر ا حتّی  اصالح به جایی کرده باشد٬ راهنمایی و
آهنگ و گهانی طرز نا تغییر کننده است. دلسرد به گمان ما٬ آخرین بخش نوشته شما٬
با آرام است. چه سبک سخن به ظاهر گر خوش نمی آید. این بخش به گوش ما بیان در
این همه٬ نشانی از خودنمایی و حتّی خودستایی در آن به چشم می خورد. آیا مایلید
در این بخش تجدیدنظر کنید؟" جواب این پرسش تند و برنده آن است که: "آری".

و کـننده  انـتقاد ارزشیابی شخص  از بست٬ کار به  و پذیرفت  باید را انتقاد چه  گر ا
روی ویژگیهای شخصی برخی از بود. غافل نمیباید نیز نظرهای او سنجش اعتبار

گرفت. چه اندازه جدی باید تا که آنان را پی برد منتقدان می شود از
راهـروهای اداره سـرشان بـه کـار دفترهای کارشان در همکاران که در آن عده از
دل نازکی این یکی شاید نباشند. یعنی منتقدان مؤثری٬ که منتقدان خوبی٬ بسا است٬
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آن بـپرهیزد. دوسـتی  آزار از تـا بسـاید را نظرش  برنده  گوشههای  شاید باشد؛ داشته 
تیزبینی که از نشان دهد این قماش که "درخشان بود!" بیان چیزی از با دیگری شاید
خواننده دل خوش نکنید؛ بدین مقدار باریکاندیشی نقادانه هیچ بویی نبرده است. و

کنید. پا دست و موشکاف دیگری را
پاسخهای آنان می تواند اما فراوان دلیل خردمندی البته هست؛ افراد نظرخواهی از
آن دیگری بیش از و اندازه کوتاه مییابد بیش از را این یکی اثر گیج کننده هم باشد:
آن می فهمدکه مطلوب نویسنده بوده است ودیگری از یکی همان مطلبی را اندازه بلند.
یکی آن خواهان جزئیات کمتر. است و این خواهان جزئیات بیشتر میفهمد. بد آن را
نثرش می لنگدوطرزش به درون مرزهای یکی هم میگوید است؛ گیرا روان و میگوید
آن می گوید است٬ روشنگر این می گوید میلغزد. افتاده بی روح فرو سخنان پیش پا
نمی توان با اثری یگانه را اما وارسی کرد٬ باید را همه این نظرها حرف تازه ای ندارد.
و چنین پاسخهای ضد رویارویی با نویسنده در نوشت. باز رعایت عادالنه همه آنها
خـوب را منتقدی که اثر به داوری درباره منتقدان همت گمارد. خود میباید نقیض٬
درست نمیفهمد٬ آنکه آن را بوده باشد. موضوع آن آشنا پیش با که از بسا میفهمد٬
آن را در بدفهمی آثار بـه نـمایش گـذاشـته بـاشد. پیش از آن هم استعداد خود شاید
دیگری که نثر و طرز اثر را نمی پسندد٬ خودش چطور مـینویسد؟ البـته٬ گـاه پـیش

خطا. باقی بر حق است و بر یکی آشکارا تنها میان همه پاسخها می آیدکه از
مـیخوانـد واقـعًا نـوشتهای را کسی هست که نخست هـر گر میان همکاران ا در
از نیز و میزان تازگی محتوای آن می پرسد از و مدعاهای آن باریک می شود وسپس در
گرفت. نظر نظرخواهی در و برای نقد میباید را هم او میگیرد٬ زبان آن ایراد سبک و
دارد حضور کننده خود به خصوص چون شخص انتقاد نظرخواهی٬ و یک چنین نقد
البته با بود؛ به ویژه سودبخش خواهد بپردازد٬ تفصیل برداشتهای خود به توضیح و تا
هرگاه چنین خواننده منتقدی نتواند به درستی پذیرفته شود. این شرط که انتقادهای او
تفهیم کنید: به او شفاهًا آن مطلب را سعی نکنید دریابد٬ اثر خود از مستقیمًا مطلبی را

بازنویسیکنید. را اثر خود اینکار٬ جای  به 
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هم میان اثری که برای نشریهای فرستاده باز نظرخواهی٬ و این همه نقد تازه پس از
داوران و سـردبیر دارنـد: منتقدان دیگری قـرار نشریه٬ در چاپ همان اثر و میشود
هر بیش میداند. منتقدان چیزهایی به کم یا نویسنده محقق درباره این دسته از نشریه.
حـال٬ به هر ناشناخته میمانند. برای او معمول همه آنان سوای سردبیر به طور چند
ارزشیابی در دانشی که نسبت به داوران نشریه دارد همان مقدار از نویسنده می تواند
خبره داوران مردمی کمابیش خبرهاند: این دسته از انتقادهای آنان بهره جوید. و نظرها
نشریههای گزینش مطلب برای چاپ در کار خبره در و رشتههای تخصصی خود٬ در
چندان درگیر را خود لذا چنین مردمی نمونهخوان نیستند٬ مربوط به تخصص خود.
آیـین پـانویسی و نکـات دسـتوری٬ نـقطه گـذاری٬ لغـات٬ امالء شمار چیزهایی از
در ابرو احتماًال این موارد مشاهده بی مباالتی در آنکه با جز کتابشناسی نمیکنند٬
مربوط کارشناسان امور زمینه تخصصی اویند٬ اینان همکاران نویسنده در هم کشند.
دانش. پیشبرد در راهگشایان کوششهای بیشمارند نوشتههای علمی اند٬ به مقاالت و
درباره هـمان مـوضوع و باشند نویسنده اثر آنان هم رقیبان همطراز خود چه بسا اما
به گر چنین مردمی ا حق داشته باشند. عالقهای بر مزبور به اثر لذا و سرگرم پژوهش؛
مقاله ای ب رخور ند ک ه با اندیشه و ک ار شان دمساز باشد٬ یا م حتوای آن با در یافتهایشان
احساس خطرخواهند برعکس ٬چه بسا یا احتماًالخشنودخواهندشد؛ باشد٬ هم راستا
دارنـد٬ فیالمثل٬چون خودشان هم درخصوص آن مـوضوع انـدیشهای هـمانند کرد.
برخی ممکن است دریافت بکری راهمچون نکته ای شناخته وعادی قلمدادوطردکنند.
میکنندکاش نویسنده چیزی دیگـر آنان به مقتضای خوی وخصلت چنانندکه آرزو از
آینه اگرخـودشان بـه هـمان زمـینه آنان می نوشتندهر نوشته بود٬چیزی دیگرکه خود
ممکن است محتوای مقاله مخالف باشند٬ با گر پژوهشی تعلق میداشتند.چنین کسانی ا
مـمکن یـا و نظرخواهی شود؛ دیگران نیز از تا پیشنهادکنند جوانمردی به خرج دهندو
داوریشان خشن باشند٬ اینان می تواننددر ردکند. مقاله را توصیه کنندتا استبه سردبیر
گمان نکنم که حتّی باز میماند... دانشجویان درسمینارها که فرضًا"به گزارش (شفاهی)
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مـقاله نـظری نسـبت بـه بـخشی از مـیتوانـند نـیز نوشته آن هم به دردچاپ بـخورد".
داردکه برای نگارش رسالهای دارندکه فیالمثل "نمای یادداشتهایی را ابراز تشویقآمیز
پیش داشته امیدواریم "آقای فالن "چنین برنامه ای در درحدیک کتاب نوشته شده باشد.
نویسنده مقاله باشد٬ آن زمینه تخصصی درکار وچنانچه نشریههای متعددی در باشند".
بساکه یک داوردر ازشورای سردبیران وداوران می تواندشد؛و تو درگیرشبکه ای تودر
ایـن دست بـرای ایـن مـمکن است پـاسخهایی از و عضویت داشته باشد. چندین شورا
فرستاده شده "وقتی این مقاله برای "فالن نشریه" نویسنده مقاله درچنته داشته باشدکه :
ایـن مشـاوران برخـی از نیست". آن بهتر من از آن دادم.حاالهم نظر من رأی به رّد بود٬
برخی نـیز مردمآزاران یاحسودان و برخی دیگر باشند٬ ممکن است نامجویانی تازه کار
مـی توان بـازتاب آهـنگ نظرهایشان اغلب کوتاه است ٬ گرچه اظهار مهربانانی هم درد.
می بایدهنگام انتقادهایشان را یافت : باز آنها در نهانشان را و اغراض آشکار صدایشان و
بـه سـبب اغـراض هیچ کدامشان را انتقاِد تقدیر٬ به هر همین میزان سنجید. ارزشیابی با
مـیان داوران بـه در ایـن چـنین کـوتاه بینیها وجود سردبیران از نادیده نگیرید. شخصی
هـرگاه بـه درسـتی وارسـی وانگهی٬حتّی خرده گیریهای مغرضانه نیز٬ خوبی باخبرند.
ـ  ود . هـ  م ین ش و ند ٬ د ر ک ا ر تجد ید نظ ر و ب ا ز ن و یسی م ق ا ل ه ک مک ک ا ر و س ود بخش خ و ا ه ند ب
بساکه به اصالح جنبههایی از اندیشه واقع شوند٬ و هرگاه موردغور سخنان خرده گیران ٬

نکرده بوده است. منتقدان نیزخطور مقاله بینجامدکه حتّی به مغز
بـرای که قبول آنـها دارند نظر در نشریهای جوانبی را اعضای شورای گزینش هر
کـه چـنان توّجه داشته باشد نویسنده میباید چند هر بود؛ میتواند نویسنده دشوار
که به هـر میکنند منتشر اینان نشریهای را ناخواه تعیین کننده است. جوانبی خواه و
که دنبال کردن آن برای آنان خط مشی معینی دارد حال ویژگیهای حساب شده دارد؛
از انـتشارش  زمـان  دارد٬ بـودجهای  است٬ نوع خوانندگانش مشخص  است٬ الزامی 
مؤسسههایی از احتماًال هم؛ صفحه بندی اش نیز سبک و پیش برنامهریزی شده است٬
آن بر آن مؤسسهها و انجمنهای علمی کمک مالی دریافت میکند و دانشگاهها نظیر
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کـه اعـضای فراهم مـی آورد همه این عوامل موقعیت خاصی را نظارت عالی دارند.
بسـنجند و بخوانند دریافتی را آثار چارچوب آن٬ در شورای گزینش نشریه موظفند
هم را آیندهشان سال  سه یا دو مطالب  نشریهها از برخی  این٬ بر افزون داوریکنند. و
جاری در درباره امور نیز سهل است که چندین صدمطلب را پیش انتخاب کرده اند؛ از
این کارهای عقبمانده هم دست به گریبانند. کوهی از آنکه با گذشته از دارند؛ اختیار

باشند. مشکلپسند و قبول مقاالت سختگیر در است که میتوانند
به که برای نشریهای فرستادهاید مقالهای را تا طول خواهدکشید دست کم هفتهها
احتماًال طول این مدت شما در و پس فرستند؛ اصالح برای شما و تجدیدنظر منظور
منایناستکه پیشنهاد و بخوانید دوباره را خوباستآن نکردهاید. نگاه آنمقاله به
چه گر که به انتقادهای ارسال شده دست زده باشید. آن بکنید حتّی پیش از را این کار
آن مقاله افتاده و این همه فاصله ای که برای مدتی میان شما با نویسنده مقاله اید٬ خود
یعنی گرفته باشید٬ مقام یک خواننده مطلوب آن قرار اینک در سبب شده است که شما
آشنایی از وکمتر روی صفحه است توّجه کنید به واژههایی که بر بیشتر باشید مجبور
نـارساییهای مـقاله که خودتان از دید خواهید محتوای مقاله کمک بگیرید. با خود
ناراحت خواهید شد. اینک انتقادها را بخوانید. هشت نکته ساز نده هست ک ه آن قدر
همچون معیارهای را آنها کنون میتوانید شدهاندکه ا سوی منتقدان مختلف تکرار از
هشت تـوصیه بـه هـمراه بـا را هشت تـای آنـها هر زیر در منتقدان به حساب آورد.
چگـونه بـرخـورد چنین نکات انتقادی باید با اینان دریابند٬ نویسندگان میآوریم تا

کرده است که: علمی نشریه اظهارنظر مشاور چگونه عکسالعمل نشان داد. و
خـیلی هـم کـلی: خیلی تـخصصی است ٬ مقاله برای این نشریه متناسب نیست ٬ .1
شیوه گزینش چنین موضوعی برای چنان نشریهای نادرست است. بگوید میخواهد
نـوعی بـرای داریـد شما یعنی هم٬ نیز سبک است٬ نادرست هم موضوع با برخورد
با را مقاله خود به شمارههای پیشین نشریه نگاه کنید٬ خوانندگان مینویسید. از دیگر
مشروح و مقالهای محققانه٬ بسنجید. متناسب شناخته شدهاند سوی سردبیر که از آنها
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همچنانکه هیچ خورد؛ مجلهای همگانی نخواهد زیرنویسهای مغلق به درد آکنده از
که برایش نشریهای را آمد. نشریهای علمی نخواهد نامستندی هم به کار مقاله آبکی و
مـقالهای کـه بـا بـا برخـورد گاهی سردبیری در به درستی بشناسید. مقاله میفرستید
بـرای کـدام نشـریه کـه آن را میکند به نویسنده پیشنهاد نمییابد٬ نشریهاش سازگار

پیروی کنید. آنها از و پاس دارید را این چنین پیشنهادها بفرستد.
که تـحقیق بگوید میخواهد مشاور انجام نداده است: را نویسنده تکلیف خود .2
چشم شما درباره موضوع مقاله می داندکه از نکاتی را به احتمال زیاد کافی نکرده اید.
احتمال به چه منابعی رجوع کنید تا که راهنمایی تان کند چه بسا پوشیده مانده است و
ولی نخواسته باشید پیش رجوع کرده باشید٬ از به منابع مزبور واقعًا آن هست که شما
تـحقیق را کار سنتهای رایج در چنین بوده است٬ گر ا برگزینید. را او نکات موردنظر
مـقدمهای دربـاره آنـچه بـا کـه مـقاله را می خواهد هم مشاور شاید نادیده گرفتهاید.
با یا زیرنویسهای بیشتر با می خواهد یا و کنید؛ آغاز انجام داده اند شما دیگران پیش از
بـه راسـتی دیـده و کـه هـمه مـنابع مـربوط را به درستی نشان دهـید بیشتر آثار ذکر
که آیا به ویژه بدین منظور وارسی کنید٬ دیگر بار کتابشناسی مقاله تان را خوانده اید.

متهم به نادیده گر فتن آ ثار تاز ه در ز مینه ک ار تان نیستید.
حین تـهیه موضوع مقاله در احتماًال حسابی: یک درآمد 3. تقریر درخشانی است ؛
بـا داریـد مقاله هم انگار در کرده است. به ذهنتان خطور بعد مطلب برای درس روز
نـوع بـه هـمان مسأله دمسـازی نشـریه بـا نیز این انتقاد دانشجویان حرف میزنید.
گـروه فـرستادهایـد بـرایش  را مقاله  که  نشریهای  خوانندگان  میگردد. باز خوانندگان 
کردن مـردم بـا آشنا که سعی در برای نشریهای بفرستید خوب است آن را محققانند.

دارد. زمینه تخصصی شما
بسا شماکشفی بزرگ مینماید آنچه نزد نویسنده حرف تازهای برای گفتن ندارد: .4
دروس گذشتهاش باشد.کشف دیگری به مثابه یادداشتی کهنه مربوط به یکی از که نزد
همان اینان نیز نظر گر ا و میان بگذارید در نیز دیگر صاحب نظر یکی چند با را خود
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پیش از دیگران شیره آن را نیست٬ معدنی که یافته ایدسرشار بپذیرید: واقعیت را بود٬
تـا خوب بکاوید را منابع موجود این بار و بپردازید؛ به مطلبی دیگر کشیدهاند. شما
هـمان و همان اسـتداللها این با پیش از را مطالب شما هیچ کس دیگر مطمئن شوید

نکرده باشد. پژوهشی منتشر مواد
متوجه واقعیتی انتقاد گر ا است: پرسش انگیز بی دقت و گمراه کننده ٬ مطلب غلط ٬ .5
و مراجعه به منابع اصالحش کنید با نام کسی٬ تاریخ رخدادی یا شمار از عینی است٬
خـطا امکان بـر تحلیلی است٬ استنباطی یا متوجه عقیدهای٬ گر ا و باشید؛ سپاسگزار
آن عـقیده٬ ظـاهرًا کنید٬ تجدیدنظر استدالل خود در و قلم نیندازید از را بودن خود
صـاحب نـقل قـول از که با الزم باشد شاید تحلیل قانع کننده نبوده است. استنباط یا
استحکام آن بر استداللهای خود بیان روشنتر با آوردن ادله اضافی یا با نظری دیگر٬
آن باره قبول عام آنچه در اعالم صریح مخالفت تان با شایدهم الزم باشدکه با بیفزایید.

روشنکنید. را خود موقعیت  است  یافته 
مطالب به نظر آیا می خوانید٬ که دوباره مقاله را حاال این قسمت روشن نیست: : 6
نوشتن در قبل از که مطالب را مطمئناید آیا چیز هر پیش از خودتان روشن هست؟
ذهنتان خوب حالجی ک ر ده اید؟ آیا ر یشه ابهام در ز بان مقاله است؟ ن کند مـ طالب را
جملههایتان نکند بردهاید؟ به کار بد چیزی را گوشهای٬ طنزی٬ یا وارونه نوشتهاید؟
فرض کردهایدکه مبادا نقطه گذاری اشتباهی روی داده است؟ در پیچیده بوده یا و دراز
این خوب بشکافیدش؟ تا زحمت ندادهاید به خود لذا است و مطلب خودش آشکار

بنویسید. جوری دیگر را همه چیز سعی کنید بار
زیادی است ٬ دراز بیش ازحد کوتاه است ٬جای جزئیات خالی است ٬ بیش ازحد .7
تـوازن نگاهداشت اندازه٬ ختم میشوند: به یک جا انتقاد دو هر به جزئیات پرداخته:
چرا داشته اید؟ آن منظور مقاله هست در که در برای چه فقط همین جزئیات را مثال. و
به آن همه جزئیات را آیا توضیح؟ هدفتان ارائه مثال است یا آیا نه کمتر؟ چرا نه بیشتر؟
آیـا بـه قـبول آن تـرغیب کـنید؟ خـوانـنده را تا عنوان گواه درستی مطلب آوردهاید
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قـرار تـحت تأثـیر وسعت مـعلومات خـود نمایش عمق و با خواننده را می خواهید
گر ا و جزئیات بس است. از یک مورد عرضه مثال است٬ توضیح و منظور گر ا دهید؟
فـضل غرض اظـهار گر ا اما کم است. نیز مورد صدها ترغیب خواننده است٬ منظور
کوتاه تشخیص داده شـده٬ حد مقاله بیش از گر ا است یک دانهاش هم زیادی است.
یک مقاله ده صـفحه ای آن است که در از گسترده تر دامنه موضوع آن به احتمال زیاد
بـه کـلی و جزئیات ضروری چشم بپوشید از شدهاید همین روی مجبور از بگنجد؛
تـوضیح سـر کـه بـر بسـا طوالنی شناخته شـده٬ حد بیش از گر ا و بافی بسنده کنید.
خوش میداشتهاید؛ را آهنگ سخن خود یا دادهاید؛ واضحات زحمت زیادی به خود
همواره چیزهایی هست پایاننامه نویسی اشتباه کردهاید. با هم مقالهنویسی را باز یا و

چنان کرد. میباید حذف کرد٬ آنچه میشود و مقاله حذف کرد. از که میشود
دقت زبان فـاقد نامربوطند٬ طوالنی و گرافها پارا است ٬ ناهموار نوشته شده ٬ بد . 8
گفته مـیشود٬ این نوع انتقاد آنچه در برخی از تنها چه: چه و و قلمبه اند٬ واژه ها است ٬
به طور اما اندازه گرفت. میشود گراف را طول جمله وپارا ملموس است : برونگرایانه و
از گیرد. به کار را آن است که نویسنده بتواندخودش آنها از کلی این نوع انتقادسختتر
میان همکارانی که خود نویسندهاند یکی را پیدا ک نید که کمکتان ک ند. ا گر نشـد٬ در هـمه
وگرنه٬ دست وپاکنیدحتّی به سراغ گروههای زبان وزبانشناسی بروید. دانشگاه یکی را

به: نگاه کنید اینگونه رهنمودها حاشیهای از پر و برای دستیابی به گلچین سودمند . 1
Elise Myers Station, "some pointers on style", Scholarly Publishing, Vol 12, No. l, October

1980, pp. 75 - 84.

کتاب همان مؤلف به نام: نوشته همین مقاله در به باز نگاه کنید یا و
Author and Editor at work: Making a Better Book (Toronto: University of Toronto Press,

1982).

شدهاند. 1 نوشته نگارش  آیین و سبک  درباره برویدکه  وقتکتابهایی  سر به
از باز و میروید٬ مقاله به سراغ انتقادها همچنانکه از اصالح٬ و هنگام تجدیدنظر
گر نخست٬ا ذهن زنده نگاه دارید: در را هشدار این دو میگردید٬ به مقاله باز انتقادها
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همان لغزش ممکن است یک جای مقاله گوشزدکرده است٬ در تنها منتقدی لغزشی را
عادات ذهـنی و ما کدام از هر به دنبالش بگردید. هم رخ داده باشد. جاهای دیگر در
این چون از می آییم. مکررات گرفتار به تکرار داریم که به سبب آنها زبانی خاصی را
چـنین متوجهشان نمیشویم. هرگز کنیم پیروی میکنیم٬ عادات بی آنکه فکرشان را
یک جـای در آن عادت بد گر ا و جلب کند. به عادتی بد را توّجه ما انتقادی میتواند
کـرده هـم بـروز جاهای دیگر است که در احتمالش خیلی زیاد مقاله منعکس باشد٬
وقتی باشید. هوشیار مقاله می دهید تغییری که در نسبت به پیامدهای هر دوم٬ باشد.
امکان آن هست که تناسب مینویسید٬ طبق انتقادهای منتقدین باز مقاله را بخشی از
پسین بخشهای پیشین و با هماهنگی آن را سنخیت و یا و آن را آشکار پیوند یا آن را٬
هم گزینشگران نشریات این گونه لغزشها نداشته باشیدکه باز آن را انتظار برهم بزنید. آن 
اجـزای مـقاله است٬ متوجه جزئی از انتقادی به احتمال زیاد هر به رختان بکشند. را
گذاشت. خواهد ساختمان کل مقاله تأثیر گرفتن آن بر ولی مواظب باشیدکه به کار

باالطرح وشرح شدند٬همگی نکاتی مشخص اند؛همگی به نکات هشتگانه ای که در
انتقادهای سودبخش دیگری هم هست کـه مربوط میشوند. یک اثر جنبههای معینی از
خص نـ  یس ت ند. اغ لب به طور م بهم به دست د اده میشو ند؛ تا ا ین حد جمع و جور و مشـ 
پیرامون در اندیشههای خودرا برسرشوق بیایدو بساکه باخواندن مقاله شما گزینشگر
بـه مـوازات آنـچه شـما یـا و بیرون بریزد؛ را تأمالت خود موضوع مقاله به قلم بیاورد؛
تـنگ رسـالهای تـحویلتان دهـد. عـقایدشـما٬ وحتّی درحـاشیه بـخشی از نوشتهاید٬
نگوییدکه این آن چیزی نـیست کـه مـن ننهید. کنار را او کار حوصلگی به خرج ندهید.
این شماییدکه داده اند٬ الزامی به شما هر فارغ از به رایگان و مطالبی را میخواهم بگویم .
عـلمی شـایدمشـاور نـه. یـا به کارتان مـیخورد آیا تصمیم بگیریدکه چه هست و باید
بگوید خواسته باشد شایدصرفًا پژوهشهای شماشرکت کند. مشفقانه خواسته باشددر
کرد". به ذهنم خطور به خود میخواندم این اندیشههاخود را "همین طورکه اثرشما

آنها از می توانستید که شما کنند پیشنهاد راههایی را چه بسا این قبیل اظهارنظرها
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امـا بگـیرید٬ مـیتوانسـتید کـه  کـنند اشـاره  نتایجی ضمنی  به  یا نرفتهاید؛ اما بروید٬
حاصل دیگران دنبال کردن خط فکری شما که با به پیامدهایی بپردازند یا نگرفته اید؛
این جنبه از این دست طرح کنندکه "آیا از گفتهای را پرسش نا صرفًا یا و میتواندشد؛
آغـوش بـاز بـا را آنـها مغتنم شمارید. را این چنین اظهارنظرها ندیدهاید؟" مطلب را
صـحبت در چـه نشـود٬ و کـه چـه مـقاله تان چـاپ شـود دل خوش دارید بپذیرید.

صاحب نظراِن پژوهشگرید.
برای نویسنده بسیار میتواند که خود مستقیم٬ اظهارنظرهای غیر از نوعی دیگر
ممکن است مشاوری به این بهانه کـه "مـی خواهـم تلخیص است. سودبخش باشد٬
مقاله از نمایم" باز اصلی مقاله تان برای شما فکر از عمق برداشت خودم را سرشت و
این است آنچه من فکر بگوید نهایت به شما در و فشرده ای تهیه کند؛ خالصه یا شما
اظهارنظری از چون هر اوًال٬ است. چشم گشا این خود و می گویید. دارید میکنم شما
دنـبال کـردن در کـه مشـاور مـیکند وانمود محکوم کند٬ را بی آنکه شما این دست٬
دلیلی نمی داشت که زحمت تلخیص گرنه٬ و دشواری داشته است؛ استداللهای شما
بوده است شما نظر کرده که منظور که خودش فکر آن هم آن طور بدهد؛ به خود آن را
نویسنده میباید این تمرینی است که خود دریافته است و که خودش آن را آن طور و
پس از نگارش مقاله انجام دهد. فراموش مکنید که حتّی ا گر٬ تلخیص او دقیقًا با آنچه
به ضرورت هم به صرف آنکه او باز مطابقت داشته باشد؛ بگویید می خواسته اید شما
او شـماست. کـار اشکـالی در گواه وجود خود برای فهم مطلب گردن نهاده٬ این کار
مطلب شما با تلخیص او گر ا اما فشردهنویسی دیده باشد. از گزیر نا را خود نمیباید
مقاله شما آنچه در از ترتیبی بیشتر نظم و از آن تلخیص حتمًا مطابقت نداشته باشد٬
هم بتوانید شاید نجویید. یا آن بهره بجویید از تا آزادید شما و است؛ هست برخوردار
برید. راه خود مقاله  سود به  تازهای شیوههای  به  مقاله  تلخیصبا سنجش  رهگذر از

که صالح دانسته اید٬ آن طور مقاله را٬ و به حساب آوردید را وقتی که اظهارنظرها
همان نشریه ولی نه در آن برآییدـ انتشار چاپ و می بایددرصدد باز بازنویسی کردید٬
حواس تان این بار به دیدن دوباره آن عالقه ای نشان داده باشد. آنکه سردبیر مگر اولی؛
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این بار گر ا تا٬ کنید جور جمع و نیز را خود برگزینید. نشریه مناسبی را تا جمع کنید را
بگیرید. سر از را همه کارها هم نشد٬

ایـنکه روی آن زحـمت بسـیار ردکنند. بارها و بارها احتمالش هست که مقالهتان را
باپی وپوست تان احساس میکنید٬اینکه هرکلمه اش برایتان کشیدهاید٬اینکه اهمیّت آن را
اینکه فالن مقدارکتاب ومقاله دارید٬ بن دندان اعتقاد اینکه به محتوایش از معنایی دارد٬
خوانده و آن را ـ  ازجمله صاحب نظران سرشناس ـ  اینکه داده ایدوهمه چاپ کرده اید٬و
موردعالقه خودتان است وبس . اینهاهمه به خودتان مربوط میشودو تحسین کرده اند٬
دیـوان عـالی بـود. نمی تواند نیز کمک کار ترغیب کند. نمی تواند اینهاهیچ سردبیری را
نـوشتن با را وقت خود به آن عرض حال بنویسید. نیست که شما سردبیری هم هیچ جا
"نمیخواهم مثل نویسنده ای رفتارکنم که به بادمدهیدکه : این مایه به سردبیر نامههایی در
خواهیدکرد. رفتار آن صورت درست همانطور ..."چون در اما نپذیرفته اید؛ مقاله اش را
تسـلیم مـقاله هـمراه بـا دیگرانند. نویسندگان نیستند؛ تعیین کننده خط مشی سردبیری٬
می بایدخودتان راهم تسلیم داوریهای آنان کنید.جای توضیح نیست ؛جای پوزش خود٬
باهمان حسن نیت وتفاهمی که به شماعرضه را نظر نقدو نیست . نیست؛جای دفاع نیز
و استوارو باهمین حسن تلقی است که میتوان به چنان روحیه باز میشود٬ بپذیرید؛تنها
چنان مغز آموخته و پختهای دست یافت که برای استفاده از نقد و نظر ضروری است.

که داوریهای آورد اذهان پدید در را که این تصور این نوشته آوردهام بسا آنچه در
داوریـهای آنـان برخی از من این نیست. منظور پذیرفت. همیشه می باید منتقدان را
... سلیقه شـخصی مـربوط بـاشد به سبک و غلط باشد٬ افتاده باشد٬ پیش پا می تواند
واپسین در بگذارید. وکنار سنگین کنید خودتان میتوانیدسبک و را اینگونه داوریها
چه غلط باشد انتقاد٬ اما بایستید. روی پای خود کنید؛ به خودتان اعتماد گام می باید
است که بتوان به چـاپ بعید نادیده گرفته شود٬ گر ا سودبخش است. وچه درست٬

آبان 1362). ـ مهر ٬ شماره 6 دانش (سال ٬3 نشر  

اثری راه برد.  انتشار و



اخالق نقد
 سیّدحسن اسالمی

اهمیت
نقدی بـه هر تضمین کند. بودن نقدی را مؤثر نداردتا العملی وجود هیچ دستور
کـنش بـه وا را او بـرانگـیخته ٬ را انتقاد طبیعی هیجانات منفی شخص مورد طور
وامیدار د. غر یز ه حب ذات در انسان چـ نان نـ یر ومند٬ و مـ تنوع است ک ـ ه آدمـ ی
جمله پاسخ گونی از کنشی که در شکلهای گونا وا همواره آماده واکنش می باشد؛
بـا این دست داشته باشیم کـه صـادقانه و تجربهای از شاید روی می دهد. به نقد
ایـن هـمه ٬ با اما گفته باشیم ٬ به او دوستان را عیب یکی از رعایت اصول گفتگو٬
پشیمان این کار از را بوده که ما ناخوشایند منتظره و واکنش دوستمان چنان غیر

ساخته است.
مـی توانـیم اساس ظرفیت نـقدپذیریشان دسـته بندی کـنیم ٬ بر را افراد ما گر ا
ایـنان تـحمل مـیکنند. دهـیم کـه هـرگونه نـقدی را قـرار دسته ای کسـانی را در
مسلط شدهاندکه هـیچ نـقدی آنـان عواطف خود بر و چنان پرورانده اند را خود
را اسـتفاده  بـهترین  نـیز نـقدی  هـر از کـه حـتّی  بــدانــجا تــا نــمیلرزانــد؛ را
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نشان می دهد: را این نمونه ها یکی از دوران فئودالیته ژاپن ٬ از داستان زیر . 1
آن هـمه در نـصب کـرده و "هـوری هـیدماسا" قـصر جـلو گـهی دیـواری در روزی شـخصی یک آ
ایـن تـا داشـتند نشسـتی بـرپا پـایه وران قـصر برای اطالع همگان برشمرده بـود. کوتاهیهای دولت را
بـی بـاید "مـا به وی چنین گفتند: و نشان دادند به هیدماسا گهی را سرانجام آ و کنند٬ بررسی را گستاخی 

اعدام کنیم". و دستگیر درنگ این شخص گستاخ را
میان شگفتی سپس در به دقت بررسی کرد. گهی دیواری نوشته شده بود٬ آن آ آنچه در هوری هیدماسا
کنون چنین اندرزی "هیچ کس تا گفت: نگه داشت و خود احترام باالی سر با گهی دیواری را آ حاضران ...
نگهداری خواهم کـرد"... میان گنجهای خانوادگی خود در ... گهی دیواری را من این آ به من نداده است .
به اصالح آن پایه٬ بر تا آن شد بر و به دقت بررسی کرد که نام برده شده بود٬ را شکایتها از یک هر سپس 

دولت بپردازد.
ترجمه رهبری٬ مدیریت و ویژگی دیگر 101 دستکش مخملی و مشت آهنین در کونوسوکه٬ (ماتسوشیتا٬

ص 35). ٬(1377 سخن٬ (تهران٬ علی طوسی٬ محمد

حـتّی ـ نـقدی  هـیچ  کـه  بگذاریم  را کسانی  میتوانیم  نیز دیگر دستهای  در میکنند.1
گون تهمت زدنهای گونا با تا آماده اند و برنمی تابند را ـ بدیهی ترین آنها درست ترین و
درصدکمیاز گروه ایندو بایددانست  اما قبولنقدخودداریکنند. از خود٬ ناقدان  به
هـم نـقدستیزان و و انـدکند که هم نقدپذیران دلیر بدان معنا شامل میشوند؛ را افراد
اصـول اخـالقی را پارهای از گر که ا کسانی هستند گروه٬ میان این دو در نقدگریزان.
واقع بـخش کسانی که در شد؛ خواهند نقدپذیر به احتمال زیاد نیز آنها رعایت کنیم٬

تشکیل میدهند. جامعه را عمدهای از
غالب رانندگان را صادق است٬ گفتنی است همین مسأله درباره قوانین رانندگی نیز
به نیز خود رعایت میکنند٬ دیگران مقررات را ببینند گر که ا کسانی تشکیل میدهند
نمیتوان کامًالمطمئن بودکه چه هرگز گر بدین ترتیب٬ گذاشت. احترام خواهند آنها
پیش بینی درستی احتمال بسیار می توان با سانحه ای نخواهدشد٬ شخِص مقرراتی دچار
اگر نزدیک سازد٬ به نقطه صفر کردکه رعایت قوانین ازسوی هرکس امکان تصادف را
رعـایت بدانسـان کـه مـیتوان بـا این چنین است؛ نیز نقد نخواهدشد. چه هرگزصفر
گیرد. قرار نقد قبول شخص مورد دادکه سخن ناقدمورد اصولی خاص احتمال بسیار
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طی نگاهی بیفکنیم. به تکلیف اخالقی ناقد پی آنیم تا این فصل در در حقیقت٬ در
در مـطرح سـاختیم و گـونی را مسائل گونا نقد شخص مورد منظر از فصول گذشته٬
بـرای شـخص نحوی میتوانـد به هر انگیزه و هر نقدی با پایان نتیجه گرفتیم که هر
خویش به درک روشنتری از تا بدانگونه که به اوکمک کند باشد؛ سودمند انتقاد مورد
به سود نقدی میتواند چه هر گر ا است. ناقد با این فصل روی سخن ما در اما برسد.
آیـا داشت؟ تکـلیفی اخـالقی نـخواهـد نـیز این میان ناقد در آیا دیگران تمام شود٬
اخـالقی نـاقد عمل غـیر و نیّت پلید توجیه گر گونه نقدی میتواند نتیجهبخشی هر
از تـا مکـلف است نـخست بکـوشد اخـالقًا نـیز ناقد بی گمان چنین نیست. باشد؟
به گونهای مطرح را خود نقد سوی دیگر از و چارچوب فضیلت اخالقی خارج نشود٬

شوند. آن بهرهمند از دیگران نیز و واقع گردد که مؤثر سازد
دام در باز نیست تا نقد نوع خاصی از مؤثر نقد گفت مقصودمان از باید اینجا در
بی آنکه به چنین بخشبندیهایی تن دهیم٬ این رو٬ از تقسیمبندیهای دوگانهای بیفتیم.
نـقدی گـرچـه هـر بـودن بـررسی مـیکنیم: نـامؤثر بـودن و مؤثر منظِر دو از را نقد
قبول شخص مورد مورد گر ا سهمگین باشد٬ دردناک و بی ادبانه٬ زننده٬ ناخوشایند٬
انتقاد قرار گیر د٬ مؤ ثر خواهد بود٬ و از این سو نیز نقدی گر چه دوستانه٬ مـ ؤدبانه و
اینجا در است. نامؤثر به واکنش وادارد٬ و بَرماند را طرف نقد گر ا باشد٬ محبتآمیز
به این معنا است؛ مشخص میکندکه چه نقدی مؤثر گرفته٬ قرار نقد شخصی که مورد
میسازد.کسی که مؤثر غیر یا مؤثر است که آن را به نقد نگاه او نوع تربیت و که تلقی٬
میگوید٬ به او کسی بداندکه عیبهایش را cdefg بهترین دوست را امام صادق به پیروی از
آنـچه مـرا "هر کند: نیچه ادعا یافت.همچنین کسی که به مانند خواهد مؤثر نقدی را هر

1. Classics of Philosopy, Louis P.pojman, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 1015.

راغبانه خواهدشنید. مؤثرخواهددانست وآن را نقدی را قویترم میسازد"1٬هر نکشد٬
دوسـتانه مـؤثر٬ به سـازنده٬ هیچ معیاری عینی برای تقسیم نقد آنکه : نکته دیگر
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تاکنون به نتیجهای مقبول نرسیده است. این راه نیز تالش در و ندارد آن وجود مانند و
برداشت شخص مورد و تفسیر میکند٬ مؤثر غیر یا مؤثر را دانست آنچه نقد باید اما
به زندگی وهستی نگاه کلی فرد آموزش و تربیت٬ برداشتی که برآیندی از است؛ انتقاد
به نقد نخست شخص مورد باید باشد٬ برای اینکه نقدی مؤثر همین اساس٬ بر است.

به دیده قبول بنگرد. گونهای تربیت یافته باشدکه آن را
سال پیش این حقیقت را هزار نزدیک به دو فیلسوف رواقی مسلک٬ اپیکتتوس٬

چنین بیان میکند:
وقـایع بـلکه اسـتنباط آنـان از وقایع نـیست ٬ مشوش میدارد٬ آنچه آدمیان را
چـنین نـه سـقراط آن را وگـر نـیست ٬ ِمــن جـمله مـردن هـراس انگـیز است؛
قـضاوت آدمـیان است تـنها مـیکند٬ هراس انگـیز آنچه مرگ را نه ٬ مییافت ؛
پریشان آزرده شدیم یا گر ا به مانعی برخوردیم ؛ گر ا این رو٬ از درباره مردن .
ـ را بلکه خـود لب به سرزنش دیگران نگشاییم٬ که هرگز باید گشتیم٬ خاطر

.180 ـ ص 179 ترجمه هوشنگ آذری٬ .فلسفه اجتماعی[منتخبات آثارفلسفی] رساله اپیکتتوس٬ 1

بدانیم.1 مقصر ـ را یعنی استنباط خود
هـر سـخن٬ به دیگـر نه ویرانگر. نه سازنده است و هیچ انتقادی به خودی خود٬
انتقادی میتواند ساز نده و یا ویرانگر باشد ک ه البته این به در ک و تفسیر و بر داشت ما
مـعایب زنـدگی است کـه هـمچون حـوادث طـبیعی و انـتقاد بستگی دارد. انتقاد از
زمـینه پـاالیش را سـختیها و رنـجها گر ا شود. تباهی او آدمی یا عامل رشد می تواند
بـه مرارتها آن صورت به هنگام مواجهه با در باعث کمال خویش بدانیم٬ وجودی و
عـامل را تـلخیها گـر ا امـا مـیگردد. ما مایه رشد میکنیم که عمًال گونهای برخورد
مجموعه برای نمونه٬ بود. خواهد به گونهای دیگر پایان کار بشماریم٬ بدبختی خود
انسان بدبین وخودمحوری می توانست هر حوادثی که برای حضرت یوسف روی داد٬
بـه شـد. دانست وچنین نیز خود باعث رشد را یوسف آنها اما به شکست وادارد٬ را



83 اخالق نقد 

سازنده و را توّجه به سعه وجودی خویش نقد شخص است که با این خود حقیقت٬
اقبال الهوری: پاکستانی٬ شاعر و به گفته متفکر آن میشمارد. جز یا مؤثر

شکستن پـیشه کـرد و شیشه گردید گمان شیشه کرد خود سنگ چون بر

ص 37. سروش٬ به کوشش احمد اقبال الهوری٬ .کلیات اشعارفارسی موالنا 1

رهـزن سـپرد1 جان خویش بـا نقد شـمرد رهـرو گـر ا را نـاتوان خـود
را خود گر ا اما همینگونه خواهیم بود٬ بدانیم٬ موجودی شکستپذیر را خود گر ا
وجودی خود٬ کشتزار جایی پیش میرویم که برای رشد تا بپنداریم٬ شکستناپذیر

خواهیم دانست: باران رحمت خداوند نقدهای آنان را دشمنان خویش و
شکــوه ســنج دشـمنان بـودن چـرا؟ گـران بـودن چـرا؟ عــزیزان سـر بــا
تُست بــــازار رونــــق  او تُست هســــتی  هـم یـار راست می گویم عـدو
است قوی دشمن  گر ا داند حق  فضل است  خـودی مـقامات  دانـای  کـه هر

ص 38. همان٬ . 2

خـواب 2 ز بــرانگـیزد سـحاب مــمکناتش را بـاشد عـدو کشت انسـان را
سبب میشود بیشتر باشد٬ چه نیرومندتر "دشمن هر این اساس میتوان گفت: بر
پس دشمِن بزرگ از گردد. نیروهای نهفته آشکار و کند که امکانات انسان فعلیت پیدا

ص 52. بی خودی٬ رموز خودی و اسرار یا نوای شاعرفردا محمد٬ اقبال الهوری٬ . 3

است". 3 تفضالتالهی
بناب ر این ه ر نوع تقسیمی از نقد٬ بیش از آنکه بیانگ ر ماهیت نـ قد بـ اشد٬ گـ ویای
کوششی برای هر پیش از این رو٬ از آینه وجودی اوست. و نقد نگرش شخص مورد
بدانیم. الهی رحمت  از بخشی را نقد که بپرورانیم گونهای به  را خود باید نقد٬ اصالح
در اصالح کنیم و درباره نقد را آن است که نظرگاه خود شایسته ترین کار این اساس ٬ بر

کوششهای نافرجام دست بشوییم. این راه از
کـه این زمـینه دارد مثال جالبی در فرهنگه هندی٬ نویسنده دو گدیش پاریخ٬ جا

این نظرگاه است: مؤید
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شـیشه مـیشکند٬ و هنگامی که سنگی به پنجره ای شـیشه ای پـرتاب مـیشود
به چنین پرسشی "پـرتاب بی اختیار و پاسِخ آشکار علت شکستگی چیست؟
همچنین میتوانید اندازه ای درست است. تا تنها این پاسخ٬ بود. خواهد سنگ"
شیشه محکم گر ا نقص شیشه بوده است ؛ شکنندگی یا که علت اصلی ٬ بگویید
بـه سنگهای زیادی بـه سـوی مـا نمیشکست . بود٬ گلوله) نشکن (حتی ضد یا
آنچه هر کنترل دنیای بیرون٬ ممکن است با شما پرتاب میشود. عنوان مدیر
مع هذا به حداقل رساندن این حالت انجام دهید. برای جلوگیری یا میتوانید
فـرصت مـناسب امکـان و شـما شـد. خواهـند به شّدت محدود مساعی شما
کـاهش آسـیبپذیری آن و (خـویشتنتان) خـود بیشتری برای تقویت "شیشه"
سـاختن نـیرومند است ٬ نـیاز مـورد آنـچه واقـعًا ... برابرشکستگی دارید در

ص 187. روانشناسی مدیرموفق٬ گدیش٬ جا پاریخ٬ . 1

خویشتن شماست.1
درون خـود در را علت همه چـیز که باید رسیده باشند کسانی که به این باور
کـه بـر غالب مردم تابع کلیشههایی خـاصی هسـتند کمند. بسیار کنند٬ جستجو
انـدک تـلخی نـیز با و شروط می پذیرند شرط و با تنها سخنان حق را اساس آن٬
میر نجند. بیشتر مردم بیش از آنکه دشـمن را عـامل رشـد خـود بـدانـند٬ هـمه
به دیگران منسوب میکنند. را و تنبلیهای خود زدنها درجا کوتاهیها٬ بدبختیها٬
بـا هـمسو و اختراعی مفید دیدگاه روانشناسانه٬ "دشمن از گفتهاند: همین رو از

ص 75. سوم٬ دفتر باب مقوالتی بزرگ٬ درسهایی کوچک در لشک٬ کوالکوفسکی٬ . 2

غریزه صیانت نفس است ".2
آمـوزش زمان و آن دم میزنند٬ اقبال از یا رسیدن به چنان آرمان بلندی که موالنا
این باید برخوردکنند٬ نقد اینگونه با حال که غالب مردم نمی توانند می خواهد. بسیار
تـلخی آن از تا گردد درآمیزیم که خوردن آن تحمل پذیر شهد چنان با داروی تلخ را
آن است که نیز مؤثر نقد از مقصود به خوردن آن ترغیب نماییم. را هم فرد بکاهیم و
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سو دیگر از و گردد٬ بیشتر احتمال اثرگذاری نقد یک سو از بندیم تا به کار شیوهای را
می توان به به این معنا شود. ایجاد واکنشی نسبت به ناقد انتقاد شخص مورد در کمتر

سخن گفت. نیز اخالق نقد هنرمندانه یا نقد از مؤثر٬ جای نقد
آن نیست که به مقصود هنرمندانه باشد٬ باید هنگامی که میگوییم نقد این بنیاد٬ بر
به نحوه بیان آن اشاره بلکه به آن معناست که بیشتر اشاره میکنیم٬ نقد نوع خاصی از
از نقد قبول احتمال  استفادهکنیم٬ اینشیوهها از گر ا استکه مفهوم بدان این میکنیم.
پیش روی داریم؛ در کاری دشوار گفت ظاهرًا البته باید میشود. سوی مخاطب بیشتر
این بنابر می پذیرد. را نتیجه به گونه ای خاص نقد در و خویی دارد هرکسُخلق و زیرا
کس بـه هـر با مبنای آن نیز بر داشته باشیم و اختیار در اصولی را افراد٬ به تعداد باید
چه آنکه نیازهای اساسی نیست؛ چندان هم دشوار واقع این کار در کنیم. گونه ای رفتار
سـوی احـترام از همه مردم نیازمند برای مثال٬ است. محدود همه آدمیان مشخص و
نـیز هـنجارهای جـامعه مـیستیزند و ارزشـها که با حتّی گروههای کجرو دیگرانند.
به فرض هم برای احترام مردم عادی ارزشی قـائل گر چنانکه ا دارای این احساسند؛
بـه آنـان احـترام کجروهای دیگر یا که اعضای گروه خود به آنند نیازمند باز نباشند٬
بگذار ند. بنابر این توّجه به اصولی چند و ر عایت آنها موجب مقبولیت بیشتر نقد ما از

سوی دیگران می شود.
پیراستن از اینجا در گر شویم که ا یادآور باید آنکه بدین اصول بپردازیم٬ پیش از
نه گونهای ذهنخوانی بیمارگونه. توصیهای است کلی به ناقد٬ نیت سخن رفته است٬
نجوید سود نقد از این اصول برای گریز از نقد گاه باشیم که شخص مورد این آ بنابر

اخالقی نیاالید. به عملی غیر را دست خود به بهانه مسائل اخالقی٬ و
عبارت است از: بودن نقد برای مؤثر ناقد نیاز مهمترین اصول اخالقی مورد

زبـان اسـتفاده از .4 انگـیزهها؛ مـهار .3 مقدم داشـتن؛ را خود .2 نقد؛ از پرهیز .1
از پـرهیز .7 فـرد؛ از تـفکیک رفـتار .6 مکـان مـناسب؛ انـتخاب زمـان و .5 مناسب؛

همدلی. .10 هدف گذاری؛ .9 تعیین معیارها؛ .8 کلی گویی؛
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نقد از پرهیز .1
نخستین توصیه اخالقی میپردازد٬ کتابی که به اخالق نقد در آید عجیب به نظر شاید
بـاشد؛ چنین تـوصیهای بـه جا میرسد به نظر این همه٬ با باشد. نقد از پرهیز به ناقد

دیگری جنبه اخالقی. یکی جنبه روانشناختی و جنبه دارد: توصیهای که دو
آن ایـن و سویی عادت کردهایم بـه نـقد جنبه روانشناختی مسأله آن است که از
نقد از غالبًا مردم نیز سوی دیگر از و فعال باشد٬ بسیار ما بخش قضاوتگر بپردازیم و
نقد بسیاری٬ موارد در این مسأله موجب میشود آن گریزانند. از و خوششان نمیآید
بـاشد. مـا بـدآمد و مبنای خـوشآمد بلکه عمدًة بر اساس معیارهای ارزشی٬ نه بر ما
دیگـران از عـادت نـقادی مـا منبعث از ارزش اخالقی است٬ که فاقد این گونه نقدها
احسـاساتشان است؛ عواطـف و برآمده از واکنش دیگران نیز این سو از و میباشد٬
همین از حقیقت٬ در یافت. ادامه خواهد بی اساس که همچنان نیز پی و نقدی پی در

.1 بند باب ٬7 انجیل متی٬ . 1

نشود".1 انتقاد شما از تا نکنید "انتقاد فرمود: روست که حضرت مسیح به یاران خود
هـم از را رضـایتمندی مـا گـاه اسـاس سـعادت و ایـن وآن٬ به نقد ما تمایل شدید
عوامل ناآرامی فردوآشفتگی درونی این اساس است که نقددیگران یکی از بر می پاشاند.

2. The Art of Happiness, Rustam S.Davar, New Delhi, UBSPD Ltd. 1994, p. 201.

او قلمداد شده است. 2 وا قعیت این است که ا گر به آن ا نداز ه که به نقد این و آن می پرداز یم ٬
در واقع ما گر ا داشتیم. اخالقی جایگاهی بس نیکو از نظر به نقدخودمان میپرداختیم٬
نه دیگران .کسی اصالح خودمان است ٬ نخستین تکلیف ما باز باشیم ٬ دیگران نیز دلسوز
کـه عـیبهای آنجا از اما فارغ شده باشد٬ خود مدعی اصالح دیگری گرددکه از می تواند

به دست نیاورد: محدود٬شایدهرگزچنین فرصتی را او انسان بی پایان است وعمر
اصالح خویش؟ بُدی فارغ وی از کی پیش  ز دیدی  خود عیب  کو کسی  هر

ص 46. ج ٬2 مثنوی٬ . 3

عــیب هــمدگر3 گـــویند پـدر! الجــــرم  ای  خـود از ایـن خـلق  غـافلند
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پی رفع عیبهای به کسانی داده اندکه چنان در نویدسعادت را این باره پیشوایان ما در
"طوبی این خصوص می فرماید: در رسول خدا عیبهای دیگران بی خبرند. خویشندکه از
به حال آنکه عیبش فرصت پرداختن به عـیبهای خوشا لمن شغله عیبه عن عیوب غیره؛

ص 378. ج ٬2 مستدرک الوسائل٬ . 1

بـه ـ باشد چنین نیز و ـ بی عیب بداند را هم کسی خود گر ا بگیرد".1 او از دیگران را
نعمترا این مؤمنان امیر گفته به و دستبکشد آن و این نقد استاز بهتر آن شکرانه

خطبه 140. نهج البالغه٬ باره رک: این  در . 2

دهد.2 قرار راهنمای زندگی خود سخنان آن حضرت را و بشمارد مانع نقد
نقش هدایتگرانه او مسؤولیت اجتماعی هرکس و دانست که این سخن با البته باید
کُنده درخت در دیده از اغلب ما استکه این مسأله نیست. ناسازگار دیگران  قبال در
این حقیقت٬ در چشم دیگران میبینیم. در خرده کاهی را اما چشم خودمان ناتوانیم٬

غافل نگردیم. خود از توصیه برای آن است که به بهانه توّجه به دیگران ٬
بیش از نیز نقد از توصیه به پرهیز نپرداخت. نمیتوان به انتقاد ظاهرًا این همه٬ با
گاهی کوششی است برای خودآ باشد٬ گونه نقد گذاشتن هر آنکه توصیه ای برای کنار
سپس این حالت را آن گرایش داریم و این و هنگامی که بدانیم ناخواسته به نقد بیشتر.
خـواهـیمکـرد؛ دقتبسیاری  خویش  نقد به  نسبت برسانیم٬ خود گاهی  آ ساحت  به
ک ار ی ک ه در نهایت به ک استه شدن ک میت نقد و بهبود ک یفیت آن میانجامد. این توصیه٬
و مـیبرد باال را او هم ارزش نقد میشود٬ یادآور به او را هم مسؤولیت اخالقی ناقد

افزایش می دهد. سویی میزان اثرگذاری آن را هم از

مقدم داشتن را خود .2
ترجـمه پیشه مترجمی٬ من در گر ا حقیقت این توصیه ادامه توصیه پیشین است. در
مـن عـمل مترجمی که مانند بر نباید به متن ترجیح میدهم٬ ترجمه وفاداِر بر را آزاد
اما برشمارم٬ که حق دارم اشکاالت ترجمهای را فراموش نشود خرده بگیرم. میکند٬
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بر بدین سبب است که ناقد نقد٬ برابر در غالب واکنشها ندارم. صالحیت آن را اخالقًا
این پاسخ نه گفتیم٬ که پیشتر همان طور هست. خودش نیز عیبی انگشت نهاده که در
به عنوان یک ناقد روی سخن با اینجا در اما قانع کننده. نه منطقًا درست است و اخالقًا
اطمینان حاصل باید است٬ نقد شخص مورد رفتار پی تغییر در ناقد گر ا انسان است.
سیگاری است٬ پزشکی که خود نه مانند خودش نیست٬ در نظر کندکه آن عیِب مورد
ایـن متعال بر این روست که خداوند از میدهد. سخن سر داد مضرات سیگار در اما
گفته و باشند حقگرا دعوتگران حق خواسته است که خود از نموده و تأکید نکته بارها

.3 ـ 2 صف (61): برای مثال رک : . 1

باشد.1 هم بر منطبق نیز وکردارشان
نـخست خـود ناقد استکه آن  نقد اثرگذاری خصوص  در نکته  دومین این  بنابر
بـاره ایـن  در  cdefg امـام عـلی ساخته باشد. دور خود از بازگوید٬ که می خواهد عیبی را
عـیب بزرگترین عیب آن است که چیزی را فیک مثله؛ العیب أن تعیب ما کبر "أ میگوید:

حکمت 353. نهج البالغه٬ . 2

نیکو بسیار cdefg نیز این خصوص امام صادق در دارد".2 وجود تو بدانی که مانندش در
برای انسان سودمندترین چیز سبقه الناس الی عیب نفسه؛ للمرء "أنفع أالشیاء است: گفته 

ص 243. ج ٬8 الکافی٬ بن یعقوب٬ محمد کلینی٬ . 3

مردم پیشی گیرد". 3 بر آن است که به عیب خویش٬

انگیزه ها مهار .3
گـفتیم کـه نـیت اوست. سوء ناقدی میگردد٬ متوجه هر اتهاماتی که معموًال یکی از
هـم گـر ا ممکن نـیست و دست یابی به انگیزههای نهان ناقد نقد برای شخص مورد
ژرفـای انگـیزههای خـود از نیز گاه ناقد چند هر بود. نخواهد سودمند ممکن باشد٬
دیگـران بـرانگـیخته٬ به نقد آنچه وی را صداقت٬ کمی خودکاوی و با نیست٬ باخبر
َألَْقٰی َمَعاِذیَرُه و) ؛ لَْو ُن َعلَٰی نَْفِسِه ی بَِصیَرةٌ َو ـٰ نَس ( بَِل ٱْالِٕ به گفته قرآن کریم: شناخت. خواهد
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.15 ـ 14 قیامت (75): . 1

آورد".1 به زبان عذرها چند هر نیک میشناسد٬ "بلکه آدمی خویشتن خویش را
این رو٬ از است. ناقد خود برای ارزیابی انگیزههای نقد٬ این صالحترین فرد بنابر
را آنـها بـازشناخته٬ را انگیزههای خـود تا دیگران بکوشد به هنگام نقد کس باید هر
بـه چـاپ آن را و فرض کنیم دوست من مقاله زیـبایی مـینویسد مثًال کنترل نماید.
به ذهن خوانی مـن کسی هم نمی تواند کنم و نقد حق دارم که آن را من نیز میرساند.
نـهان خـودم در چـه بسـا امـا به داشتن انگیزههای ناسالم متهم نـماید. مرا و بپردازد
گـر ا واداشـته است. به این کار مرا حسادت ـ مانند احساس کنم که انگیزه نادرستی ـ
به یقین این مـن اما شود٬ من بهره مند نقد از هم می تواند دوست من باز چنین باشد٬

هستم که زیانکارم.
آنـها بر و پرداخت  آن و این  نقد به حسد سر از کسی  گر ا که  بود باور این بر نباید
"به محض اینکه از بدانیم : بلکه باید کسی متوجه انگیزه اش نمی گردد٬ خرده گرفت٬
به مـخفی کـردن َغـلیان درونـی مان قادر دیگر حسادت دست به عملی میزنیم٬ سر

ص 45. سوم٬ دفتر باب مقوالتی بزرگ٬ درسهایی کوچک در . 2

شد".2 خواهند ناظران به وضوح متوجه حقارت اخالقی ما نیستیم و
مانند فضل فروشی و مواردی چون جاهطلبی٬ حسادت٬ البته گفتنی است به جز
cdefg این وا ق عیت را به آن نی ز از سوی ناظ ران ـ دی ر یا ز ود ـ آش کار خواهد شد. امام علی
کس هیچ  فی فلتات لسانه وصفحات وجهه؛ ظهر ٕاّال "ماأضمرأحدشیئًا درستی بیان میدارد:
صفحه در گشت و سخنان بی اندیشه اش آشکار که در جز دل نهان نکرد٬ در چیزی را

حکمت 26. ترجمه شهیدی٬ نهج البالغه٬ . 3

رخسارش پدیدار".3
نقادی به را خود دست  نادرست  انگیزههایی با بودهاندکه  بسیاری  تاریخکسان  در
بـدون بـهره چـندانـی بـه سـزای خـود افراط ورزیهای خود٬ با اما دیگران آلودهاند٬
ناقدی به نام زوئیلوس نام می برندکه تاریخ ادبیات یونان از در برای مثال٬ رسیده اند.



کتاب ونقد کتاب نقد  90

این راه در بزرگ باستانی یونان میپرداخت و شاعر هومر٬ اشعار ناجوانمردانه به نقد
ضوابط مقبول نگرفتن اصول و نظر در و نقد این بی محابایی در هیچ پروایی نداشت.

داشت. پی در او برای شومی پیامد ادبی٬ نقد در
این باره میگوید: زرینکوب در استاد

زننده بود و تند چنان سخت و میکرد٬ وارد هومر انتقادهایی که زوئیلوس بر
صاعقه ای چون تازیانه و سخنانش را عامه گشت؛ انزجار که موجب نفرت و

ص 301. ادبی٬ نقد عبدالحسین٬ زرین کوب٬ . 1

لقب دادند.1 تازیانه هومر را او و تلقی کردند آید٬ فرود هومر سر که بر
به روایتی بطلمیوس فیالدلف به شد. عمومی باعث مرگ او سرانجام این انزجار
دریا به  نفرتمردم بیم از را خود او روایتیدیگر٬ در اما قتلرساند٬ به  را او جرم همین 

وکشته شد. افکند
اسـاس آنـها بـر چنگ انگیزههای ناسالم خویش است و کس به میزانی که در هر
انگـیخت بـرخـواهـد مـدت نـفرت نـاظران را دراز به همان مـیزان در عمل میکند٬

ساخت. خواهد مهجور را عاقبْت خود و
ایـن رو از قـوتهایش انسـان است. و همه ضـعفها با نیز ناقد چکیده سخن آنکه٬
نمی توان از ا و انت ظار داشت ی کس ر ه ان گی ز ههایش را ک نار ب گذار د و یا آنها را ان کار ک ند٬
دور نـظر از انـصاف بـاید اقل جوانمردی و حد توّجه به همه این مالحظات٬ "با اما:

ص 287. جام جهان بین٬ علی٬ محمد اسالمی ندوشن٬ . 2

خواهیم داشت".2 وکار قلب سر یک ناقد یک دغل و با ما بشود٬ گر که ا داشته نشود٬

زبان مناسب استفاده از .4
بدان اندکی پیشتر و ـ آن انگشت مینهند بر نقد مورد نکتههایی که غالب افراد یکی از
گـر که ا همان طور رعایت نکرده باشد. جانب ادب را این است که منتقد پرداختیم ـ
باید ک میکند٬ آلودگی پا از و میدارد بر انسان آن را قطعه جواهری کثیف شده باشد٬
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است آزاد اخـالقًا نـیست کـه نـاقد این سخن به این مـعنا اما نیزچنین کند. نقد با بتواند
از مقصود اگر هرگونه بخواهدسخن بگوید؛چه آنکه عرصه نقد٬عرصه بدگویی نیست .
مثبتی نخواهدداشت. زننده تأثیر گفتار هرگز باشد٬ گفتارکسی اصالح او یا نقِدرفتار

پـی اثـرگذاری در ناقد گر ا این رو٬ از است. دردآور گزنده و به خودی خود نقد
نمک است٬ نقد زخمی که ناشی از دست کم بر یا و این گزندگی بکاهد از باید است٬
جـانب ادب را که نـاقد این ادعا با نقد شخص مورد بسیاری٬ موارد در دشنام نپاشد.
همین تأکید اما چنین نکرده است. حال آنکه ناقدهرگز میرود؛ به خطا رعایت نکرده٬
رفته وکلمات به کار واژهها انتقاد٬ آن اینکه شخص مورد نکته ای روانی است و بیانگر
واژههای مبهم یا به آنسان که از میکند؛ به بدترین گونه تفسیر را نوشتار یا گفتار در
نیک تفسیر برداشت و کم هستندکسانی که از درمییابد. زشتترین معانی را کنایی٬
این مقام عـمدًة هستیم که در کسانی روبه رو اغلب با بدان مفهوم که ما برخوردارند؛
مقام رد ناقدی در برای مثال٬ استنباط میکنند. ـ باشد بعید چند هر ـ را منفیترین معنا

نقل کرده بود: این بیت را استدالل٬ پس از هیچ٬ همه یا تفکّر
است شقی او باطل جمله گوید که  آن و است  ابـلهی این حق جمله  گوید که  هر
ش خص مور د نقد ب عدها گفته بود ک ه نا قد م را احمق خـ طاب ک ـ ر ده است. ایـ ن در
برداشت همچنان بر او چه میگفت چنین قصدی نداشته است٬ هر که ناقد حالی بود
می گیرد٬ قرار نقد حالت روحی کسی که مورد غالبًا حال٬ به هر پافشاری میکرد. خود
موظف است که به این جنبه توّجه داشته باشد. اخالقًا ناقد این رو از چنین است و

ساختن نهان آدمی آن آشکار است و داردکه مهمتر نیز یک جنبه دیگر زبان نقد اما
ایـن بـاره در نشـانه شـخصیت اوست. سبکی که برمیگزیند٬ کس یا زبان هر است.
خوی برای شناخت ُخلق و آن را و انسان میخواند "سیمای فکر سبک را: شوپنهاور

ص 678. ادبی٬ نقد عبدالحسین٬ زرین کوب٬ . 1

زبان هر همین روی می توان از از می یابد".1 چهره او صورت و از شخْص مطمئن تر
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به خـوبی هـمین مسأله را cdefg نیز امام علی بهره جست. نیز کس برای روانشناسی او

حکمت 148. نهج البالغه٬ . 1

چنین این حقیقت را موالنا زبان خویش است".1 زیر "آدمی نهفته در میشود: یادآور
بیان میکند:

درگـاه جـان زبـان این زبان پرده است بر زیـر آدمــی مـخفی است در
پـدید مـا بـر صـحن خـانه شـد سّر کشـید هم در را پرده  بادی  که  چون

ص 44. ج ٬2 مثنوی٬ . 2

وکژدم است؟2 جمله مار یا گنج زر گندم است؟ یا آن خانه گهر که اندر
در آوریـم٬ به شمار اعمال خود و وجود پاره ای از نیز را زبان خود حقیقتًا ما گر ا

به گفته صائب تبریزی: خواهیم کرد٬ رفتار محتاطانهتر بسیار خود گفتار

بـرادریـم٬ هـمه مـا مـحمد٬ اسـفندیاری٬ بـه: رک  این مطلب٬ به  مربوط  روایات  درباره  بیشتر بحث  برای  . 3
.117 ـ ص 104

نـدانـند3 جمله کردار از خود جهل گفتار که از به گفتار زان خلق دلیرند
قوتی باهمان قوت وگاه با نیز بلکه زبان نوشتار نیست٬ اززبان تنهازبان گفتار مقصود

بـه می توان بارها این رو از به صورت مکتوب درآمده و بدان دلیل است که زبان نوشتار این قوت بیشتر . 4
کردن نویسندگان احتیاط باید "و همین دلیل بیهقی به صاحبان قلم چنین توصیه میکند: به کرد. رجوع  آن 
نتوان گردانـید". نوشتن باز و نتوان ایستاد نبشتن باز از و توان ایستاد باز گفتار از که نویسند چه هر در را

ص 912). (تاریخ بیهقی٬

خوانـدن اثـری کـه دو امروزه با ما منعکس میسازد. را بیشتر4٬شخصیت صاحب خود
درباره وضع روحی وخلقیات نگارنده اش داوری میکنیم. سال پیش نگاشته شده ٬ هزار

به همین گونه است. نیز آنچه درباره گفتارصادق است ٬درباره نوشتار این رو٬هر از
این پرسش دشوار به  پاسخ  این پرسش است که زبان مناسب چیست؟ حال جای 
است و در این بار ه نمی توان قاعده ای به دست داد تا ب ر اساس آن د قیقًا ز بان مناسب را
میتوان عمل به توصیههایی چند با اما زبان نامناسب بازشناخت. از همه حال ـ در ـ

زبانی مناسب است: که زبان٬ بود امیدوار
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بـه هـمه٬ این با است٬ گون گونا بسیار دشنامها بردن دشنام: به کار از پرهیز الف ـ
بردن کسی جرأت به کار کمتر این رو٬ از تشخیص داد. نقد در را راحتی میتوان آنها
صـریح مـوارد یکـی از چـنین قـصدی داشـته بـاشد. آنکـه رسـمًا مگر دارد٬ را آنها
آنگاه که سیف زنگـانی در شمس تبریزی یافت. کالمی از میتوان در دشنامگویی را

چنین داد: را شمس پاسخ او رازی سخنانی گفته بود٬ فخر نقد
کون تـیزی دهـد؛ که از گوید؟ بد رازی را که فخر چه باشد او سیف زنگانی ٬
حدث دهان او و او آن گور من در نیست شوند! و هست شوند صد او همچو

ص 152. مقاالت شمس٬ . 1

سرش!1 ک بر خا چه همشهری! همشهری من؟ کنم!
هر بردن تعبیرات گزنده نیز به کار تعبیرات کنایی: و کلمات تحقیرآمیز از پرهیز ـ  ب
اندیشه یا نقدروی سخن با در میآورد. به بار همان نتایج را دشنام نباشد٬ به ظاهر چند
بـردن تـعبیرهای زنـنده مستلزم به کـار این کار اما است٬ نقد رفتاری است که مورد
درباره او دیگر خواسته بود او آقای آتشی که از پاسخ به نقد آقای براهنی در نیست.
اوقـات کـه حـاکـی از "من بـه ایـن حـرفهای گـذرا چنین پاسخ داد: چیزی ننویسد٬
شاعر گاهی حتّی ساالنه هر یا بی نمازیهای ماهانه و ناشی از یا تلخیهای نیم ساعته و

.1280 ـ ص 1279 ج ٬2 شاعری٬ و درشعر مس: طالدر رضا٬ براهنی٬ . 2

و نویسندهای است٬ بـ ی اعـ تنا هسـ تم". 2 ایشـ ان مـ ی توانست بـ ه جـ ای نسـ بت دادن
می دانم و حق خود را که نقد بگوید به او دورههای عادت ماهانه زنانه به آقای آتشی٬
به سـبکی بردن توصیفات این چنینی خود متأسفانه به کار آن حق استفاده میکنم. از
آفت زبان تشبیهات کنایی نیز کلیشههای خاص و حتّی استفاده از خاص بدل شده و
خـود روزه دانشآمـوز حرفیهای هر پر نقِد فرض کنیم معلمی در گشته است. نقد

ص 212. روانشناسی روابط انسانی٬ رابرت٬ بولتون٬ . 3

به جای او اینجا در اسهال زبان شده ای ...".3 و یبوست مغز "وقتی دچار چنین بگوید:
آن تعبیراتی بهره گرفته که مـهمترین پـیامد از کند٬ نقد را حرفی او آنکه به راحتی پر
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بـا نـویسندهای  نـقِد همین گونه است هنگامی که در است. موضع دفاعی گرفتن فرد
است. شده قلم اسهال  دچار او بگویندکه اهمیت٬ کم اما فراوان کارهای 

دست انداختن فکاهه نویسی و عرصه لطیفه گویی یا عرصه نقد٬ طنز: از پرهیز ـ  ج
زبان طنزآلود الزم نیست که از نقدکنم٬ کسی را من می خواهم رفتار گر ا کسی نیست.
مـرعوب خـویش سـازم. بـازیهای زبـانی حـریف را با استفاده کنم و تمسخرآمیز و
گونه به گونهای که هر میبرد؛ وضع ناآرامی به سر طبیعی در به طور نقد شخص مورد
همین از به واکنش وامی دارد. را نوشتاری او بی توجهی به هنجارهای رایج گفتاری و

.11 حجرات (49): . 1

داشته است.1 دیگران برحذر تمسخر از را روست که قرآن کریم ما
میان مسخره کردن و داشته باشند نظری دیگر البته ممکن است کسانی دراین مورد
با را تمسخر و چاشنی سخن بدانند نمک یا را که طنز بدان معنا تفاوت بنهند؛ طنز و
میگوید: ادب نقد آقای خرمشاهی درباره لحن و برای مثال٬ کنند. احتیاط تجویز قید
هـیچ نـیست و به هـیچ وجـه روا ادبی دادن٬ غیر دشنامهای ادبی و گزنده نوشتن و "
رواست٬ احتیاط ـ قید با ـ نقد کار چاشنیای که در حداکثر ناقدی چنین حقی ندارد.
را فـرق بـاریِک بـین ایـن دو بـاید فـرق دارد؛ تـمسخر است که البـته بـا اندکی طنز

ص 12. آیین نقدکتاب٬ الدین٬ بهاء خرمشاهی٬ . 2

ش ناخ ت". 2 اما همین قید احتیاط ایشان نشانه دشوار ی ک ار است.
تـمسخر یا هجو تفاوت آن با و تعریف طنز در اندازه ما هر آنکه٬ دشواری دیگر
جایی که حتّی آمده تا مفاهیمی هم داستانند؛ این مفاهیم٬ باز آن سخن برانیم٬ مانند و
نثریاست یا شعر اصطالحادبی٬ در و وطعنهزدن  مسخرهکردن  معنای  به "طنز است:

ص 934. ج ٬2 .فرهنگنامه ادبی فارسی٬ 3

از را کتابهای ادبی بتوان طنز به فرض هم که در تمسخر..."3 دست مایه طعنه و که با
طـنز آنچه ناقد غالبًا عمل ممکن نیست و در این کار اما تفکیک نمود٬ مفاهیم دیگر
اینبه کار بنابر پنداشته میشود. تحقیر و تمسخر انتقاد سوی شخص مورد از میداند٬
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به موضعگیری را افراد و باشد ممکن است مسألهساز احتیاط نیز قید بردن این شیوه با
بـه را کافی است خـود داشته باشیم٬ تردید این مورد هم در باز گر ا دارد. شدیدی وا
مـورد همین لحن طنزآمیز با را کسی ما گر ببینیم ا دهیم تا جای مخاطب نقدمان قرار
به هنگام محک خوبی است تا این کار چه واکنشی نشان خواهیم داد. دهد٬ قرار نقد

به نیکی دریابیم. را تمسخر و تفاوت میان طنز نقد٬
به دلیل تـنشزا چه بسا بردن طنز به کار خاصی نباشد٬ فرد مخاطب نقد گر البته ا
مسائل جامعه خود. نقد زاکانی در شیوه عبید مانند اشکالی نداشته باشد؛ نبودنش٬

بی ابهام کلمات اغلب به گونه ای بی پرده و پاره ای از راست: زبان سر استفاده از ـ د
کلمات متضمن حال آنکه برخی از شنونده منتقل میکنند؛ به ذهن خواننده یا را معنا
اینکه گسترهای که دارند٬ این معانی به دلیل تنوع و هستند. معانی ضمنی دیگری نیز
این از قابل پیشبینی نیست. کنند٬ شنونده خطور به ذهن خواننده یا آنها کدام یک از

1. denotative language.

"زبـان و راست"1 "زبـان سـر زبـان نـام بـرده شـده است: دو از پارهای کتابها در رو٬

2. connotative language.

در برای مثال٬ دارند. را مناسب خود خاص و کارکرد این دو٬ یک از البته هر ضمنی".2
راست استفاده زبان سر از گزارشهای رسمی باید یا سخنرانیهای علمی و یا نوشتهها

نوع زبان رک : درباره تفاوتهای سبکی این دو . 3
The Scott, Foresman Handbook for Writers, Maxine Hairston, New York, Longman, 1999,

p. 206.

هـر به  زبان ضمنی مناسبتر باشد. 3  کرد؛ حال آنکه در طنز و ادبیات توصیفی چه بسا
هم هنرمندی حال٬ توّجه به سطوح زبان و استفاده از زبان مناسب وسر راست در نقد٬
خـویش نسبت بـه کـار اخالقی او هم گویای تعهد و نشان میدهد را ظرافت ناقد و
هم این در داد. هم تمیز به روشنی از سبک را نمیتوان این دو همه جا البته در است٬
سـخت بـرای مـا نـیز حتّی تـصمیم گیری را گاه به دشواری انداخته٬ را ما آمیختگی٬
قـرار مخاطب نـقد را خود ذوق سلیم و بزرگترین راهنمای ما نیز اینجا در میسازد.
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مطمئن باید راست نباشد٬ سر احتمال دادیم که زبان ما جا هر این رو٬ از دادن است.
بیازارد. نیز مخاطب را چه بسا اینگونه نیست و باشیم که زبان ما

رفـتن درجـاهای فرط بـه کـار پارهای کلمات از شده : واژه های نخ نما از پرهیز ـ ه
این رو٬هنگامی که اینگونه کلمات از ازدست میدهند. به تدریج معنای خودرا مختلف ٬
آن هم ـ به معنای آنها گوینده داریم٬ احتمال وشناختی که از باحدس و تنها میشنویم٬ را
اوصافی مانند"حیرتانگیز"٬"فوق العاده"٬"وحشتناک" برای مثال٬ پی می بریم. تردیدـ با
متفاوت وحتّی متضادی دارندکه نمی توان قـاطعانه گسترده٬ "بی نظیر"٬چنان کاربرد و
اخیرًاکتاب "حیرت می گوید فرض کنیددوستی به شما است . نظر مورد گفت کدام معنا
شـنیدن ایـن جـمله٬ بـا تکـان داده است. "وحشتناکی" به طور را خوانده که او انگیزی"
فرط از یا بوده٬ اثرگذاری حیرت انگیز نمی توانیددریابیدکه این کتاب ازشّدت خوبی و
به گونهای مثبت معلوم نیست که دوست شما نیز مفاهیم زنندهای که درخودداشته است.
البته محتوای کتاب به شّدت برآشفته است. اینکه به خاطر یا گرفته ٬ تحت تأثیرکتاب قرار
واژگانی کـه او داریدو دوست خود توّجه به شناختی که از با گفتنی است این ابهامات٬

توضیحات وی برطرف خواهدشد. می بردوهمچنین با اغلب به کار
این کلمات بیش از آنکه بار معنایی مشخصی داشته باشند٬ بار عـاطفی فـراوانـی

1. Ibid, p.210.

whoopie) 1 گفته words)دارند. به چنین کلماتی در زبان انگلیسی کلمات بزن بکوب
اما جمعهای دوستانه بی اشکال باشد٬ بردن این گونه کلمات در به کار شاید میشود.
به هیچ روی فراهم است ـ تفسیرهای ناخوشایند فهمی و که زمینه بد ـ عرصه نقد در
زبانی خنثی دانست که تنها میتوان زبان مناسب را این مبنا٬ بر کاری شایسته نیست.

کمترین امکان تحریف است. انتقال اطالعات با پی  در
تردید لحن خوددچار نامناسب بودن زبان و هرگاه درباره مناسب یا آنکه : نکته دیگر
را مـا ماسخن بگویدو همین لحن با است با شدیم ٬کافی است فرض کنیم دیگری قرار

مطمئن باشیم که چنین است . گزنده دیدیم ٬ آن لحن را گر ا مخاطب خودسازد؛
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زبـانیزبان که هر کند ادعا و زبان خنثی شود وجود البته ممکن است کسی منکر
پـیش داوری توصیفهای مبتنی بـر دارای گونهای قضاوت و فیزیک نیز ریاضیات و
اما گریخت٬ قضاوتمیکند٬ زبانیکه  از وعمًالنمیتوان است  درست  اینادعا است.
بـا دست کم به قضاوتهای عام نزدیک شد. یا قضاوت آن کاست و درصد میتوان از
ایجاد زبانی است که کمترین موانع ارتباطی را اینجا زبان خنثی در از مقصود این همه٬
بـردن آن به کـار آموختن این زبان و انتقال درست مفاهیم ممانعت نکند. از و نماید
را آنها خود٬ نوشتار و گفتار آنگونه که میتوانیم باکمی تأمل در نیست؛ چندان دشوار
نـقد چه هـدفمان از حال ٬ هر در قوت بخشیم. این حیث (انتقال درست مفاهیم) از
به کار cdefg را این سخن امام صادق باید باشد٬ چه جلب رضای خدا دیگران و جلب نظر
می خواهی گرامیات بدارند٬ گر ا ٕان شئت أن تهان فاخشن؛ و فلن  تکرم شئتأن  "ٕان بندیم:

ص 1104. ج ٬2 میزان الحکمه٬ محمد٬ محمدی ری شهری٬ . 1

درشتیکن".1 خوارتدارند٬ میخواهی  گر ا و پیشهکن  نرمی

مکان مناسب انتخاب زمان و .5
نیک به کار کسی آن را هنری است که کمتر مکان مناسب برای انتقاد٬ انتخاب زمان و
از این رو برای نقد نداریم و شّم زمانشناسی الزم را میبندد. واقعیت این است که ما
پی در انتقاد مورد شخص  یا ما برای را بهره میپردازیمکهکمترین نقد به اغلبزمانی
هنگامی دارد٬ مسائل خانوادگی انتقاد خانم خانه داری که به پاره ای از برای مثال٬ دارد.
انـبوهی از اسـتراحت٬ نـیازمند خسته است و و می گردد باز کار سر که همسرش از
زبان استفاده از با چند هر نتیجه این کار میکند. به سویش سرازیر سیلآسا را انتقادها
دوسـتمان انـتقادی از گاه نـیز بود. چندان رضایت بخش نخواهد مناسب بوده باشد٬
ذخیرهاش میسازیم. ذهن خود بخشی از در مطرح نماییم٬ به جای آنکه آن را داریم و
این را به جای بازگفتن٬ اما دوستمان میشویم٬ متوجه خطای دیگر باز نیز مدتی بعد
گـاه نـا ادامه می یابد. به همین گونه نیز و میسازیم٬ اول دچار به سرنوشت انتقاد نیز
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این از نداریم؛ نامناسب دوستمان را متوجه میشویم که ظرفیت تحمل این همه رفتار
ایـن تـحویل مـیدهیم. به او یک جا را همه انتقادها دست داده٬ از را خود اختیار رو
میکنند فقط زمانی انتقاد مواقع افراد "بیشتر دانیل گُلَمن چنین بیان میکند: واقعیت را
جلوی که بتوانند آن شده اند از یعنی وقتی که عصبانی تر رسیده اند؛ انفجار که به حد
مـیکنند؛ به بدترین شکل مـمکن ابـراز را انتقاد این زمان٬ در و بگیرند٬ خودشان را
می آورند به یاد کرده بودند٬ دلشان انبار که در شکایتهایی را درازی از و فهرست دور
بـه [نیز]  حملهای را ضد این حمالت٬ میکنند. انتقاد تهدیدآمیز حالتی گزنده یا با و

ص 209. محبت دیدن٬ توانایی محبت کردن و هوش هیجانی : دانیل٬ گلمن٬ . 1

این خصوص نمونههای بسیاری می توان برای زمـاننشناسی نـقد در دنبال دارند".1
کافی است. همین مقدار اما بیان کرد٬

انسان حاالت روحی اوست. انسان و درک غلط از این زماننشناسی برخاسته از
سازمان برای مثال٬ متعددی است. دارای ابعاد دارد٬ بُعد یک تنها ماشینکه  برخالف 
اجـتماعی روانـی٬ جسـمانی٬ بُـعد چـهار بر آخرین بیانیه خود٬ بهداشت جهانی در

ص 1. مبانی بهداشت روانی٬ اصول و مصطفی حمدیه٬ و شهریار٬ شهیدی٬ . 2

سخت ترین طـوفانهای برابر موجودی که گاه در کرده است؛2 معنوی انسان تأکید و
این توّجه به زمان به بنابر پای درمی آید. اندک خشمی از گاه با و روحی تاب می آورد
این معناست که این ظرافتها را مطمح نظر داشته باشیم تا هر چه خواستیم٬ نگوییم.

بگوید چه زمانی بـرای نـقد هیچ قاعده خاصی نیست که به ما مطلب دیگر آنکه:
شـرایـط در انسـانها غـالب  امـا مقامی ویـژه دارد٬ کس حال و هر زیرا مناسب است؛
بـاشند. نـیز نـقدستیز چه بسا و نقدناپذیر٬ شرایطی دیگر در و خاصی نقدپذیرترند
کشیدن نیز سویی مشغول سیگار از فرض کنیم دوستی که به شّدت ناراحت است و
چه بسا نماییم٬ انتقاد او از گر چنین حالی ا در نقدکنیم. را او بخواهیم این رفتار هست٬

پشیمان گردیم. کارمان نیز حتی از
کـاری کـه نـیازمند مهم است؛ نقد برای اثرگذاری بهتر انتخاب مکان مناسب نیز
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این باره مـهمترین نکـته آن است کـه در حسن انتخاب می باشد. نوعی هوشیاری و
بایسته نیست که آن مطرح کرد٬ انتقاد شخص مورد حضور با که میتوان تنها نقدی را
نقد گفت چنین کاری دیگر البته باید جمع بیان کنیم. حضور در جنجال و و جار با را
این خصوص چنین فـرموده: cdefg در علی امام است. توهین و سرکوفت  بلکه نیست٬

ص 341. ج ٬20 شرح نهج البالغه٬ . 1

عام سرکوفت زدن است".1 مالٔ اندرزگری در تقریع؛ "النصح بین المٔال

فرد از تفکیک رفتار .6
رفتاری خاص ناخشنودیم از معنایش آن است که ما داریم٬ کسی انتقاد هنگامی که از
مطلق انتقاد فردی به طور کلی از این نمیتوان به طور بنابر پی اصالح آن هستیم. در و
نفرت بگوییم که از خشم و سر البته ممکن است گاه از نمود. یکسره نقد را او داشت و
ندارد. منطق وخرد خشم که نسبتی با سر این سخنی است از اما فالنی متنفریم٬ وجود
از که میشناسیم٬ پلیدترین فردی را کافی است تا داریم٬ این مسأله تردید هم در گر ا
او میتوان در همچنین آیا متنفریم و او از سپس سعی کنیم ببینیم چرا بگذرانیم و نظر
کـه بـدان مـعنا است؛ اغلب نتیجه این دروننگری شگفتآور اندکی درستی یافت.
در مییابیم حتّی در میان چنین ک سانی نیز میتوان نقاط قوتی یافت و یا از آنها بـ هر ه
نمونههای این نقطه قوت یکی از نشان دادن نقاط ضعف نیز نقش دشمنان در جست.
فـلسفه است که در این همان مسأله نسبی بودن شر به آن اشاره کردیم. که پیشتر بود
آن است که متوجه باشیم نـقِد آنچه به این بحث ارتباط مییابد٬ اما بدان میپردازند٬
باید نقد هنگام اینرو٬ از بسنادرست. همکاری  و است  ناممکن  هم فرد٬ وجود همه 
داشـته کسی انـتقادی بسـیار ممکن است از سازیم. جدا معایب او از را همواره فرد
خود با نه هستم رو اینشخصروبه عیوب با تنها من معناستکه بدان این اما باشم٬
ایـن سـخن گـویای مـجرم. نـه از جرم مـتنفرم٬ که من از زمانی گاندی گفته بود وی.
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این جداسازی روایات متعددی نیز گفتنی است که در می باشد. فرد از تفکیک رفتار
نقل شده که گـاه خـداونـد رسول خدا حدیثی از در برای مثال٬ صورت گرفته است.

ص 601. ج ٬29 االنوار٬ بحار . 1

است.1 بیزار عمل او از اما دوست دارد٬ بنده ای را
حـق تـعالی بـه به پیامبرش آمـوخت. قرآن کریم این مطلب را متعال در خداوند
کارهایشان برائت جوید: از تنها او٬ نافرمانی دیگران از برابر که در رسولش فرمان داد
کارهای من از بگو عصیان ورزیدند٬ تو بر گر "ا تَْعَملُوَن)؛ ا مَّ ِمّ بَِرۤی ٌء ْن َعَصْوَک َفُقْل ٕاِِنّی (َفٕاِ

.216 شعراء(26): . 2

نگـفت از عـمل شـما؛ "بگوی بیزارم از غزالی درباره این آیه می گوید: بیزارم".2 شما

ص 410. ج ٬1 امام محمد٬کیمیای سعادت٬ حامد ابو غزالی٬ . 3

بیزارم".3 شما

کلیگویی از پرهیز .7
انـتقاد شـخص مـورد که با کلی گویی به خصوص آنجا گاه باشیم که از آ مقام نقد در
به هم شخص را و هم ممکن است دروغ باشد این کار٬ زیرا بپرهیزیم؛ ارتباط می یابد٬
دوسـتی بـا گـر ا شود. منکر نیز را جایی که حتّی اصل نقد تا حالت تدافعی بکشاند؛
اغـلب تـرجـیح به مـوقع نـیامده بـاشد٬ اخیر طی سه قرار او قراری گذاشته باشیم و
میدهیم ک ه خشمگینانه بگوییم: "تو هـ میشه دیـ ر مـ یآیی"؛ حـ ال آنکـ ه ایـ ن سـ خن
نمیتوان نتیجه گرفت که کسی همواره دیر تأخیر به صرف سه مورد نادرست است و
خطایی بزرگ میشویم دچار هنگامی که کلی گویی میکنیم٬ میشود. حاضر قرار سر
هـمین گـر ا است. انـتقاد مورد اقداماتدرستشخص  و تالشها گرفتن  نادیده آن و
آن جمله کلی٬ با داشته باشد٬ تأخیر سه بار تنها اخیر طی ده قرار دوسِت مفروض ما
آن است که به این درست تر بنابر ساخته ایم. خدشه دار را وقت شناسی او و ارزش کار
از ـ تشکـیل مـی دهد را مـا گاه نوشتار و که بخش عمده زبان گفتار جای کلی گویی ـ
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اصالح شده جمله کلی و چند برای مثال٬ دقیقتری استفاده کنیم. تعبیرات مشخص و
شود: اثرگذاری آشکار در کمی درنگ تفاوت آنها با می آوریم تا آن را

من ایرادهای بنی اسرائیلی میگیری. همیشه از تو کلی:
را آنـها مـیگیری و جمالت کوتاه من ایراد است که از این پنجمین بار مشخص:

تلگرافی می دانی.
اتاقت به هم ریخته است. همیشه خدا کلی :

را مـیزت  و نـمیگذاری  قفسه  در را کتابهایت  استکه روز دومین  این  مشخص:
مرتب نمیکنی.

همه منتقدان آدمهای بی انصافی هستند. کلی:
هفتایراد نوشتهام از و داد قرار نقد مورد علوی  آقای  را مقالهام آخرین مشخص:
فقط دیدگاه نیز بقیه ایرادها و درست باشد آنها یکی از میکنم حداکثر گرفت که فکر

نشان میدهد. را شخصی او
اعتمادکرد. هیچ وقت به دیگران نمیشود کلی:

که یک قول داد من پولی قرض گرفت و دوستانم از ماه پیش یکی از دو مشخص:
هفته دی گ ر آن را ب ر گ ر داند٬ اما ا الن د و ماه است ک ه از ا و خب ر ی ندارم.

هرگز همه جا٬ همه٬ همیشه٬ مانند تعبیرات کلی؛ چنان به استفاده از ما حقیقت٬ در
باید اما ندارند. الزم را تأثیر احساس میکنیم گفتههای ما خوکرده ایم که بدون آنها ... و
اندامـهای اختالل در هیجانات و زیاد مدت موجب فشار دراز در دانست که این کار

احساسی انسان می گردد. فکری و

تعیین معیارها . 8
سلیقه خـاصی ذوق و منتقد فرد میزند. اساس معیارهایی دست به نقد ناقدی بر هر
ناقدی که این رو٬ از میگذارد. اثر قضاوت او داوری و سلیقهای که در ذوق و دارد؛
هـم و خـود بـرای  هم باید میداند٬ مسؤول  نوشتهاش  و گفته  برابر در را خود اخالقًا
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او نقد و داوری  معیارهای  اینکه  نخست  روشنسازد: را نکته دو مخاطبنقدش  برای 
گفته نماند نا بوده است. چه اندازه اثرگذار تا این میان سلیقه او آنکه در ودیگر چیست؛
رفع بسیاری ازسوءتفاهمهاکمک میکند.فرض کنیم دونفر که توّجه به این دوعنصر٬در
آن یکی از دوموضع متفاوت : از اما نقدکنند٬ موسیقی اصیل را خوانندگان نامور یکی از
خـوانـنده را اساس معیارهای همان موسیقی ٬ بر و قبول دارد موسیقی سنّتی را بنیاد دو٬
از بوده ودرکجا وفادار به این معیارها کجا نشان میدهدکه وی در داده٬ قرار نقد مورد
استاسـاسًا دیگریممکن اما است. نوآوریزده دستبه  آنها در یا و عدولکرده آنها
بـر نقدکـند. آن خواننده را انکار٬ موضع نفی و از قبول نداشته باشدو موسیقی سنّتی را
پیشاپیش روشن کنند را آنها معیارهای متفاوتی دارندکه باید منتقد این دو همین پایه٬
هم موجب سردرگمی سویی بی توجهی به این نکته٬ از پیش بروند. اساس آنها بر و

به آشفتگی فکری میکشاند. را مواردی ناقد هم در و میشود مخاطب نقد
مـعیارهای مـیپردازد٬ نـقد بـه موردیکه هر در ناقد که ایجابمیکند صداقت
فـراهـم کـاری کـه زمـینه یـافتن چـارچـوب داوری را معرفی نماید؛ را داوری خود
بگویدکه این میتواند ناقد کند٬ به غلط معنا کسی واژهای را گر ا برای مثال٬ میسازد.
معنا اشتباه است و سند در ستِی ادعای من نیز لغ تنام ه ده ـخداست. حال ا گـ ر شـ خص
مـیتوان سـادگی  به  را ناقد سخن نادرستی  یا درستی  نپذیرفت٬ را ادعا این  نقد مورد
مشـخص مـعیارش را معنای رایج واژه ای خرده گرفت و ناقدی بر گر ا اما نشان داد.
اثـبات بـار واقع نـاقد در میشود. دشوار ناقد درستی نظر اینجاست که احراز نکرد٬
چه نهایت به سردرگمی و کاری که در دوش دیگران افکنده است؛ بر را ادعای خود

میانجامد. مغالطه بسا
این کـار سلیقه اش بوده است. از که چه اندازه متأثر نشان دهد باید همچنین ناقد
وبسیاری ناقدداوری بهتری داشته باشد درباره نظر موجب میشودکه هرکس بتواند
زیـرا نمود؛ خواهد محدود را توّجه به این نکته دامنه نقدها بخوابد. فرو نیز ازجنجالها
نه براساس معیارهای عینی وملموس . برداشت ماست ٬ تابع ذوق و نقدهای ما بسیاری از



103  اخالق نقد 

هدف گذاری .9
نقدش بی آنکـه پـذیرفته شـود٬ اما خردهای میگیرد٬ انتقاد شخص مورد از گاه ناقد
نشـان دادن درسـتی یا برای احقاق حق خود ناقد این رو٬ از پی دارد. در پاسخی تند
باز اما آن مطرح میسازد٬ تکرار با یا شّدت بیشتری و با را همان نقد مجددًا ادعایش٬
عاقبت این بازی چندان ادامه می یابدکه دیگران می گردد. پاسخی دندانشکن روبهرو
وی زیرا است؛ به زیان ناقد یک سو از پایان چنین کاری٬ میکنند. رها خستگی آن را با
کـه بـاعث تدافعی مواجـه مـیگردد پاسخی اغلب نادرست و خالف انتظارش با بر
جـاده انـصاف از نـتیجه او در زنـنده وادارد. و تند اما به پاسخی مجدد را او میشود
هـمان راه فـرامـوش کـرده٬ را اخـالقی خـود انگیزههای انسـانی و و خارج میشود
پیش گرفته به ناحق در انتقاد است شخص مورد پیش میگیردکه معتقد در نادرستی را
به جـای که او چرا هست؛ نیز نقد به زیان شخص مورد این کار سوی دیگر از است.
پی اثبات نادرستی نظر در بسنجد٬ باطل آن را حق و و بیندیشد نقد آنکه درباره خوِد

آن متهم میسازد. مانند بی صالحیتی و نیت یا به سوء را سپس او و برمیآید ناقد
و تعیین کند نقد از را پیشاپیش اهداف خود ناقد باید چنین دامی٬ برای دوری از
مورد شخص  دهدکه  احتمال  باید  وی  رود.  پیش  میخواهد  کجا  تا که  سازد مشخص 
روشن سازدکه در برای خود الزم است ناقد این رو٬ از داد. مقابل پاسخ خواهد در نقد
آنکه ترجیح میدهد یا نقدش دفاع کند٬ از هم میخواهد صورت چنین پیشامدی باز

چنین بازی حق ستیزانهای نشود. وارد
بـرای کـه  نـیستیم  مـجبور مـا نـپذیرفت٬ را مـا سخن حـق  نقد مورد شخص  گر ا
بگیرید نظر در فردی را باطلی استفاده کنیم. رفتار یا گفتار از قبوالندن این سخن حق٬
بگیریم٬ ناسزا به باد را او این کار٬ برای جلوگیری از گر ا که به دیگری دشنام میدهد.
موجب تفاوت عمل ما تفاوت انگیزهها این رو٬ از یکسان است. دو هر ماهیت عمل ما

نتایج آن نمی گردد. و
بـرای خـود و مـیباشد نـقد پی اصالح شخص مـورد در ناقد گر ا آنکه٬ مختصر
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از طینقد و مشخصسازد را خود اهداف  پیش  از باید قائلاست٬ اخالقی  مسؤولیتی 
عـقل حکـم بـاز چندان درست نیست٬ نیز انگیزه ناقد گر همچنین ا نرود. فراتر آنها
گرچه مـمکن است کسـان زیرا تن ندهد؛ به این گونه بازیها نقد مورد که فرد میکند
بـه چشـم را طـرف نـقد دو همان افراد تشویق کنند٬ آنان را اتمام کار٬ زیادی پس از

نگریست. حقارت خواهند

همدلی .10
منظر از و درک کند را او باید اما بپذیرد٬ را نقد الزم نیست که دیدگاه شخص مورد ناقد
ناقد است. شرح صدر کاری که مستلزم حسن ظن به دیگران و وی به مسائل بنگرد؛
پـروپیکوس عـمل کـند: این شـخصیت افسـانهای یـونان ـ پروپیکوس ـ مانند نباید
آن قـدر آنان را تخت بودند٬ از کوتاه تر گر ا و تختی جای می داد بر را میهمانان خود
میبرید. پایشان را مقداری از بودند٬ هم بلندتر گر ا و به اندازه تخت شوند٬ تا میکشید

می سنجند. کسان معیاری دارندکه براساس آن همگان را متأسفانه پاره ای از
که امـام آوردهاند چنینند. صاحبان معرفت نیز که معرفت مراتبی دارد٬ همانطور
دانسته٬ درجه ده را ایمان داشتند٬ انتظارییکسان همه از کسانیکه برابر cdefgدر صادق
سپس بـر لزوم تـوّجه بـه افـراد و به پلههای ده گانه یک نردبان تشبیه میکند و آن را

ص 162. ج ٬16 وسائل الشیعه٬ عاملی٬ حر . 1

نشان اما مسأله ایمان است٬ بر مینماید. 1 این سخنان ناظر تأکید نیز مراعات حال آنها
چـنین بـیان cdefg این حقیقت را امام صادق باز هست. نیز گون افراد دهنده مراتب گونا
مـردم گـر ا َأَحـدًا؛ الَْخلَْق لَْم یَلُْم َأَحٌد َهَذا تَبَاَرَک َوتََعالَی َعِلَم النَّاُس کَیَْف َخلََق اهلُل "لَْو مـیدارد:
هیچ کس دیگری را چگونه آفرید٬ تعالی این مردم را تبارک و میدانستندکه خداوند

ص 161. همان٬ . 2

مالمت نمیکرد".2
صفتی او در و میکشاند نقد شخص مورد به همدلی با را ناقد توجه به این نکته٬
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معنای به  رفق  بردهاند. مالیمتنام  و نرمی  یا رفق  به آن  از معصومان  که  میآورد پدید
بی توجهی نسبت به معیارهای یا تسلیم دیگری شدن و و اصول خود دست کشیدن از
ناقدی که ظرفیت بردن آنهاست. به کار گاهی درست از بلکه به معنای آ ارزشی نیست٬
و رفتارشان همدالنه عمل میکند برای نقد داشته باشد٬ درک علل رفتارهای مردم را
باید همین رو از یک دوست است و ناقد هنرمندانه بیان می دارد. را خواستههای خود
تـا نبرید رگ حّساس را اما "بایدهمچوجراِح قابل[ بدن را] شکافت ٬ کند: دوستانه رفتار

.101 ـ ص 100 دوستی٬ راز عیش پیری و . 1
ص 43. برادریم٬ همه ما . 2

نیست.2 "درشتگویی" دیگرالزمه "درستگویی" به تعبیر حیات دوستی باقی بماند".1
نـاقد٬ یکی پـاکـی ضـمیر میگردد: اصل باز حقیقت به دو نکات ده گانه یادشده در
به لحاظ اخالقی نخست باید ناقد دیگر٬ به تعبیر شیوههای مناسب . ودیگری استفاده از
بتواند گرددتا به دست آورد٬ودوم آنکه باروح انسانی وظرایف آن آشنا صالحیت نقدرا
افرادو ظرفیت  است؛کسیکه  تعارض  در باخودش  هنوز مؤثرسازد.کسیکه  را نقدش 
آمـوزش و هـنری نـیازمند مـانندهـر وکسی که نـقدرا نمیشناسد٬ را حساسیتهای آنها
به حربه ای بـرنده دست چنین کسانی یا نقددر ناقدخوبی نیست . مهارت یابی نمیداند٬

به ابزاری بی خاصیت. یا پای افکندن خصم وعقده گشایی تبدیل میشودو برای از
بار ی٬ بی توجهی به اصول اخال قی نقد و وجود ک لیشههای رایج در ایـ ن مـ ور د٬
افـراط و سـر دو در جایی که این گونه نـقدها تا می گردد؛ موجب تحریف مفهوم نقد
بـرای بود جهت افراط وسیلهای کوبنده خواهد که در بدان معنا میگیرد؛ تفریط قرار
امـری مـداحـی یـا ذره پـروری و مـجامله و جهت تفریط ابـزار در و حذف رقیب٬
پاسخ به جمعی از خامنه ای در آیت اهلل حبیب. برای تجلیل از بود تشریفاتی خواهد
آزادی ترسید از "نباید این نکته چنین انگشت نهاد: بر دانش آموختگان حوزه علمیه ٬

ص 5. ٬1381/11/26 شماره ٬88 پگاه٬ . 3

امری تشریفاتی تبدیل کرد".3 به کاالی قاچاق یا را انتقاد و نقد مناظره گریخت و از و
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تـلخ را نـقد افراد چه بسا باز به عمل آورد٬ همه تمهیداتی که ممکن است ناقد با
این تـلخی سـودمند اما طعم حق تلخ٬ ندارد؛ ناقد ارتباطی با این تلخی دیگر بیابند.
بـاطل سـبک و گوارا٬ حق سنگین اما ٕاّن الباطل خفیف وبیء؛ "ٕاّن الحق ثقیل مری و است:

ص 429. حکمت ٬376 ترجمه شهیدی٬ نهج البالغه٬ . 1

کام چون سنگ خارا".1 لیکن در است ٬
گوارایی باطل ترجیح داد: بر آن را به این تلخی عادت و را خود این باید بنابر

بار به  دشمنی و بیزاری کشنده زهر تلخی٬ این از و است تلخ ناچار به حقیقت
خـطای بـر زیـرا است ؛ آن شـومتر حقیقت پوشی از خوشگویی و اما میآید.
نکردن دست یاری دراز سراشیبی پرتگاه دیدن و در را او زدن ٬ دوست لبخند

ص 101. دوستی٬ راز عیش پیری و . 2
.(1383 معارف٬ نشر دفتر قم٬ اّول : اخالق نقد(چاپ  سیّدحسن اسالمی٬  

است.2 



انتقاد
ناتل خانلری پرویز

چه هر قوانینی است و و تابع حدود آن هست ناچار غرضی در چیزی که هدف و هر
هست که به آن سنجیده میشود میزانی نیز دارای مقیاس و ناچار قانونی دارد نظم و
نـاقص مـیتوان از کـامل را نـادرست و از این سنجش است که درست را روی  از و

شناخت. باز
سنجش و آز مایش الز مه ت ر قی و پیش ر فت ه ر فـ نی است٬ تـ ا خـ طا را از صـ واب
بـه را ساخته خود زرگر بی نقصنمیشود. ما کار نمیکنیم و پرهیز خطا نشناسیم از

می دهد. قرار معرض انتقاد در خویش را نویسنده آثار و محک میسپارد
بـیکارگان کـار آن را رنـجیده و نـیش قـلم انـتقاد شاعران از که بعضی از چند هر
ادبـی فـنون  از یکـی  امروز انتقاد٬ شد. نمیتوان منکر را انتقاد اهمیّت  اما خواندهاند٬
نـویسنده بـزرگ مـمکن و یک شـاعر حقیقی به قـدر منتقد فن مهمی است. است و
فـرانسـوی "سـنت بـو" قـرن نـوزدهم تأثـیر در است به ترقی ادبیات خدمت کـند.
نـویسنده و هـیچ شـاعر روسـیه از پیشرفت ادبیات فرانسه و بیلینسکی روسی در و

نبود. بزرگی کمتر
نـویسنده فـقط بـه گر ا نویسنده است. قلمرو از وسیعتر نیز میدان کوشش منتقد
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نویسنده یک طرف باید از زیرا دارد٬ کار و سر دو هر با منتقد خواننده خطاب میکند
عهده اوست بر طرف دیگر از و به وی نشان دهد را او بدکار نیک و و راهنمایی کند را
رموز دقایق و و آن آماده سازد از التذاذ و ک زیباییهای هنر برای ادرا که خواننده را
به این بیاموزد. بازاری است به او پست و آثار از شاهکارها که مایه امتیاز ادبی را آثار
به ک رو ادرا و جنبه ایجاد دو از همه فنون هنر٬ ادبیات و کوشش منتقد٬ اثر طریق بر

کمال می رود.
یـافته است. مـقامی بـلند همه کشـورهای جـهان انـتقاد به این سبب است که در
میتوان نویسندگان بسیار شاعران و از نیست و انتقاد که کارشان جز بزرگانی هستند
که خوانـنده آنجاها در صاحب شهرتند. ایجاد ابداع و به قدر نیز انتقاد که در نام برد
کتاب رشته صدها هر ماه در هر کم نیست و شماره نویسندگان نیز طبعًا است و بسیار
یک٬ بهای هر و تشخیص قدر خواندن این همه کتاب و یافتن و میشود٬ تازه منتشر
می دانیم که این شرایط بـرای و همه فنون الزم دارد تخصص در فراغت و فرصت و
بـه عـهده دارد وظیفه مهم دیگری نیز این فن انتقاد بنابر حاصل نمیشود. همه افراد
فـراوان آثـار ایـن  مـیان  خوانـنده٬ تا آنهاست  ارزش  تعیین  و جدید آثار معرفی  آن  و
سر گردان نشود و در فر صت ک می ک ه دار د٬ بر حسب ذوق خود بتواند ک تابی را برای
ذوق لیاقت رهبری یافته که به علم و منتقد ک دقایق آن از ادرا در و خواندن برگزیند

کمک بخواهد. است ٬
کرد منتشر رشتههای ادبی کتابی نوشت و یکی از این همین که نویسندهای در بنابر
و بـاشد به جـا درست و نه این است که همیشه انتقاد می گیرد. قرار معرض انتقاد در
مظنه در منتقدکه انسان است چگونه میتواند و آن نرود٬ در خطا گمان غرض یا هرگز
و مـجلهها در دیده شده است که درباره یک کـتاب٬ بارها نگیرد؟ غرض قرار و خطا
بایددانست که این اختالفات نادر اما کردهاند. عقایدمختلف اظهار روزنامههای ادبی٬
بـه غـرض٬ دیده شده است که مـنتقدی٬ کمتر نیست. بسیار فاصله میان آنها است و
بـه قـدر هر زیرا بشمارد٬ ناچیز پست و شاهکاری را یا قلم بدهد شاهکار یاوه ای را
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که میدان میداند و میخواهد بیشتر آبروی خویش را نام و دلبسته باشد غرض خود
حـقیقت آشکـار و این باب حکم خواهندکـرد که در دیگران هستند خالی نیست و
سنجش در دقیق هست احتمال خطا که موازین درست و آنجا خطا٬ اما شد. خواهد
میزانهای با آنکه حکم درباره بدعتی ادبی باشدکه به سبب تازگی آن را مگر کم است٬

کهن نتوان سنجید.
بـه کـمر و بـه دل نـمیگیرد را نویسنده کینه او کرد کتابی ایراد منتقدی بر گر ا اما
راهنماییاش میکندکه تشکر او استاز وارد ایراد آن گر ا بلکه خصومتشنمیبندد٬
نیست زیانی ندیده وارد گر وا متوجه ساخته است٬ خطای خود به نقص یا را کرده واو
کـجسلیقگی مـنتقد نادانـی یـا آن است که بر منتها کینه ورزی باشد٬ جای تالفی و تا

نویسندگان بزرگ خندیدهاند. چنانکه بسیاری از بخندد٬
بـه کـمال هـنر دو نتیجه ایمانی است که هر منتقد٬ نویسنده و در این سعه صدر٬
آنکه مذهبی است که ایمان راسخ می خواهد٬ هنرپرستی خود دانش دوستی و دارند.
برای اغراض را هنر یعنی دانش و خود٬ پی آن نیست که معبود در چنین ایمانی دارد
وکسانشان هنرمندانی که خود ببرد. مانندکسب مال وجاه وشهرت به کار پست دیگر
در سختی و گر سنگی ز یسته و همه عمر را وقف هنر خویش ک ر دهاند بسیار بودهاند

سلسله این هنرپرستان منقطع نشده باشد. شاید هنوز و
که هـمیشه مـؤلف از رسمی قدیم بود چگونه است؟ ما کشور در وضع انتقاد اما
آنکه در "امید کتابی به چنین عبارتی پایان می یافت : هر داشت و خواننده التماس دعا

فرمایند". یاد به دعای خیر مؤلف را و نگرند زالت آن به دیده اغماض در
چـندان سـودی هـم انـتقاد نکـته جویی و میان نـبود در انتشار وسایل چاپ و تا
مؤلف پیدا مجادله با صورت مباحثه و به جای آنکه فایده آن عام باشد زیرا نداشت٬
عـده ایـن رسـم تـغییری حـاصل گشت. در ناچار شد که پیدا وسایل انتشار میکرد.
به جای آنکه به عده معدودی قبول٬ و حق رد و خواندند بیشتری کتب نویسندگان را

تعمیم یافت. باشد٬ منحصر
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بـه جـای و یـافتند وضـع جـدید نویسندگان کمکم عبارتی متناسب بـا بعضی از
چه گر ا درخواست کردند. انتقاد خویش بحث و درباره آثار اغماض٬ و تقاضای عفو
عبارت صداقتی این دو هیچیک از حال در به هر اما رسم تازه عمومیت نیافته است٬
بود آن  از حاکی  شرقیاست٬ آداب  از نفسیکه شکسته  پرده در قدیم٬ عبارت  نیست.
ایـن بـه کـنایه مـفید عبارت جدید و باشد مستحق عفو میان نیست تا که خطایی در
ایـن گـوی مـی توانـد گـر ا گرفت و من ایرادی نمی تواند کسی بر معناست که هرگز
دشـمنی مـتهم به غرض و را نکتهای گرفت او و کسی گستاخی کرد گر ا اما میدان. و

است. کردن بهترین چاره کار میدان به در به دشنام از ساختن و
بـر مـا خودپرستی نزد ایمانی نداریم. هنر به دانش و آن است که ما علت این امر
بـه تـحقیر دیگران را معنویات دم میزنیم و آنکه همیشه از با هنرپرستی غلبه دارد٬
نفعمحسوس نفع ما خبری نیست٬ پیشما معنا وریشخندشیفته مادیات میخوانیم از
آن عارفی که مست شوق از دیگر عامیانه است. لذت جسمانی و لذت ما آنی است٬ و
نه به طمع گنج خویش٬ هنر و راه ایمان به کار آن شاعری که در میرفت و دار سر بر
نزد هنر دانش و نشانی نمی توان یافت. میان ما می آورد عمری به سختی به سر سلطان٬
ما قدر ی ندار د. باز ی چه هم نیست. ک اش باز ی چه بود! آلت تقلّب و ت ز وی ر و ر یـ است٬
وسیله خـوب خـوردن اجتماعی٬ ترقی اداری و مال٬ کسب جاه و مایه کاسبی است٬

خودفروشی. خوب پوشیدن و و
وسیلهای برای رسیدن بـه اغـراض دیگـر هدف نیست و هنر چون دانش و پس٬
کم مؤلفی را موجب رنج می گردد٬ به جای آنکه مایه لذت باشد٬ اشتغال بدان٬ است٬
در خود مشقت بسیار رنج بیپایان و مقدمه کتاب از این زمان می توان یافت که در در
قدرناشناسی ابنای زمان سخن به میان گله از حاسدان و حسد شکایت از راه تألیف و
بـه یک نشست و رنـج٬ مـؤلفان بـی کـوشش و همه جـهان٬ گویی در نیاورده باشد.
همان مؤلف بیچاره ماست که بـرای تألیـف کـتاب و کتابی تألیف میکنند برخاست٬

رنج برده وکوشش کرده است. خود
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نویسنده آن پنهان است. در بلکه غرضی دیگر ناتوانی نیست٬ از تنها این ندبهها اما
و به گمان آنکه قـدر ثابت کند را نوشته خود اعتبار ارزش و به این وسیله میخواهد
رفته اندازه میتوان گرفت. آن به کار ایجاد روی رنجی که در فقط از اثری را بهای هر
یک از بـه هـر را کتاب خـود چنین است که نویسنده نسخهای از نیز وضع انتقاد
ایشان خـواهش مـیکندکـه از و می دهد دارند کار و قلم سر آشنایان که با دوستان و
تحسین است البته مدح و تقاضاست٬ این "چیزی"که مورد درباره آن چیزی بنویسند.
او و مقایسه کند معاصر همه بزرگان قدیم و با که نویسنده را آن دوست وظیفه دارد و
تبریک بگویدکه چنین شاهکاری پدیدآورده به او و بشمارد باالتر هم شأن ایشان یا را
خدای ناکرده آن گر ا و کرده است. خود میهن عزیز ادب و خدمتی بزرگ به علم و و
یقین آن گرفت نویسنده بزرگوار نکتهای بر یا نپسندید جهتی شاهکارش را دوست از
تاب حسد رفیقش از یا سرچشمهای آب میخورده٬ میکندکه این دشمنی بیسبب از

میان بوده است. توطئهای در تحریک و یا تحمل نیاورده و
به این ایمن باشند. این دردسرها از تا میگزینند راهی آسانتر دیگران که زرنگترند
بـه امـضای یـا و درباره کتاب خویش مینویسند تقریظ باالبلند چند طریق که خود
جعلی منتشر میک نند یا از دوستان میخواهند ک ه٬ بیزحمت٬ فقط آنها را امضا ک نند.
ارادتی به فن خویش نشان نمیدهند. نیز اهل فن میشمارند را کسانی که خود اما
معنایی که از بیهوده است٬ و ایشان کاری لغو نظر آن در دفاع از ایمان به امری معنوی و
دشمن بـتراشـند٬ به سبب آن برای خود پس چرا کسی نمیشود٬ ضرری عاید نفع و

این سیره مرضیه قدیم است. دشمنی که ممکن است ضرری برساند.
بـادنجان خـواست شـرحـی از و گـرسنه بـود طلخک روزی که سلطان مـحمود
ضررهای ذکر که شاه میلی به بادنجان نداشت در دیگر خواص بادنجان گفت وروز
بـادنجان مـی گفتی؟ فـوایـد آن هـمه از نه دیروز مگر شاه گفت: آن فصلی پرداخت.
چیزی بگـویم نـه بـرای تو برای خوشامد باید بادنجان٬ توام نه نوکر گفت من نوکر

بادنجان. خوشامد
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همه امور ماست. فکر زاکانی است نماینده طرز عبید از که گویا این قصه طنزآمیز
بادنجان نیستیم. که هیچیک نوکر شکر را خدا بادنجان است و ما معنوی نزد

آفرین هم که مایهای نه نویسنده گدای آفرین است؟ که مگر میاندیشند ادیبان ما
این رنجش سـبب و برنجانند را او پس چرا ضرری به کیسه ایشان نمیزند٬ و ندارد
شأن از این ایراد و به آثارشان ایرادی بکند یا محفلی به ایشان بدی بگوید که در شود

متزلزل سازد. مقامشان را و ایشان بکاهد
مقام را که این شأن و میدانند زیرا میترسند؟ شأن خود تزلزل مقام وکسر از چرا
ممکن زود این کاخ که بنیان درستی ندارد و به همین طریق به دست آورده اند نیز خود

بریزد. است فرو
محکی هنر دانش و ما کشور این وضع حاصل شده این است که در نتیجه ای که از
کسی نیست کـه هنرمندتر و دانشمندتر پای سنجشی به میان نمیآید. هرگز و ندارد
کوشش این به پای همت و برگزیده و هنر برای پیروی راه دانش و را او قریحه ذاتی٬
که برای کسب این تدبیری را سیاست و بلکه باید طی کرده است ٬ را دشوار و راه دور

شهرت الزم است آموخته باشد.
ک سی ک ه مستعد و الیق این مقام است از این نکـ ته غـ افل نـ میماند ک ـ ه در ایـ نجا
مـردی مـتنفذ گـر ا هنری ارتباط دارد. مقامات علمی و اجتماعی با درجات اداری و
البته نـویسنده بـزرگی است و به کارهای بزرگ بگمارد٬ دوستان را میتواند است و
معاون است همان چند یا وزیر گر ا به خواب هم ندیده است. مانندش را چشم روزگار
بـا گـر ا و دهد ردیف شاعران بزرگ قرار در را بی مزه کافی است که او بیت سست و

ادیبان نامی شمرده شود. از میتواند رجال دوستی دارد وزیران و
بـه انـتقاد هـنر برای پـیشرفت دانش و بخواهد این کشور که در هر به این سبب٬
گـوش یـافت. خواهد دشمن بسیار به محک سنجش بزند آن را این و آثار و بپردازد
گمان نمیکند جوان٬ و پیر از هیچ نویسندهای٬ عادت ندارد٬ هیچ کس به شنیدن انتقاد
آزار آن قصد اظهار هست کسی در گر ا و نقصی باشد عیب یا او آثار که ممکن است در
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مـدح فصولی در و کتابی مبالغه کنید عظمت قدر در قدر هر دشمنی نداشته باشد. و
نـویسنده بـزرگوار آن گـرفتید همین که یک نکته کوچک بـر تحسین آن بپردازید و
بدجنس مـیشمارد. و حسود را شما و میتابد بر شما خیابان روی از در و میرنجد
یک گـروه دشـمن بـتراشـید تـا کـنید درباره اشخاص مـختلف تکـرار این تجربه را

وروزگارتان سیاه شود.
دارم کـه دشـمن بسـیار ادیبان روزی صمیمانه به من نصیحت میکرد دوستی از
کـنار گـفت حـقیقت طلبی را گفتم چـاره چـیست؟ اندیشه کنم. عاقبت کار از باید و
چگـونه است٬ آن نباش که شعر فکر شنیدی در بی معنا شعری سست و گر ا بگذار.
بی سود دشمنی او دوستی و است و نفوذ که صاحب مقام و بیاور نظر در را بلکه شاعر

زیان نیست. و
تأسیس آغاز از ما عبرت نگرفتهاند. این تجربهها این حال نویسندگان سخن از با
عقاید چنانکه میپنداریم نشان دهیم و را چیز هر بد این مجله کوشیدهایم که نیک و
هـرگز کرده بـاشیم و خطا بسیار موارد در شاید کنیم. اظهار بیپروا صریح و را خود
خدمت به کوشش در و هنر ایمان به دانش و اما مصونیم٬ خطا دعوی نمیکنیم که از
حقیقت عذرخواه ماست. ما برای خوشامد این و آن چیز ی نمیگوییم٬ ز یرا از ک سی
خـام را پـیروان طـلخک مـا بگـذاریـد بـاشد! خشـنود ما حقیقت از توقعی نداریم.

.(1377 انتشارات توس٬ تهران٬ هفتادسخن (چاپ دوم : ناتل خانلری٬ پرویز  

بادنجانیم.  نوکر ما آری٬ بخوانند. بی تدبیر و



کتاب شیوه نقد ضرورت و
علی سلطانی محّمد

نپذیرد سخنش صالح  کسی عیب نگیرد تا متکّلم را
باب هشتم] . [ گلستان سعدی٬

گـذشته از آنچه در سابقه چندان طوالنی ندارد. ما دیار کتاب به مفهوم کنونی در نقد
نـقد خـصوصیّتی جـدای از داشت از نوشته دیگـران وجـود در اظهارنظر نگرش و
برخور دار بود. نگرشها و اظهار نظرها در سابق ویژگی انکار گرایانه یا تأییدآمیز داشت

میرسید. به ظهور تأیید تقریظ و یا رد شکل نقض و در و
اظـهارنظر" گزینش و بودن خصوصیّت " عین دارا در نیز را تلخیصها یا پیرایشها
مجموع میتوان گفت بین آن نوع ولی در داد٬ به مفهوم کنونی قرار نمیتوان جای نقد
ماهیّتی همگون برخوردارند. از و دارد نوعی رابطه خانوادگی وجود نقد و نگرشها

تـجربههای پـی  در که  است  بشری  اندیشه  از محصولی  کنونی  شیوه  به  نقدکتاب 
بازدهی خوبی که شده و توّجه به همگونی یاد با فراوان به مرحله فعلی رسیده است و
نگـارش کشـورمان بـه کـار و نشر شکل گسترده در می توان در میرود آن انتظار از
آن ورود زمینه کتب اسالمی دیده میشود عنایت به بلبشوی نگارشی که در با گرفت.

چندان مییابد. به دایره فّعالیّت نویسندگاِن حوزه علوم اسالمی بایستگی دو
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مفهوم درست نقد ساختن نویسندگان با آشنا گرو دست یافتن به چنین آرزویی در
توّجه به دست بردی که در چون با است؛ انتقاد" و چهره "نقد وحشت از وزدودن غبار
کرده است ورغبت الزم برای به پیدا واهمهانگیز چهرهای نامأنوس و مفهوم نقدشده٬

کارگیری آن بین نویسندگان دیده نمیشود.
آکند نقضهای ناسزا و رد ومدحهای مبتذل شاعران و خاطره تلخ هجوها این تعبیر
بـه یـاد را کـینهدار دنـیایی پـرعداوت و و زنده میکند یادها در نگارندگان گذشته را
سوی به کارگیری بایسته آن از و تبیین مفهوم درست "نقد" با باید این رو از میآورد.
در را مقوله "نقد" و زدود انتقاد" و واژه "نقد از نّقادان کمکم خاطرهانگیزی یادشده را

الزم تبدیل ساخت. به امری عادی و عالم "کتاب"

نقدچیست؟ .1
َفَصَحُه لِیَْعِرَف الشِیء: "نََقَد شده است : چنین معنا فرهنگها واژه ای عربی است که در نقد

بشناسد". آن را بد نیک و تا یعنی وارسی کرد نقدکرد٬ چیزی را َجیَِّدُه ِمْن َرِدیئِه؛
الَْمٰحاِسِن ؛ ِبِه ِمَن الُْعیُوِب اَِو ٰما َأظَْهَر الکَالَم: "نََقَد خصوص سخن چنین میگویند: در و

سخن را نقد ک رد٬ یعنی زشتی و زیبایی آن را نمایان ساخت".
به کمک از واژه انتقاد زشتییابی آن نظر داشته باشند به عیبجویی و هرگاه تنها و
سـخن بر َعیْبَُه؛ َأظَْهَر الْکَٰالَم عَلٰی قاِئِلِه: "ِانْتََقَد میگویند: و استفاده میکنند حرف "َعلٰی"

روی چاپ سـابق] [ افست از ق٬ 1405 ادب الحوزه٬ نشر قم٬ مصری٬ ابن منظور از به لسان العرب٬ رک : . 1
ماده نقد.

کرد".1 آشکار یعنی زشتیهایش را گوینده انتقادکرد
نـزدیکی فـراوان وجـود مفهوم اصطالحی این واژه قرابت و بین معنای لغوی و
شناساندن زیـبایی برای شناسایی و بررسی نوشتار اصطالح "وارسی و در نقد دارد.

نادرستی آن است". درستی و و نبودها و بودها نبایستگی٬ بایستگی و وزشتی٬
مـتعّهد درستآن کـارگیری به در را خود و دارند توّجه آن  دقیق مفهوم به  آنانکه
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نشان ارزشداری نوشته آن را و استعمال میکنند همین معنا در را واژه مزبور میبینند
بیپایه میبینند. سست و نگیرد توّجه نّقادان قرار که مورد نوشتهای را و میدانند

تـاریخ آداب اللـغة العـربّیة دوم کـتاب مـعروف خـود مـجلّد آغـاز جرجی زیدان در
مینویسد:

گاهی چنین پنداشته میشود تقریظ است. از بیشتر انتقاد شکی نیست که سود
بین می برد٬ از نویسنده اش را اعتبار و پایین میآورد ارزش نوشته را که انتقاد
گاهگداری چـنین بـازدهی دربـاره گر ا این است و حالی که واقعّیت جز در
آن است کـه آن نـوشته ارزش تـوّجه به خاطر دیده میشود پارهای نگارشها
بـه نـابودی کشـانده مـیگشت زودتـر رهـا بی انتقاد گر ا نداشته و منتقدان را
مـیکنند رواج پـیدا گسـترش و انـتقاد٬ اهـمّیت بـا لکـن کـتابهای پـر مـیشد٬
خـوانـنده نویسنده و برای کتاب ٬ انتقاد ... میگردند نویسندگانش مشهورتر و
مطلبی گر ا همین است که نویسندگان بزرگ اروپا به خاطر است و سودمند
خـویش اهـانت بـر آن را نگـیرد٬ تــوّجه نــقدگران قـرار مــورد و بــنویسند
عالقهمندی به برای اهتمام به کتاب و جز آنان انتقاد دید چون در میشمارند؛

مقدمه. ج ٬2 م٬ سال 1978 مکتبه الحیاة٬ دار جرجی زیدان٬ از تاریخ آداب اللغة العربیة٬ . 1

دانش انجام نمیپذیرند". 1
نگرش یکسویه دارند انتقاد که بر نویسندگانی یافت میشوند این گروه٬ برابر در
از نادیده مـی گیرند زیبایینمایی آن را و نمایانسازی عیوب نگارش می دانند آن را و
آن از چیزی و هر حالی که نقِد در گریزپایی برمیگزینند. و دل بدان نمیدهند این رو
کـه چـه بسـا روی آن است و دو شـناساندن هـر و بـد خـوب و جمله کـتاب تـمیز
وظیفه عـمده نـقدنگاران است برای همگان٬ ناپیدا آشکارسازی زیباییهای نهفته و
دین٬ فرهنگ٬ بر آنها بسنده شودکه وجود بدان مقدار باید سوی تبیین نبایستهها ودر
که کمال مـطلق دست نـیافتنی چرا است؛ عرف مقبول زیانآور زبان و آداب٬ دانش٬
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آیـنه هـر چنین بـود گر ا و آیند نوشتهای گرد که در آنند از فراوانتر بایستهها است و
توقّف گرفتار و به رکود و بشری سالهای سال پیش به پایان رسیده٬ ابتکار اندیشه و
زمان بیکاستی نـخواهـد هیچ برهه ای از روشن است که هیچ نوشته ای در شده بود.
در آشکـار بودهای پـنهان و و زیباییها گزارش اجمالی از را نقد باید اینرو٬ از بود.
خـوانـنده تـوان خواندن آن در که با شمرد زیان آور بیان کاستیهای ناشایست و کنار
خواننده بداندکه و شود محتوای آن پیدا گاهی کلّی از آ تصمیم برای مطالعه نوشته و

باشد. گریزان چه از و بگردد چه دنبال  کتاببه  در

ضرورت نقد .2
چگونگی که در چه ضرورتی دارد نقدکتاب" و پاره ای چنین پندارندکه "انتقاد شاید
نـاصواب نـاقدی  قلم  به گاهی  گاه  مرسومسازی آن٬ رهگذر از و آن سخن گفته شود
و مـحبّت به جای بـذر روابط٬ کشتزار در و نویسندهای آزرده گردد خاطر و بچرخد
آسـودهجوی دنـیای آرامش خـواه و و کـینه افشـانده شـود تخم عداوت و همدلی٬

زورآزمایی قلم به دستان گردد. میدان رزم و نویسندگی٬
ظاه ر چنین پندار ز یبا و گی راست؛ چ را ک ه دل هموار ه عال قه مند سـ ایهسار درخت
داشت که دیده بر باور ولی باید است٬ دیده شیفته بالافشانِی کبوتراِن سفید و زیتون٬
خلوتکده تخیّل ترسیم کردن٬ در آشتی را صلح و مینیاتور به قلِم خیال٬ هم نهادن و

نمیدهد. تغییر واقعیّتهای خشِن بیرون را
شـایسته بیپیرایـه نـیست و و بی روبند حقیقتها و سیمای بایستهها واقعیّت٬ در
ُحسن چهره ای آشکار نه است؛ نگرفته  قرار روشن  خط یک  سوی  دو در نشایسته  و
شـایسته خواهـان از نه همه حق جویان و و کریه٬ نه ناحق صورتی ناآراسته و و دارد

تیزبینی الزم برخوردارند. بصیرت و
: ـ علیه الصالة والّسالم امیرمؤمنان حضرت علی ـ به تعبیر و

الباطلَخلََص من مزاج الحق لم یَْخَف علی المرتادین٬ولوأّن الحّق َخلََص فلوأّن  ...
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ِضْغٌث ومن هذا هذا من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندین ؛ولکن یؤَخُذمن 
؛ فهنالک یستولِی الشیطان علی أولیائه ... ِضْغٌث َفیُمَزجاِن ٬

گر ا و حقجویان ترسی نبود بر حق برهنه میشد باطل ازآمیختگی با گر ا
باطل رهایی مییافت زبان بدخواهان کوتاه میگشت لکن همگونی با حق از
ایـن در هم آمـیخته مـیگردد در و این گرفته میشود مشتی از آن و مشتی از

چـاپ بـیروت٬ [ افست از ٬1395 هـجرت٬ قـم٬ تـصحیح صـبحی صـالح٬ شریف رضی٬ از نهج البالغه٬ . 1
1387ق] .

زیردستان خویش چیرگی مییابد".1 حالت است که شیطان بر
نداشت و تألیف باور نگارش و در بار و بی بند هم انسان به آزادی مطلق و دیرباز از
الهی غیر مکاتب الهی و ادیان و ممنوعه در مقوله کتب ضالّه و نمیدانست. مفید آن را
تـازهای تـاخت و چـنانکه ردیّـهنویسی و ناباوری بـه آزادی مـطلق است؛ نشانی از
شاهدی دیگر نیز درون مکتبها در ادیان و روابط بین مذاهب و نامعقول در معقول و

است. مزبور عدم اعتقاد بر
بیبند عقلی بدانیم و ضرورِت دینی و یک واجب و صواب را حق و دفاع از گر ا
گسترش نقد رواج و بر باید به ناچار ناشایست بشماریم٬ مقوله فرهنگ را باری در و
بـه ویـژه و تمام نگـارشها در آن را راه این هدف ارج بگذاریم و به عنوان ابزاری در

گیریم. بهکار  اسالمی  کتب  حوزه
مسؤولیت عـمومی می توان به دالیل ذیل یک واجب همگانی و را ضرورت نقد

نویسندگی. وظیفه  ایفای  در کوتاهی را آن در کوتاهی و دانست  نویسندگان بین 

حق فرهنگی جامعه دفاع از .1
جـهت را انـدیشهها خوانـندگان مـی گذارنـد٬ در را خود حتم تأثیر به طور نگارشها
مـیکشانند آن سـو و به این سو را جامعهها دگرگون میسازند٬ را فرهنگها میدهند٬
سـالمت حالی کـه جـامعه نـیازمند در می آورند. ودست کم بحران فکری به وجود
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القاآِت گمراه کننده راه خویش و آموزشها از به دور تا آرامش فکری است ٬ فرهنگی و
اسـتخدام بـیشتر راه اکـتشاف مـجهوالت و در و تـرقی بـپیماید به سوی کمال و را
تـابهای پیچ و در و برای کمال بشری گامهای استوارتری بردارد امکانات خدادادی٬
قـافله عـقب نـماند. ِده پاره ای نگارشهای ناشایست از باد امکانات بر فرصتکش و
و مـیآورد برای جامعه بـه وجـود حراست فرهنگی را حق دفاع و برآوردن این نیاز
گون برای حراست فرهنگی صاحب حق میسازد. به کارگیری طرق گونا در جامعه را

هـواهـای نـفسانی توجیه گر مکاتب نمیتواند ادیان و قانون کتب ضالل در داشت که وجود توّجه باید . 1
گردن زد. قانون را به گناه مجری٬ نباید و طول تاریخ ادیان باشد اصحاب چماق در

مذاهب بدان توّجه ویژه شده ادیان و است که در قانون کتب ضالّه 1 این طرق٬ یکی از
ضـربه زدن دارد بدآموزی و خیانت٬ مواردی که نویسندهای قصد در بیشتر است و
ضربهزدن به مـقّدسات آن جامعه ای٬ هر آن در استفاده از با و بدان توّسل می جویند
خصوص نگـارشهایی است که در کتاب" آن "نقد طریق دیگر جامعه تقلیل مییابد.
اشـتباه زیانزاییهای آن برخـاسته از و وقتکشیها که ناصواب آموزیها٬ دارد کاربرد
نویسندگاِن آن تألیف است و اصول نویسندگی و گاهی آنان به شیوه و ناآ نویسندگان یا
حاشیهکمکیکه ودر بردهاند قلم به  جامعهدست  فرهنگ  خدمتبه  انگیزه  با نوشتهها
گوشزدکردِن مرتکب شده اندکه با نیز اشتباهات چندی را به فرهنگ جامعه کرده اند٬
نا قدان در صدد اصالح و بـ هساز ی نگـ ار ش خـ ویش بـ ر میآیند. بـ نابر ایـ ن مـ ی توان
یکـی از واجـبات فـرهنگِی نـوشته را نـقد حق فـرهنگی جـامعه" براساس "دفاع از

پاس داشت. حرمت آن را و جامعه فرهنگی شمرد نویسندگان و

کمک به خواننده .2
هـم را پارهای مو نیستند: قدرت کشف همگون برخوردار اندیشه و ذوق٬ از انسانها
گروهی دیده می برند؛ لّذتها و میخوانند پیچش آن قّصهها از پارهای دیگر و نمیبینند
مـینهند گـام دراز و دور دنـیاهای بـه ابـرو پی در دیگر گروهی و میدوزند ابرو بر
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بر جبین یار چشم و دم هزاران پیام از عّده ای هر زیباییهای فراوان کشف میکنند؛ و
جـز دلدار نگار همه نقش و که از چنان غافلند عدهای دیگر و گوش جان میشنوند

پوست نمیبینند. مشتی گوشت و
تـیزبیِن خـوشفهِم آن بـرگرده نعمت شکر که دارد تردید این  در عاقلی هیچ آیا
گلستان زیباییهایی که کشف در و بگیرد زیباشناس فرض میکندکه دست دیگران را
بچکاند کام اندیشهشان قطرهای چند فهم بر شهد از و بچرخاند نیز کرده است آنان را
و گرداند توانمند را فهمها سازد٬ بارور را اندیشهها دهد٬ صیقل  را ذوقها راه این از و
آشـنا که به زبان اشاره نـیز نص نماند تصریح و در که نه تنها رساند به آنجا جامعه را

داند؟ رسایی صراحت نیکتر از بالغت کنایه را و گردد
نـیاز مرحله انـتخاب کـتابهای مـورد خوانندگانی که در چه بسیار سوی دیگر از
مـطالعه و راه خـرید در دارایـی خـویش را فـرصت و بسـا و خــویش درمــیمانند
ایـن گـرفتاری بـرای ضروری نـیست. و که چندان مفید میگیرند نوشتههایی به کار
پیش بیشتر اطالع ندارند گاهی و دنیای کتاب چندان آ از و راه هستند آغاز آنانکه در
نـیست گـروهی دیـده بـر روا جامعهای که همه "اعـضای یکـدیگرند"٬ در و میآید
خسار تبینی دیگران بگشایند و خود آسوده خاطر ساحلنشینی گز ینند و نابینا و چاه
را شیراز پیام شاعر گر ا بنشینندکه قلم حادثه چه تقریرکند. منتظر و کنند رها به خود را
ایـن بـر نـباید داشته بـاشیم کـه بـنی آدم اعـضای یکـدیگرند٬ باور به جان بخریم و
بلکه به عکس باید لب نگشاییم٬ لب از دهیم و خوری رضا آن تنها بر ساحلنشینی و
نوک هنری است که از این دو و شمع هدایت برافروزیم. دامن بهرهدهی بگسترانیم و
و راهنمایی خوانندگان به انتخاب بهتر چون وظیفه عمده "نقد" می آید٬ قلم ناقدان بر

نگارشهاست. از هدایت آنان به بهره وری بیشتر

یاری نویسنده .3
زیـبایی چشـم او زشـتی در زیباییهای لیلی نـمیبیند٬ و خوبیها دیده مجنون جز
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میلرزد پذیرش بدقوارگی فرزند از دل مادر میآید٬ بدی پسندیده به نظر و مینماید
قّصهای چون مـعشوق دارد. و فرزند داستانی همانند نوشته نیز بدان تن نمیدهد٬ و
شکل کتابی به جامعه عرضه در زحمت محصول فکری خویش را رنج و نویسنده با
تحویل جامعه داده است شایستهترین آنهاست. است که آنچه او این باور بر و میکند
البته بگذریم میدیدکه بدان دست یازد؟ این میداشت چه جای نشر باوری غیر گر ا و
معیار با را نباید و باید و بد و خوب و میخورند قلم به نان نگارندگانیکه معدود از
بر فرهنگی را نوشتهشان ارزش نام کار و ندارند چون اینان لیاقت نقد پول میسنجند؛
سـودآوری کـه احسـاس کـنند کـرد بـه گـونهای بـرخـورد ایـنان بـاید بـا نـمیتابد.

است. ثروت اندوزی جای دیگر و
آنان میزیبدوکارشان ارزش نویسندگانی است که نام نویسندگی بر اینجاکالم با در
می دارند٬خوبی های چون فرزندشان عزیز اینان هستندکه نوشته خویش را دارد٬ "نقد"
به آرامی دیدگانشان بزرگ می نمایدکه عیوب آن درسایهسارخوبیها نوشتهشان چنان در
نوشتهشان بارها شاید گاه نمی گردند. وجودش آ آنان از و مقابل دیدگانشان می گذرد از
چنان خود ولی نارساییها اصالح بدان مینگرند٬ و دیده نقد گاه با و میکنند مرور را

را در البه الی بلندیها و ع ظمتها پنهان می دار د ک ه آنان بدان پی نمی ب ر ند.
نـویسندگان فـقیهان و عـالمان٬ میان پـارهای از گذشته در نیست آنچه که از بعید
آنان تا به دست دیگران می سپردند نشر قبل از مرسوم بوده است که نوشته خویش را

چاپ سوم٬ علی مدرس تبریزی ٬ محمد ریحان أالدب از شرح حال صاحب معالم وصاحب مدارک در رک: . 1
تصحیح اسداهلل خوانساری٬ باقر محّمد سید از روضات الجنات٬ ص 391؛ ج ٬3 کتابفروشی خیام٬ تبریز٬

ص 298. ج ٬2 1390ق٬ اسماعیلیان٬ قم٬ اسماعیلیان٬

نیست قادر پایه همین اصل بوده است که نویسنده خود بر کنند1٬ اظهارنظر و بخوانند
دریابد. ناهنجاریهای آن را و بی پیرایه حّب بنگرد نوشته خویش را

کـه نـویسنده بـاشد چشـم دیگـر به خوبی می توانـد نیک انجام پذیرد گر ا "نقد"
بـرای و دریـابد نـاهنجاریهای نـوشته را عالقه به نوشتهاش بنگرد٬ بی عینک حّب و
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به خوب واقـعی نـزدیک کـند نویسنده را محصول کار و کند چاپهای بعدی گوشزد
کم عیب راه آفرینش آثار در وی را و زند دیدگاهش کنار برابر از پرده خوبنمایی را و

آراسته یاری دهد. و
رواج "نـقد" از بـاید نویسنده نـیز خواننده کتاب٬ جامعه و این روی عالوه بر از
ضرورتی فرهنگی قـلمداد کمال خویش آن را پیشرفت و به خاطر و جانبداری کند
کـاستیها و تـوّجه کـنند٬ بـدان  کـه  بـخواهـد آثار ناقداِن  به گونه ای جّدی از و نماید؛
دانش رشد راه خدمت به علم و در وی و جهت پیرایش اثر در و بنمایانند٬ را لغزشها و

این حرکت فرهنگی روی برنتابند. از
أالعالم در ماندنی  و الدین ِزِرکْلی مؤلف کتاب سودمند همین روست خیر از شاید
زیر میشمرد٬ بر آنکه دشواریهای سرگذشت نگاری را پس از مقّدمه چاپ اّول آن٬

مینویسد: عنوان "الدعوة الی نقده"
ایـن بـنابر توان ادامـه دادم؛ همه توش و آن گام نهاده بودم با که در راهی را
جهت خـدمت بـه دانش بـاشد٬ در تنها نگارش این اثر برای اینکه تالشم در
زبردستاِن تاریخ٬ متخّصصان و خواهشم از یک خواهش وظیفه ای ندارم. جز
که به ژرفی در آن نگریستهاند و غیرت علمی آنها را بر این راه ترغیب کرده
أالعالم و اسـتوارسـازی و ضعفهای  تبیین خطاها و نقد این است که با است٬
گفته است: چنانکه ابراهیم صولی پیشترها زیرا من مّنت نهند؛ بر کژیهایش٬
نـابسامانی های آن از از بــررسی کــننده کـتاب ٬ خــوانــنده و و جســتجوگر

است . گاهتر نویسنده اش آ
که به این دعوت پاسخ مـثبت داده٬ چاپ دوم کتابش کسانی را سرآغاز زرکلی در

آنان سپاسگزاری کرده است. از ستوده و نقدکردهاند االعالم را و
تـعالیم متوِن روایی و در است. نکته آموز کالم زرکلی آمده تنبّه آفرین و آنچه در
بدان سفارش نهاده شده است و راهنمایی دیگران ارج بسیار اسالمی به بهره گیری از

به عنوان نمونه به روایت ذیل توّجه کنید: فراوان توان یافت ٬ اکید
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رساله حقوق می فرماید: در علیه الصالة والّسالم ـ امام زین العابدین ـ
گوش فراداری دل بدهی و به او تواضع کنی ٬ حق ناصح این است که نسبت به او
آن بر را درست گفته خدا گر ا آن تأّمل کنی؛ سپس در و بفهمی ٬ را او اندرز تا
او درست نگفته با گر ا و بدانی ؛ قدر را نصیحت او بپذیری و او از کنی و حمد
کوتاهی نکرده خیرخواهی تو بدانی که در مّتهم نسازی و را او مهربان باشی و
که بـه مستحق تهمت باشد تو نظر اینکه در مگر رفته است٬ راه خطا تنها و

ص 277. کمرهای٬ باقر ترجمه محمد غفاری٬ کبر تصحیح علی ا ابن شعبه حرانی٬ از تحف العقول٬ . 1

حال".1 هر مکن در اعتنا هیچ سخن او
می فرماید: علیه ـ صلوات اهلل امام علی ـ

أرشـدک وکشـف لک عـن مـعایبک؛ ٕالی أمـر هداک ٕالیکمن الناس لیکن أحبُّ
به امـری راهـنمایی کـرده کـه را که تو کسی باشد باید تو نزد محبوبترین فرد

ص 177. ج ٬1 1399ق٬ فرهنگ اسالمی٬ نشر دفتر تهران٬ علی حکیمی. و محمد رضا٬ محمد الحیاة از . 2

کرده است .2 برایت بازگو عیوبت را آن است و کمالت در
می فرماید: جای دیگر cdefg در امام زین العابدین نیز

ومن أحبّک نـهاک وطول التجارب زیادة فِی العقل ... دراسة العلم لقاح المعرفة ٬
تـجربه انـدوزی تحقیق علمی موجب باروری شناخت و ومن أبغضک أغراک؛
طوالنی باعث افزایش عقل می گردد ... آنکـه تـو را دوست دارد از نـاشایست

ص 128. ج ٬78 1403ق٬ مؤسسة الوفاء٬ بیروت٬ چاپ چهارم٬ عالمه مجلسی٬ از االنوار بحار . 3

گولت میزند". 3 وآنکه دشمنت می دارد بازت می دارد

ویژگیهای ناقدان .3
صاحب قلمی ساخته نـیست؛ هر از و تیزبینی ویژهای میطلبد ظرافت خاص و نقد
فـرهنگی جـامعه اعتبار که با سرنوشت "کتاب" با نوعی داوری است که نه تنها زیرا
آزرده میکند نویسنده ای را سویی خاطر از باشد ناروا گر حکم صادره ا دارد. سروکار
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و اعـتبار ارزشش بیانگر و اعتبار و می آید سرمایههای معنوی جامعه به شمار که از
اهل و سویی میگذارد تصمیم خوانندگان اثر در سوی دیگر از و ارزش اجتماع است؛
بـه هـر و بـه آب زد بی گـدار نباید داوری سوق میدهد. به اشتباه در قلم را کتاب و
آنچه به انـدیشهاش و که درباره نوشته دیگران به داوری بپردازد نگارندهای حق داد
وجداِن نویسندگی را گرفت و نظر در را آدابی چند باید کند. منتشر و بنویسد میرسد
اوصاف ناقدان هستند پایه حکم وجدانشان دارای صفات و آنانکه بر تا داد حاکم قرار
مطالعه با ساخت تا آشنا به آداب نقد آن اهل مطالعه را کنار بایددر نیز و بپردازند به نقد
پی ببرند آداب نقد آراسته نبودن وی به اصول و ناقدی به آراسته بودن و از چندین نقد
صاحبان نقدهای وی داوری کنند. مورد در پایه نتیجه ای که به دست می آورند٬ بر و
میشود: ذکر به اختصار برشمردندکه ذیًال گون اوصاف ناقدان را جاهای گونا قلم در

موضوع در تبّحر .1
یک ناقِد میطلبد. موضوع آن نوشته را نویسندگی در از نوشتهای چیزی باالتر هر نقد
موضوعی فرعی که کتاب مورد حتّی در و تاریخ٬ در حتم باید کتاب تاریخی به طور
مورد آن  در  که  را  کتابهایی  باشد٬  داشته  نقد در خصوص آن نگاشته شده است٬ تبّحر 
مـنابع از آن مـوضوع و در آرای مـوجود نـظریّات و از نوشته شده است دیده باشد٬
بلندیهای آن و پستیها مطالعه کتاب٬ با بتواند تا گاهی داشته باشد قابِل استفاده آ مآخذ و
نـوشته بـهره گـیریهای کـتاب از بـه دست آورد٬ قسمتهای ابتکاری را کشف کند٬ را
گزارشی کامل از نهایت با در و بفهمد را سقم استنادها صّحت و درک کند٬ دیگران را
کند؛ گوشزد آن را ضعفهای زیانآور بنماید٬ بخشهای ابتکاری آن را محتوای نوشته٬
با و ارائه دهد پیشنهادات تکمیلی را چهارچوب امکان٬ در دهد؛ تذکر اشتباهاتش را
تعیین کـند. آن خصوص نوشته شده است جایگاه آن را کتابهایی که در سنجش آن با
حوزه خصوص بخشی که در در باید یا ناقد گون بود کتاب دارای جنبههای گونا گر ا
آن تـمام  در کـه  کـند گـذار وا افرادی  به  را آن  نقد یا و کند اظهارنظر اوست  تخّصص 
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بگیردکه نقدکسی قرار مورد ادبی نمی تواند یک نوشته تاریخی ـ دارند. تبّحر جنبهها
نقد نفر دو باید چنین نوشته ای را گاه است. تاریخ آ فقط از یا و اطالعات ادبی دارد تنها
خصوصیّتی افزوده شدن هر به حوزه تخّصص خویش بسنده کند. کنندوهرکدام تنها
یک مـتن تـصحیح شد. خواهد به کتاب موجب افزودن همان وصف به شرایط ناقد
کند تحقیق کتاب نقد تصحیح و در متبّحر نسخهشناسی و متخّصص در باید شده را

شرایط نقد. با محدِث آشنا فقیه یا روایی را ویک کتاب فقهی و
زباِن مقصد دو هر موضوع کتاب در بایدعالوه بر ناقد نقدکتابهای ترجمه شده٬ در
موضوع کـتابی کـه نـقد که در کسی باشد باید ناقد یک کالم٬ در و ُخبره باشد مبدأ و
داشته آن را از باالتر یا احساس آفرینش اثری همگون و خود علمی در نظر از میکند
ایـن بـا آورد. نخواهـد اثری به بار بلبشو ایجاد تخریب و وی جز نقد گرنه٬ و باشد
شمرد روا قریحه نویسندگی دارد خوانندهای که ذوق و هر بر را حساب نمیتوان نقد

مثبت تلّقی کرد. و

آراستگی به اخالق انسانی .2
انسانی ک ه به داور ی مینشیند باید به آداب داور ی پایبند باشد٬ ر ذایـ ِل اخـ ال قی را از
و شتابزدگی بـپرهیزد از راه خویش داشته باشد. فرا ملکه فضیلت را و کند دور خود
فـرمان عـقل هـواِی نـفس٬ اسیر انصاف نچرخاند٬ به حکم عقل و جز قلم را زبان و
آفِت تـبختر حسـادت و کـینهتوزی٬ دشـمنی٬ حکم به انصاف نمیکند. و نمیشنود
یـافتن پـی در دیگـران کار در میکنند٬ احساسکمبود خود در آنانکه است. داوری
را ایـن روی خـوبیها از نیست. آشنا بدیها با دیدگانشان جز و نکتههای منفی هستند
سوی از داوری اینان داوری معتدل نیست. درک نمیکنند٬ نکات مثبت را و نمیبینند
نیز همه کس وصف کمال میبینند و همه جا در و خوشبینی هستند آنانکه اسیر دیگر
میدهند وجهه همت قرار را بزرگ کردن خوبیها زیرا رأیی درست بدهند؛ نمیتوانند
به اطمینان رسید. یافت و نمیتوان حق را اینان نیز نقِد از نادیده میگیرند٬ را نقصها و
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قربانی پای "ترس" در حق را و میگیرند ساالری قرار غوغا تحت تأثیر ناقداِن ترسو
صالح بر را که مصلحت خود آفتابپرستانی هستند نان به نرخ روزخوران٬ میکنند.
اصحاب میکنند٬ نقد به نرِخ روز کشند به نقد کتابی را گر ا و جامعه ترجیح میدهند

سخنی به استقالل نمیگویند. و دسته خویشند بند دستهبندیهای سیاسی در
ایـن روی از به ذبِح حقیقت تن میدهند؛ بندی هستند بنِد اینان که در کدام از هر

شمرد. آنان روا از کتاب را نقِد کالسشان اعتمادی داشت و نمی توان بر
ضـعف نـفس رهیده از هواهای نفسانی و مستقل از و اندیشه ای آزاد ناقدان باید
سخن به صـواب دهند؛ ناسره تمیز از سره را ناحق و از حق را بتوانند تا داشته باشند

به کمال عرضه دارند. حاصل فهم خویش را و گویند

ذوق سلیم .3
کـه چشـیدنی امـور چون بسیاری از آن را باید ذوق سلیم چندان به وصف نمیآید٬
لکن برای نمی تابد٬ آنکه تعریفی جامع بر این حالت با چشید. است نه وصف کردنی٬
بی ذوق سخن مـی گویند افرادی به عنوان کجسلیقه یا همه از بسیاری روشن است و
و از کسانی به عنوان خوشذوق و با سلیقه یاد میکنند. این٬ خود بیانگر آن است که

سالمت آن دارند. همه برداشتی از ذوق و
داوری در از کـه بـه دور این خصوص دادهانـد نویسندگان تعریفی در پارهای از

می آوریم: آن را سقم آن٬ صحت و
منطق عقل و و هنر هوش و عقل مشترک مجموعه ای است از ذوق سلیم یا ...

مقاله "آیـین نـقد ص ٬13 ش)٬ اردیبهشت 1363 شماره سوم (فروردین و سال چهارم٬ دانش٬ مجله نشر . 1
خرمشاهی. الدین  بهاء از کتاب"

1. باریک بینی ... تجربه صیقل خورده همراه با تأمل و اطالع و علم و و
است آن مهم جایبحثنیست٬ باشد٬ ذوقسلیم مفهوم تعریفرساننده این  گر ا
کـتاب مـورد برداشـتی درست از تا باشد ذوق سلیم برخوردار از کتاب باید که ناقِد
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کـه شـایسته منتقل کـند انتقال آن به خوانندگان چیزهایی را در و مطالعه داشته باشد
از و فـرعی صـرف نکـند جـنبههای بـی اهـمیّت و در وقت خویش را انتقال است.

بخشهای مهم آن غافل نماند.

شیوه کار .٤
فهم اهداف نویسنده مطالعه کند دقیق وکامل به قصد به طور ناقدکتاب را نخست باید
شـیوه مـطالعه گـذرای کـتاب بـرای نـقد٬ تـوّرق و به دست آورد. غرض مؤلف را و
با مطالعه باید تقلیل می دهد. بسیار امکان دست یابی به نقددرست را مطلوبی نیست و
غرض اصلی مؤلّف و پیام آن طی تا مجموعی و نگرشی کلّی نگرش انجام گیرد؛ دو
به پی تأمین چه نوع کمبودی است و مشخص شودکه نویسنده در و وی به دست آید
تالش کندکتاب ناقد این نگرش باید در چه زاویهای نگریسته است. موضوع بحث از
چـنین جـزئیّات بـرهاند٬ بـند و قید از را خود و به عنوان یک مجموعه هضم کند را
به ترتیب منطقی کتاب را طبقهبندی و خروج٬ و ورود نگرشی به وی امکان میدهد
آن اوج قسمتهایی که مـؤلف در دهد. تحلیل قرار تجزیه و مورد آن را و دست آورد
به کتاب  راکه  مواضعی  و  درککند  است  داشته  عرضه  ابتکاری  و  تازه  سخنانی  و  گرفته 

سخنان تکراری ارائه داده است بفهمد. سستی گراییده و
ساختمان به اسکلت و این نگرش ناقد در موردی است٬ نگاه دوم نگاهی جزئی و
تجزیه به مورد مورد یک کالبدشکاف کتاب را بلکه به مانند نمیکند٬ کلّی تألیف نظر
بخشهای کتاب به تنهایی یک واحدمطالعاتی این مطالعه فصول و در تحلیل میکند. و
توّجه قرار به استقالل مورد میتوانند گرافها پارا و حتّی صفحهها تشکیل میدهند٬ را
نااستوار٬ و جملهبندیهای استوار نازیبا٬ و به تعبیرات زیبا این مطالعه ناقد در گیرند.
تـرجـمه نـاصحیح دقّت مـیکند٬ نادرست کلمات صحیح و اصطالحهای درست و
اشتباهات و میدهد توّجه قرار مورد را استنادها میسنجد٬ اصطالحات را و عبارتها
نظیر سندی دارند موضوعاتی که جنبه تاریخی و مسائل و به دست آورد. احتمالی را
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انـتساب نـقشهها درگذشتها٬ و تاریخ تولّدها نام مؤلفان کتب٬ تاریخ وقوع حوادث٬
سقم آن پی می برد. به صحت و و بررسی میکند امثال آن را و نقل قولها وعکسها٬

تدارک بـبیند. برای نقد یادداشتهای الزم را این مرحله ضمن مطالعه٬ در باید ناقد
حـتم بـا بـه طـور موقع نگارش نقد ولی در ممکن است فراوان باشد٬ این یادداشتها
گذاشت. خواهد کنار را آنها پارهای از گشت و گزینش مواجه خواهد مسأله انتخاب و
مورد نیز آن را نشر مسائل مربوط به چاپ و مطالعه دقیق کتاب باید عالوه بر ناقد
و اسـتاندارد بـا آن را و یـادداشت کـند مشّخصات ظاهری کـتاب را دهد٬ توّجه قرار
گرفته ابتکاراتی به کار گر ا و به دست آورد کاستیهای آن را بسنجد٬ نشر مقبول چاپ و
و نـقد بـه را نـاشر و نویسنده  واقعکار در مرحله  این  در او یادداشتکند. است  شده 
فنّی توّجه به امور به دست می آورد٬ را دو ضعف هر نقاط قوت و و بررسی میکشد
به وضع فـهارس این مورد در شمرد. وظایف ناقد از باید نیز اطالعرسانی کتاب را و
موضوعات کـتاب رسـیدگی عالئم مربوط به سهولت دستیابی به مسائل و و راهنما
تزیینی مقدار استحبابی و امور ضروری و الزم و فنّی به امور تقسیم امور با و میکند
صورتکـتاب و محتوا از آنکه پساز و میآورد دست  به را امور آن  مؤلفبه توّجه 

آ گاه شد٬ به نگار ش نقد ا قدام میک ند.
وضـع صـوری کـتاب ارائـه مـیدهد٬ معرفیای اجـمالی از ابتدا نگارش نقد٬ در
صورتی که کتاب ترجمه در و میکند. ذکر پیشینه علمی وی را نویسنده و اجمالی از
مـحتوای آنگاه یک گـزارش کـلّی از و اشاره میکند٬ به سابقه علمی مترجم نیز باشد
این مرحله٬ در این مراحل به نقاط قّوت کتاب میپردازد. پس از کتاب ارائه می دهد٬
ابـتکارات مـؤلّف کتب هم موضوع به عـمل مـیآید٬ و نقد سنجش بین کتاب مورد
مـیشود٬ طـرح  نویسندگی عرف نگارشبه نزدیکی و بیان  سالمت میگردد؛ مطرح
بأالخره به امتیازات کتاب نسبت بـه عـرف و داده میشود٬ گیرایی اش تذکر روانی و
در اشتباهات پرداخته می شود. و آنگاه به ضعفها و اشاره میشود٬ موجود استاندارد و
نـوشته گر ا میگیرد٬ بررسی قرار بخش اشتباهات نخست اشتباهات محتوایی مورد
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نگـارش عـلّت  آن موضوع نداشته بـاشد٬ در هیچ امتیازی نسبت به کتابهای موجود
داده داشت تـذکّر اشتباهات زیان آوری وجود گر ا و مؤلف سؤال می گردد٬ کتاب از
به باید ناقد نویسنده برای دستیابی به بیان درست مسأله راهنمایی میگردد. و میشود٬

بدهد. حساسیّتبیشترینشان موضوع کتاب دارد مسایلی که رابطه مستقیم با
تاریخی گر ا و میگیرد٬ قرار اصل  آن ادبی  جنبه ادبیاست  کتابمتنی گر ا این بنابر
کالمی است ویـژگی گر ا فقهی است خصوصیّت فقهی و گر ا و است جنبه تاریخی٬
آن بـه جنبههای دیگـر و موضوعات نگاه شود٬ همین سیاق به دیگر بر و کالمی آن.
این روی اشتباه ادبـی در از طبقه بندی شود. موضوع کتاب دارد ترتیب تناسبی که با
دیوان شعر یک متن ادبی یا از قابل بخششتر یک نوشته مربوط به علوم محض باید

بالعکس. نیز و تلقی گردد
سقم نقل قولها٬ صحت و بپردازد؛ بررسی ضعفهای محتوایی به استنادها پس از
صورتی که کتاب مـتن در استداللی بیان کند. به طور آن را نظایر و تاریخها انتسابها٬
چگونگی بهره گیری مصّحح را بررسی٬ تصحیح شده باشدنسخههای استفاده شده را
آن غفلت کرده است یادآوری کند. نسخهای اطالع داردکه وی از از گر ا و ارزیابی کند؛
مسائل فنّی از قبیل ارجاعها٬ فهر ستها٬ عنوانبندی و مسایلی از این دست را مطرح و
آنگاه بـه مسـائل صـوری دهد. تذکر کاستیهای آن را و بسنجد آنها استاندارد با آن را
مـطرح مرحـله این در را چاپی اغالط  بپردازد٬ نشر و تجلید مربوط به کیفیّتچاپ٬
مواردی زیباییهایی به گرچه ممکن است در نشر و تجلید استاندارد خروج از کند.
از بیشتر میآورد به وجود نشر کل چاپ و ولی بی تناسبیای که در همراه داشته باشد٬
هم این مسائل را این باید بنابر آن است که بتوان به چنان زیباییهایی دل خوش کرد.

دهد. تذکّر
نیّتخیرخواهیو با و نزاکت ادبی مینویسد بیان شیرین و با شد٬ ذکر آنچه را ناقد
در بدان امیدکه مؤلف کتاب تذکرات وی را اصالح فرهنگ جامعه به چاپ میرساند٬

چاپهای بعدی جامه عمل پوشاند.
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پایان مسایلی که بین نّقادان متداول است پیشنهادات تکمیلی است که در یکی از
به نوعی همکاری فرهنگی پسندیده است و و نیکو بسیار این کار نقدشان میآورند.
شیوه گرفت و نظر برای مؤلف در امکان عملی آن را پیشنهادات٬ لکن بایددر می ماند٬
است. امکانشتکلیفنشده و وسع  بیشاز بر انسان که چرا نهاد سویی به  را ایدهآلی
"بـفرمایید٬ فایده نیست کـه بـین سـه تـعبیر: از این سخن به دور نهایت تذکّر در
بار آنها گون بر گونا آثاری بس متفاوت و فاصله فراوانی است و بتمرگید" و بنشینید

.(1369 تیر ـ خرداد شماره ٬1 آینه پژوهش (سال ٬1  

نمیبرد.  به مسلخ ابزار را اهداف خود انسان هوشمند میشود٬
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والترز ریموند

ترجمه فرزانه فخیمی

اشارات این نکات و مراعات نمایید. نکاتی را باید کنید کتابی انتقاد از می خواهید گر ا
اشـارات این نکات و کتاب است. از کسانی است که شغلشان انتقاد اساس کار پایه و

منقدین است. اساس کار پایه و
تجربه دهنده ای بدانید٬ تازه و یک کار آن را و لذت ببرید این کار از همه باید قبل از
است مـمکن کار  این چه گر  ا باشد. است ممکن یا هست هم همینطور  حقیقتًا زیرا
ایـن رنـج ولی نـوع خـوشآیند تجربیات خالقه مستلزم نـاراحـتیهایی بـاشد٬ مانند

فرصتی برای بیان مطالب خودتان می دهد. به شما ناراحتی است و و
خـوشحال راضـی و مطالعه کـتب بسـیار راهنمایی اشخاص در کنندگان از انتقاد

میبخشد. لذتفراوان آنها به استکه موضوع این  به امید شاید و هستند
درباره یک اظهارنظر کرد٬ راهنمایی خواهید آینده آنها کار در نویسندگان را شما
کمک اندیشه شما و منظم ساختن فکر متشکل و موضوع آن در نویسنده و کتاب و
کـتاب از کردن انتقاد همه  از باالتر است٬ فکری رشد نوع یک  خود این  خواهدکرد.
خواندن مطالب نوشتن و حتّی شرکت در به شما آن ـ بد یعنی سنجش نکات خوب و ـ

میدهد. را دنیای کتابها آشنایی با و
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طرق مختلفی خوب میشود. شخصی مشغول تهیه یک انتقاد ببینیم چطور حاال
مسلمی هست که بدان عمل البته نکات معین و و طی کردهاند هست که منقدین آن را

آن اجتناب مینمایند. از بعضی مواقع نیز در و میکنند
ولی مـتأسفانه عـده شوخی بدانید٬ این موضوع را شاید بخوانید کتاب را ابتدا .1
ندارندکه ثبات این را اینکه مقاومت و یا نقادان خیلی تنبل هستند قابل مالحظهای از
با یا فوری و بدون دقت و سعی کنندکه آن را گر ا و مطالعه کنند تفکّر دقت و با کتابی را
این تنبلی نه درباره آن. اطراف کتاب مطالبی نوشتهاند در آن بسنجند خواندن مختصر

است. آشکار واضح و به خوبی برای خوانندگان آنها
متدهای متعددی برای توسعه روش و تعمق خواندن وقت الزم دارد. با البته کتابی را
کـتابی کـه بـرای ایـن مـوضوع آمـده است. مطالعه ادراک اشخاص به وجـود سرعت و

می باشد. استال.س.سنتر از است٬کتاب "هنرخواندن کتاب" مفید خواندنش بسیار
کـه هـنگام خـوانـدن کـتابی نکـاتی را هنگام مطالعه کتاب یادداشت برداریـد. .2
بـعضی از یادداشت نمایید. تذکری بدهید یا راجع به آن مطلبی بنویسید میخواهید
برگ سفیدکتاب مینویسند٬ حاشیه صفحات با در را انتقادکنندگان یادداشتهای خود
و ل ی ا ی ن ک ا ر ب را ی م را ج ع ه ب ع د ی ب ه آ ن ه ا م ش ک ل ا س ت ٬ م گ ر ا ی ن ک ه ش م ا ا ز آ ن ا ف را د ن ا د ر ی
به این طریق یادداشت کردن مطالب را اصوًال و که دارای حافظه خوبی هستند باشید
این در یادداشتهای مختصری بردارید٬ سعی کنید میدانند. دردسر پر کاری مشکل و
صـرف خـوانـدن صرف کردهاید٬ که برای این کار صورت مثل این است که وقتی را

دوباره کتاب کرده باشید.
گر ا ببرید به کار را یادداشتهای خود هنگامی که مطلبی راجع به کتابی مینویسید .3
راجع به آن نظریه می دهیدکتابی باشدکه دارای مطالب حقیقی است باید کتابی که شما
جـنگجویان بـه  راجـع مثًالکـتاب گر ا نمایید. رسیدگی را نویسنده اظهارات  صحت 
تاریخ مطمئن راجع به این موضوع یا (Crusades) به کتاب ابنسایکوپیدیا صلیبی است

مراجعه کنید.
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ایـن تغییرات تازهای راجع بـه مـطلبی است٬ یا کتابی مدعی اطالعات جدید گر ا
گر ا چه اندازه تازه است. می دهدکه این کتاب تا به شما آزمایش این اطالع را بررسی و
ادعاهای یک از جدیتر را است ادعاهای او بهتر باشد یک نویسنده مشهور کتاب اثر
وقت بیشتری صرف مطالعه کتاب کنید٬ چه میتوانید هر نویسنده گمنام تلقی کنید٬

بود. خواهد بهتر شما اظهارنظر زیرا
هـمان کـتابهای سایر با را استآن بهتر است افسانه میکنید بررسی کتابیکه گر ا
حال پیشرفت است٬ در ذوق او و چه اندازه استعداد تا نویسنده مقایسه کنیدکه ببینید
ذاتـی او چه اندازه استعداد تا نوع متشابه که ببینید موضوع و کتابهای دیگری از با یا

است نه اکتسابی.
قضاوت شما مطالعه کرده باشید را معاصر ادبیات قدیم و چه بیشتر هر طبیعًة شما
احتیاجی نیست زیرا راه ندهید٬ این مطالب هراسی به دل خود ولی از است٬ معتبرتر
بنویسید! مفید نظریه خوب و تا ادبی داشته باشید تاریخی یا انتقاد که تخصص در

ترتیب نظریات خود از رؤوس مطالب را ـ طرحی درست کنید نظریات خود از .4
در کـه بـاید ایـدههایی را فورًا درباره کتاب ٬ تفکّر بررسی و مطالعه و ـ پس از بدهید
نظر یات خود بگنجانید یادداشت ک نید و بعد به طر یق منطقی آنها را مر تب نمایید.

قسـمتی هـر آنچه در دارد٬ انتها نوشته خوبی مقدمه و هر نظریه خوبی مانند هر
کـننده مخصوص به قسمتی است که بستگی به قضاوت فردی انـتقاد بحث میشود
انتقادهای دیگران خوب است به شرطی کـه آن استفاده از راجع به همان کتاب دارد.
کمی با گر ا شود بیشتر چه شماره انتقاداتی که مینویسید هر کورکورانه نپیمایید٬ را راه

بود. خواهد مفیدتر سبک همراه باشد تغییر
سـعی در هرچقدر بکنید٬ خود شروع وخاتمه کار وقت مختصری صرف ابتدا٬ .5
بیشترجلب کرده ایدواین نظرخواننده را بکنید٬ مرتب بودن وصحیح بودن نوشته خود
اتـمام مـطلب بـا توّجه خواننده راجـلب نـمایدو مهم است که مطلبی فورًا بسیار خود
مهم است. بنمایدبسیار نیز اقًالیک لبخندکوچک را یا فکر جملهای که درخواننده ایجاد
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نـظریات خـود در بعضی جاها که کتاب راجع به چیست٬ بدهید همیشه تذکر .6
این نیست که شرحی مقصود موضوع کتاب بدهید. به خواننده اطالع روشنی از باید
به حال انتقادی راجع به تا گر ا فصل کتاب بنویسید. هر مختصری از راجع به طرح یا
کـه متوجه شدهاید مندرجات کتاب بوده است٬ که فقط گزارشی از کتابی خواندهاید
یک نوول از انتقاد در دست داده اید. به مطالب کتاب به کلی از را چگونه توّجه خود
به این گراف نشان بدهید٬ پارا چند در حداکثر چندجمله یا در بایدسعی کنیدکه آن را
کتابی راجع انتقاد در مثًال حس رضایت جلب میکنید. با توّجه خواننده را وسیله شما
بـدون را او عـقاید نظریات نویسنده و کوشش کنید باید حیوانات٬ رشد به تربیت و

.(1382 خانه کتاب٬ تهران٬ اّول : ُجنگ کتاب (چاپ  قاسمی٬ فرید سیّد .  

بنویسید.  خالصه مندرجات آن کتاب را تحلیل یا تجزیه و



بازار نقد
عبدالحسین زرینکوب

مـا منتقدان عـصر کرده است بر مقدمه دیوانی که به تازگی منتشر در شاعری جوان٬
دریغ این است که ایـن سـخن و دشنام میدهند. نمیکنند انتقاد که اینها تاخته است٬
بـازاری شـده است پست و مـا روزگـار نـقادی در زیادی درست است. حد تا خود
دلنوازی کند دوستی را نمی خواهد گر ا اثری میپردازد که به نقد آنجا ما گویی عصر و
و یا صاحب حشمتی را از خود خر سند بدار د٬ میک وشد حـ ر یفی را بشکـ ند و یـ ا از
از چنین منتقدی آن مایه انصاف نداردکه یک لحظه دل را رقیبی کینهای دیرینه بستاند.
یاد جستجوی ارزش واقعی اثر٬ در و نویسنده بپردازد گوینده و دشمنی با دوستی و

فراموش کند. را نام سازنده اثر و خود
خویشتن را وجود شاعری معاصر٬ نویسنده یا اثر برابر در که منتقد٬ بیشک آنجا
دوستی یکسره خالی نکرده است داوری درستی که بتوان نام و مهر رشک وکینه یا از
بـا آن داوری که چـنین مـنتقدی کـند و نمی تواندکرد. درباره آن اثر آن نهاد بر "نقد"
برتر آنچه رقیبان وهمگنان دارند٬ از حال کاالی خویش را که به هر گر داوری آن سودا
آوازهای کـه نـام و ایـن گونه مـنتقدان کسـانی را نیست. ارزنده تر و درست تر مینهد
از و آنها وگذشت از مهر دست کم با یا و اندرندمیستایند امید آنان به بیم و از یا دارند٬
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امـید آنـها وجـود از و نشانی ندارند درباره آنانکه نام و اما کارشان سخن می گویند٬
کـه کـار بسا و شتابزدگی نشان میدهند. زیاده بیرحمی و بیم زیانی نیست٬ سودی یا
را آنها داوری میکنند٬ ناخوانده درباره آنها و نمی خوانند دسته را این دو هیچکدام از
فـقط بـه سـبب گـمنامی را ایـنها و مـیستایند آوازه ای کـه دارنـد به پاس نـام و تنها
چنین نقدی البـته میدارند. تحقیر عرضه فراموشی و ناشناختگی که بدان دچارند و
مـنتقد زیـرا تصدیق نـمیکند٬ فریبکاری است وهیچ منتقدراستین آن را مایه گمراهی و
نـمیتوانـد آن نیک انـدیشه کـند آنکه درست بخواندودر پیش از راستین هیچ اثری را
بی بهره است یا آن بهرهور نشانی که نویسنده از به اتکای نام و تنها بنکوهدو یا بستایدو
قبول عام سازد. مقهورشهرت و واقع خویشتن را داوری کندودر اوآشکارا باب اثر در
نـخواهـد هـرگز گردد قبول نویسندهای نامآور شهرت و مقهور که منتقد آنجا و
اثر که در نبوغ نهفتهای را و استعداد یا و ک کند ادرا وی را توانست ارزش واقعی اثر
چیزی جز او این صورت نقد در بیان نماید. شاعری گمنام هست کشف و نویسنده و
مدح وهجای شاعران دریوزه گر تفاوتی با و بود ستایشی پوچ نخواهد دشنامی تلخ یا
مطامع شخصی باشد اغراض و گرو نقدی که چنین در و داشت٬ قرنهای کهن نخواهد
خود بـ ر نـ قد آن "انـ تقاد نـ ویسان" مـ ز دور ی ک ـ ه انـ دیشه و رأی خـ ود را بـ ه دیگـ ران
التزام داوران از رأی نقادان و که اندیشه و آنجا و داشت؟ چه مزیتی تواند فروخته اند
فایده نقد و ماند پست وکم مایه خواهد نیز٬ هنر ادب و هوسهای آلوده وارسته نباشد
مـنتقدی و رفت. میان خواهـد نویسنده است از تربیت فکر که تهذیب ذوق عامه و
ابـداع در را کـه هـنرمند توانست به درستی دریابد نخواهد هرگز چنین آلوده خاطر
توفیق یافته چه حد بیان آن تا در چه بوده است و مراد هدف و اثری که آفریده است٬
تـحقیق ایـن و نه؟ بدان مایه رنج میارزیده است یا خود مراد آن هدف و آیا است و
مـنتقد تا نیست و میسر خوشبینی برای هیچ منتقد بیغرضی و با جز خود٬ نکتهها
ک اثر ادرا هنرمندکه فهم و یکدلی با همدلی و نپردازد٬ هوا غرض و از را خود وجود

بود. برای وی ممکن نخواهد موقوف بدان است٬ او
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ک عظمت وکمالی که ادرا از و ببیند منتقدی که عیب ونقص اثری را این٬ گذشته از
باری نباشد فریفتکار هیچ بدخواه و خود گر ا آن هست محجوب بماند٬ در غالبًا ناچار
شناخت ناهنجاریها چنانکه در راستین باید٬ منتقد بی مایه است. نقادی ناآزموده و در
ک ادرا کشـف و در مـی برد٬ هـوش تـمام بـه کـار زیـرکی و بیسامانیهای اثـری٬ و
هـمچنان هـمه هست٬ آن اثر که در زیباییهای ناشناخته ای نیز و "لطیفههای نهانی"
فراز بی مالل در نستوه و و اندازد به درستی به کار را بصیرت خود معرفت و ذوق و
معنوی سیر روحانی و اوج وحضیض پرواز شاعر٬ بیان نویسنده و نشیب اندیشه و و
روی خالی از و بی پروا آن را چه درمییابد درست هر و آزاده وار و دنبال نماید را او
آن زیـبایی تـازهای نـمیبیند کـم تـجربه٬ که خواننده عامی یا آنجا و نماید. باز ریا و
بـیان و بیابد دارد شنود چشم هنرشناس نکته یاب گفت و دل و که با زیبایی نهانی را
جانی عاری از همت و ذوق و از این جستجوی زیباییهای نهانی دلی سرشار اما کند٬
مطالعه نیل بدین تحقیق و تأمل و این همه بدون اندیشه و با و رشک وکینه میخواهد.
هیچ از و دارد٬ قطع آن نظر به چاپ و اثری تنها هر منتقدی که از و نیست. مقام میسر
برایش ک اینگونه زیباییها ادرا نمی خواند آن را "فهرست" و "دیباچه" کتابی بیش از
ممکن نخواهد بود. و آن منتقد نی ز ک ه ک تابی را تا پایان می خواند٬ تا در طی مطال عه آن
که راز بسا نویسنده نشود آماده همدلی با و ننهد به یکسو شوخ چشمی را بدخواهی و
چگونه بـاید که درباره آن اثر هیچ درنیابد و ک نکند ادرا را جان سخن هنرمند بیان و
حقیقت آن است که مسـائل نـقادی فـراوان زیرا داوری کند٬ چگونه باید و بیندیشد
است که حـل اثری مسأله دیگر هر راستین٬ برای منتقد گون است و گونا پیچیده و و
باید است که این راه حل را رویت منتقد ذوق و و الزم دارد فهم آن مجاهدتی دیگر و
میان انبوه این از را راه خود درایت منتقد٬ ذوق و درست ٬ نقد در پیش پای وی نهد. فرا
توّجه مورد و مهم  آنچه آنها در کتابهاییهستکه پیشمیرود. و میگشاید دشواریها
هست کتابهایی نیز اهمیّت چندان نیست. جزئیات را صورت کلی آنهاست٬ بود تواند
به منتقد صورت کلی هیچ مهم نیست و جزئیات است٬ آنچه اهمیّت دارد آنها که در
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تمیز و ذوق  قدر آن  و بنهد٬ فرق و بشناسد را ایندو خویشباید درایت  و اتکایذوق 
کدام کتاب باید در و بگیرد نظر در صورت کلی را باید کدام اثر در داشته باشدکه بداند
خـود گـر ا بیبهره باشد٬ این مایه تمیز منتقدی که از داشته باشد. حساب جزئیات را
و انحراف میشود و خطا گرفتار اهل هنر آثار نقد فهم و در نباشد٬ صاحب غرض نیز
و دارد بسیار خطر و نقدیزیان  چنین و بود خواهد بیپایه  و سطحی  سستو او نقد

مایه گمراهی است.
بی است و دقیقتر و انواع ادب "حساس"تر همه فنون و واقع از در ادبی٬ این نقد
که اندیشه هم بسا تباه میکندو آن روی دهدهم ذوق عامه را اندک خطایی که در شک٬
نقادی شاید گذشته ٬ اینها از راه درست منحرف میسازد. از نویسنده جوان را و شاعر
نـویسنده ای٬ گـر ا و شرف نـویسنده بسـتگی دارد٬ و تقوا با همه فنون دیگر بیش از
گمراه کننده و فاسد و غرض آلود او نقد شرف کم بهره باشد٬ و تقوا خدای ناکرده از

بود. خواهد
نقد وسخن از بیرون میشود "ادب محض" قلمرو از منتقد که کار آنجا این همه٬ با
حدیث دیگر میان میآید٬ در اینگونه موضوعها تاریخی و فلسفی و کتابهای فنی و
ک شف و ادرا ک ز یبایی و ز شتی در ک ار نیست. و در این حال آنچه منتقد را بیشتر در ک ار
تـاریخ مـذاهب منطق یا که در کتابی را تسلط در موضوع بحث است. و تبحر است٬
و بهرهای داشته باشد آن فنون مایهای و از کندکه خود انتقاد است منتقدی حق دارد
آن گونه که شیوه عبارات٬ به الفاظ و عرفان است ایراد درباره اثری که راجع به کالم یا
کسب مـعلومات و درباره کتابهایی که فایده آنها انتقادنویسان ماست شایسته نیست.
نویسنده جای بر دیگر مفهوم وروشن است٬ بیان آنها زبان و گر ا اطالعات تازه است٬
وسـواس حـد به سـر عبارات دقت را ترکیب الفاظ و تلفیق و در نیست که چرا ایراد
جستجو باید درباره چنین کتابی سخن بگوید٬ منتقدی که میخواهد و نرسانده است.
آن شـیوه نتیجهای کـه از نه و شیوه تحقیق نویسنده درست هست یا کندکه روش و
معلومات گذشتگان تحقیقات و بر و به چیزی می ارزد تحقیق به دست آورده است٬
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انتقاد برای  اینگونه نکات٬ پیداست که تحقیق در و نه. یا این باب میافزاید چیزی در
این باره الاقل به اندازه در و ندارد را این امور در فرصت غور دقت و نویسی که مایه و
نقدی که چنین منتقدی از و اطالع نیافته است ممکن نیست٬ نویسنده کتاب وقوف و
نادرستی مبتدا درستی و بحث در از لغت و حدیث لفظ و از خواهدکرد این گونه آثار
خودفروشی و که از افتاده را پیش پا سخنی بازاری و جز گذشت و نخواهد در خبر و
خـود ایـن گونه کـتابها٬ البـته نـقد داشت. نخواهد بر در ریاکاری سرچشمه می گیرد
دارد هدف دیگر ادبی٬ نقد اما تحقیق علمی نیست. چیزی جز حدیث دیگری است و
در و گویندگان آفریدهاند. ارزش آثاری است که نویسندگان و در آن جستجو مراد و
بی و بصیرت تمام می خواهد. شناخت و ک درست این گونه آثار٬ ادرا و حال نقد هر
نو٬ کهنه و از گون٬ نمایشنامههای گونا با آنکه٬ بود. ممکن نخواهد نیل بدین مراد آن٬
وقـوف مـباحث راجـع بـه "درام" مسائل و فنی و امور از کاری نداشته است و و سر
در چیزی نیز گر ا گفت و مقبول نمیتواند سخن درست و درباره اینگونه آثار ندارد٬

نیست. او تأثرات خود و پارهای اندیشهها جز این باب بگوید
نقدی که در همین منوال است و بر کار نیز چیزها دیگر داستان و و باب شعر در
این موار د مقبول تواند بود آن است ک ه نویسنده آن "اهل" باشد و همه بـ ر گسـ تاخی

گولی عامه تکیه ننماید. سادگی و بر یا خویش و و"دلیری"
از را دو آن هـر و گزافه تفاوت دارد و ادعا اطالع با حقیقت آن است که وقوف و
و نـقد رأیی کـه شـناسای راسـتین در شناخت. میتوان باز حاصلی که دارند نتیجه و
کار فرق است میان آنکه عمری در اما است٬ البته معتبر ادب دارد و هنر شناخت آثار
آنکه روزی با مصروف داشته است٬ اهل هنر آثار احوال و تحقیق در و شناخت هنر
خـیره هنرمندی چـند آثار برابر در نمایشگاهی  یا موزهای  در تکلف  و تقلید به  چند
آن خوانده است و فرو منتقدان دیگر گفتار از نکتهای چند یا وحیران ایستاده است و
منتقد اما راستین جلوه دهد. منتقد ریا به دروغ و خویشتن را تا بسته است٬ به خود را
دارد اهمیّت  آنچه برای او جنجال نااهالن اهمیّت نمی دهد. و راستین به غوغای بازار٬
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آثـار کـه در بیاندامـیها و زشتیها است. هنر ک زیبایی و ادرا کشف و سعی مدام در
آن از برتر وهمت او فکر اما میآزارد٬ را جان او و رنجه میکند را هنری هست طبع او
مفتون خویش میدارد را ذوق او آنچه بیشتر زشتی نگاه کند. است که همه به عیب و
گـر ا کـمالی هست٬ که هنری و این روست که چنین منتقدی آنجا از و زیبایی است٬
عیب تنها اثر هر در و آنچه هست جلوه نمیدهد بیش از آن را افتد٬ مشهود عیبی نیز
ستای هنر نقدی عیبپوش و تا و دارد. نظر بیشتر هنر به کمال و ونقص نمیجوید٬
نمی توان توقع داشت که استعدادهـای جـوان میان نیاید٬ غرض در کینه و خالی از و
دریغ مایه سازد. پر را ادب ما و بیابد واهمه مجال ظهور بی ترس و وهنرهای نهانی٬
که بـه چنان شدهاند منتقدان ما چنین مغشوش شده است و امروز بازار٬ است که نقد

.(1371 انتشارات اساطیر٬ تهران٬ واندیشهها(چاپ چهارم : یادداشتها زّرین کوب٬ عبدالحسین   

دشنام میدهند.  نمیکنند٬ انتقاد جوان٬ قول شاعر



نقد عیار
فنایی اشکوری محمد

آن سـقیم از صـحیح تشخیص  و ارزیابی  بلکه نیست٬ اندیشه یک رد فقط نقادی .1
فهم درست یک قبل از یک سخن فهم آن است. اولین شرط الزم برای نقد لذا است.
چیزی که در آن پرداخت. اجمالی به نقد مبهم و به صرف داشتن یک تصور نباید مدعا
قـبول یک یـا رد بـودن در فکـر آزاد مالک متعصب بودن و رایج است. بسیار بین ما
گر ا آناست. به ورهبرد بلکهروشمواجهه نیست٬ مضمونآنعقیده و محتوا عقیده٬
به حاضر شنیدن بداند٬ دون شأن خواندن و را آنها و ندهد دیگران بها کسی به افکار
محکوم کـردن آن رقیب و غرضش غلبه بر مباحثه تنها در یا مباحثه نباشد٬ و گفتگو
و مـنطقی هستآداب امـور این همه گر ا یا و نکتهای آموختن و رأی  مبادله نه باشد
است معتقدش هرچه رعایت نکند٬چنین کسی متعصب وجامدالفکر اخالقی مباحثه را
معتقدش هرچه که باشد. است . اگرخالف این باشدحقیقتجووآزادفکر که باشد.

افرادی میشوندکه می پندارندهرچه و یا فرد افکار بعضی چنان مفتون ومسحور .2
اینان بلکه آن بهترین وجه ممکن است . نه تنهادرست ٬ بگویند قدرکه آنها وهر هرجور
نمی اندیشندبلکه ناآگاهانه نماینده ای برای خود به هیچ نحواستقالل فکری ندارند؛خود
اخـتیار در آنگـاه مـحصولش را کند٬ به جای آنان فکر انتخاب کردهاندکه برای آنان و را
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دیگری نیست. مرتبه نازله فکر تکرار قلم اینان چیزی جز فکر٬سخن و ایشان بگذارد.
زبان نـاحکیم حلیههای عاریت دان ای سـلیم حرف حکمت بر
پــیغام صـبا و کــو هــدهد راز قـطا بـیاموزد گـر بـانگ هـدهد
تـاج هـدهدان ز بسـته بـدان تـاج شـاهان را پـر رسته ز بانگ پر

بگویند جور هر چه و هر که آنها چنین گمان میکنند کسانی درباره همان افراد و
عـالقه مـورد درباره افـراد همچنین دسته دوم نیز شرارتآمیزترین است. بدترین و
وضـع خـود بر گروه نیز هر و عکس. مخالفینشان بر و همینگونه میاندیشند خود
حـیث از لدیهم فرحون. کل حزب بما گمراهی طرف مقابل جازم است و در قاطع و
که به هـمه گـونه کسانی نیستند از و جاده منطق دورند. به یک اندازه از دو روش هر
نه دادهاند من قال قرار بلکه مالک را میپذیرند٬ بهترین آن را اما سخن گوش میدهند
فاعرف الحق تعرف بل بآیة الحق ؛ یعرف بالرجال ٬ ال "ان دین اهلل فرمود:  cdefg امام علی قال. ما

ص 199. ج ٬1 الحیاة٬ . 1

1."... والصادع به مجاهد حارث ان الحق احسن الحدیث ٬ یا اهله ٬
بـرچسب زدن بـه صـاحبان انگ و انـدیشهها نـقد شـیوههای نـادرست در از .3
یک کالم در نامطلوب و مسالک بیگانه و مکاتب و و به افراد انتساب آنها و اندیشهها
(stereotype) است. در مقام نقد اندیشهها استفاده از بـرچسـبهایی کلیشهای برخورد
چون ارتجاعی٬ قشری٬ غـربی٬ غـربزده٬ عـلمزده٬ عـوام زده٬ لیـبرال٬ فـاشیست٬
هایدگری پوپری٬ ارسطوئی٬ مارکسیسم زده٬ ملیگرا٬کهنه گرا٬ انحصارطلب٬ مستبد٬
البـته بـه طـور و کردن رقیب٬ میدان به در از و تحقیر به رغم اینکه متأسفانه در ... و
بـنیان مـنطقی ذره ای در اجتماع همه این القاب مطرود اما است٬ توانا بسیار موقت٬
انتساب به همینطور نمیکند. خلل وارد سست٬ باشدیا استوار اندیشه کسی٬ سخن و
به تنهایی این خود امتیازی است اما و افتخار چند هر نیز واال مقدس و افراد اماکن و
حوزه از چه باشد هر این قسم امور کسی نمیشود. فکر سخن و اعتبار دلیل درستی و

فکری نیست. مشغله آدمیان کار البته تنها فکری بیرون است٬ کار
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نـدهیم٬ نـادرستی قـرار درسـتی و معیار آن را و صنفی نکنیم٬ برخورد فکر با .4
حـوزهای٬ منطقی نیست. علمی و چه باشد مبنایش هر فکر صفبندیهای صنفی در
مدرن بودن نسبت به صحت وسقم باستانی و یونانی ٬ عربی ٬ غربی ٬ دانشگاهی ٬شرقی ٬
اما میشوند٬ منطق معیار غیبت عقل و همه در اینها خنثی است. بیطرف و نظر و فکر
باطل و حق  مگر نیست. این صفبندیها برای  مجالی  است  حاکم  عقل  سلطان  جاییکه 

جست؟ این عناوین مدد از که باید معیاری ندارد نادرست خود درست و و
فقط با را بدانیم که فکر خشم نکنیم و درشتی و دیگران تندی٬ افکار مقام نقد در .5
عقده گشایی هیچ تخلیه هیجانی و هم کشیدن و در ابرو با میتوان اصالح کرد. فکر
احساسش آسیب نبیند خردمندکسی است که عقلش از مشکل فکری حل نمیشود.
به مراء بحث علمی را جایگزین دیگری نشوند. و باشند شأن خود مقام و در دو هر و
به جای دنبال حقیقت مچ گرفتن و انداختن و مغالطه در لفاظی و و جدال کشیدن٬ و
که عاقله به آنجا نیست. غلبه هوا دادن چیزی جز هدف قرار رقیب را گشتن غلبه بر
هست بین آنکه در تفاوت آشکار ندارد. منطق وجود شهویه می گردد فرمان غضبیه یا
آن دفـاع از در آنکه به دنبال حـقیقت و است و به دنبال نشان دادن خود نقد بحث و
چالش میکند. تفاوت خود مدار و حق مدار در روشهایی که در بحث از آن استفاده
ایـن تأمین برای دارد دین درد و حقیقتاست  دنبال  به آنکه میشود. آشکار میکنند
هم به آن طرق متوسل میشود گر ا اخالقی متوسل نمیشود٬ آرمان به روشهای غیر
از دسته دیگر ارزشها یک دسته از برای دفاع از میشود چطور اشتباه است. سخت در
به راحتی اصول نمیاندیشد آنکه به چیزی ورای اهوای خود اما نفی کرد٬ را ارزشها
بـه تـصحیح افکـار قرآن کریم شیوه دعوت بـه حـق و در نادیده میگیرد. اخالقی را
(ٱدُْع ٕاِلَٰی َسِبیِل َرِبَّک ِبالِْحکَْمِة َوٱلَْمْوِعظَِة ٱلَْحَسنَِة که فرمود: آنجا وضوح ترسیم شده است٬

آیه 125. سوره النحل٬ . 1

راه َأْعـلَُم ِبـالُْمْهتَِدیَن) 1. ُهَو َسِبیِلِه ی َو َضلَّ َعن َأْعلَُم ِبَمن ِهَی َأْحَسُن ٕاِنَّ َربََّک ُهَو ِبالَِّتی ِدلُْهم ـٰ َج َو
مباحثه به نیکوترین وجـه آن بیان خیرخواهانه و حکیمانه و دعوت به حق برخورد
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َولِیٌّ َٰوةٌ کَأَنَُّهو َعَد بَیْنَُهو بَیْنََک َو ٱلَِّذی ذَا (ٱْدَفْع ِبالَِّتیِهَی َأْحَسُن َفٕاِ فرمود: جای دیگر ودر است.

آیه 34. سوره فصلت٬ . 1

دوسـتی ایـن صـورت او مخالف به شیوه نیکویی مقابله کن کـه در یعنی با َحِمیٌم) 1؛
اسـتفاده از دعـوت بـه حـق هـم از ایـن در بنابر شد. خواهد نزدیک به تو مهربان و
نه مغالطه ستوده ترین شیوه اخالقی ضروری است٬ هم از متیقن ترین روش منطقی و

اخالقی. شیوههای غیر نه استفاده از و می آید سخنان بیپایه به کار و
شکسـتن و تـحقیر مساوی است با فکر رد و رد٬ مساوی است با کسانی نقد نزد
طـنز و شـعر کـنایه و اسـتفاده از گـزیدن و طـعنه زدن و و شخصیت صـاحب فکـر
ناچیز و جهت استهزاء صنایع ادبی در به کارگیری تمام توان علمی و وضربالمثل و
ازرق رقیبو جامه دادن جلوه سیه خود٬ دادن  خوبجلوه و او فکر رقیبو شمردن

نمودن دلق خود.
نواقص تهذیبوتکمیلورفع  استدر بهآنسخنوگامی  دادن  بها نقدیکسخن  .6
بـاید بلکه بشود٬ قائلآنسخن  به روترشکردن برآشفتنو موجب  نباید تنها ایننه آن.
نقدیکانـدیشه اخالقی فضایغیر در اما بشود. هم  او از تقدیر موجبسپاسگزاریو
بل یک قوم .درچنین فضایی نقد بلکه یک فردو یک فکر٬ افتادن نه با مساوی است بادر
گـر یک کتاب یا مقاله به معنای دگرگونی در ارتباط طرفین بحث و حواشی آنـها است. ا
است. فصلسردیوزردیودوریومهجوری  پایاندوستیهاوآغاز است  بوده  دوستی 
ولی مـیکنند دعوت کردن فکر منطقی به را آنها دیگران سخنان نقد در کسانی .7
از فـرامـوش مـیکنند. را همه چیز خودشان مواجه میشوند افکار نقدی بر وقتی با
تضعیف طرف مقابل استفاده و خود مغالطه برای تأیید جدل و و شعر انواع خطابه و
نصایح و متهم به عدم رعایت اصول اخالقی میکند کس طرف مقابل را هر میکنند.
بـه مـقابله بـه مـثل مـیرسد او وقـتی نـوبت بـه خـود امـا مذمت آن٬ حکیمانه اندر
باکسیدرگیر استکه  مادامی  فکرکردنتا منطقی  میپردازد. اشدوجوه  به  انتقامجویی  و
نوشته های دیگرشان مقام رددیگران چندان سخن سرایی میکنندکه در اینان در نشده اند.
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دریچه ذوق وقتی خطاب متوجه خصم میشود ذوق ادبی دیده نمیشود. از آن حد
آن اسـتعارات از و اشـعار عبارات بلیغ و ظرایف و انواع لطایف و و گشوده می شود
دل بل از میان است دفاع جدی است وسخن از در پای خود اینجا چون در می جوشد٬

میآفریند. شاهکار و الجرم طوطی جان به نطق میآید میآید؛ بر تمام وجود
هیچ به لذا است٬ هنر بلکه  عیبنیست٬ نوشتار یا گفتار یک  نظم  و نثر بودن زیبا .8
است که کسی بخواهدضعف برهانی اینجا خطا سؤال برد. زیر بهانه ای نمی توان آن را

زیبایی ادبیاتش بپوشاند. با سخنش را
اشاعه سوء خشونتهای قلمی ترویج و توالی فاسده برخوردهای نادرست و از .9
در عدم رعایت اصول اخـالقی است. ترغیب طرف مقابل به مقابله به مثل و خلق و
اخـالقی غـیر بـرخـورد شـما کردن این نوع درگـیریها پیدا قلمی کسانی قبل از آثار
ادبیاتشان قلم و در اینکه آماج این نوع حمالت واقع میشوند ولی پس از نمیبینید٬
این ثمره آن برخورد گزندگی دیده میشود. به سوی پرخاشگری و چرخشی آشکار
آن کـنار کریمانه از بتوانند تا کسانی نبودند از آنها آنان شده و منطقی است که با غیر
و بـه عـهده دارنـد برخوردهای منفی افرادی که هـدایت فکـری کسـانی را بگذرند.
سر مشق دیگران هستند مسلمًا بر شا گر دان و عالقهمندان مؤ ثر واقع شده٬ ایـ ن نـ وع
آن اصول اخالقی میکند٬ تشویق به عدم رعایت ادب و را آنها موجه و را برخوردها
معاد و خدا دینی که سخن از بحث علمی و در کتاب ٬ در مقدسترین مواضع٬ هم در
متهم به انواع انحراف را عملی نیست که گروهی گروه دیگر این انتظار انسان است. و
ستایش داشته باشند. انتظار آنها از اما عقب ماندگی بکنند کوتهنظری و کج فکری٬ و

توصیه آن است. لذا حقیقت متضمن تصویب آن عمل و اقدام به یک عمل در
سـوختند عـالمی را ســخنها از ظالم آن قومی که چشمان دوختند و
بــاشد نــهفته  هــنرش  بــاشد عـــیب و نگــفته  ســخن  مــرد تــا

بـلکه آیـینه نشـان نـمیدهد٬ نـویسنده را دانش گوینده و علم و قلم تنها زبان و .10
دیگرخصال روحی وخـلقی انسـان زیبایی و زشتی و و عیب وهنر شخصیت اوست٬
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تـقوا٬ ادب٬ تعهد٬ کفر٬ ایمان٬ قلم اومتجلی میشود. مستقیم درسخن و غیر مستقیم یا
ابعادروحی انسان در بسیاری از رأفت٬عفت و لجاجت ٬خشونت ٬ غرور٬ تکبر٬ تواضع ٬
وخودبینی است که آفاتی که برشمردیم حاصل غرور بسیاری از میشود. نمودار قلم او
است بـه جـهلش ثمرات جهل است نه علم٬چه آن کس کـه عـالمتر خوددرحقیقت از
آنکه از است. بیشتر نتیجه فروتنی وخاکساری اش فزونتروخشیتش ازخدا آگاه ترودر
برخالف بزرگترمی بیند٬ لذاخودرا است٬ بهره کمتری داردجهانش کوچکتر علم وخرد

می بیند. کوچکتر بزرگتروخودرا خردمندکه هرچه علمش افزایش یابدجهان را
آنکه چه کاست؟ ز و آنکه چه افزود خـاست بر کـوه بـنشست و یکی مرغ بـر
چـه انـدوه تـو رفــتی جــهان را ایـن جـهان کـوه تـو چــو آن مــرغی و تــو
قـابل و پهلو سخنان چند وضوح سخن گفت. حداکثر در و تالش نمود باید .11
به تأیید آن را القلبی نتواند فاسد به گونهای سخن بگوییم که هر نگوییم؛ معانی متعدد

پیامدهای سخن اندیشید. به لوازم و جایی که ممکن است باید تا بگیرد. خود
کـل و جزء بشـنوی بـانگ دهـل آن زمان واقف شوی بر گــفت فــردا

به هوش باشیم که شـجره طـیبه ای باید نهالهایی است که میکاریم٬ نوشتههای ما
غرس ک نیم نه شجر ه خبیثه و ذخیر های برای ر وز ی ک ه الینفع مال و ال بنون ا ال من اتی

بقلب سلیم. اهلل
گـفتنی مگـر رفـتنی بــه گـیتی نـماند ما است و جهان یادگار

دفاع از و پاسخ به آن نقد .1 ممکن است الزم باشد: کار دو نقد مواجهه با در .12
تجدیدنظری در تعدیل و آن وتالش برای فهم آن و آموختن چیزی از .2 نظریه خود؛
اولیکاری نقد. پذیرشکل عدم با لو و دیگر افکار مشارکت از استفاده و خود افکار
احسـاس لزوم دومی کـمتر اما بدون فوت وقت انجام میگیرد٬ جدیت و است که با
این ناحیه است. از انسان میشود دیگران عاید انتقاد حالی که سودی که از در میشود.
نـقدی ایـن است کـه هـر گویی فرض بـر بپذیرد٬ کسی نقدی را دیده میشود کمتر

مسلسل. همچنین به طور پاسخ و پاسخ آن نیز و پاسخی دارد٬
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فهم در ناقد ماندن ناکام  و درک  عدم  از ناشی  نقدیرا هر درستنیستکه  این  .13
انسان این گر ولی ا باشد٬ مواردی ممکن است این طور البته در دانست. سخن خود
که انسان را حجابی میشود خود برد به کار همه جا به صورت یک قاعده در مطلب را

محروم میسازد. باشد سخن منتقد درک حقیقتی که ممکن است در از
و خواندن در انصافرا و همزبانیکرد٬ و همدلی باید نویسنده فهمسخن در .14
آری فهمید. و خواند سخن دیگران را بیرحمانه نباید رعایت نمود. انتقاد فهمیدن و
مـانع او افکـار بـدبینانه دربـاره شـخص و پیشداوری  بیرحمانه فهمیدن هم داریم.
در به صورت محرف جلوه میدهد. را سخن او و نویسنده است٬ رسیدن به مقصود
سخن نویسنده بیرون از انتظاراتش را اینگونه خواندن این خواننده است که نیات و
کـه در مـی شود کسـی پـیدا کمتر نیست؛ خطا خاکیان مصون از ما کسی از میکشد.
جـمع آوری خـطاهای دیگـران و کـردن از جسـتجو سمین نـباشد. سخنانش غث و
کردن آنها جدا سیاقهای مختلف بیان شده و و مکانها و زمانها جمالت مختلفی که در
چه باشد نامش هر کردن آنها٬ تفسیر به میل خود آن مقام بیان گردیده و مقامی که در از
انصاف است. از هم به دور اخالقًا ارزش منطقی ندارد این نه تنها منطقی نیست؛ نقد
هیچ ک س در عالم پیدا نمیشود ک ه نتوان با ا و چنین م عامله ای ک ر د. خـ طاهای بـ ز ر گ
عـامی چـنان خـطاهایی فکرهای بزرگان تاریخ فراوان میبینیم که افراد در فکری را
و خـطا ایـن  است. افـضل جـاهالنه صـواب صد از عالمانه خطای البته  و نمیکنند٬

به پیش میراند. خیزهاست که کاروان علم را افت و و تصحیحها
حیث لغزشهای فکـری از را همه افراد و زیادهروی کرد نباید سوی دیگر از .15
که کسی به این نکته توسل میشود برای دفاع از گاهی دیده میشود یکسان دانست.
این هـم داد. مؤاخذه قرار مورد نبایدکسی را لذا همه میشود٬ دامنگیر خطا اشتباه و
دست نیست که بالفعل اظهارات شرعی در هیچ دلیل عقلی یا اوًال یک مغالطه است٬
مـصونیت هـیچ کس پـیشینی فـرض بـر بلی به طور است٬ خطا کسی مشتمل بر هر
کمیت ثانیًا است. خطا کسی واجد هر اینکه بالفعل آثار این مالزم نیست با اما نیست٬



کتاب ونقد کتاب نقد  148

مجوز الخطاست٬ اینکه انسان جایز همه یکسان نیست٬ در لغزشها و وکیفیت خطاها
توزین است ومالکی برای داوری و هرکسی مجاز یابسی از رطب و این نیست که هر
و حـق نـیستو استقامت و انحراف و التقاط برای مرزی و حد نیستو افراد افکار
پـوششی بـرای خـطاهای نـباید بودن را الخطا اصل کلی جایز باطل یکسان هستند.

ایده باطل دانست. مجوزی برای بیان هر فاحش و
بـه اشکـاالت پـاسخ دادن  یا به جای قبول کردن  دیگران  به نقد مقام پاسخ  در .16
دنـبال نـقطه ضـعفهای جـزئی گشـتن به اشکاالت فرعی کالم پـرداخـتن و اساسی٬
سرگرم کردن خواننده به اموری اصلی بحث و عوض کردن محور مثال و مناقشه در و
متقاعد و بفریبد موقتًا ممکن است ساده لوحان را نکته اصلی منصرف کند٬ از را که او

یافت. وقوف خواهند آیندگان به این حیلتها متفکران و اما سازد٬
کسـی هر بار و کار از عـالم بسـی واقفند در نکـته بـینانند

یـوم حسـرت در غـبن و موهوم کردن چـیزی جـز فدای امور ارزشهای الهی را
داشت. الحساب به دنبال نخواهد

انتقادی نیست که مسائل سیاسی اجتماعی٬ به ویژه در سازنده٬ انتقاد از منظور .17
م خاطبش از آن خوشش بیاید. ب عضی ه ر انتقادی را ک ه در ذائقه آنها تلخ باشد م غ ر ضانه
توّجه داشت باید میدهند. سازنده نام  نکند متالطم را خاطری که  را آن و میخوانند

مخرب این نیست. که مالک سازنده و
دلبستهاند رفتار و فکر منفصل مانندمال٬ متصل و به متعلقاتشان اعم از انسانها .18
خود فرزند و به کمال نماید عقل خود "همه کس را : علیه الرحمه ـ به قول سعدی ـ و
این عاقله است که اما باشد٬ ناخوشآیند بادی امر ممکن است در انتقاد لذا به جمال"
آسایش سالمتی استقبال میکند. و شیرینی شفا رنج جراحی به خاطر و تلخی دوا از
انکار البته تبری و نسبت ندهیم. به او میکند رد و که شخص انکار چیزی را .19
صحیح نیست. اوست نیز الزمه بیّن نظر سخنی که شخص به صراحت گفته است یا
دوباره در به آن پاسخ می گوید و طرح میکند نویسنده خود اشکالی را گر همچنین ا
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که اینکه پاسخی را مگر نکنیم٬ تکرار همان اشکال را بدون توّجه به این امر تمام نقد
داده است نپسندیم.

مشفقانه افراد و جانبه برای فهم حقیقت٬ چند یا مباحثه علمی تالشی است دو .20
طریق یـافتن از نزدیک شدن به مقصد و تالش برای کمک به یکدیگر مشتاقانه در و
چـنین تـلقی از گـر ا مـیباشند. وکشف طرق معتبر آنها راه اجتناب از و لغزشگاهها
مـباحثه عـلمی دلیلی برای به کارگیری شیوههای مذموم نـمیماند. باشد تضارب آرا
یک می خواهدخصم را نیست که هر جنگاور مقاله وکتاب آوردگاه دو جدال نیست و
یک مسـابقه بـه رسـمیت راه پـیروزی در کند. به گریز وادار یا و طریقی نابود به هر
آن امـا تـمرین است. تـالش و مراعـات آن و بازی و دانستن قواعد شناختن رقیب٬
شکستن پـای بازی و مراعات نکردن قواعد یا طریق راه ندادن رقیب٬ پیروزی که از
شکستن حصارهای هیچ فرهنگی پیروزی محسوب نمیشود. در رقیب به دست آید
از را بازی است که مـمکن است او مباحث علمی شکستن پای رقیب در اخالقی در

پیروزی به دنبال ندارد. اما خاموش کند و دارد حرکت باز
مـوانـع فـهم درست کسی از آثار و سطحی دانستن افکار دست کم گرفتن و .21
مدعای اوست. گاه دیده میشود افرادی ک ه در ز مینه ک ار خود متعمق نیز هستند٬ گاهی
بـی این مـنشأیی جـز فهم میشوند. ساده دچار سوء دعاوی بسیار فهم بعضی از در
گاه فقط ناشی از و ندارد. سخن فرد احساس عدم احتیاج به تعمق داشتن در اعتنایی و
نویسنده آن معنای درستی باشد است مراد که بعید شخص می پندارد ظن است٬ سوء

اوست. آن معنای غلط منظور حتمًا که به ذهن میآید٬
و راه اتـحاد در را قـلمی خـود توانایی های علمی و خوب است افراد چقدر .22
در نقش اول را است و راه اختالف که ام الفساد نه در گیرند٬ یکپارچگی جامعه به کار
حق مواردی انسان حتّی از میکندکه در این اقتضا تمدن دارد. فروپاشی یک جامعه و
شکاف نپاشد. شقاق و بذر و سخنان تفرقهافکنانه بپرهیزد از و شخصیاش بگذرد

نـق از نقدزدن غیر دارد. انتقام خصمانه تفاوت بسیار انتقادمشفقانه وسازنده با .23
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پـی تـقویت است مـنتقددر منتقم اشکال تـراش٬ اشکال شناس است٬ منتقد زدن است.
مقام ارائه بن بست ودر منتقم یأس و منتقدراه حل نشان میدهد٬ پی تضعیف٬ منتقم در
منتقد ایجادآن. منتقم درصدد منتقددرصددکشف بیماری وعالج است٬ راه حل نیست.
مخاطب منتقد انتقام ازخصومت. شفقت است٬ از انتقاد منتقم رقیب است. طبیب است٬
نقص طـرف مخاطب منتقم دیگرانندکه بر برطرف کند٬ است که نواقصش را طرف نقد
منتقددشمنان راخـلع برجرمش مجازات کنند. برخطایش برآشوبندو یا بخندندو نقد
مطبوعات ورسانههای بیگانه خوراک تبلیغاتی تهیه منتقم برای دشمنان و سالح میکند٬
انـتقاد از آنها مخرب عکس العمل دشمنان است . عالئم انتقادسازنده و یکی از میکند.
تخریب پای میکوبندودست می افشانند. برای گزندگی و اما سازنده استقبال نمیکنند٬
فٕان الحکمة تکون فی الحکمة انی کانت ٬ "خذ معارف دینی آمده است : طرفی در از .24
"الحکـمة و المؤمن" فی صدر حتّی تخرج فتکن الی صوابها فتلجلج فی صدره ٬ المنافق ٬ صدر

.77 و الحکم 76 قصار نهج البالغه٬ . 1

نظایر و قال والتنظرالی من قال" الی ما و"انظر فخذالحکمة ولومن اهل النفاق"1 ضالة المؤمن ٬
از ولو توصیه میکندکه سخن حق را و گوینده داللت دارد استقالل سخن از آنکه بر
واسطه و تعالیمی هست که به گزینش استاد طرف دیگر از و قبول کرد اهل باطل باید
( َفلْیَنظُِر cdefg انه قیل له فی قوله تعالی: علم توجه داده است. از جمله : "وفی الکافی عن الباقر

ذیل سوره عبس. تفسیرصافی٬ مالمحسن فیض کاشانی٬ . 2

طعامه قال علمه الذی یأخذعمن یأخذه". 2 یک وجه جمع بین این ما ُن ٕاِلَٰی طََعاِمِه ۤی) ٬ ـٰ نَس ٱْالِٕ
است که بـنیه اجتهاد به مقام تحقیق و تعالیم این است که طایفه اول ناظر دسته از دو
تعلیم است که اولیای امور به مقام تربیت و طایفه دوم ناظر و وهاضمه قوی میطلبد
مـعلمان مـطمئن و اسـاتید کـنترل شـده و مواد برنامه و سالم٬ محیط مناسب و باید
نـظر مـرتبه تـحقیق و تربیت نوآموزان وکسـانی کـه در برای آموزش و مستقیم را و

.(1374 انتشارات برگ٬ تهران٬ اّول : معرفتشناسی دینی (چاپ  فنایی اشکوری٬ محّمد  

فراهم آورند.  نیستند
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علی شریعتمداری دکتر

ضمن در معایب آن. محاسن و ذکر یعنی بررسی دقیق آن کتاب و یک کتاب٬ از انتقاد
اصولی را و باشند دارا کتاب باید که "منقدین" شرایطی را این مقاله نگارنده به اختصار

مینماید. ذکر داشت٬ نظر در کتابباید انتقاد در که
داشته باشد: کننده وجود انتقاد در خصوصیاتی که باید شرایط و

بـررسی مـورد کـتابی را کسی که می خواهد رشته مربوط به کتاب: تخصص در .1
رشته ای که این کتاب بدان مربوط است اطالعات کافی داشته از باید دهد٬ قرار انتقاد و
باشد. منظور از اطالعات کافی این است که انتقادکننده به اصول و مبانی رشته مربوط
را مسـائل آن  بـه مربوط مباحث  و نظریات  باشد٬ گاه آ رشته آن مسائل از باشد٬ آشنا
آن رشته در فرضیههای اساسی موجود و آشنایی کامل به تئوریها و مطالعه کرده باشد
بدون تردید نماید نظر درباره کتابی تربیتی اظهار کسی بخواهد گر ا مثًال داشته باشد.
لحاظ مکتبهای از مبانی را این اصول و باشد٬ تربیت آشنا مبانی تعلیم و اصول و با باید
مسـائل مـختلف بـا و مربیان بزرگ این رشته مطالعه کـرده بـاشد٬ مختلف تربیتی و
هدفهای تهیه برنامه تعلیماتی٬ گرد٬ ارزشسنجی پیشرفت شا زمینه رفتار٬ تربیتی در

باشد. آشنا گرد شا رابطه معلم و تربیتی و
شخص گر ا رشته مربوط آشنایی به منابع عمده آن رشته است٬ الزمه تخصص در
مقاالتی که دربـاره کتاب و از قهرًا بحث باشد٬ رشته مورد کننده متخصص در انتقاد
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مقایسه کتاب با و اطالع می باشد. شده است با بحث کتاب منتشر مورد موارد مسائل و
تعیین کند. ارزش آن کتاب را میتواند آن بهتر کتب نظیر بررسی با مورد

توضیح قابلبحثو نیز آشناییبهروشعلمی  روحعلمییا داشتن روح علمی: .2
به واسطه عدم استفاده مؤلف آن را ازکتاب ٬ انتقاد بررسی و "منقدان"در بسیاری از است.
ایشان ولی وقتی انتقاد میدهند٬ قرار انتقاد نبودن روح علمی مورد دارا روش علمی یا از
از انـتقادکـننده نـیز معلوم میشودکه خود میآید محک علمی به معرض آزمایش در با
باعث زحمت دیگران شده است. برده و بیهوده عرض خود روش علمی آگاه نیست و

بـرد. به کار قضاوت روش علمی را و اظهارنظر کسی دارای روح علمی است که در
دالیـل و موافق است کـه مـبتنی بـر و روش علمی سازگار وقتی با اظهارنظر قضاوت و
نظریات شخص انتقاد گر این ا بنابر قضاوت باشد. مورد مربوط به امر مدارک موجودو
کرده است. این صورت رعایت روش علمی را کننده مبتنی بردلیل ومدرک باشد٬در

کلیه رشتههای مـعلومات بشـری واحـد نگارنده روش علمی در اینکه به نظر با
رشتههایمختلففرقمیکند. معذلکبررسیفرضیههایعلمیدر است٬ یکسان و
تـوّجه بـه اعـتبار مدارک تاریخی بـا و روی آثار بررسی یک فرضیه تاریخی از مثًال
شیمیایی صورتی که بررسی یک فرضیه فیزیکی یا در صورت می گیرد وسندیت آنها
تا حد زیادی به کار آزمایشگاهی ارتباط دارد٬ همین طور بررسی یک فرضیه ر وانی یا
گروههای انسانی است. و یک فرضیه مربوط به جامعهشناسی مستلزم آزمایش افراد
مـدارک مـبتنی بـر را قضاوت خود و اظهار باید کننده نه تنها این شخص انتقاد بنابر
بلکه به تناسب رشتهای که کتاب دهد٬ بحث قرار عین حال مربوط به امر در و موجود
باشد. آشنا بررسی فرضیههای آن رشته نیز به طرز باید آن رشته نوشته شده است٬ در
دهـد٬ قرار انتقاد مورد یک کتاب مربوط به جامعهشناسی را مثًالکسی که میخواهد
بررسی فرضیههای جامعهشناسی معمول است باشد. به روشهایی که در آشنا باید

به کاربرد اظهارنظر در یعنی روش علمی را انتقادکننده روح علمی داشته باشد٬ گر ا
نفرت وعالقه یا می گذارد بررسی کتاب کنار و موقع انتقاد در تعصبات شخصی را قهرًا
ایـن عـالوه بـر نـمیدهد. قـرار مـؤثر اظـهارنظر مؤلف آن در نسبت به کتاب یا را خود
اظهارنظرهای سطحی وبیپایه میباشد. بودنروح علمی مانع از تخصص دررشته ودارا
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انتقادکتاب اصولی که در داشت: نظر در کتاب باید انتقاد آشنایی به اصولی که در .3
گرفت: نظر در باید

یک یـاچـندمسأله معموًالکتاب تحقیقی مشتمل بر کتاب: بحث در مسأله مورد .1
راه حـلهای مـناسب جـهت آن یـا کردن فرضیهها پیدا مؤلفان درصدد است که مؤلف یا
مدارک وذکر به نقل مطالب یاجمع آوری حقایق و کتبی که مؤلفان آنها مسائل می باشند.
تاچه اندازه ایـن دید بحث باید درباره مسأله مورد پرداختهاندجنبه تحقیقی ندارد. آنها
دارد. بر منافعی در این مسألهچه  اینکهحل  و قابل تحقیق است  بیان شده و مسأله واضح 
بررسی ایـن مسأله چـه طرح و هدف مؤلف از دید باید اهمیّت کتاب: هدف و .2

چیست. اهمیّت این کتاب در بوده است و
منظور آنهاست: تأیید اثبات و راه حلهایی که مؤلف درصدد و مطالعه فرضیه ها .3
چـه انـدازه تـا داشته و خاطر فرضیهای در چه راه حل یا ابتدا این است که مؤلف از

موجه جلوه دهد. این فرضیه را توانسته به وسیله مدارک موجود
چه جهت تحت تحقیق و بحث از مسأله مورد دید باید مطالعه: تحقیق و حدود .4

نمود. معین  را مطالعه حدود راه این از و دارد قرار بررسی 
دیدکه مؤلف نیز باید که گفته شد همانطور برده است: که مؤلف به کار روشی را .5
در تحقیق خود روش علمی را به کار برده است و عالوه بر این متناسب با رشته مورد

نه. داده است یا آزمایش قرار بررسی و مورد دیگران را یا بحث فرضیههای خود
مهم است. ارزشسنجی یک کتاب توّجه به منابع آن نیز در استفاده: منابع مورد . 6

نکته توّجه نمود: به چند این باره باید در
داده است ذکرکند. استفاده قرار اینکه مؤلف بایدکلیه منابع ومأخذیراکه مورد اول:
آنـها از مؤلف مستقیمًا و منابع دست اول هستند این منابع جزء آیا دید باید دوم:
آنچه دیگران نقل استفاده از با مستقیم و غیر اینکه مؤلف به طور استفاده کرده است یا

داده است. مطالعه قرار مورد منبعی را کردهاند٬
بحث استفاده کـرده مربوط به مسأله مورد و منابع معتبر مؤلف از اینکه آیا سوم:

نه. است یا
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منبع نقل مواقعی که مؤلف به نقل نظریات دیگران اقدام نموده است آیا در چهارم:
ارتباط مطلب نقل شده را و مراجعه کنند دیگران بتوانند واضح بیان نموده تا به طور را

نمایند. انکار یا بحث تأیید مورد امر با
جمع آوری که قبًالگفته شد: همانطور مدارک ـ مؤلف ازحقایق و تفسیر درک و .7
ولی وقتی ایـن ارزشی است٬ با موضوع کار حقایق مربوط به یک مسأله یا مدارک و
نـظریات مدارک مـوجود استفاده از که مؤلف با میگیرد اقدام جنبه تحقیقی به خود
ارزش قضاوتهاست که قدرت فکری و همین نظریات و مستدل بیان دارد. منطقی و
دائمًا چه مردم عادی٬ چه دانشمندان و افراد٬ بسیاری از روشن میسازد. مؤلف را کار
فهم یک به تناسب سطح معلومات و وهر دارند وکار اجتماعی سر حقایق طبیعی یا با
اظهارنظرهاست و همین تفسیر این حقایق برمیآیند٬ تفسیر توضیح و درصدد خود

میسازد. ظاهر که اصالت فکری محققان بزرگ را
لحاظ از آنها داشتن  مؤخر یا مقدم و مطالب منطقی ربط تدوین مطالب کتاب: .8

گرفته شود. نظر در سازمان کتاب باید فهم در سهولت بیان یا
بحث وقرار کردن خواننده به رؤوس مطالب مورد گنجانیدن مقدمه الزم جهت آشنا

باشد. نتیجهگیریدرسازمانکتاببایدمورد لزوم مواقع  دادنفصولکافی٬ودر
9. سبک نگارش: کتاب باید به زبان مصطلح و معمول نوشته شـود. ا گـر کـلمات
بـیهوده بـاید تکـرار از روشـن گـردد. بـاید معانی آنها رفته است٬ اصطالحی به کار
بالغت فصاحتو اصول  رعایت  باید معانی بیان  و الفاظ انتخاب  در و خودداریکرد
مرعی داشت. نیز را دستور قواعد اصول و نگارش کتاب باید این در عالوه بر کرد. را
هر کتاب کار انتقاد که بررسی و این حقیقت مسلم می گردد توّجه به نکات باال با
بـه هـم جـمالتی را کثرت نگارش می توانند تمرین و اثر آنهایی که در کسی نیست.
یـا رشـته  در ایـنکه  بـدون  کـنند٬ سیاه  را مجلهای  از صفحه  یکی دو و مربوط سازند

.(1382 خانه کتاب٬ تهران٬ اّول : ُجنگ کتاب (چاپ  قاسمی٬ فرید سیّد  

کتاب اقدام نمایند.  انتقاد به بررسی یا نباید رشتههای معینی تخصص داشته باشند٬



ادبی انتقاد
عباس اقبال آشتیانی

زمینه آن اقدامی که شـایان در طرف توّجه نشده و میان ما موضوعاتی که در یکی از
است. ادبی" به عمل نیامده مبحث "انتقاد باشد اعتنا دقت و

کـه قـدرت آنـجا تـا و به عـهده بگـیرد این وظیفه را می خواهد مجله "دانشکده"
قیام نماید. برای انجام این کار توانایی دارد و

اینک ما در این شمار ه ک لمهای چند بر سبیل مـ قدمه در خـ صوص شـ رایـ ط نـ قاد
بـرای کسـانی کـه بـاب ایـن مـوضوع مـهم را آن می گوییم تـا فواید و اصول انتقاد و
به نکات مقدماتی اذهان را مفتوح نموده و این زمینه قلمفرسایی نمایند در می خواهند

کرده باشیم. این مبحث آشنا
لغت نقد از گویند " La critique"اروپایی السنه  در را آن  انتقادکه  اقسام آن : و انتقاد
است و نـقود در نـظر مـالحظه و بـدو کردن پول خـوب از لغًة جدا نقد اشتقاق یافته و
بـه نـقاد دارد تـوانـایی انـجام آن را و مـیشود عـهدهدار شــخصی کــه ایــن وظـیفه را
ذکر انتقاد بیان ٬ اصطالح علمای علم ادبیات و ولی در موسوم می باشد٬ "La critique"
بصیرت تمام ودقت نظر. تألیفات ادبی است با یا محسنات وعیوب واشتباهات نوشتهها
کدام نقادان مخصوص دارند فلسفی هر مجالت ادبی و و جراید امریکا و اروپا در
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آورده٬ انـتقاد تـحت نـظر نـویسندگان را و نـوشتههای تـازه ادبـا که کتب جدیده و
مینمایند. ظاهر برای قارئین خود را معایب آنها محسنات و

اقسـام حسب موضوع نـوع آن تـفاوت مـیکند. بر زیرا اقسام مختلفه دارد انتقاد
ادبی٬ انتقاد تاریخی و انتقاد صنعتی٬ فنی و انتقاد فلسفی٬ انتقاد از: آن عبارتند عمده
توسعه دامنه آن از به واسطه کثرت شیوع و (La critique Litteraire) ادبی ولی انتقاد

طرف توّجه است. بیشتر و شعب مهمتر سایر
خـود انـتقاد نـظر از کـتابی را نوشته یا یعنی کسی که میخواهد نقاد صفات نقاد:
آراسته باشد: به صفات زیر اقًال باید روشن نماید معایب آن را محاسن و و بگذراند

مـطلع کـامًال مـیکند انـتقاد اصول علمی مـوضوعی کـه آن را و قواعد از باید .1
مـحیط زندگانی شخص نویسنده اصلی٬ سلیقه مستقیم باشد. دارای ذوقی سلیم و و
اتفاقاتی که به وقایع و باالختصاص باید ندارد دور نظر از را اقلیم او نژاد٬ مسکونی٬

نماید. آن نویسنده اتفاق افتاده توّجه مخصوص ابراز عصر در
به پشت پا مقابل "حقیقت" یعنی در خواهش باشد. میل و غرض و خالی از باید .2
را خود و غیره بزند غیره و گمنامی و و اشتهار هوی وکینه٬ بغض٬ احساسات حب و
فکـری آزاد به عبارت ُاخری بـا هیچیک از ظواهر و عوارض ننماید. اسیر دام و قید

داخل تحقیق و بحث شود.
هـمه تا کند سالم اتخاذ اسلوبی ساده و باید خود افکار برای بیان استنباطات و .3

درک نماید. اظهارات وی را و استفاده کند نوشتههای او از کس بتواند
نویسنده به یا مرتبه شاعر برای بیان علو عفت خارج نشود٬ طریق نزاکت و از .4
َحّسان دهر" باقعه و عصر "داهیه ِمَن اَالَدب" کَنٌز ِمَن الفَضِل اَو بَحٌر "ُهَو قائل"٬ عبارات"هللَدّر
فحش بیانات قبیحه٬ الفاظ رکیکه و غیره توسل نجوید؛ افصح المتکلمین و وَسحبان٬
بـرای اسـتعمال نـنماید. دارد انـزجـار و عـار مصاحبت آنها از اتهام که روح انتقاد و
بهمان فالن و یا "طیّان" و "باقل" گمراه٬ را او نویسنده ای٬ رساندن پستی مقام مؤلف یا
امـضا که عـقل عـقًال را راهی  و چه عین حقیقت است همان بگوید بلکه هر نخواند٬

نرود. تصویبنمیکند و
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پستی رواج یافته و مملکت ما عادات غریبه ای که در یکی از انتقاد: فواید اهمیت و
اصـراری است کـه بـدبختانه بـعضی از به حقیقت مـیرساند را بی اعتنایی ما و نظر
این جـماعت بـعضی را از دارند. تقریظ نوشتههای خود در نویسندگان ما مؤلفین و
تا میروند اداره  آن به  ایناداره از و میکنند صرف  را خود عزیز وقت  روزها دیدهامکه 
کـتابی کـه مـثًال سبیل تقریظ بـر فالن شخص محترم چندکلمه بر وزارت معارف یا
مزین نماید٬ خود مهر و به امضا سرصفحه اول آن را و بنویسد ایشان ترجمه کردهاند
به و احتیاج ندارد زیور به زینت و بی عیب باشد خوب و خود گر آنکه نوشته ا غافل از
سالمت صحت و به این آرایشها ناقص الخلقه ساخته شده باشد زشت و گر عکس ا

یافت. مقبولیت نخواهد و
صورتی مینمایددر وصول به حقیقت دور از قدمها خالصه اینکه تقریظ انسان را
علوم نزدیک به همان اندازه به این سرچشمه معارف و شخص را انتقاد٬ که برخالف٬
طرف توّجه نـقادان زیادتر اهمیّت داشته باشد کتاب بیشتر نوشته یا قدر هر میکند.
خـصوص آن در بـاشدکـمتر چه بی اهـمیتتر به عکس هر و سخنشناس میشود

بحث به میان میآید. و گفتگو
البته ک لیات شیخ سعدی از حیث ر تبه و اهمیّت بر دیوان ناصر خسرو بـر تری دارد٬
زیردست صرافان سخن گذشته است. از زیادتر واقع شده و آن طرف انتقاد از بیشتر زیرا
ایشان به انتقاد و نقادان نگذرد نظر نویسندهای نوشتهاش از مؤلف یا گر ا اروپا در
چه عدم اعتنای نقادان به آن کـتاب یـا میشمارد توهیِن خود را این کار آن نپردازند٬

میرساند. پستی مرتبه آن را نوشته بی اهمیتی و
پاکـی اطالعات عمیقه و سلیقه صحیح و آن ذوق و با نقاد این که : انتقاد فواید اما
مـطالب و صـرف مـینماید را اوقـات خـود حبی که نسبت به حـقیقت دارد نیت و
کـجرویهای مـؤلف اصـلی را مـیکند٬ مـغلوط مـفروز بیانات علیل و از صحیحه را
یـعنی بـرای واضح میسازد؛ را او اظهارات قابل تقلید عبارات یا جمل و مینمایاند٬
او و مشخصمیکند چاه  از را راه بخوانند را نوشته یا اینکتاب  میخواهند کسانیکه 
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چه پایه اهمیّت تا که انتقاد پس میبینید حقیقی راهنمایی مینماید. به راه راست و را
است. چه قرار آن از فواید و دارد

و چه شعرا ادبی بی سابقه نیست٬ انتقاد تاریخ ادبیات ما در ادبی: انتقاد و ادبیات ما
کـتاب یـا اشـعار کتب خود و ضمن اشعار در سخنشناسان فارسی زبان غالبًا و ادبا
شـعر خصوص انتقاد در مخصوصًا نگریسته اند. انتقاد به نظر نویسنده ای را یا شاعر
را انتقاد و ولی بدیهی است که آن نقد وضع کردهاند٬ الشعر" فّن مخصوصی به نام "نقُد
آنچه معمول ادبای سابق ما یکی بدانیم زیرا ادبی امروزی موافق و انتقاد نمی توانیم با
هیچ دیده نشده دیده شده یا انشای عبارت داشته وکمتر و به همان شعر بوده انحصار
بـیاورد تـحت انـتقاد نـوشته ای را کتاب یا فوق٬ در همان شرایط مذکور که نقادی با

دارد. اظهار را تملق نظریه خود بدون غرض و و
ولی می باشد٬ زیاد باقیمانده آن نیز آثار وسیع است و دامنه ادبیات فارسی بسیار
از سـمین آنـها َغّث و نـیامده و انتقاد تاکنون به محک امتحان و آن آثار هیچکدام از

نگشته است. جدا یکدیگر
بی اعتنایی مانده٬ زوایای فراموشی و در کتب ادبای ما و دواوین شعرا بسیاری از
و یا به واسطه اغالق قسمتی طر ف اعتنا و توّجه نشدهاند. عده ز یادی نیز عقاید باطله
ادبای و جوانان  به تواتر و توارث  به ایران تاریخ خصوصادبیاتو در آرایسخیفه و
کـرده پیدا ناپذیری را اصل تغییر برای آنان حکم حقیقت ثابت و این دوره رسیده و
به عهده بگیرند طالبان ادبیات فارسی را هدایت افکار البته کسانی که می توانند است.
یعنی تـا راهنمایی مضایقه ننمایند٬ بایستی از به صفات مخصوصه نقادی متّصفند و
قـلم با و بکوبند این جاده نکوبیده را قدم خود با اجازه می دهد جایی که قدرت آنها

انـتشارات تـهران٬ دبـیرسیاقی (چـاپ اّول: مـحّمد گردآوری سیّد مجموعه مقاالت عبّاس اقبال آشتیانی٬  
.(1378 روزنه٬

نمایند.  مفروز معایب آنها از ادبی زبان را خویش محاسن آثار



نقدپذیری نقدگریزی و
 سیّدحسن اسالمی

زمینه
مرگ با را این جهت میتوان نقد از آن هراسانیم. از اما به حق میدانیم٬ را نقد غالبًا ما
ترجـیح فرد هر اما میزند٬ زانو همه خانه مرگ دِر که شتر به آن معنا مقایسه کرد؛ نیز
خاطرههای نـاخوشایندی مـی انـدازد؛ به یاد را ما واژه نقد که آن کس نباشد. می دهد
خاطرههایی که هم در بار ه نقد دیگران است و هم در خصوص نقد خودمان . برای مثال٬ به
قرار نقد مورد دوستان صمیمی خودرا یکی از دلسوزی٬رفتار می آوریم زمانی ازسر یاد
به یاد مجلسی را نیز قطع کرد. ما با رابطه دوستی اش را وی به جای تشکر٬ اما دادیم٬
مهرورزی گفت : ازسرشفقت و بزرگان فامیل به من منتقدانه اما آن یکی از می آورم که در
آینده روشنی پیش بروی٬ اگرهمین طور "وضع درس خواندنت رضایت بخش نیست و
ترجـیح مـیدادم هـیچگاه درست بود٬ سخنان او چند هر بود". انتظارت نخواهد در
تصمیم می گیریم از بارها توّجه به تجربههای تلخ خود با چنین سخنی گفته نمیشد.

سازیم: آویزه گوش خود صائب را این شعر نکنیم و انتقاد هیچ چیز هیچ کس و
بـرون بـازار تـهیدستز زود میرود هرکه اوقات کندصرف به نقادی خلق 

گزیرمان میسازدکه مسائل نا پاره ای از است و دریغ که چنین عهدهایی ناپایدار اما
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نـقد یکسـره از هم خویشتنداری کنیم و گر ا این میان٬ در آن بپردازیم. این و به نقد
به راستی چرا ساخت. نخواهند رها به حال خود را دیگران ما دیگران چشم بپوشیم٬
تلخی زهر هنوز چرا آن فایق گردیم؟ نمیتوانیم بر میهراسیم و انتقاد اینگونه از ما

احساس میکنیم؟ زبان خود زیر چشاند٬ پیش کسی به ما که سالها انتقادی را

نقد علت ترس از
خـودمان از کـه مـا تـصوری را میگریزیم که نقد میترسیم و انتقاد از آن روی ما از
که روان شناسان از تصوری دارد تصویری و خود کس از هر ویران میسازد. داریم ٬

1. self - image.

2. self - concept.

تصوری کلی خودانگاره عبارت از میکنند. یاد پنداره"2 "خود یا انگاره"1 آن به "خود

3. A Dictionary of Psychology, Andrew M.Colman, Oxford University pess, 2001, p. 660.

ممکن است شخص الف خود برای مثال٬ دارد.3 خود مجموع از است که شخص در
اینکه شخص ب یا بداند٬ تکرو منزوی و اما خوشپوش٬ و وفادار٬کارآمد باهوش٬ را
تصوری که هرکس از مجموع افسرده تلقی کند. در و منفور تنبل٬ را ممکن است خود
ایـن داشـته بـاشد. بسـیار یـا واقـعیت فـاصلهای انـدک و ممکن است با دارد٬ خود
مواردی نیز در طول زندگی تثبیت شده٬ در و به تدریج شکل میگیرد خودانگارهها
دگرگون میگردد. گفتنی است در شکلگیری این خودانگارهها تعلیم و تر بیت٬ خانواده٬

نقش تعیین کنندهای دارند. نهایت اجتماع٬ مشاهدات اوودر تجارب شخص٬
بـه و عـادت مـیکند دارد٬ خـود کس به خودانگارهای کـه از آنکه هر نکته دیگر
در این خودانگارهها آن یکی میداند. با را خود چه بسا و آن دست نمیکشد سادگی از
همواره و میگیرد خود ذهن خویش از کس در عکسی است که هر این مرحله مانند
خـود کس چـه بسـا هـر اینجاست که نـقد در شناسایی میکند. آن طریق٬ از را خود

وحشت زده می سازد. را او خراب کرده ٬ انگاره اش را
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حاصل میشود٬ بافت تصویری ما در انتقاد اثر هرگونه خللی که بر بدین ترتیب٬
البته ممکن دارد. به واکنش وا را نتیجه ما در و کند خدشهدار را میتواندعزت نفس ما
خـودانگـاره خـویش را اسـاس آن٬ بـر باشندو خود بازتاب رفتار است کسانی مترصد
برای تکامل خودـ ـ  اصالح کنند؛چنین افرادی به جهت بهرهجویی ازرخدادهای بیرونی
خوددر تصویری که از اینگونه نیستندوچنان با غالب افراد اما سعادتمندهستند. بسیار
اینان به دلیل غریزه برایشان کُشنده است. آن نیز تغییر گرفته اندکه تصور ذهن دارند٬خو
آماده اندبه این رو انتقادراضربه مهلکی به خودمیدانندواز حب ذات یاخوددوستی ٬هر
داریـم٬ خـود از تصوریکه به  نسبت تعصب این  کنند. دفاع خود از ممکن هرگونه

میشود. قبول ضعفهای ما احساسی که مانع از به نفس پایین است؛ نتیجه اعتماد
وجـود جزئی از را حتّی رفتارهای منفی ـ ـ آموخته ایم که همه رفتارهای خود ما
تاب دانسته٬ خود همه وجود خردهای بر را جایی که اشکال به آنها تا تلقی کنیم؛ خود
همین از بیشکانسان  میپردازیم. مقابله به آن با و دستمیدهیم از خویشرا تحمل 
بـه تـنها آدمی به هنگام تولد به سخنی دیگر٬ شکل میگیرد. رفتارهای روزمره خود
هـمان غـریزه ای کـه عـمل از در امـا می آید٬ ژنتیکی انسان به شمار لحاظ زیستی و
حیوانات را پیش میراند٬ پیر وی میک ند. نوزادی ک ه به دنـ یا مـ یآید٬ از انسـ انیت بـ ه
دارد؛ امکان رسیدن بـه آن را تنها زمین٬ در جانشینی خداوند از معنای اخالقی آن و
جـانشین نـماید٬ شکـوفا را استعدادهای خـود و گیرد کمال قرار مسیر در گر یعنی ا
پیش را او کنونی موجودی است که غریزه بقا موجود اما میگردد. مَثَل او و خداوند
را حـیوانـات او است که چونان دیگـر گریز قانون جنگ یا به سخن دیگر٬ و میبرد

هدایت میکند.
این باره چنین میگوید: }wxyz در امام خمینی

حیوان طّی منازلی ٬ اول پیدایش پس از مبرهن است که انسان در مقام خود در
آن و حیوانات نـدارد سایر امتیازی از قابلیت انسانیت ٬ ضعیفی است که جز
[و] در پس انسان حیوانـی بـالفعل است قابلیت میزان انسانیت فعلیه نیست .
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منطق. قانون٬ .1

که حیوانات ـ شریعت 1 جز تحت هیچ میزان ٬ در این عالم و در ابتدای ورود

ص 168. شرح چهل حدیث٬ امام خمینی٬ . 2

نیست.2 غضب است ـ اداره شهوت و
میپیماید راه کمال را حیوانات تفاوت چندانی ندارد٬ با این موجودی که عمًال اما
کمالی کـه آستانش میسایند؛ بر جایی که فرشتگان سر تا به اوج انسانیت میرسد٬ و
اعمال خویش است٬ این انسان برایند بنابر شبان آدمی است. اعمال روزان و رهاورد
ایـن از است. چنگ اعمال گـذشته خـود نیست که انسان در این سخن به آن معنا اما
بـر اعـتراض  و رفـته  راِه  بـه مـعنای بـازگشت از فرهنگ دینی مـا روست که توبه در
رفـتار انسـان گـرچـه بـرایـند سویی دیگـر٬ از شخصیت شکل گرفته خویش است.
بدان معناکه نیست؛ یک گویای شخصیت حقیقی فرد هر این کردارها خویشتن است٬
از انگاشت. رفتارشان پلید به مانند آنان را افراد٬ دیدن رفتاری ناسنجیده از نمیتوان با
خود از شخص را برخوردهایمان رفتار که در آموختهاند مربیان تربیتی به ما این رو٬
باز را عامل آن رفتار آن٬ نقد نادرست و بازشناسیم وضمن محکوم ساختن رفتار او

دوست بداریم.
این خصوص درس آموزندهای به در قرآن مجید٬ بزرگترین کتاب تربیتی جهان٬
mnopq دستور هایی میدهد ما می دهد. در این ک تاب آسمانی٬ خدا وند مت عال به ر سول ا ک رم
ایـن گر ا میفرماید: سپس به پیامبر به ایشان میآموزد. نیز مؤمنان را با نحوه رفتار و
کردارتان بیزارم: بگوکه از نافرمانی کردندوکجروی پیشه ساختند٬ کسان نسبت به تو
کـه از بگـو نـافرمانی کـردند٬ را "پس چون تو تَْعَملُوَن)؛ ا مَّ ِمّ بَِرۤی ٌء ْن َعَصْوَک َفُقْل ٕاِِنّی (َفٕاِ

.216 شعراء(26): . 3

کردارتان بیزارم".3
بـاشد٬ بـیزار کـجرو نافرمان و افراد که از mnopq نمی گوید به پیامبر خداوند اینجا در
حرکتی است برای فرمانی که آغاز کردارشان بیزاری بجوید؛ از تا بلکه فرمان میدهد
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کنیم٬ نقد را آنها نپذیریم و کسانی را می توانیم رفتار ما دیگران. خودمان و با برخورد
بـه سـبب پدری که فـرزندش را دوست داشته باشیم. عین حال همان کسان را در اما
بـه شـّدت نـیز را همان حال او در میدهد٬ قرار انتقاد رفتاری نکوهیده سخت مورد
یکایک رفتارهایمان از فراتر هرگاه بتوانیم شخصیت خودمان را نیز ما دوست دارد.

هیچ انتقادی هراسان نخواهیم بود. برابر آن صورت در در دهیم٬ قرار
در رفـتارمان یکـی مـیانگـاریم و با اغلب خودمان را آن است که ما واقع امر اما
نقص نداریم٬ نفسکافی به اعتماد چون  دانسته٬ وجودمان  نقد را رفتارمان نقد نتیجه٬

میکنیم. همان نقص خودمان قلمداد عاداتمان را نادرستی پارهای از و رفتار
دیدگاهش را نقدکرده٬ آثارش را که منتقدی یکی از بگیرید نظر در نویسندهای را
راهـنمای هـیچ٬ هـمه یـا این نویسنده که تـفکّر آن زمینه نادرست خوانده است. در
از و حمله ای ناجوان مردانه به همه افکارش می داند را این نقد زندگی اش بوده است٬
ارنست پاسخ دهد. حتّی به شخص منتقد و به شّدت به آن انتقاد تا میکوشد همینرو
بـعد مـرگ در او این دست کسان بـود. از نویسنده صاحب سبک آمریکایی٬ هـمینگوی٬
سـوی ایـن کـتاب از توجیه اخالقی گاوکشی نوشت. گاوبازی و دفاع از در را ظـهر از
منتقدی به نام ما ک س ایستمن سخت مور د انتقاد قرار گـ ر فت؛ تـ ا آنـ جا ک ـ ه مـ ایههای
همینگوی تاب بود٬ گرچه انتقادات ایستمن به درستی وارد نقدکرد. نیز اساسی آن را
وکتابی منتقدحمله برد به دفتر چون به نیویورک رسید٬ و دست داد از را توان خود و

.53 ـ ص 52 تفسیرهای زندگی٬ آریل دورانت٬ ویل و . 1

1. و... دست به یقه شد او با و به صورت وی کوبید این باره نوشته بود٬ در که منتقد را
بدان و حق میدانیم٬ بر می ترسیم که آن را انتقاد بدین دلیل از ما سخن کوتاه آنکه٬
نسبت به آن واکنش منفی نشان میدهیم که رفتارهای وحشت داریم و انتقاد جهت از
خـود نـقد را آنـها نـقد نـتیجه٬ در وجودمان یکی می پنداریم. شخصیت و با را خود

برهانیم. نقد خطر از خویشتن را خود٬ دفاع از میشویم با ناچار دانسته٬
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اخالقی ودفاعهای غیر نقد
کـه ایـن به این مـعنا میشود؛ موجب فعالشدن سیستم دفاع روانی ما نقد هراس از
بدن انسان برای دفاع پیش میگیرد. ناقدان در و نقد برای مقابله با سیستم راههایی را
سیستم دفاعی آن٬ مانند و گهانی هوا تغییرات نا خطرهای بیرونی و برابر در خود از
برای گرم نگه داشتن سرما لرزیدن بدن از تب٬ عطسه٬ همچون سرفه٬ کارآمدی دارد؛
روان انسان نیز و... گرما در شدن آنها گشاد و سرما پوست در جمع شدن منافذ بدن ٬
سـاختار از مـیانـدازد٬ بـه خـطر آسیبهایی که خودانگاره شخص را برای مواجهه با
گـفتنی است گـفته مـیشود. که به آن "مکـانیسم دفـاعی" بهره می گیرد پیچیده خود

1. defence mechnism.

سپس بـه حـوزه روانشناسی و حوزه روانکاوی وارد از اصطالح مکانیسم دفاعی 1
شده است. روابط انسانی وارد

بـخشی از کاری است که به هنگام تـهدید و ساز روانی انسان ٬ مکانیسم دفاعی ـ
گفتنی است نازل ترین گرفته میشود. گاه به کار به شکلی ناخودآ روانی انسان٬ وجود
تعبیر "نفس" عمومًا یا آن به "نفس اماره" از فرهنگ دینی ما بخش روانی انسان که در
}wxyz تابع شریعت حیوانات امام خمینی به تعبیر و تابع اصل لذتجویی٬ کامًال میشود٬

2. Id.

است . در ر وانک اوی ٬ این بخش "نهاد" 2 نامیده میشود. در حقیقت٬ نهاد به تنها چیزی
هـرگاه از ایـن رو٬ از هـرگونه خـطر است. پرهیز لذت جویی مدام و که میاندیشد٬
واقـعیت را تـا مـیکوشد کـند٬ ارضـا را خود نتواند که نهاد واقعیت به گونهای باشد
ضرب فریبی میزند. دست به خود شدنی نیست٬ چون این کار اما دستکاری نماید٬
ایـن نـمونهای از گـفت تـرش است"٬ نرسید٬ المثل معروف "شغال پوزش به انگور

مکانیسمهای دفاعی است.
رویارویی با بین بردن نگرانی حاصل از از مکانیسمهای دفاعی٬ مهمترین کارکرد
روبهروشدن با به مجرد بپذیرد٬ واقعیت است.کسی که آماده نیست واقعیت تلخی را
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در آنگونه که حتّی شیرازه روانـی شـخص نـیز دلهره میگردد؛ اضطراب و آن دچار
آرامش و فعال میشود خودکار این مکانیسم به طور نتیجه٬ در می گیرد. مخاطره قرار
مکانیسمهای درونی این "مکانیسمهای دفاعی من یا بنابر می گرداند. باز به فرد الزم را
خـنثی کـردن اضـطراب روانـی آن هـمانا و دنبال نمیکنند یک هدف را جز دفاعی٬

ص 16. الکس٬مکانیسمهای دفاعی حیات روانی٬ موکی یلی٬ . 1

زن نمونه٬ برای  اضطراباست".1 این اصلی منشأ یعنی سایقها٬ آن از باالتر و درونی 
او از تـا پـزشک مـعالجش بسـتری مـیشود که به پیشنهاد بگیرید نظر در جوانی را
نشان میدهدکه او نتیجه آزمایشها چندی٬ پس از گونی به عمل آید. آزمایشهای گونا
اولین واکنش وی آن است که ادعا آستانه مرگ است. در و سرطان خون پیشرفته دارد
خـواسـتار ایـنرو از اشتباه شده و آزمایشهای او آزمایشهای شخص دیگری با کند
بـه سـرعت همان نتیجه پـیشین بـه دست مـیآید٬ چون باز اما شود٬ آزمایش مجدد
این موردی است واقعی که خانم آزمایش دهد. دیگر بار تا ترک میکند بیمارستان را

2. Lying: Moral choice in public and private Life, Sissela Bok, New York, Vintage Books,

1978, p. 242.

انکار اولین مکانیسم دفاعی او اینجا در گزارش کرده است.2 راس آن را الیزابت کوبلر
غیر شنیدن خبر از "بعد زیرا باشد٬ مفید الزم و انکاری که به جای خود واقعیت است؛
امکان به بیمار و دارد را [این مکانیسم] حکم ضربه گیر تکان دهنده بیماری٬ منتظره و
میدهد خود را جمع و جور ک ند تا به مر ور ز مان بتواند ر وشهای دفاعی متعادلتر ی

ص 48. مردن٬ پیرامون مرگ و پایان راه : الیزابت٬ راس٬ کوبلر . 3

کند". 3 پیدا
دروغین به چند هدف مکانیسمهای دفاعی دادن آرامشی هر چکیده سخن آنکه٬
کـلی مـی توان تـرفندهایی بـرای دیـدی بسـیار "از را آنـها ایـن روی٬ از است. فـرد
بـه خـودمان دروغ بگـوییم. کمک مـیکنند به ما این مکانیسمها خودفریبی دانست.
نوع اطالعاتی تهدید زمانی که هر تقویت عزت نفس است در این دروغها از مقصود
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ص 298. فرهنگ توصیفی اصطالحات روانشناسی٬ فرانک٬ برونو٬ .3 و 2 ٬1

واقعیت موجب کاهش گاهی از این بدان معناست که هرگاه آ به کاهش آن میکنند".1
مسـخ واقـعیت٬ بـا مـیکوشیم تـا طریق این گونه رفـتارها از شود٬ به نفس ما اعتماد
جوانی که برای مثال٬ کنیم. خودمان ایجاد عزت نفس کاذبی در بفریبیم و خودمان را
حد بی توجهی به درس٬ به دلیل عدم آمادگی و و سراسری شرکت میکند کنکور در
پذیرش جای به  میماند٬ پشتکنکور اصطالح به  و نمیآورد دست  به را الزم  نصاب 
بـه خـود و مـی فریبد را خـود کـافی درس نـخوانـده است٬ این واقعیت که به مقدار
شـرکت در ایـن رو از بـیکارند؛ امروزه هزاران فارغ التـحصیل دانشگـاهها می گوید
حـفظ را به نفس خود اعتماد اینگونه افراد بدین ترتیب٬ کاری بیهوده است. کنکور

توجیه میکنند. را سستی خود و واژگونه٬ واقعیت را کرده٬
بحرانی که بـاعث ادامـه موارد مثبت مکانیسمهای دفاعی در توّجه به عملکرد با
به گونه ای که همگان گرفتن گستردگی این مکانیسمها نظر در با و بقای انسان میشود٬
ایـن مکـانیسمها که استفاده از میشود این گونه ادعا بهره می گیرند٬ آنها به نحوی از
این مکانیسمهاکه گونه ای مسکّن بهره گیری از روی٬ به هر اما وطبیعی است.2 بهنجار
و انسـان  میان حجابی ایجاد با آنکه یکی دارد: عمده زیان دو میآید٬ شمار به موقتی
واقعیت٬ مانع دیدن واقعیت آن گونه که هست٬ می گردد؛ دیگر آنکه خو گرفتن به این
و اختالل به شمار میرود یک بیماری و که بسیار هم رایج است ـ خود ـ مکانیسمها
کـه مـیشود هـنگامی جـدیتر این خطرها واقعیت می شود.3 مانع سازگاری انسان با
نتیجه در صورت گیرد. به گونه ای خودکار سطح ناهوشیار در این مکانیسمها عملکرد
را نمیداندکه خـود است و بی خبر مکانیسمهایی که استفاده میکند٬ انسان اغلب از

4. A Dictionary of psychlogy, p. 189.

انکـار گاهانه واقعیت را که آ چنین نبود همان خانم بیمار برای مثال٬ فریب می دهد.4
بودکه مسؤوالن بیمارستان اشتباه کردهاند. معتقد خودش واقعًا نظر بلکه وی در کند٬
البته گفتنی دارد. را این تن دادن به این مکانیسمهای دفاعی خطرهای خاص خود بنابر
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بـه تـدریج مـی توانـد تـوّجه بـه رفـتارهای خـود مراقبت و تمرین و است انسان با
گاهی به سطح آ را بدین ترتیب آنها و بشناسد می گیرد٬ که اغلب به کار مکانیسمهایی را
خـنثی را آنـها گشـته٬ باخبر زیانهای این مکانیسمها نتیجه انسان از در برساند. خود
پی در ما این نوشته٬ در میکند؛کاری که عارفان به پویندگان طریق معرفت می آموزند.
بلکه تنها گاهی نیستیم٬ به سطح آ راه ارتقای آنها شناخت همه مکانیسمهای دفاعی و
بشناسیم ـ اخالقیاند که روشهایی غیر ـ را قبال نقد میخواهیم مکانیسمهای رایج در

گاه گردیم. عملکردشان آ از و
احسـاس اضـطراب نـموده٬ می گیریم٬ قرار نقد اغلب هنگامی که مورد ما باری٬
اخالقی سود روشهایی غیر از توسل به مکانیسمهای دفاعی٬ گاهانه با ناآ ناخواسته و
خـودفریبی نـیز انسـان در نـیرومند اسـتعداد و بسـیارند این مکانیسمها میجوییم.
پـیچیدهتری هـدایت مـیکند؛ بـرای یـافتن مکـانیسمهای پـیچیده و را هــمواره او
واقعیت است. آن سرپوش نهادن بر و مشترکاند یک عملکرْد مکانیسمهایی که در

عـبارت است از: انـتقاد بـرابـر رایـجترین مکـانیسمهای دفـاعی در روی٬ به هر
دلیـل تـراشـی؛ .5 نـاقد؛ تـحقیر .4 مـتقابل؛ نـقد .3 انگیزه خوانـی نـاقد؛ .2 انکار؛ .1
دیگران؛ دانستن  مقصر  .9 فرافکنی؛ .8 بازگشت؛ و گریز  .7 نقد؛ دادن جلوه  6.کوچک 

بازخواست اخالقی. .10

انکار .1
مـیکنیم کـه عـلت راه انـتقاد مانده٬ سال پشت کنکور دوستی که چند فرض کنیم از
برای نیز زمانی را و نیافتن وی به دانشگاه آن است که به اندازه کافی درس نمی خواند
کافی درس هم به مقدار قضا٬ که از پاسخ میدهد وی نیز اختصاص نمیدهد. این کار
مـنکر را وی اصل نـقد اینجا در گذاشته است. هم زمان کافی برای این کار خوانده و
همین بی توجهی او علتی که وی به دانشگاه راه نیافته٬ تنها حالی که ظاهرًا در میشود؛
بگوییم ادامه دهیم و همین گفتگوی فرضی را گر حال ا به درس خواندن بوده است.
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کسی همه آنهاست. پاسخ وی انکار آن نقص باشد٬ علت مشکلت این نقص یا شاید
هم اغلب و میبندد خود بر دیگران را با هم راه گفتگو این شیوه استفاده میکند٬ که از
به زننده است که فرد این شیوه چنان رسواکننده و میماند. باز شناخت مشکل خود از

جوید. مکانیسم دفاعی پیچیدهتری سود از تا میکوشد سرعت متوجه آن شده٬

انگیزهخوانی ناقد .2
به تازگی شعری زیبا میگوید و میبینیدکه شادمان به نزدتان میآید دوستتان را شما
پس از بـخوانـید. آن را تـا سپس کاغذی به دست تان میدهد و عالی سروده است٬ و
هیچ ارزش ادبی ندارد؛ بی محتوایی است و به نظرتان میرسدکه شعِر خواندن شعر
خیال عنصر آن از نه در و ضرباهنگ کلماتش٬ نه ترکیبات و نه مضمون آن تازه است٬
کلمات کنسروی است از ـ شاعران بزرگ معاصر به گفته یکی از گویی ـ خبری هست٬
پس نیز شما یک فرِم فشرده گنجانده شده است. در کلماتی فراوان که به زور متقاطع ؛

مبارک است. میگویید و آن سری تکان میدهید از
پس از می شود. خواستار را شما نظر به اصرار نیست و دوست تان دست بردار اما
اندک ی تر دید٬ از سر دلسوز ی آنچه به ذهنتان ر سیده است٬ صادقانه بـ ه او مـ یگویید
اینگونه است در توصیه میکنیدکه بهتر به او شمرده٬ بر را وسپس اشکاالت آن شعر
به نام سپس شروع میکنید بخواند. حوزه شعر در کالسیک را آثار و عجله نکند کارها
سخنتان تمام نشده هنوز اما ضروری میدانید٬ برای او بردن کتابهایی که خواندنش را
بـرای را ایـن سـفارشها می گوید: و میکشد دست شما از را است که به سرعت کاغذ

. ... نداری و مرا چشم دیدن شعر تو میدانم که داری میسوزی! خودت نگه دار!
شخصی کـه اینجا در است. انگیزهخوانی ناقد افراطی از این یک نمونه فرضی و
تأمل در بررسی آن و از و توجهی ندارد انتقاد به خوِد اساسًا گرفته٬ قرار انتقاد مورد
و مـیرود به گونهای که یکسـره بـه سـراغ شـخص نـاقد مفادش خودداری میکند؛
کسی نشان دهد. را سکه انتقاد روی دیگر و بکاود نقد از را انگیزههای او تا میکوشد
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اخـالقی تکـیه اصـل غـیر دو بر همه جا ناخواسته در دنبال میکند٬ که این روش را
آنکه دیگر است؛ نتیجه نقدناپذیر در کردارش بی نقص و و یکی آنکه رفتار میکند:

دارد. غرضی ناروا و کارش قصد همواره در ناقد
به نـاقدان خـود به نویسندگانی که میخواهند مقاله خواندنی پاسخ دندان شکـن٬ در

چنین توصیه شده است: به گونه ای طنزآمیز پاسخی دندانشکن دهند٬
کـه بـه ویـژه آنـها ـ میخوانند را خوانندگانی که پاسخ شما چون بسیاری از
از پیش ازآنکه بخواهند ـ آشنایی شخصی دارند شما با یا دستی به قلم دارند
بـه چـه بـبینند مـیخواهـند نقدنویس مطمئن شـوند٬ نادرستی نظر درستی یا
هـم ایـنگونه خـوانـندگان را پس شـما نوشته است ٬ نقد شما اثر انگیزه ای بر
اندازه صراحت به خرج بیش از افشای این انگیزهها در مبادا اما ناامیدنکنید٬
که این نقد٬ چنین دستگیرش بشود اشارات مبهم شما از خواننده باید بدهید.
بیان جزئیات وارد جزئی ازیک توطئه بزرگ است که به دالیلی نمیخواهید
خـصوصیات شـخصی نـویسنده را به خصوص اشاره بـه بـرخـی از آن بشوید؛
استادان نـمره قـبولی درس یکی از کسی در گر عبارتی چون ا فراموش نکنید؛
گـردان و نگرفت٬ دلیل نمیشود که قلم بردارد و بخواهـد انـتقامش را از شـا

.8 ـ ص 7 ٬(1381 پـاییز شـماره ٬3 سـال ٬19 دانش٬ (نشر پاسخ دندانشکن٬ حسین٬ معصومی همدانی٬ . 1
میگذرد نقد پاسخگوییبه عرصه در آنچه از طنزگونه است  گزارشی حقیقت  در مقاله این گفتنی است که
توصیه کتاب درصدد این  که  نرود گمان  البته  دارد. رواج  این حوزه  در که  است  ناسالمی  بیان شیوههای  نیز و
زشتی این کانی تا زا بلکه کوششی است به سبک عبید جویند٬ سود این شیوهها از به نویسندگان است تا

سازد. آشکار را شیوهها

دوستان آن استاد بزرگ بگیرد٬ ... بسیار مفید است. 1
در انـدکی بـخوانـد٬ که به نقدهای مختلف داده مـیشود٬ کسی پاسخهایی را گر ا

این شیوه است. گزارش گویایی از می یابدکه نوشته مذکور
بـی دریغ از تا همواره انگیزههای آماده ای دارد کسی که به این شیوه عادت کرده ٬
شـخص همواره خود آن نیز داور مدعی و انگیزههایی که کارشناس٬ بهره گیرد؛ آنها
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این میپردازد. داوری  اینباببه در داده٬ تشخیص  را انگیزهها خود آنسانکه  است؛
چـنین وجـود کسـی در گـر چنین اشخاصی به قدری روشن است که ا نظر مسأله از
را دلیل ایـن ادعـاها نیز انتقاد شخص مورد و کرد تردید ناقد٬ ضمیر انگیزههایی در
هـمچنین انگـیزههایی هم داسـتان است و ناقد با نیز که او میشود آشکار خواست٬
زدن برچسبی به ناقدش بی با نقدی را هر وی غالبًا نتیجه٬ در دارد. ناقد برای دفاع از
مثًالممکن است یکی از بپذیرد. نقدی را مواردی نیز در چه شاید گر ا میسازد٬ اعتبار
آدم زیـادی استکـه آن شـما بزرگ ایرادهای از "یکی که: کند انتقاد او از دوستانش
این "درست است؛ پاسخ میدهد: و فروتنی سری کج میکند با نیز او خوبی هستید!"

کس نقطه ضعفی دارد". هر آخر چه کنم برادر! اما واردی است٬ انتقاد
ریشه درهیچ اصل معقول ومقبولی نداردوکاری است بیهوده؛ انگیزهخوانی منتقد٬
دسترسی به پروندههای یا عوالم غیب داشته باشد٬ بایدپاسخ دهندْه دستی در "یا چراکه:

ص 657. ج ٬2 باغ درباغ٬ هوشنگ٬ گلشیری٬ . 1

در شودکه این دو انگیزههای واقعی وی باخبر از بتواند تا درون ذهن ناقد٬ محرمانه"1
با و پروندههایمحرمانه  دسترسیبه  همکسیبا گر ا این٬ بر افزون  عملممکننیست.
می توان به مگر گذشته ثابت کند٬ در را بدخواهی او سوابق کسی خباثت و کاوش در
استناد انگیزههای گذشته کسی انگیزه کنونی او را نیز به درستی دریافت؛ مگر نه اینکه
از گذشته اش نیز فراتر رود؟ را درنوردیده٬ وخود هرکس می تواند برخویشتن بشورد
شـوربختی نشـان از انگیزه تراشی٬ انگیزه خوانی و و انتقادها از تفسیر بی گمان سوء
سـوء "ِمن عالمات أالدبار٬ این باره چنین فرمود: cdefg در که امام علی آنجا تا انسان دارد؛

ص 226. تنظیم مصطفی درایتی٬ تصنیف غررالحکم٬ . 2

بدبینی نسبت به شخص نصیحت کننده است".2 نشانههای ادبار٬ از الظن بالنصیح؛
هـمچنین عـادت داریـم انگیزههای دیگران بی خبریم و از معموًال که ما آنجا از
نیکوترین بکشیم٬ خیالی خویش به تفسیر براساس انگیزههای واقعی یا آنان را رفتار
آنکه خالف این اصل مگر کس بگذاریم٬ درستی انگیزه هر بر راه آن است که اصل را
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بـه ظـن سوء از مانع هم بود٬ خواهد ما سالمتروح مایه هم شیوه٬ این  گردد. ثابت 
متقیان٬ موالی میشود. دیگران  با ما انسانی گسترشروابط موجب  اینکه  هم و افراد

چنین بیان میکند: این آموزه اساسی را سخنی کوتاه٬ cdefg در علی
وی سر مگرآنکه خالف آن از کن٬ به بهترین شکل آن تفسیر برادرت را رفتار
برای جایی که میتوانی٬ تا دهان برادرت بیرون میآید٬ به سخنی که از و زند٬

ص 362. ج ٬2 الکافی٬ بن یعقوب٬ محمد کلینی٬ . 1

مبر.1 [و] گمان بد آن محملی نیک بجویی

متقابل 3.انتقاد
پاسخ به منتقدان خود ادامه توصیه به کسانی که میخواهند در مقاله پاسخ دندان شکن٬ در
شـاید و غـالبًا هـم٬ پاسخگویی به نقد "در درباره این روش چنین آمده است: دهند٬
به توپ را داشته باشید٬ را برای اینکه دست باال همیشه بهترین شیوه دفاع حمله است.
تبدیل نوشته او به نقد او٬ پاسخ به نقد به طوری که نوشته تان از بیندازید؛ زمین منتقد
غـلطهای چـاپی مـقاله گـرفته تـا از دست ندهید. از هیچ فرصتی را این کار در شود.
اثرشما نوشتن بر خطاهای امالیی وانشایی آن ٬همه ثابت می کنندکه منتقدصالحیت نقْد
را نداشته است. پس اینگونه خطاها را تا می توانید بزرگ کنید (مگر نقدنویس خـودش
این کار را با نوشته شما نکرده است ؟). از این راه می توانید هم خواننده راچنان مجذوب
هـم بـه هـدف اصـلی از و یـادش بـرود٬ به کـلی از کنیدکه ایرادهای منتقد نوشته خود

ص 8. پاسخ دندانشکن٬ حسین٬ معصومی همدانی٬ . 2

برسید".2 است٬ پاسخ دادن به ایرادهای اساسی منتقد پاسخگویی که طفره رفتن از
به بس؛ این شیوه چنان رواجی داردکه گویی راه درست پاسِخ به نقدهمین است و
فرهنگ میان اهل علم و میشودکه ببینیم این روش در ویژه مسأله هنگامی دردآورتر
چندسال پیش کتابی نشسته است. مواردی به جای روشهای دیگر در رواج یافته و نیز
منتقدی که خود شده بود. منتشر انگلیسی به فارسی ترجمه و از زمینه فلسفه دین٬ در
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که نشان از آن لغزشهایی یافته بود بررسی این ترجمه در پس از اهل ترجمه بود٬ نیز
آن یافت٬ نشریات انتشار یکی از طی مقاله ای که در این رو٬ از ترجمه ضعیف داشت.
ایـن نـوشته هـم بـه لحـاظ پیشنهادهایی برای اصالح داده بود. برشمرده٬ را لغزشها
ـ انـتخاب مـعادلها ترجمه و نظر از ـ هم اشکاالتی که منتقد و بود اخالقی ارزشمند
مـی توانست در واقع شـده بـود٬ نقد مترجمی که مورد درست بودند. برشمرده بود٬
دلیـل گـزینش و ترجمه خـود از طی مقالهای مستدل٬ نبودن انتقادات٬ صورت وارد
بودن انتقادات مـی توانست بـا صورت وارد همچنین در معادلهای خاص دفاع کند.
او عین حال سـپاسگزار در و اصالح کند را خود کار راهنماییهای منتقد٬ استفاده از
روش٬ این دو به جای انتخاب یکی از او اما کرده است. گوشزد باشدکه خطاهایش را
آن بود٬ ویراستار که منتقد مقالهای را وی برای این کار پیش گرفت. متقابل را انتقاد راه
از نیز خود ثابت کردکه منتقد برشمرده٬ خطاهای ترجمه را و داد قرار خود مبنای کار

نیست. دقت کافی برخوردار ترجمه وی از است و ظرایف زبان انگلیسی بی خبر
بودکه طی مقاله نخست نظر ترجمه مورد مسأله اصلی وجودکاستیهایی در باری٬
بـه مسـتدل آنـها٬ رد صاحب مقاله به جای پذیرش انتقادات یا اما بدان پرداخته شد٬
مسأله دیگری پرداخته بود ک ه به فرض در ست بودن٬ نیاز به بحث دیگر و پر وندهای
خطاهای فاحشی شـده ترجمه دچار در نیز خود چه این منتقد گر ا گانه داشت. جدا
ایـنگونه رفع نـمیکرد. درستی انتقادات را خطاهای مترجم و این مسأله وجود بود٬
فـهم درست در انـتقاد گویای ناتوانی شخص مـورد رایج است٬ که بسیار برخوردها
به و متقابل پاسخ داده شود انتقاد انتقادی با هر گر ا آن است. وکارکرد مکانیسم انتقاد
واقعی حـریف بـرمال ضعفهای احتمالی یا ضربتی نوش کن"٬ "زدی ضربتی٬ استناد
آن بـهره درسـتی از نیز انتقاد مورد فرد داشت و کاروان دانش گامی برنخواهد شود٬
به اصالح طریق انتقاد به جای اینکه از نپسندم٬ دوستم را من رفتار گر ا یافت. نخواهد
عطای و میکنم  سکوت  شوم٬ روبهرو متقابل  انتقادی  با اینکه  ترس  از کنم٬ کمک  او

به لقایش میبخشم. را انتقاد
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نداشته باشد. نیز برادرانش را از همین مسأله موجب شده کسی حتّی جرئت انتقاد
یخاف من عیبه یمنع أحدکم أن یستقبل أخاه بما "ما cdefg درباره این هراس میفرماید: امام علی
که بر خویش را آنکه عیب برادر از بازنمی دارد را چیزی شما مخافة أن یستقبله بمثله؛ ٕاّال

خطبه 113. نهج البالغه٬ . 1

بگوید".1 او به نیزعیباورا او میترسد آنکه بگوید٬جز رویارویاو است٬ آنترسان
به آن میشودکه ماعیب برادرمان را واکنش متقابل٬هم مانع از بدین ترتیب٬هراس از
گردیم . باخبر عیب خویش نیز برطرف سازد٬وهم مانع میشودکه از آن را بگوییم تا او
آن بـه عـنوان "خـودت متقابل نوعی مغالطه منطقی است که از حقیقت انتقاد در

2. you too.

و شـخص ب ایـرادی مـی گیرد یعنی هنگامی کـه شـخص الف از میشود؛ یاد هم"2
شامل تنها میشودکه "این انتقاد پاسخ یادآور شخص ب در برمیشمارد٬ را خطای او

3. Thinking from A to Z, Nigel Warburton, London, Routledge, 1996, p. 135.

دلیلی تنها پاسخگو اینجا در برمیگیرد".3 در نیز را بلکه موضع تو حال من نمیشود٬
"رطب ایـن خـطاست : در شریک دانستن نـاقد می آورد٬ که برای درستی عمل خود
و اشکالمان پذیرفتنی باشد بخواهیم سخنمان و ما گر ا منع رطب چون کند؟" خورده٬
چـنین امـا بـاشیم٬ نخست معلم خود خودمان بیاغازیم و از باید افتد٬ عمل مؤثر در
انـدامـهای فرض کنیم یک متخصص ریه و انتظاری به لحاظ منطقی درست نیست.
داخلی طی سخن رانی مبسوط و مستدلی٬ ب رای ما ثابت ک ند ک ه ک شیدن سی گار ز یانهای
اتـمام پس از گـر حـال ا انسـان است. کوتاه کردن عـمر آنها که یکی از متعددی دارد
آیـا روشن کـند٬ آن را و جیب درآَورد وی برای رفع خستگی سیگاری از سخنرانی٬
عـقل سـلیم حکـم نادرست بـدانـیم؟ درباره زیانهای سیگار را می توانیم سخنان او
که برخـالف دانسـتههایش به دلیل رفتارش ـ صرفًا بپذیریم و را که سخن او میکند

به گفته سعدی: دستاوردهای علمیاش محروم نسازیم. از خودمان را است ـ
کـردار گــفتنش  بــه  نــماند بشـنو ور به گوش جان  گفت عالم 
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بـیدار؟ کـند کـی  خـفته  را خفته  گـوید مـدعی  آنـچه  است  باطل 

.104 ـ ص 103 .گلستان سعدی٬ 1

دیـوار1 بـر پـند است  نبشته  ور گـوش  انـدر گـیرد کـه  باید مرد

منتقد تحقیر .٤
بـا مسـتقیمًا و متقابل بسنده نـمیکند به انتقاد میگیرد٬ قرار انتقاد کسی که مورد گاه
ایـن روش کسـانی از غـالبًا بی صالحیت میشمارد. را او اعتراض به شخص منتقد٬
وی گـر ا مثًال می دانند. منتقد از باالتر آثار٬ حیث شمار از را که خود استفاده میکنند
مدعی میشودکه من چندین میکندو استناد به حجم نوشتههای خود نویسنده است٬

دست به قلم بودم. تو پیش از دارم و اثر
به دونسل مختلف تعلق داشته باشند٬ نقد مورد فرد و جایی که ناقد این واکنش در
"دهانت یا میگیری" من ایراد تعبیرهایی چون "توالف بچه به کار دیده میشود. بیشتر
خود سال  و سن  از را ناقد استکه  منطقکسی  دهنده  نشان  میدهد"٬ شیر بوی  هنوز
این باره در این رو٬ از میسازد. دور آفریده٬ حریمی که برای خود از را او و می ترساند
اینکه یا و زمان باشد به سادگی گذر حال این کمیّت می تواند کمیّت است. یگانه معیاْر
نیز در بر بگیرد. دارایی شخص را حتّی ثروت و یا پیشینه شغلی و حجم مکتوبات٬

اما فراموش نکنیم که کمیّت نمیتواند داور معتبری باشد و گذر ایام نیز به تنهایی
بلکه کیفیت نه کمیّت عمل٬ ارزیابی را معیار قرآن کریم نیز باعث مصونیت نمیشود.
که کردار بیازماید را شما تا کُْم َأیُّکُْم َأْحَسُن َعَمًال)؛ ( لِیَبْلَُو می فرماید: و آن معرفی میکند

.2 ملک (67): . 2

است".2 کدامتان نیکوتر

دلیلتراشی .٥

3. Rationalization.

نـقد بـا اخالقی برخـورد شیوههای غیر از توجیه عقالنی یکی دیگر یا دلیل تراشی 3
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رفـتار یـا باختها خطاکاریها٬ "برای شکستها٬ پاسخ ٬ در نقد مورد فرد اینجا در است.

ص 155. فرهنگ توصیفی اصطالحات روانشناسی٬ فرانک٬ برونو٬ . 1

موّجه ارائه می دهد".1 ناسازگارانهاش دالیلی به ظاهر
ناکارآیی روشهای پـیشین بـاخبر اغلب از این روش استفاده میکند٬ کسی که از
مـوجب بـدنامی چنین آموخته که این روشها به او تجربه نیز سوی دیگر٬ از است و
برای و میپرهیزد آنها از هوشیارانه فرد اینرو٬ از میشود. انتقاد شخصمورد بیشتر
به آدم را همه عالم و به همین روی٬ مکانیسم دلیلتراشی بهره میگیرد. از این منظور
انتقادی که متوجه اوست٬ از تا پیش میکشد گونی را استداللهای گونا و یاری میگیرد
اهل منطقی و بسیار چنین کسی به ظاهر ک نگاه دارد. آن پا از را دامن خود و بگریزد
این اما "بشنود"؛ شده٬ او که از است انتقادهایی را حاضر و استدالل میباشد و گفتگو
دالیـل با شخص میکوشد سوی دیگر٬ از نمیپذیرد. را آنها حالی است که هرگز در
نسبت به انـتقادش دچـار را حتّی او و کند متوجه اشتباه خود را منتقد نقلی٬ عقلی و

انتقادش بی جاست. به افراط رفته و میپندارد جایی که گاه منتقد تا نماید؛ تردید
ایـن کسـی کـه از است. گمراه شدن منتقد ماندن مشکل و مایه برجا این شیوه نیز
تارهایی که به در و واقعیت قطع میکند با را به تدریج رابطه خود شیوه بهره می گیرد٬

دور خویش تنیده است٬ اسیر گشته٬ در نتیجه از ر شد واقعی و ک مال باز میماند.

کوچک جلوه دادن انتقاد .٦
می دانند وارد را انتقاد همان آغاز٬ زیرکی از با می جویند٬ این روش سود کسانی که از
دلیل تراشی٬ یا و منتقد تحقیر یا انتقاد آنان به جای انکار می افکنند. به اصطالح سپر و
مـورِد مـیکوشند آنکـه یکی میکنند: کار دو زمان هم اما میپذیرند٬ را درنگآن بی
نـقاط کنار گذاشتن آن در آنکه با دیگر و کنند٬ کوچکی وانمود مسأله بسیار را انتقاد
به مترجمی خرده بگیرند گر ا برای مثال٬ اهمیّت آن بکاهند. ارزش و قوت خویش از
است٬ نکـرده  اسـتفاده  دقـیقی  و فـنی  مـعادلهای  از دقت  به  متن٬ ترجمه فالن  در که 



کتاب ونقد کتاب نقد  176

که این مسأله آن چنان جدی نیست و مّدعی میشود اما میپذیرد٬ را بالفاصله انتقاد
. و... امروزه معادلهای فنی برای چنین واژه هایی به سختی یافت می شود

مـیکند؛ برای ترجمه آن متن ـ ـ متوجه زحمات خود را مترجم ما سوی دیگر٬ از
ترجمه معادلهای دقـیقی اسـتفاده درست است که گاه در می گوید بدینسان که به ما
کـوششهای منطقی زبانی٬ ساختار پیراسته٬ آن نثر کنار در این خطاها اما نشده است٬

نمیرسد: مسأله چندان مهمی به نظر ... سوابق کاری و مترجم٬ پیگیر
به عیب کند نظر افتد محبت ببین نه نقص گـناه که هرکه بی هنر کمال سّر

نیست٬ منتقد تحقیر خبری از آن نه تنها در و ظاهری محترمانه دارد چنین روشی٬
بنیاْد این روش در روی٬ به هر اما نیزهست. نقد بلکه نشان دهنده تواضع شخص مورد
گفتهایم توآدم تأسی به این شیوه٬عمًالبه ناقد با است. منتقد تحقیر شکل پیچیدهتری از
مگس وار ندیدهای و پای زشت آن را جز طاووِس شخصیت ما از بیهنریهستیکه
افتاده انگشت نهادهای. اشکال پیش پا چند بر تنها نادیده گرفته٬ را ما عظمت وجود

بازگشت و 7. گریز
انتقاد قرار گر فته٬ دست به گریز ر وانی میز ند و شیوههایی ک ودک انه گاه ک سی ک ه مور د 
قـدرناشناسی از شود٬ نوشتهاش انتقاد از و نویسنده باشد گر ا مثًال پیش میگیرد. در
دست به که دیگر میبندد عهد خود با و شکایت میبرد جماعت کتاب خوان به خدا
کـه مـا از دوست مـاست٬ هـم کـالسی و گر ا یا بشکند؛ را حتّی قلم خود و قلم نبرد
کناره ما از حتّی  و ببیند را نمیخواهدکه ما دیگر و میرنجد نقدکردهایم٬ رفتارش را
اعـالم انـتقادیکـرده٬ او از مطبوعات از یکی و است  مسؤولی مقام  گر ا یا میگیرد؛
ارائه خـدمات آن٬ پذیرش خبرنگار آن نشریه٬ به مصاحبه با حاضر که دیگر میدارد

نیست. و...
آن است؛ از گریز و انتقاد آن نادیده گرفتن  و یک نتیجه دارد این شیوه٬ روی٬ به هر

خودویرانگری. و خود آن هم به صورت انتقام گرفتن از
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فرافکنی .8
ایـن پـایه٬ بر است. انتقاد شیوههای رایج برای مواجهه ناسالم با یکی از فرافکنی نیز
مورد را منتقد انگیزههای خود٬ اساس شخصیت و بر گرفته٬ قرار انتقاد فردی که مورد
به تـعبیر مستحق آن است. که خود نسبت میدهد صفاتی را به او داده٬ ارزیابی قرار
ضـمیر ذهـنیات و پندارد"٬ به کیش خود همه را طبق اصل "کافر اینجا در فرد دیگر٬
را مـحتویات ذهـن خـود پاسخی که مـی دهد٬ در و برون فکنی میکند ناهشیارش را
دانست؛ انگیزه خوانی ناقد جهتی مانند از بتوان این مکانیسم را شاید میسازد. آشکار
بـه شـخص بـرای خـود گـر ا مشخص کرد. دقیقی را مرز نمی توان میان این دو زیرا
هـمچنین کدام مکانیسم استفاده کـرده و که از دریابد اغلب میتواند داوری بنشیند٬
نـاخواسـته آنکـه  یا نسبتمیدهد٬ دیگران به دارد٬ خود آنچه  آیا دانستکه  خواهد

بیماری انگیزه خوانی شده است. دچار
روانـی به احواالت روحی و توّجه  با این شیوه استفاده میکند٬ کسی که از باری٬
اغلب یـا ناقد این منظر٬ از میسازد. بی اثر را او نقد و برچسبی میزند به ناقد خود٬
است صفاتی اینصفاتهمان  حالی در ادعا؛ پر و مغرور و خودبین یا است٬ حسود
که در خود شخص وجود دارد و او در پی ک سی است تا آنها را بدو بربندد و چه ک سی

ناقد! از بهتر
جـلوهها و ایـن مکـانیسم انگشت مـینهد مـختلفی بـر مـوارد مـالی رومـی در
خـودش دور بـار انسان چند گر ا او نظر از انسان نشان می دهد. در وجنبههای آن را
حال حال چرخش است؛ در احساس میکندکه جهان نیز سرگیجه شده٬ دچار بگردد٬

به بیرون فرافکنی میکند: را آنکه وی وضع خود

ص 118. ج ٬4 مثنوی٬ . 1

مـنظرت 1 گـردنده بـیند سرت خانه را برگردد برگردی و تو گر
کـه هـمه بدانجا تا میگذارد؛ قضاوت انسان ناخواسته اثر این شیوه بر این رو٬ از
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به گفته همو: میبیند. و میداند بوی خود به رنگ و را همه چیز کس و

همان. . 1

بُـَود1 بـد کـریمانشگـمان بــر بُـود َدد افـعال دام و کـه را هــر
باشد: صادق ما مورد در موالنا اینسخن  مبادا تا باشیم  هوش  به  باید این بنابر
ایشان ای فالن باشددر کسان خوی تو ظلمی که بینی در ای بسا

.1984 ـ بیت 1982 پنجم٬ دفتر همچنین : 1329؛ و بیت 1328 ص ٬68 اّول٬ دفتر مثنوی٬ . 2

تـو2 مسـتی  بد و ظلم و نفاق از تـو  تـافته هسـتِی  ایشـان  انــدر

دانستن دیگران مقصر .9
بسـتهانـد٬ به کار را کسانی که شیوههای دیگر از می گیرد٬ به کار کسی که این شیوه را
نـه بـه و مـیکند نه قهر مینماید٬ انکار را چنین فردی نه انتقاد است. زیرکتر بسیار
میپذیردوسپس به دنـبال یک را بلکه به سادگی انتقاد توجیه میپردازد٬ منتقدیا تحقیر
ومتوجه آن هدف سازد. ازشخصیت خوددور نقدرا تیر تا بالمیگردد قربانی یاسپر

بـاران٬ مـواردی مـانند است٬ بـدعـهد گیردکه مثًال قرار انتقاد مورد چنین کسی اگر
میدانـد عامل بدعهدی خود را ... توقعات فرزندو بی برنامگی همسر٬ ترافیِک سنگین٬
شود٬ نویسنده معروفی نقد کتاب جدیدی از گر همچنین ا میشناسد. مقصر را آنها و
نویسنده که از این شیوه بهرهها برده است٬ بیدرنگ فهرستی از مـقصران را مـعرفی
فروشنده کتاب. چاپخانه و کارگر گرفته تا ناشر نمونهخوان و از ویراستار و میکند؛
نقد به نویسندگانی که مورد ادامه توصیههای طنزآمیز در مقاله پاسخ دندان شکن٬ در
اسـتفاده از انگیزه خوانـی و واکنش متقابل٬ که پس از توصیه میشود گرفته اند٬ قرار
بدین شرح: اما پذیرفت٬ انتقادات را پارهای از است دست آخْر بهتر حربههای دیگر٬
بی حق نویسنده نقد در که دارید که خواننده گمان کند طوری بنویسید نباید
آخـر آن هـم در بـپذیرید؛ را ایرادهـای او بخشی از پس باید انصافی میکنید.
هم درسی شما و خوشی تمام شود به خوبی و به طوری که همه چیز مقاله و
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بهترین ایـرادهـایی کـه مـیتوان پـذیرفت ٬ انصاف داده باشید. بزرگواری و از
حـق کـارگران زحـمتکش هـم لطـفی در ایـن کـار٬ بـا غــلطهای چـاپی است .
نـقدنویس هم از و به گردن میگیرید که خطای ایشان را حروفچینی میکنید
چـند هـر داده است٬ تذکر به شما جزئی را مورد که این چند میکنید تشکر
زحـمت و نـبرد ِعـرض خـود و نـامهنویسی بکـند بـا را میتوانست ایـن کـار
میتوانید بزرگواری کنید٬ این هم بیشتر از بخواهید گر ا خوانندگان هم ندهد.
که کتاب بایدبگویید تلویحًا اما هم قبول کنید٬ انشایی را خطای امالیی و چند
واقـع در اوست . بـا مسؤولیت اینگونه خـطاها طبعًا داشته است و ویراستار

ص 8. پاسخ دندانشکن٬ حسین٬ معصومی همدانی٬ . 1

همین است.1 ویراستار فواید یکی از

بازخواست اخالقی .10
هـمراه بـا نـوشته مـیشوند٬ نوشتههایی که به عـنوان پـاسخ نـقد این شیوه عمدًة در
این روش استفاده میتوان از نیز گفتگوها البته در برده میشود. به کار شیوههای دیگر
نیست٬ پاسخگو فاصلهای میان وی و و دارد حضور خود ناقد اینجا چون در اما کرد٬
استفاده از آن بسیار دشوار و نیازمند مهار تی خاص در به کار بستن این شـیوه است؛
گرفت. بهره شیوه این از راحتی  به میتوان ناقد غیاب دلیل به نوشتهها در آنکه  حال 
گرفته قرار انتقاد مورد کسیکه  معموًال استکه  صورت  این  به  روش  این  از استفاده 
به رعـایت را او انگشت نهاده٬ بی اخالقیهای ناقد بر پاسخ دهد٬ اینک میخواهد و
نوشتار اشاره به لزوم رعایت ادب در اغلب با این کار اصول اخالقی دعوت میکند.
در رعـایت جـانب احـتیاط و شتابزدگی٬ دوری از گرفتن ادب نقد٬ نظر در گفتار٬ و
خـود کسانی که بـه نـاقد یکی از برای مثال٬ غفلت صورت می گیرد. از نهایت پرهیز
مـیکنم پس از محترم پیشنهاد "به ناقد پایان نوشته اش می گوید: در پاسخ داده است٬
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زمینه حـالت این  در که  است  تعبیراتی  نقل  که مقصود٬ آنجا از ص 87. شماره ٬76 سال ٬13 آینه پژوهش٬ . 1
نویسندگان آنها نام بردن اصل مقاله و از نظرمان نیست٬ مورد گوینده آنها گرفته است و به خود کلیشهای 

خودداری میکنیم.

دیگری این گونه کنند".1 نقد دیگران را گیری اصول نقد فرا و رعایت ادب نقد این با
میمون همراه شود٬ رعایت آداب نقد با گر ا "ارزیابی انتقادی یک اثر٬ پاسخ می دهد:

٬53ص61. شماره ٬9 سال همان٬ .3 و 2

توّجه به حساسیت سپس با معرفت است".2 بالندگی علم و مایه طراوت و مبارک و و
فلسفه دین چنین توصیه میکند: موضوعات مانند پارهای از

مـیشوند٬ باب این موضوعات منتشر تألیفاتی که در و بررسی آثار و نقد در
عـاطفی بـا حماسی و برخورد شتابزدگی و از رعایت کنیم؛ جانب احتیاط را
به کارگیری تعبیرات خطابی بپرهیزیم از نیز مخالف و دیدگاههای متفاوت یا
بـه شایسته مدعا٬ درک درست و اطمینان از همه اینکه پیش از از مهمتر و

ارزیابی آن نپردازیم .3 و نقد
بـه چشـم مـیخوردکـه پـاسخها بسیاری از این دست در توصیههایی از تعبیرات و
وجود لزومرعایتآنهاست. اصولاخالقیوادب٬و ناقدبه  توّجهدادن  خالصه همه آنها
بـرای مـثال٬ طبیعی است. میآموزد٬ ادب نقدرا آثاری که روش و چنین توصیههایی در
به اخالق انسانی چنین می نویسد: باب ضرورت آراستگی ناقد نویسندگان در یکی از

رذایل اخالقی باشد؛ به آداب داوری پایبند باید انسانی که به داوری مینشیند٬
را از خود دور کند و ملکه فضیلت را فرا راه خویش داشته باشد؛ از شتابزدگی
به حکم عقل و انصاف نچرخـاند. اسـیِر هـوای بپرهیزد و زبان و قلم را جز
کینهتوزی٬ دشمنی٬ وحکم به انصاف نمیکند. [ را] نمیشنود فرمان عقل نفس ٬

تـیر ـ خـرداد شـماره ٬1 سال ٬1 آینه پژوهش٬ به نقل از: شیوه نقدکتاب٬ ضرورت و علی٬ محمد سلطانی٬ . 4
ص 15. ٬1369

آفت داوری است ".4 تبختر حسادت و
نیز بلکه موجب لذت معنوی فرد نمیرنجاند٬ هیچ کس را خواندن این متن نه تنها
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همین اما منتقدی. برای هر عرصه و هر در العملی است کلی٬ که دستور چرا میشود؛
وکنایههای منفی  عاطفی بار دارای باشد٬ آمده ناقد به پاسخ در گر ا آن  مشابه  یا نوشته

گرفت. خواهد را منتقد طبیعی پَِر که به طور بود خواهد متعدد
شیوه بازخواست اخالقی بـه نیز شیوههای پیشین و استفاده از سخن کوتاه آنکه٬
پاسخگو اما بی احترامی نکرده باشد٬ اساسًا نخست اینکه ناقد صورت نارواست: دو
تهمت زندکه به او مواردی به صراحت ـ در و ضمنی ـ به طور این فراخوان اخالقی٬ با
واقـعًا دوم آنکـه نـاقد اخالقی مـیگردد؛ مرتکب رفتاری غیر خود این صورت٬ در
به نقدی که متوجه باید پاسخگو این صورت نیز در رعایت نکرده باشد. جانب ادب را
مـانع رعایت نکردن ادب نه تـنها نه آنکه معلم اخالق وی گردد. پاسخ دهد٬ اوست٬
حقایقی اساسی و رکیکترین واژهها بلکه ممکن است کسی با نیست٬ دسترسی انتقاد
بیادبانه دامنه محدودی واژههای رکیک و این٬ افزون بر کند. وارد ایرادهایی دقیق را
جرمی به سند و به صورت مکتوب باشد گر به ویژه ا ـ نقدها در آنها اغلب از و دارند
یـا مـؤدبانه مـعنای تـعبیرها٬ غـالب دیگـر٬ سـویی از نمیشود. استفاده  ـ رود شمار
همین از می شود. آشکار میرود٬ بافتی(context) که به کار متن یا در بیادبانهشان تنها
ر و٬ به سادگی نمی توان گفت ک ه در بخشی خاص ر عایت ادب شده بـ اشد یـ ا نـ ه بـ ه

قاضی یکی است. مّدعی و اینجا خصوص آنکه در
پا زیر اخالق را که اصول ادب و متهم کرد را این پایه نمیتوان ناقد بر روی٬ به هر
به کار تعابیر از تنش شده٬ اغلب دچار انتقاد به ویژه آنکه شخص مورد گذاشته است؛
احترام به ساحت ادب و متجاوز را ناقد نیز سو دیگر از و ناروایی میکند٬ رفته تفسیر
عهده جـامعه بر را بی ادبی ناقد ادبی یا باب با است داوری در این بهتر بنابر می داند.

به محتوای مسائل طرح شده پرداخت. تنها پاسخ٬ در کسان گذاشت و دیگر و
مـفروض آن هـمین دست است. از نـیز به ندانستن اصول نقد متهم ساختن ناقد
حالشخصیکه است. واردکرده را خود نقد آنها طبق و میداند را اصول ناقد استکه
در گاه نیست. آ اصول نقد از ثابت شده که ناقد چگونه برای او گرفته٬ قرار نقد مورد
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همین نقد ضمیر"٬ سّر از دهد گواهی  "رنگ رخساره  گفته شودکه  است  ممکن  باره  این 
دانست که این پاسخ باید بحث شود. گویای آن است که وی نتوانسته به درستی وارد
نـدانسـتن معیار ثانیًا چنین باشد؛ ممکن است شیوه ناقد اوًال زیرا قانع کننده نیست؛
اصـول ناآشنای بـا را ناقد به گونهای که شخص تمایل دارد نامشخص است٬ اصول٬
حـال نـقدی را وی به هـر اما است٬ بی خبر اصول نقد از به فرض که ناقد ثالثًا بداند؛
اصل نقد خرده گیریهای بی اساس نسبت به ناقد٬ با این نباید بنابر مطرح ساخته است.
دعـوت بـه رعـایت و سفارش به آموختن اصول نقد بدین ترتیب٬ فراموش کنیم. را
جـای بـه  آن در شیوهایکه  نقد؛ با مواجهه برای  استناسالم شیوهای  ادب٬ و اخالق 

میگردد. آماج خرده گیریها شخص ناقد گیرد٬ توّجه قرار مورد نقد آنکه خود
پـیش گـفته مـحدود بـه مـوارد نـقد٬ بـا اخالقی برخورد غیر شیوههای ناسالم و
به افزود؛ این موارد بر که میتوان همچنان شیوههای دیگری نیز بدان معنا نمیشود؛
این راه به شـیوه در روز هر و شگرفی دارد استعداد خودفریبی٬ ویژه آنکه انسان در

نقطه پایانی گذاشت. این شیوهها نمی توان بر این رو٬ از بدیعی دست می یابد.
گـرفته شیوههای پیشین هم زمان به کار بسیاری از یک پاسخ٬ گاه میبینیم که در
میشود. برای مثال٬ نخست شخصی ک ه مور د نقد قرار گر فته است٬ انگیزههای منتقد
یـادآور بـه او و مـیکند تـحقیر را سـپس او مغرض خوانـده٬ را او و میشمارد بر را
نـقد به  فرد پی آن٬ در پشه الغری چه خیزد". از / بریزد پر که عقاب  "جایی  میشود:
آنـها امـا میپذیرد٬ جزئی را انتقادهای بسیار سپس پاره ای از و متقابل دست میزند
از و مـیانـدازد به گردن دیگران نیز را همچنین اشتباه خود کوچک جلوه میدهد. را
صادقانه گله میکندکه چنین بیشرمانه پاسخ خدمات بی شائبه و کج مدار این روزگار

می دهد! را او
نـتوان همچنین چـه بسـا برند. به کار را این شیوهها همه ممکن است گاه یکی از
ایـن شـایسته است یکسـره از امـا نـوعی بـیماری دانست٬ را آنها استفاده موردی از
"کار بدانیم: بپیراییم و آنها آثار از را خود ناسالم دست شسته٬ شیوههای غیراخالقی و
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را ایـن شـیوهها یکی از همین که یک بار زیرا مصلحت آن است که مطلق نکنیم"؛ بد
را نتوانیم خود دیگر به آن آلوده گردیم و چه بسا چشیدیم٬ لذت آنی آن را آزمودیم و

چنگش برهانیم. از

دام نقدبیجا
گاه شاهد این همه٬ با همه سخنان پیش گفته درست است٬ ممکن است کسی بگوید
بدان معنا آن نیست؛ حقیقت در هیچ نشانی از است و نقدی هستیم که یکسره بی بنیاد
روبهرو نقدی بی جا با ما اینجا در پرداخته است. ما غرض ورزی به نقد سر از که ناقد
شـده ـ شیوههای یاد یکی از می توانیم از ناقد به همین روی برای مواجهه با هستیم.

استفاده کنیم. ـ همه آنها صورت لزوم هم زمان از ودر
اما اصل حقوقِی مقابله به مثل است ٬ مبتنی بر زیرا موجه می نماید؛ این سخن به ظاهر
بدانیم ؟ بیجا یا بهجا می توانیم نقدی را براساس کدام معیار مشکل اصلی آن است که ما
پایه آن به چنین تقسیمی دست بزنیم؟ بر قبول دوطرف داریم تا معیاری عینی ومورد آیا
معیاری ثابت٬عینی وشناخته شده برای تمیز یعنی ما میرسدکه پاسخ منفی باشد؛ به نظر
بهَدْور نیزظاهرًا نقدبهجا از  تعریف  گونه  هر  ازسویی٬ نداریم. نقدبیاساس  نقدبهجاو
بایددرباره این رو٬ از میانجامدوگونه ای مصادره به مطلوب است که به آن نمی پردازیم.

بیجا. یک به یک تصمیم بگیریم که این نقِدخاْص بهجاست یا نقدها
نقد حال چه کسی میخواهدتصمیم بگیردکه نقدی بهجاست یابیجا؟شخص مورد
میسازد. جریحهدار که نقدعزت نفس اورا بداند؛چرا بیجا اغلب تمایل داردکه نقدرا
نقدنیزمدعی است که نقدش بیجاست . اماشخص مورد ناقدمی گویدنقدمن بهجاست ٬
تا ندارد بیرونی وجود وهیچ معیار بود خواهد هم بیجا و هم بهجا نقدی ٬ این هر بنابر
درباره ـ  تنهاراه باقی مانده آن است که صالحیت داوری این رو٬ از بسنجیم. این دورا نظر
به سلب کنیم و نقد شخص مورد و ناقد هم زمان از را ـ نبودن نقد به جا بودن یا به جا
چـه هـر نتیجه داوری نـیز و که باشد حال این مرجع ثالث هر مرجع ثالثی بسپاریم.
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پـیشاپیش نـمی توانـد انـتقاد شخص مـورد آن اینکه : یک نکته روشن است و باشد٬
بودن نقد بی جا به استناد این او بنابر نهایی بدهد. نظر درباره نقدی که متوجه اوست٬
پاسخ به درصدد گر وی ا به همین روی٬ تقسیمبندی یادشده استفاده کند. از نمیتواند
مـبهم جـایی را ناقد گر بدینگونه که ا شیوهای درست استفاده کند؛ از باید است٬ نقد
آن. مانند و مرتفع نماید آن را اشکالی دارد٬ گر ا یا برطرف سازد٬ ابهامش را دانسته٬

نپذیرد به هیچ رو را تحلیل مذکور نقد ممکن است شخص مورد آنکه: نکته دیگر
هزاران غرِض بیمارگونه دست به نقد با دست داردکه ناقد مدعی شودکه اسنادی در و
اسـتفاده از بـا تـا مـی دهد ایـن اجـازه را به ما این برداشت اخالقًا حال آیا زده است.
گر ا میرسدکه پاسخ منفی باشد. هم به نظر باز عمل کنیم؟ او شده مانند شیوههای یاد
دشنام به باد را ما ـ بی جا حتّی به جای نقد ـ به جای نقد ناقد بدترین حالت ممکن٬ در
است اینواکنشآن دهیم؟کمترینزیان دشنام او به همانگونه به  حاضریم آیا بگیرد٬
این در دینیما آموزه است. رفته فرو آن ویدر آلودهایمکه  پلیدی  همان به را خود که
بت پـرستان نـیز دشـنام دادن حـتّی بـه مشـرکان و از بـاید چنین است کـه مـا مورد

.(108 ُدوِن ٱللَِّه)٬(انعام (6): ٱلَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن تَُسبُّواْ ( َوَال . 1

دشنام دادن به سپاهیان معاویه از را جنگ صفین یاران خود cdefg در بپرهیزیم. 1 امام علی
نتایجشرا و آنها عملکرد آنان٬ به دادن جایدشنام آموختبه  آنان  به و داشت  برحذر 
بازگویید٬ گرکردههای آنان را لیکن ا باشید؛ دشنام گو "من خوش ندارم شما برشمارند:

ص 240. خطبه ٬206 شهیدی٬ جعفر ترجمه سید نهج البالغه٬ . 2

عذرخواهی رساتر".2 در و بود به صواب نزدیکتر آرید٬ یاد فرا حالشان را و
اصول اخالقی را و به بهترین گونه پاسخ داد این خصوص همواره باید این در بنابر
َٰوةٌ َعـَد بَیْنَُهو بَیْنََک َو ٱلَِّذی ذَا ِهَی َأْحَسُن َفٕاِ ِیّئَُة ٱْدَفْع ِبالَِّتی ٱلسَّ َال تَْستَِوی ٱلَْحَسنَُة َو (َال ارج نهاد:
همواره به نیکوترین وجه پـاسخ ده تـا نیستند. بدی برابر "خوبی و َولِیٌّ َحِمیٌم)؛ کَأَنَُّهو

.34 فّصلت (41): . 3

البـته ایـن کـار گردد".3 چون دوست مهربان تو دشمنی است ٬ او و کسی که میان تو
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مگـر ایـن٬ از نشـوند "برخوردار بدان نایل گردد: کس نمی تواند هر آسانی نیست و

.35 فّصلت (41): . 1

ایمان بهرهای بزرگ داشته باشند".1 وکسانی که از باشند کسانی که شکیبا
یـاوههایی جـاهالنه نـیز می توان همه نقدهای چنین نـاقدانـی را سویی دیگر٬ از
است که چنین جهالتی سزاوار برابر در این رو٬ از دانست که ارزش پاسخ دادن ندارد.
"بندگان خدای به سبب آن ستوده است: مؤمنان را پیش بگیریم که خداوند در راهی را
چون جاهالن آنان را و روی زمین به فروتنی راه میروند رحمان کسانی هستندکه در

.63 فرقان (25): . 2

عـیان بـاطن دارد٬ چنین ناقدی آنچه در به مالیمت سخن گویند".2 مخاطب سازند٬
این مطلب نماید. آشکار را بایدنهان خود نیز انتقاد همین روشخص مورد از ساخته و

به نیکی آمده است: حکایت زیر در
شأن وی آن جـهودان در جماعتی بگـذشت. cdefg روزی بر که عیسی آورده اند
یکی َمحمدت هیچ نفرمود. و ثنا جز cdefg ایشان را عیسی و سخنان شنیع گفتند
بـه ثـنا چـرا این الفاظ شـنیع را خدای ! که ای پیغمبر حوارّیون سؤال کرد از
هر یُنفق؛ عنده ما کّل " که: راند مبارک لفظ بر میفرمایی؟ مقابله محمدت و
چون و گفتند بد بود٬ چون سرمایه ایشان این بد که دارد". کس آن خرج کند

ص 184. جوامع الحکایات ولوامع الروایات٬ الدین٬ سدید عوفی٬ محمد . 3

در ضمیر من جز نیکویی نبود٬ از من جز نیکویی در وجود نیامد. 3
پـیامبرانـه و که مقابله مـا چه بهتر این خصوص مقابله کنیم٬ در باید گر این ا بنابر
متهم کردن شیعه صورت گرفته٬ انتقادهای بیجایی که بارها یکی از باشد. مسیح وار
شده است. آن تکرار سوی این و از اتهامی که بارها درباره پیشینه فرهنگی آنان است؛
مدعی شدکه شیعیان بیان این انتقاد٬ تاریخ ادبیات عرب با جرجی زیدان در برای نمونه ٬
این رنگاست. اسالمیکم علوم در تأثیرشان  و ندارند فرهنگیای درخشان  کارنامه
انـتقادی کـه آنـان نـادرست بـود؛ و انـتقادی بـی جا همه عالمان شـیعه٬ نظر از انتقاد
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آنکـه بـا یـا شده استفاده کنند٬ شیوههای ناسالم یاد از یا پاسخ به آن٬ در میتوانستند
رویارویی با در تا آنان کوشیدند سه تن از اما بی توّجه باشند. سکوت نسبت به این امر
ناپایدار به جای برخوردشخصی و تا آن شدند بر همین رو٬ از قرآن بهره گیرند. آن از
حسن صـدر٬ عالمه سید از: این سه تن عبارت بودند بدهند. پاسخی درخور ناقد٬ با
گفتنی است آنان نقد حسین کاشف الغطا. عالمه شیخ محمد بزرگ تهرانی و شیخ آقا

به صورتی مکتوب پاسخ دادند. مکتوب زیدان را
پایه گذاری علوم اسالمی بیان در نقش شیعیان را حسن صدر مرحوم عالمه سید
به دست هرگز را که بدون آنان علوم اسالمی جایگاه امروزی خود ثابت کرد و نمود
عـنوان تأسـیس الشـیعة الکـرام لعـلوم االسـالم بـا نوشته محققانه او گفته نماند نا نمیآورد.

شد. منتشر (بنیانگذاری علوم اسالمی به دست شیعیان بزرگوار)
دایـرة کـاویدن کـتابخانههای بـزرگ اسـالمی٬ با بزرگ تهرانی نیز عّالمه شیخ آقا
سـیصد و هـزار که شامل بیش از این آثار آورد. مکتوب شیعه پدید آثار المعارفی از
عـنوان الذریـعة الی تـصانیف با و نزدیک به سی جلد سال فعالیت علمی شیعیان است٬

شده است. الشیعة منتشر
مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا نیز مستقیمًا به اصل اشکال جرجی زیدان
والردود عنوان النـقود ایشان با گفتنی است که اثر نادرستی آن تأکیدکرد. بر پرداخت و

فـرهنگ نشـر دفـتر (تـهران٬ بزرگ تهرانی٬ شیخ آقا رضا٬ محمد حکیمی٬ به : بنگرید برای آشنایی بیشتر . 1
ص 23. اسالمی)٬

بدانجا تا علمی شیعه است؛ ماندگار آثار از شد. 1 این سه اثر منتشر پاسخها) و (نقدها
نمود. تکرار کسی ادعاهای پیشین را آن کمتر که پس از

سویی از و اخالقی داد٬ و میتوان پاسخی بهجا نیز بیجا حتّی به نقد بدین ترتیب٬
مـیراثعـلمی بر این٬ بر افزون و آموخت  را علمی امانت  و اخالق  درس  نیز ناقد به

به توضیح است: نکته نیازمند دو اینجا البته در افزود. نیز معنوی انسانها و
به حق دارد نیز انتقاد که ناقدحِق نقددارد٬شخص مورد همان طور [نکته] نخست :
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هنگامی که شخص یقین کندکه این رو٬ از بهجا. شیوهای صحیح و با اما پاسخ دهد٬ او
به شکـلی سـالم شده٬ شیوههای یاد بدون استفاده از می تواند بی جاست٬ سخن ناقد

مرتفع سازد. را عمدی منتقد غیر خطای عمدی یا و توضیح دهد
به اودرس باید اخالقی مرتکب شده است٬ چنانچه ناقدعملی غیر نکته دوم آنکه:
راه از یـا عـهده دیگـران بگـذاریـم و بـر یـا است آن را درسـی کـه بـهتر عبرتی داد؛

این باره چه خوش سروده است: حافظ در صحیحتری اقدام کنیم.
به حق گفت جدل باسخن حق نکنیم ور او گفت نگیریم بـر حافظ ارخصم خطا

مفهوم نقدپذیری
جایی که حتّی دیـده نشـده تا میشود؛ نقدپذیری نوعی ارزش قلمداد فرهنگ ما در
در بـاید استکـه آن سـر بر مسأله اما باشد. داشته مخالفتی  مورد این در استکسی
ایـن بـاره که در آن٬ مانند پذیرفت و چه کسی را نقد یا و بود چه کسی نقدپذیر برابر
دانست کـه مـفهوم ایـن نخست بـاید این رو٬ از تاکنون سخنی به میان نیامده است.

اصطالح چیست.
در تعر یفی ساده٬ نقدپذیر ی عبار ت است از : "تحمل هر نقدی ک ـ ه از سـ وی هـ ر
گـون هـر بیابیم که نقدهای گونا یعنی کافی است این توان را ناقدی بیان شده باشد"؛
از و خطا٬ صددرصد نقدهای  تعریفشامل این  بدانیمکه باید البته برتابیم. را ناقدی
ایـن تـعریف بـه هـیچ رو گـفت در همچنین باید میشود. سویی ناقدان بدخواه نیز
ایـن مـنظر٬ از بلکه فقط توانایی شنیدن آنهاست. آن نیست٬ این و قبول نقد مقصوْد
هرکس بی کمترین هراسی هرگونه انتقادی متوجه گر شخص نقدپذیرکسی است که ا
نـمی گیرد. تازش قرار مورد (شخص نقدپذیر) سوی او که از مطمئن باشد وی کند٬
آن خطری برای عزت چون در و نمیهراسد نقد فردی است که از انتقادپذیر شخص 
احساسات خودخواهانهاش بر و تحمل٬ به راحتی آن را نمیبیند٬ خود اعتبار نفس و
انسان خـودش را گر "ا این گونه اشاره میکند: }wxyz به این معنا امام خمینی غلبه میکند.



کتاب ونقد کتاب نقد  188

ص73. ج٬13 صحیفه امام٬ . 1

بدش نمیآمد".1 اصًال انتقادکند؛ هیچ بدش نمیآمدکه یک رعیتی هم به او ساخته بود٬
ودوسـتانمان در "شـما ایشان خطاب به مسؤوالن وزارت امورخارجه چنین مـیگوید:

ج٬21ص20. همان٬ . 2

باشیم".2 داشته  ناحقـ ـچهحقوچه انتقادرا بایدتحمل  امورخارجه  وزارت 
نقدی است که مـتوجه انسـان ظرفیت شنیدن هر نقدپذیری٬ از این مقصود بنابر
گفتنی است این ظرفیت به معنای قبول اما خواه باطل. و خواه این نقدحق باشد شود٬

این خصوص به فرزندش میگوید: پولونیوس در نیست. همه نقدها
عـده کـم ولی فـقط بـا کـن ٬ برای شنیدن سخنان همه کس بـاز را گوش خود
ولی بشـنو٬ را کس هـمه عقاید و اظهارات بگشا؛ سخن به دهان وبرگزیدهای 

ص 42. هملت٬ ویلیام٬ شکسپیر٬ . 3

محفوظ دار.3 خود نزد را قضاوت خود

مبانی نقدپذیری
است: اصل دو به اعتقاد حاصل شد٬ گفته آنچه  به توّجه نقدپذیری با

کامل نبودن انسان. .1
دیگران. درباره دادن نظر برای انسانها حق .2

کامل نبودن انسان .1
با میکند. جهت کمال سیر هرکس به تجربه دریافته است که همواره در این حقیقت را
که نیاز سر پذیرشی از است؛ که همچنان دارای کاستیهای بسیار می پذیرد او این همه٬
گویای همین الخطاست"٬ تعابیری چون "انسان جایز می دارد. وا پیوسته به تکاپو را او

برداشت: میان از را آن مطلق طور به نمیتوان هرگز میباشدکه انسان نقصذاتی
اعـلم واهلل نشـد هـرگز عالم جــدا دو ممکن در سیهرویی ز
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فراموش دارند٬ این نکته تأکید بر چه خود بسیاری گر اما است٬ این سرشت بشر
جان داشته باشد. بیش وجود کم و خودشان نیز که این نقص ممکن است در میکنند

این باره چه حکیمانه میگوید: استوارت میل در
عمل در کمتر این اعتقاد است٬ خطاپذیر بشر آنکه همه معترفند متأسفانه با
در امـا هسـتند٬ معرض خطا که در همه قبول دارند واقع میشود. مؤثر آنها
که وقتی یـقین نمیگیرند نظر در و احتیاطی نمیکنند مقابِل خطاپذیری خود
مواردی باشد ممکن است درست یکی از این مورد عقیده ای خطاست ٬ دارند

اجتماعی تامس هابز٬ سیاسی و عقاید بحث در قدرت دولت: و آزادی فرد جان استوارت میل٬ و جان٬ الک٬ . 1
ص 216.

میروند.1 به خطا آنها که خود
"انسـان جـایز ایـن جـمله کـه: به جـای تکـرار کس  هر باید این غفلت٬ برابر در
چنین فردی دچار بدین ترتیب٬ هستم". الخطا "من جایز بگوید: خود با الخطاست"٬

کرده است. مواردی خطا که در همچنین میپذیرد و بی احتیاطی نمیشود
نهی از به معروف و مسأله خطاپذیری انسان سبب مطرح شدن فریضهای چون امر
کسانی که پس مگر معرض خسرانند٬ در همه انسانها به بیانی نیکوتر٬ میشود. منکر
یعنی پایداری توصیه کنند؛ به حق و را یکدیگر انجام کارهای نیک٬ ایمان آوردن و از

بـه امـر حسـن٬ سـید اسـالمی٬ اسالمی رک : ر تفکّ جایگاه آن در درباره این فریضه و گاهی بیشتر برای آ . 2
.(1375 خرم٬ نشر معروف ونهی ازمنکر٬(قم٬

منکر. 2 از نهی و معروف  به امر همان

برای نظردادن درباره دیگران حق انسانها .2
نیز را این باره خدا حتّی در نظریاتی درباره همه موجودات داریم و و همگی باورها ما
نظریاتی نادرست؛ یا چه این نظریات ممکن است درست باشد گر ا نمیکنیم٬ مستثنا

می گردد. حتّی کاملتر یافته و زمان گاه تغییر گذر که در
مـمکن است مـن مثًال صادق است. نیز انسانها درباره تک تک ما این باورمندی٬
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رفتارهایش انتقاداتـی خصوص پاره ای از در و درباره فالن دوست خودم نظریاتی٬
را حـقی چـنین  نیز دوستم  برای آن اساس  بر تا میدهم  خود به  حقیکه باشم؛ داشته
را خـود استکه  معنایشاین نپذیرم٬ او برای را حق این گر ا حقیقت٬ در باشم. قائل

بافته میدانم. تافتهای جدا
به این رهیافت میرسیم که دهیم٬ توّجه قرار توأمان مورد شده را اصل یاد دو گر ا
کـه چه بسا به نقصان ما توّجه  با و باشد٬ داشته انتقادی ما به نسبت میتواند کس  هر
همواره در فردی بنشیندو اعماق وجود اصل در این دو گر ا درست باشد. انتقادش نیز
اهل پیشوایان از یکی شافعی  شد. خواهد نقدپذیر انسانی وی باشد٬ او گاهی آ سطح 
بـاز که روح نقدپذیری را سخنی دارد این مورد در مذهب شافعی٬ پایه گذار سنّت و
دیگـران خـطاست؛ نـظر بـاشد. خـطا احـتمال دارد درست است؛ ما "نظر مینماید:

شـده٬ مـجموعه مـقاالت مـنتشر رویـارویی انـدیشهها: بـه نـقل از: ادب االخـتالف٬ محمد٬ یاسر العدل٬ . 1
ص 272.

سخنی نزدیک به مضمون پـیشین را نویسندهای دیگر٬ درست باشد".1 احتمال دارد
نمودِن به جای انکار باشید؛ کل انتقادپذیر آن است که در "مراد این گونه بیان میکند:

ص 19. وقاطعیت٬ وجود پرورشتواناییاظهار :... شفاف آیینه آبو همچون انی٬ تاون اند٬ . 2

آن واقعیتی هم باشد".2 بپذیریم که ممکن است در انتقاد
احترام به با وی باید داشت: گانه ای خواهد مسؤولیت اخالقی دو شخص نقدپذیر
عقاید خود٬ شیفته آنها نباشد٬ و از سویی با احت رام به نظ ر های دی گ ران م ر عوب آنـ ها
عـقاید مـجذوب  مـیان باید رو٬ این از است. رهرو کم باریکو بس راهیکه نشود؛

برگزیند. راهی میانه را مرعوب نظریات دیگران شدن٬ خویش بودن یا
مـارکسکـه است. خطرآفـرین کسی  هر برای همواره بودن  خود نظریات  شیفته
بود چنان دلبسته باورهای خود اندیشههای رایج زمانش کرده بود٬ وقف نقد را خود
آنها نتیجه به نقد در و شامل اندیشههایش گردد حکم کلی او که نمیتوانست بپذیرد
تـا گـرفتهانـد؛ او علمی  منش  بر کسان از بسیاری استکه خردهای  این  شود. کشیده 
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خودش ایمان داشت که نمیتوانست عقاید "چنان به اهمیّت افکار او جایی که گفتهاند

ص 27. مارکس٬ پیتر٬ سینگر٬ . 1

تحمل کند".1 را خود عقاید مخالف با
بسته به این است که نخست آفتی به نام خودشیفتگی نقدپذیری به این معنا٬ رشد

بپرورانیم. خود در آنکه مهارتی به نام خوب شنیدن را دیگر و بزداییم٬ خود از را

خودشیفتگی
آن بـه رذیـلتی عالمان اخالق از و خودشیفتگی به عنوان یک بیماری٬ روانکاوان از
مـتعلقات و یعنی دلبستگی بـیمارگونه بـه خـود خودشیفتگی٬ میکنند. اخالقی یاد
ایـن حـالت کسی که دچار واقعیت گسسته گردد. که ارتباط آدمی با آنجا تا خویش؛
تـغییر به دلخواه خـود به گونهای که آن را واقعیت دارد؛ تصویری نادرست از است٬
بـه هـمان میزانی کـه بـاشد٬ "ماهیت خودشیفتگی به گونهای است که به هر میدهد:
بـاز یعنی بـه هـمان صـورتی کـه هست ـ نگرش عینی واقعیت ـ از اندازه شخص را

ص 109. شر٬ و دل آدمی وگرایشش به خیر اریش٬ فروم٬ . 2

میکند".2 محدود عقل را به عبارت دیگر می دارد؛
وی هـیچ کـه دیگـر جایی پیش میرود تا خودشیفته٬ این محدودیِت عقلِی فرد
معیار ی عـ ینی بـ رای ار ز یـ ابی وا قـ عیت نـ خواهـ د داشت٬ جـ ز ایـ ن مـ عیار ٬ خـ ود او
خـوب آنـچه مـتعلق بـه شـخص خـودشیفته بـاشد٬ طبق ایـن مـعیار٬ متعلقاتش. و
انـحرافـی است. مـتعصبانه و داوری ارزشـها خـودشیفتگی٬ "در است. نقدناپذیر و
این منطق تراشی چه بسا و به صورتی منطق تراشی میکنند برای این تعصب٬ معموًال

ص 89. همان٬ . 3

بیش فریبنده باشد".3 کم و فراست شخص٬ بسته به هوش و
طـریق چند از آلمانی می گوید: روانکاو م.)٬ 1980 ـ فروم (1900 اریش (اریک)
نسبت به انتقادهای اساس حساسیت او به ویژه بر شناخت؛ خودشیفته را میتوان فرد
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یا انتقاد٬ هر نفی اعتبار "این حساسیت ممکن است با گفته نماندکه : نا میشود. او که از

ص 83. همان٬ . 1

چه ـ آدم خودشیفته تاب شنیدن هیچ انتقادی را افسردگی بیان شود".1 واکنش خشم یا
آن شخص[ منتقد] احساس اهانتآمیز رفتار فقط از "او ندارد. درست وچه نادرستـ 
آن است که از بیسوادتروفالنتر... می پنداردکه آن شخص بی حّس ترو یا خشم می کند٬

ص 85. همان٬ . 2

انسـان خـودشیفته بـه دلیـل گسست بـاری ٬ قـضاوت درسـتی داشـته بـاشد".2 بـتوانـد
هـر از فراتر را واقعیت٬خود و خود نداشتن تصویری حقیقی از ارتباطی اش باجهان و
نداردکه ممکن است باور فرورفته است که هرگز گونه ارزیابی میداندوچنان درخود
نقدی واکنشی انـفجارگونه هر برابر در اینگونه افراد این رو از باشد. رفتارش نقدپذیر

وهویت خویش. برای خدشهدارشدن اعتبار دارندوآن راحملهای میپندارند
هیچ نقصی در که اساسًا هستند خود رفتار کسان چنان شیفته اعمال و بسیاری از
در تـزیین کـردهانـد. قرآن اعمال خـویش را آنگونه که به تعبیر رفتارشان نمیبینند؛
ُعجب نامیده آدمی٬ رشد بزرگترین مانع انتقادپذیری و احادیث اخالقی ما روایات و
کـردارش بـاشد؛ و رفـتار و عجب بدین معناست که آدمی فـریفته خـود شده است.
این باب به دست cdefg معیاری در امام صادق بی ضعف بداند. مطلق و را چنانکه خود
فـهو الفـضل٬ یعرفٔالحـد که در همه جا به کار میآید. ایشان می فرماید: "منال می دهد

ص 243. ج ٬8 الکافی٬ بن یعقوب٬ محمد کلینی٬ . 3

المعجب برأیه؛ هر کس برای دیگری فضیلتی قائل نباشد٬ شیفته نظر خـویش است". 3
گفتنی خارج است. چارچوب این نوشتار از انواع آن٬ و جنبهها ُعجب و به پرداختن
نشـان آن را راه رهـایی از رسـیده٬ بـر است عالمان اخالق بـه تـفصیل ایـن مسأله را

٬(1376 امام خمینی٬ آثار نشر مؤسسه تنظیم و (تهران٬ شرح چهل حدیث٬ امام خمینی٬ برای نمونه رک: . 4
.78 ـ ص 61 حدیث سوم٬

باید خود٬ زدودن یاکم رنگ ساختن این صفت ناپسنددر پس از روی٬ به هر داده اند.4
خویش بپرورانیم. در نیز مهارت دیگری را
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گوش شنوا
گوش کـردن روابط اجتماعی خویش٬ در عمده انسانها مهارتهای عمومی و یکی از
این اهمیت٬ کنار در میرود. به شمار نیز مهارتی که مهمترین فعالیت ارتباطی ما است؛
به گونهای خودجوش آن را اغلب بدون کمترین آموزشی٬ حقیقت تلخ این است که ما

ص 242. وکاربردها٬ نظریهها مفاهیم٬ سازمانی: مدیریت رفتار علی٬ رضاییان٬ . 1

به باورهای غلطی کسان٬ نتیجه این بی توجهی آن است که بسیاری از می گیریم.1 فرا
آنـان گـوش دهـندگان خـوبی .1" که : یعنی این باورها درباره گوش کردن میرسند؛
گـوش دادن .3 آموخت که گوش دهندگان بهتری شـوند؛ نمیتوان به آنها .2 هستند؛

ص 208. ارتباطات انسانی٬ کبر٬ علی ا فرهنگی٬ . 2

شنیدن ساده یکی هستند".2 و مؤثر
را حقیقت دهان خود در حال گوش کردنیم٬ معتقدیم در بسیاری که ما موارد در
طرف گفتگویمان هستیم. خودمان یا حرارت با پر مشغول گفتگویی داغ و بستهایم و
خوب گوش کردن هنری به نام ُحسن االستماع یا بر فرهنگ دینی ما این است که در
اذنک حسـن "عـود cdefgمـیفرماید: امام عـلی برای مثال٬ تأکیدهای بسیاری شده است.

کالم 4211. غررالحکم٬ . 3

به خوب شنیدن عادت ده".3 گوش خودت را االستماع؛

.(12 (الحاقّه (69): ِٰعیٌَة). ٌن َو ُأذُ تَِعیََهآ ( َو . 4

سـخن رفـته است. 4 از عبرتگیری گوش شنوا از قرآن کریم نیز گفتنی است در
سویی منافقان نیز از سر آزار پیامبر و برای طـ عنه ز دن مـ یگفتند: "هـو اذن ؛ ا و گـ وش

.61 توبه (9): . 5

گـفته چـه بـه پـیامبر این سخن آن است که هر از که مقصود است". 5 مفسّران قائلند

ص 328. ج ٬9 المیزان٬ محمدحسین٬ طباطبایی ٬ . 6

شامل این گوش سپردن نه تنها گوش است.6 گویی سراپا به آن گوش میسپرد؛ میشد٬

ص 352. ج ٬3 الجدید٬ محمد٬ سبزواری نجفی٬ . 7

آنـچه را قرآن کریم نـیز میگرفت.7 بر در نیز کس را بلکه سخنان هر سخنی بود٬ هر
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ارزشی میدانـدکـه آن را و میکند تأیید نقص میشمردند٬ منافقان برای رسول خدا
جـلوهای است از و این چنین هنری صفتی است پیامبرانه٬ بنابر است. زیبنده پیامبر

کمال انسانی.
گویای بزرگ منشِی کسـی است کـه سکوت هنگامی که دیگری سخنی می گوید٬
اوسخن بگوید. متانت فضایی برای گوینده فراهم آورده است تا با پیشه کرده٬ سکوت را
از و دارد نشان میدهدکه ظرفیت شنیدن سخنان دیگری را سکوت خود چنین کسی با
یکدیگر این باره میگوید:"درسخن گفتن با مارتین هایدگردر است. نگهدار سویی خود
به مراتب را این امر می تواند بفهماندو می تواندمرادخودرا میکند٬ آنکه سکوت اختیار

ص 93. درجهان:کوششی واهی یاضرورتی اجتنابناپذیر٬ علی٬گفتگو پایا٬ . 1

1."... به انجام رساند آنکه هیچ گاه کالمش متوقف نمی شود٬ از اصیلتر
بـه تـعلیم ایـن مـهارت همه کتابهای آموزشِی مهارتهای ارتباطی٬ امروزه تقریبًا
ایـن بـیان مـیکنند. را مـفید به تفصیل ویژگیهای گوش کردن فعال و و میپردازند
امـا به آموزش نـدارنـد٬ که گمان میکنیم نیاز میرسند گاه چنان ساده به نظر مهارتها
بی توجهی به این ناشی از نیز اختالف نظرها بسیاری از حقیقت٬ در چنین نیست و
در این مهارتهای ساده و باید خوبی باشیم٬ بخواهیم نقدپذیر گر ا نکات ساده است.
عین حال اساسی را بیاموز یم؛ چ را ک ه عمده نقدهایی ک ه متوجه ما میباشد٬ به صور ت
نقدهای مکتوب حالی است که حتّی در این در شنوندگان آن هستیم. ما کالمی است و
برای زبان او از نوشتهاش را و مجسم میسازد خود برابر در خواننده نویسنده را نیز
بـر دارد. کـاربرد نیز خواندن  مورد در حتّی  گفتنی است این مهارتها میخواند. خود

عبارتاستاز: خوبشنیدن اصول  عمدهترین  اساس٬ همین
پیشاپیش نتیجه گیری میکند٬ انتقاد ما از و سخن میگوید ما هنگامی که کسی با .1

2. Human Relations, Marie Dalton, Down G. Hoyle, Marie W. Watts, Cincinnati, South

Western Publishing Co. 1992, p. 52.

نکنیم؛2
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1. Ibid.

پذیرفته باشیم که حق ممکن است باید دیگر قضاوت درباره گوینده؛1 از پرهیز .2
آن دست ندهیم و از مسؤولیم حقی را اخالقًا ما خالب. وصدف در النه نفاق باشد در

کس بپذیریم. هر از بجوییم و جا هر در را
داشت که همگان نمیتوان انتظار نه به نحوه بیان؛ توّجه به محتوای سخن گوینده٬ .3
مطابق باسلیقه ماسخن بگویند.چه بساکسی ممکن است بی ادبانه سخن بگویدیاحتی به
برای فضل فروشی ٬آگاهیهای خودرا دشنام دهدویا ـ  مستقیم یاغیرمستقیم به طور ـ ما
بایدپیشاپیش پذیرای چنین مسائلی همین رو٬ از مانندآن . بکشدو گفتگویی به رخ ما با
"بـه آویزه گوش خـودسـازیم : سقراطی را فیلسوف پیشا این گفته هراکلیتوس ٬ باشیم و

ص 86. روانشناسی روابط انسانی٬ . 2

این از باشد. نقدی می تواندبه سودما فراموش نکنیم که هر بده".2 اصل هرچیزگوش فرا
منافع نقدمحروم سازد. از را مانندآن نبایدما تیزی زبان و تندی و رو٬

برانگـیزد؛ ما به نقد را انگیزه ممکن است که ناقد دهها انگیزه خوانی؛ از پرهیز .4
هـم مـمکن بـاشد٬ گـر سـویی ا از و مـمکن است٬ انگیزههایی که نه کشف همه آنها

نیست. سودمند
ایـن بـر میگیریم٬ قرار نقد اغلب هنگامی که مورد قطع نکردن سخن گوینده؛ .5
با ور یم ک ه حق ما پایمال شده است. این مسأله اغلب باعث میشود ک ه هنوز سخن نا قد
یکی از اینگونه سخن گفتن٬ بگوییم. را سخن خود قطع کنیم و را کالم او تمام نشده٬
او هـم  نـاقد٬ سخن نکردن قطع با رو این  از میرود. شمار به ارتباطی  رایج  خطاهای
دست به نقدهایاو شفافتریاز تصویر ما نتیجه  در و میگوید خودشرا همهسخنان 
سراپا داریمکه  نیت  حسن  قدر آن  میدهیمکه  نشان  ناقد به  کار این  با هم  و میآوریم٬
کـه سـخن "هر فرمود: را این گفته رسول خدا همواره باید این پایه٬ بر گوش باشیم.

ص 661. ج ٬2 الکافی٬ بن یعقوب٬ محمد کلینی٬ . 3

خراشیده است".3 را گویی چهره او قطع کند٬ مسلمانش را برادر
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طـبیعی آشـفتگی پـدید بـه طـور نـقد فراهم کردن محیطی مناسب برای ناقد؛ .6
به راحتی هر آن بتواند در که ناقد محیطی فراهم گردد بایدکوشید این رو٬ از میآورد.
آرامش فضای مناسب٬ این محیط مساعدشامل مکان و به زبان آورد. آنچه می اندیشد٬

است. آن مانند و متانتمخاطب  و
تا استرسزاست؛ نیز بهترین شرایط خود در نقد آشفتگی درونی خود؛ غلبه بر .7
همچنان آن را بوده اند٬ معرض نقد در جایی که حتّی سیاستمدارانی که سالهای بسیار
در سـابق فـرانسـه٬ رئـیس جـمهور مـیتران٬ فرانسـوا برای نمونه٬ میدانند. رنجآور
میدارد: چنین ابراز میشده٬ او انتقاداتی که از از را گفتگوی مفصلی ناخشنودی خود

ص 146. گاهی٬ ترجمه عباس آ میتران٬ فرانسوا دوصدا:گفتگوی الی ویزل با خاطرات با . 1

مـیکند".1 جـریحهدار نـیز خودخواهـیام را و برمیانگیزد گاهی خشم مرا "این امر
شّدت کـوشید. به باید نیز آن بر غلبه برای  و دارد ضعف  از نشان  برخوردها اینگونه
این خصوص نقل شدکه مجالی برای بازگویی }wxyz در امام خمینی این سخنی از پیش از

ص 198. ج ٬13 صحیفه امام٬ به: بنگرید . 2

دست کـم دیگـران نـاراحت نشـویم٬ نـقد نمی توانیم از گر ا روی٬ به هر آن نیست.2
کنترل کنیم. آن را برسانیم و گاهی خود به سطح آ آشفتگی را بکوشیم این ناراحتی و
کـوفتن٬ میز بر یا نگریستن و آن سو و این سو شدن٬ به پا پا حرکات عصبیای مانند
فقط نشان دهنده این است که دچار آشفتگی شدهایم. بنابر این بکـوشیم تـا بـر ایـن

دهیم. گوش فرا متانت به سخن گوینده کامًال با آشفتگی چیره شویم و
مصرانـه بـخواهـیم تـا ناقد که از چنین باشد نباید به ادامه سخن؛ تشویق ناقد .8
شـایسته نـیست بـا هنگامی که شروع به صحبت کرد٬ اما دارد؛ ابراز را نقدهای خود
خیره شدن سکوت بی جا٬ کالمی مناسب ندادن٬ غیر پاسخ کالمی یا خمیازه کشیدن٬
نمیخریم. بهایی به را اینسخنان بفهمانیمکه او به حاالتبدنی٬ از برخی  و ناقد به

متوجه ما گمانکندکه گوینده بسا چه فهمیدهایم؛ را سخنناقد دهیمکه توضیح .9
به هنگام صحبت میتوانیم این رو٬ از این گونه باشد. نشدهایم که البته شاید او منظور
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را همدالنه گفتگو گوش سپردهایم و نشان دهیم که به او خالصه کردن نظریات او با
بلکه نشان میدهد پذیرفتهایم٬ را او به معنای آن نیست که نقد این کار پیش راندهایم.

نیک دریافته ایم. را که سخن او
دقیقتری طرح پرسشهای مناسب می توانیم تصویر با ناقد؛ پرسشهای دقیق از .10
ارائـه بـه را نـاقد طـریق٬ ایـن  از تـا دستآوریم به است٬ آن بیان پی  در ناقد آنچه از
بـه گـونهای طـرح را خالصه سؤاالت خود این باید بنابر واداریم. توضیحات بیشتر
این خصوص که در بگوید را به سهولت سخنان خود او ناقد٬ جلب اعتماد کنیم که با

نه استنکاری. استفهامی باشد٬ باید پرسش ما
بدانـیم از درجه اول آن است که دقیقًا در گوش کردن به سخن ناقد٬ از ما مقصود
اساس کدام معیار بر و چه منظری٬ دوم آنکه وی از چه اشکالی دارد؛ ما رفتار او نظر
چهارم آنکه و چیست؛ سوم اینکه دالیل وی برای این ادعا میداند؛ نقدپذیر کارمان را
قانع سـازیم کـه نـقدش را را گرنه او و بپذیریم٬ آن را درست میدانیم٬ نقدش را گر ا
تلخی بر خوب شنیدن سخنان ناقد٬ آن است که با گرو در همه این موارد نمی پذیریم.
و خرد اجازه ندهیم بخش عاطفی وجودمان بر باشیم و تندی زبانش خویشتن دار و
انصاف ما غلبه یابد. بزرگترین خطری که غالبًا ما را در این راه تهدید میک ند٬ ک وشش
میتوانـیم تـوضیح ما در اشتباه است. ما که منتقد برای ثابت کردن این نکته میباشد
اشتباه است٬ در ما اثبات اینکه منتقد از اما روشن سازیم٬ را دیدگاههای خود دهیم و
نیک بفهمیم؛ نظرگاه آنان را منتقدان و سعی کنیم نقد باید نیز به شّدت بپرهیزیم. باید
cdefg نقل امام باقر برخوردی که از در که برای کمال آدمی ضروری است. کاری دشوار
را ـ دشنامگو بلکه  ـ ناقد سخنان تحمل و خویشتنداری  قدرت  این  میتوان  میکنند٬
نقل میکنندکه روزی مـردی بی آنکه برای اثبات خطای آن کوششی شود. دریافت٬

آن مرد اینجا در میگفتند. نظرش باقر(شکافنده دانش) دقت  و زمانه  علوم  بر تسلط  دلیل  به پنجم  امام  به  . 1
داشت . امام را تحقیر قصد بازی کرده٬ بقر و کلمه باقر با

هستی)؟1 بقری (گاو "تو cdefg پرسید: مسیحی خطاب به امام باقر
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من باقرم. امام پاسخ داد:
هستی؟ آن زن آشپز پسر تو گفت: آن مرد

حرفه اش این بود. امام پاسخ داد:
آن زن سیاِه زنگِی بدزبان هستی؟ پسر تو گفت: آن مرد

باشی٬ گفته دروغ گر ا و ببخشاید را او خداوند باشی٬ راستگفته گر ا پاسخداد: امام

را مـطهری ایـن مـاجرا همچنین مـرحـوم آیت اهلل ص 337. ج ٬3 مناقب آل ابی طالب٬ آشوب٬ ابن شهر . 1
است. آورده  (23 ـ داستان راستان(ج٬1ص22 در مسیحی" مرد و باقر "امام  عنوان  تحت 

امام شیفته برخورد آمده است که آن مرد پایان این ماجرا در ببخشاید".1 را تو خداوند
اسالم آورد. و شد

اندازه بدینگونه که هر ارزیابی کنیم؛ را میتوانیم نقدپذیری خود این معیار حال با
نتیجه سخن کرده ایم. رفتار به همان میزان امام وار امام نزدیک باشد٬ رفتارمان به رفتار
شنیدن سخن و چندکه ناحق باشد٬ یعنی تحمل نقدهای دیگران هر آنکه نقدپذیری٬

.(1383 معارف٬ نشر دفتر قم٬ اّول : اخالق نقد(چاپ   سیّدحسن اسالمی٬

کامل.  شرح صدر توأم با انگیزهای٬ هر کس با هر



شناخِت نقص
غالمحسین یوسفی

شناخت و دید که نقص خویش را هر
اسـبه تـاخت دو استکمال خود اندر
مولوی

تجلید کار صنعِت چاپ و در بیان پیشرفتهایی که در پیش از این٬ نویسنده این سطور٬
است شـده  مـنتشر و چـاپ  ایران  در خوبکه  برخیکتابهای  و داده  روی  صحافی  و

آبان ماه 1343. سال هفدهم٬ شماره هشتم٬ مجله یغما٬ رک: . 1

چـنانکه در داشته بود. 1 امـا این بابت اظهار از را مسرت خود شرحی به قلم آورده و
قانع و را نه آنکه ما باشد هّمت انگیز توّجه به این نکات باید پایان همان مقال اشاره شد
بـه سـیر پـیشرفت و راههای  بهترین  از یکی  دارد. باز کمال  ترقی و از و خرسندکند
برای رفع و عیب شناخته نشود نقص و تا زیرا پی بردن به نقایص است٬ سوی کمال٬
است. عقبافتادن و رکود نوعی  داریم  آنچه به خوشکردن دل  نکنیم چارهای آن

یـعنی صـورت٬ در مـا گفتکـه باید انصاف به ادبی کتابهای نشِر چاپ و کار در
پـیش ارجمند٬ و پرمغز یعنی فراهم آوردن آثار معنا٬ بیش از تجلید٬ زیبایی چاپ و
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یـا تـرجـمه و ایران کتابهای خوب تألیف و معنای این نکته آن نیست که در رفته ایم.
بـه یـا انتشاراِت کـم ارزش و بلکه غرض آن است که به نسبت با تصحیح نمیشود٬
متأسفانه بـه واسـطه کم است. خوب بسیار قیاس نیازمندیهایی که داریم شماره آثاِر
سـوم درجه دوم و آثار و روزافزون داستانها انتشاِر جمله ترجمه و گون از علل گونا
دامنه فعالیتهای ادبی عرضه میشود به صورت نامطلوبی نیز آنها فرنگی که بسیاری از

در اروپـا "تأثـیر بـه  راجع  سخنرانی خود در نیز ندوشن  اسالمی  علی  محمد دکتر آقای  دوست دانشمند . 1
سال هفتم. شماره اول٬ راهنمای کتاب٬ رک : به این موضوع اشاره فرموده اند٬ ادبی ایران " تجدد

کتابهای فرنگی به زبان فارسی به ترجمه بسیاری از درست است که ما است.1 محدود
ولی ایـن نـهضِت است٬ این باب کارهای انـجام دادنـی بسـیار در هنوز نیازمندیم و
ادب فـرهنگ و انـتخاب زبـده آثـار با روشن و طبق برنامهای دقیق و بر ترجمه باید
صورت کـه بـاشد٬ به هر مبتذلی٬ اثر نه آنکه ترجمه هر مغرب زمین صورت پذیرد
مـؤلفان و کم حوصلگی بـرخـی مـترجـمان یـا شتاب و آید. به شمار کاری سودمند
کـتابهایی کـه مـنتشر ارزش حـقیقِی بسـیاری از ناشران هـم از سودجویی بعضی از
و عرضه میشود ادبِی خوب کمتر آثار ترجمه٬ کار نتیجه در در کاسته است. می شود
مـهّمی کـمتر کـار ایجاد٬ ابداع و زمینه تألیف و در به کاهش است و رو گاه عده آنها
روِش تحقیق قّوت نگرفته است ٬ میان ما در روح علمی چنانکه باید صورت میگیرد.
و تألیِف ما نقص دار د و در آثاِر خود به تربیت فکر عموم و گسترش دانش و معرفت

توّجه کافی نداریم.
متنهای معدودی کنار در است. نقصهای متعدد گرفتار تصحیِح متون نیز و نقد کار
کـتابهای بسـیار مـیشود به روشی درست تصحیح شده و که به صورتی مطلوب و
ورجوع به اصول کار بدون رعایت شرایط و کمال سهل انگاری و می توان یافت که در
مـهم بـرای بـرخـی از این مـوضوِع بـاریک و منابع الزم به طبع رسیده و و نسخهها

است. درآمده  وکاسبی سودبخشی  کار به صورت  اشخاص 
کشورهای پـیشرفته هـم فـراوان که کتابهای بی ارزش در ممکن است گفته شود
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عـده زیـادی ایـن گونه کـتابها٬ برابـر ولی در این سخن درست است٬ چاپ میشود.
بـه حـد هـنوز ما ارجمند انتشاراِت  اما میکنند٬ هم منتشر سودمند کتابهای نفیس و

است. به نسبت دسته اول بسیار کتابهای ناسودمند عدد کفایت نیست و
ایـن بـاب در مـا نقص کاِر این نیست که از ترجمههای بی ارج تنها و کتابها ضرِر
و مـبتذل  نوشتههای خواندن به  مردم استکه آن بزرگتر زیان بلکه میکند٬ حکایت 
قوه درک و و بهتر آثار حوصله بهره بردن از وکم کم ذوق و بی ارزش عادت میکنند

ماند. خواهند فکری باز رشد نتیجه از در و دست میدهند از را خود تمیز
بـنگاههای میان کتابهایی که به توسط ناشران و در نکته قابل مالحظه آنکه نه تنها
سازمانهای فـرهنگی انتشارات دانشگاهها٬ بلکه در خصوصی به طبع رسیده٬ ملی و
کـه طـبع گاه کتابهای نامرغوبی دیده میشود ودستگاههای مهم انتشارات کتاب نیز

به این صورت موجب تأّسف است. آنها نشر و
کشـورهای پـیشرفته جـهان اکـثر خصوصی در بنگاههای ملی و ناشران کتاب و
آنکه برای چاپ بپذیرند پیش از کتاب را رشتههای مختلف دارندکه هر مشاورانی در
ارزشـی است بـه بـا اثـر گر ا و عقیده کنند باب آن اظهار در تا آنان میرسانند به نظر
طبعش ا قدام شود. بعضی از ناشران ما نه فقط به این نکته توجهی ندار ند٬ بلکه ک تابهای
بـه عـبارت بیشتری به چاپ مـیرسانند٬ تعداد با حتّی زیان بخش را افتاده و پیش پا

مغز. با نه کتاب پرارزش و خواننده اند طالب کتاِب پر بیشتر دیگر
به وظیفه مهمی کـه در همین گونه دارندو ارباب مطبوعات نیزسلیقه ای از برخی از
نـتیجه در مـیانـدیشند؛ است کمتر عهده آنان مقرر مردم بر فکِر تربیت ذوق و ارشادو
استودر بسیارکم  نیازمندیهایمان  و نسبتجمعیت  به  ما مجالتوجرایدوزین  شماره 
مـرتب چـاپ هم گـاه بـه طـور زمینه مسائل ادبی وهنری فقط چندمجله داریم که آنها
ادامه میدهندوفرازونشیبهایی میپیمایند. به حیات خود بامشکالت بسیار نمیشوندو
این امور فرهنگی در آنچه سازمانهای اداری به خصوص دستگاههای علمی و اما
و هـدف طـبق بـر مـتنوع و خـوب انـتشارات و کـتابها آوردن فراهم دارند عهده بر
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تشـویق ناشران به طریق صواب٬ راهنمایی ارباب قلم و ترغیب و برنامهای صحیح٬
عادت دادن آنان به کتاب خـوانـدن و مردم و فکر تربیت ذوق و مترجمان٬ مؤلفان و
که مفیدی  مطلب  صفحه  حتّی هر کتاب و عین حال که هر در تأسیس کتابخانههاست.
مقاله سابق در است و مشکور حدخود در می شود شده و سازمانی منتشر به توسط هر
نقص خالی از ما کاِر نیز این مورد گفت در باید کفایت سخن رفت٬ این باب به قدر در
اوراقـی کـه بـه و جـزوهها رسـالهها٬ قابل مـالحظه ای کـتابها٬ میان تعداد در نیست.
و ناسودمند نشریههای میرسد طبع مختلفبه طرف اداراِت گون از صورتهای گونا
هم به را دولتها و توّجه مسؤوالن امور چندان که این مسأله مکرر الزم کم نیست؛ غیر
کـه کـاش وقت و میکند شخص وطن خواهی آرزو هر معطوف داشته است و خود
طرفی از می رفت. به کار واجبتر و آثاری مفید شده برای نشر مخارجی که صرف آنها
و تألیـف برای دانشگاهها دیگر مالِی اعتبار غالبًا دانشگاه تهران که بگذریم٬ از دیگر
کافی کتاب برای کتابخانههای دانشکدهها٬ حتّی خریِد و سودمند٬ آثار نشر ترجمه و

فاقدند. گونه امکانی را گاه هر نیست و
در فـرهنگی و واجبترین امـوِر که از ـ شهرها کتابخانههای عمومی در ایجاِد کار
ر شد فکر و معر فت عمومی بسیار مؤ ثر است ـ از نقشههایی است ک ه طرحی راجع به
در به موقع اجرا طی نکرده و مراحل الزم را ولی هنوز تنظیم شده٬ مجلس سنا آن در
نقاط مملکت تحقق بخشید. سراسر در را کندروزی بتوان این آرزو خدا نیامده است.
بـه صـورت مـطلوب کـتاب را نشـر تـرجـمه و تألیف و کارهایی که کاِر یکی از
ایـن طـریق آثـار از زیـرا میشود٬ سنجش آثاری است که منتشر و انتقاد درمیآورد
می گردد. کتابهای مبتذل کساد بازار و صاحب اثران تشویق میشوند ترویج و ارجمند
مـجلههای وجـود کتاب تاکنون گامهایی برداشته شـده است و انتقاِد کار چه در گر ا
ولی است٬ آن  نـمودار کـتاب" "انـتقاد یـا کـتاب" "راهنمای  مانند کار این  مخصوص 
بـه کـنیم؛ پـیدا این طریق تجربه بـیشتر در پیشرفت مطلوب مستلزم این است که ما
آثار از متوجه انواعی معدود و صورت میگیرد زمینهای محدود در غالبًا عالوه انتقاد
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مـطبوعات روزانـه بعضی کسانی که در در گفت که هنوز صداقت باید با ادبی است.
جاهای در گون٬ نوشتههایشان به صورتهای گونا و میپردازند انتقاد وهفتگی به کار
انگـیزه بـعضی از جـمع نـیست و اهـلیت انـتقاد شرایط و میشود٬ منتشر مختلف٬
گاه منتقدی به جز است. نکاتی دیگر یا صاحب اثر بغض شخصی با حب و داوریها
چنان به باد مترجمی را دیگری نویسنده یا قبول ندارد؛ سلیقه خویش هیچ چیزی را
بـه و مـیکشد او که گویی انتقامی دیرین از به نیش قلمش میآزارد و دشنام میگیرد

نمیکند. یاد را او هیچ روی محاسن کار
انـتقادهای یا و یکدیگر شعر بر غضایری را عنصری و نقد این گونه اظهارنظرها

تهران 1338. ٬259 ـ ص 258 ادبی٬ نقد عبدالحسین زرینکوب٬ دکتر رک: ٬Zoileزوئیل یا . 1

بـه جز قلم را منتقدی دیگر میآورد. به یاد هومر ایلیاِد بر را بهانه جویانه زوئیلوس 1
شـیوه دو ایـن هـر نـمی گردانـد؛ کـاغذ بر او جلب مهر و صاحب اثر رعایت خاطِر
ولی کاش همگان به هستند٬ منصف نیز و این میان منتقدانی بصیر در زیانبخش است.
بعضی کم مایگان سالهای اخیر کتاب در درست است که انتقاد ایشان تأّسی میکردند.
به جای آنکه تشویق کند نیز را اهل استعداد ولی برخی از اندکی محتاط کرده است٬ را
کـم یا منتقدی بی انصاف و بروز و قربانی هوِس ظهور بیمناک ساخته است که مبادا

اطالع ش وند.
فـراهـم مترجمان وصاحب اثران کسی کتابی ارجـمند وقتی هم که از میان مؤلفان و
به سبب آنکه قانون جامعی برای رعایِت حق اومعیّن نیست به هیچ روی حقوق می آورد
نـویسنده ازصـدمه سـودجویانی کـه گزیر بدین سبب نا رعایت نمیشود. اوحمایت و
امان نمی توانـد در مینمایند به نام خود و میربایند کوشش دیگران را حاصل رنج و
شوقی هم داشته باشند و شور گر این روی این گروه ا از خاطرش آسوده نیست. و بود
پشـتکارشان را همت و افسردگی٬ به واسطه تجاوزی که گاهی به حقوقشان میشود
میپژمرد. و دستمیدهد از را خود باروری  استعدادشان و ذوق و ضعیفمیکند
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این گروه به دالیلی بعضی از نیستند؛ بی تقصیر نیز این نقایص اهل قلم خود در اما
گـاه تـحصیل وسـیله کسب شـهرت و قلم را قانع کند٬ می تواند که فقط خودشان را
بی آنکه بـه کـم میکنند منتشر و می آورند به روی کاغذ را چیز داده هر منفعت قرار
نـوشتههای خـوب کـم و نتیجه آثار در بیندیشند٬ زیاِن اینگونه کارها یا بهایِی آن و

است. نامطلوب بسیار
جـانب هـم از کـوششی هـمگانی الزم است: بــرای رفـع ایـن نـقایص هـمت و
اهل بصیرت و طرف خبرگان و هم از و ناشران٬ ارباب قلم و مترجمان و نویسندگان و
که تربیت افراد فرهنگِی کشور ناحیه سازمانهای علمی و همه از از مهمتر و منتقدان٬

عهده دارند. بر معرفت عمومی را اعتالی فرهنگ و مملکت و
انجام پذیردکه هدف باید حوصلهای کافی کارهای بسیار مطالعه و این زمینه با در
مدت خواهد ناچار و پشتکاری مداوم میخواهد روشن و برنامهای مشخص و عالی٬

.(1356 انتشارات توس٬ تهران٬ اّول : آغوش باد(چاپ  برگهایی در غالمحسین یوسفی٬  

رفت.  این باب سخن خواهد در فرصتی دست دهد باز گر ا گرفت.



مغالطات مقام نقد
 علی اصغرخندان

اشاره
نشـان ابطال و نشان دادن درستی یک گزاره محتاج دلیل است ٬ که اثبات و همان طور
پـی ایـن فـصل در مـغالطاتی کـه در دارد. برهان نیاز به دلیل و دادن نادرستی آن نیز
مدعایی مـخالف کسی با گر که ا این جنبه مشترکاند همگی در هستیم٬ توضیح آنها
راه مـنطقی از برای نشان دادن نادرستی آن نه تـنها اما نادرست میداند٬ آن را است و
تـرفندهایی به  متوسل بلکه  نمیکند٬ ارائه آن ضد بر  برهانی و دلیل  و نمیشود وارد
میزان تأثیرگذاری یا نادرست نشان دهد بحث را آن طریق مدعای مورد که از میشود

از: مغالطات عبارتند و این ترفندها بعضی از کاهش دهد. مقبولیت آن را و
(مغالطه رسیدن آن به مخاطب. مانع در ایجاد یا ارائه یک سخن٬ وقفه در ایجاد ـ

پارازیت)
است) مبهم  (حرفشما یکسخن. شمردن  نامفهوم و مبهم  ـ

(تکذیب) واقعی معرفی کردن یک مدعا. غیر دروغ و ـ
(مغالطه اینکه چیزی نیست) افتاده جلوه دادن یک سخن. پیش پا ساده و ـ

(مغالطه ایـنکه معرفی کردن یک سخن. مغالطهآمیز نادرست و بدون دلیل٬ ـ
مغالطه است)
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(مغالطه بیان کردن. را نقاط ضعف او گوینده پرداختن و به نقد گفتار به جای نقد ـ
انگیخته) انگیزه و

(مغالطه توهین) نسبت دادن صفات مذموم به گوینده یک سخن. گفتن و ناسزا ـ
شخصیت مذمومی نقد اساس موضوع مورد اصل و اشاره به اینکه سرچشمه و ـ

(مغالطه منشأ) بوده است .
(مـغالطه مدعای اصـلی. آن به جای نقد رد و نقد ترسیم یک مدعای ضعیف و ـ

پهلوان پنبه)
با مقایسه آنها یا و اشاره به نقاط ضعف آنها یک بحث با در همه شقوق موجود رد ـ

(مغالطه کامل نامیسر) قابل حصول. غیر اما یک شق بدون نقص٬
گـرفتن. نـتیجه  را آن  نادرستیکـل  و کردن  اشاره موضوعی  ضعف  نقاط  به  تنها ـ

(مغالطه ارزیابی یک طرفه)
نتیجه گـرفتن. را آن مدعا نادرستی خود نادرست است٬ اینکه دلیل یک مدعا از ـ

مدعا) دلیل به جای رد (رد
مثال) (مغالطه مناقشه در مصادیق آن تردیدکردن. و مثالها در مدعا٬ به جای رد ـ
ـ رد یک مدعای ک لی با اشاره به حالتی خاص و غیر طبیعی که در آن حالت آن مدعا

(مغالطه تخصیص) صادق نیست.
(بهانه) افتاده. پیش پا به دلیل اشکاالت جزئی و یک مدعا رد ـ

پـیش مـبتنی بـر آنـها به گونهای که بـعضی از سؤال واحد٬ سؤال در ادغام چند ـ
مرکب) (سؤال ندارد. قبول مخاطب  باشدکه فرضهایی

1. parasite

مغالطه پارازیت!1
را مـدعای خـود یک سخن حالت طبیعی این است که شخصی سخن و مقام نقد در
در خواندن آن٬ شنیدن یا پس از آنها و بیان میکند مخاطبان خود خطاب به مخاطب یا
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فرض کنیم شخصی در گر حال ا آن بپردازند. اعتراض به نقد اشکال و صورت وجود
به طوری خللی ایجادکند٬ گفتاری آن ـ حالت شفاهی و به ویژه در ایرادسخن ـ فرایند
طبیعی به حالت غیر با نامفهوم و منقطع٬ ناقص٬ یا و که سخن گوینده به مخاطب نرسد
البته روشن است چنین حالتی مغالطه پارازیت اتفاق افتاده است. در مخاطب برسد٬
روی تـعمد از گـاهانه و مغالطات ممکن است آ دیگر مانند که ارتکاب این مغالطه٬

ناخواسته باشد. گاهانه و ناآ یا وغرض ورزی و
بسیار خود زندگی  در را اخالق  مسأله که  است این عزیزان  شما به  من توصیه 
شیطان گمراه کند٬ را انسانها خورده است که ما شیطان سوگند جدی بگیرید٬
وسوسههای هوس و و هوا جدی بگیریم٬ این دشمن را باید ما دشمن ماست .
احساس آنها طرف از مانندیکدشمن باید ما و هستند ما دشمن نفس درونی
غـفلت و ایـن امـور نگـذاریـم در باشیم و همواره هشیار باید ما کنیم . خطر
راههای زدودن چـنین غـفلتی مسأله مـوعظه یکی از گیرد. فرا را فراموشی ما

. است که ...
چـای مـی خواسـتیم بـا اجازه دهـید گر ا قطع میکنم ٬ حرفتان را ببخشید

و شیرینی از دوستان پذیرایی کنیم٬ چای سرد میشود!
که پیام گوینده به مخاطب موجب میشود حالت افراطی خود مغالطه پارازیت در
تأثیر طرفی٬ از این کار نامفهوم است. ناقص و به طور هم به مخاطب برسد گر ا و نرسد
تأثیر طرف دیگر٬ از و سلب میکند او از انگیزه ادامه سخن را و گوینده دارد منفی بر

مخاطب به حداقل میرساند. بر پیام را آن سخن و
سال چند این است که در به آن توّجه خاص مبذول شود نکته مهمی که باید
جامعه برای پزشکان و کشور اخیرمشکل بیکاری دانشآموختگان پزشکی در
می بینیم که به پزشکان طرف دیگر٬ از پزشکی به یک بحران تبدیل شده است.

. ... شرایط موجود در تابعیت داده میشود. و خارجی اجازه کار
بشنویم. را خالصه اخبار کنید. بیشتر را صدای رادیو لطفًا ببخشید
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پیامهای دینی سخنان و مورد ارتکاب مغالطه پارازیت در زمینههای بارز یکی از
بـا مـقابله بـرای  مشـرکان و کفار میخوانیمکه اسالم  صدر تاریخ  در است. معنوی و
نگذارندکالم الهی به گوش مردم این میدیدندکه اساسًا در سخنان الهی بهترین راه را
گفتن یا صدا و سر با سعی میکردند لذا آن مصون بمانند. تأثیر از به زعم خود تا برسد
کـافران این تـرفند قرآن کریم از خود کنند. آن اخالل ایجاد یاوه در سخنان بیهوده و

میکند: چنین یاد

آیه 26. فصلت٬ . 1

ِفیِه لََعلَّکُْم تَْغِلبُوَن)؛1 ٱلَْغْواْ ٱلُْقْرَءاِن َو َذا ـٰ لَِه تَْسَمُعواْ َال َقاَل ٱلَِّذیَن کََفُرواْ (َو
حین خـوانـدن آن سـخنان در و مدهید به این قرآن گوش فرا کافران گفتند و

شوید. که پیروز باشد بیهوده بگویید٬

2. your word is unclear

مبهم است 2 مغالطه حرف شما
مـبهم خـوانـدن مـغالطه است. زمینهساز یا که مبهم گویی نوعی مغالطه و همانطور
مطلبی کـه ابـهام مواجه با شخصی در گر به ویژه ا مغالطه است٬ مبهم نیز سخن غیر
خود بیشتر برای اظهارنظر زمینه را این طریق بخواهد از و مبهم بخواند آن را ندارد٬

منتفی کند و یا از پذیرش آن مطلب سر باز زند.
در مورد طرحی که شما ارائـه کـرده ایـد واقـعیت ایـن است کـه خـیلی مـبهم

کنم. من نمیتوانم درباره آن اظهارنظر و بود نارسا و
توجیه را اینکه پاسخ ندادن خود عالوه بر مبهم معرفی کردن یک سخن٬ شخص با
موضع قدرت از واقع٬ در و میکند به صورت ضمنی به آن سخن نقدی وارد میکند٬
وقـتی کـه تـا فراهم مـیکند این زمینه را طرف دیگر٬ از ضعیف جلوه میدهد. آن را
بـرای را ایـن شـخص خـود مـیپردازد٬ مـطلب خـود مـخاطب بـه تـوضیح بـیشتر

پاسخگویی آماده کند.
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بفرمایید ممکن است واضحتر درست متوجه شدم ٬ را اشکال شما این سؤال و
منظورتان چیست؟

استکـه مـدین  قوم  به  مربوط  میکند٬ ذکر مغالطه  این  از کریم  قرآن نمونهایکه 
اجتناب درباره عبادت خداوند٬ cdefg سخنان زیادی را حضرت شعیب آنها وقتی پیامبر
به خداوند طلب آمرزش از سرنوشت اقوام پیشین و عبرت گرفتن از کمفروشی٬ از

چنین پاسخ دادند: فرمود٬ آنها

آیه 91. هود٬ . 1

...)؛1 َضِعیًفا َک ِفینَا ـٰ لَنََرل ٕاِنَّا تَُقوُل َو ا مَّ ِمّ نَْفَقُه کَِثیًرا ُشَعیُْب َما ـٰ یَ (َقالُواْ
میان خود در را تو نمیفهمیم و آنچه میگویی را ای شعیب بسیاری از گفتند:

ناتوان می بینیم.
گفتار ترفندهای خاص این مغالطه این است که شخص به برخی الفاظ در یکی از

آن کلمه چیست. از شما منظور میگوید: و مخاطب اشاره میکند
بـاشند٬ حمایت احزاب بـرخـوردار از باید مطبوعات ما میگویید اینکه شما

چیست؟ حمایت دقیقًا از شما منظور ممکن است توضیح دهید
جمله ای می توان یک یا هر دریافت که در توّجه به مثال فوق می توان این نکته را با
چند کلمه را مبهم دانست و از مخاطب خواست که درباره آن توضیح دهد. البته کلمه
مالک خاصی برای تشخیص مصادیق آن و نمی توان معیار مبهم است و خود مبهم٬
نتواندنسبت یا مالک تشخیص این مغالطه این است که شخصی نخواهد اما ارائه کرد٬
آن برای رسیدن به این هدف خود٬ و بپذیرد آن را نخواهد یا و کند به مطلبی اظهارنظر

مفهوم معرفی کند. غیر مبهم و مطلب را
قوم بنی اسرائیل cdefg و داستان حضرت موسی می توان در این مغالطه را نمونه بارز
را گـاوی میدهدکه دستور خداوند گفت: خود قوم  به   cdefg وقتی موسی مشاهده کرد.
متوسل بـه هـمین به این فرمان گردن نهند قوم بنی اسرائیل که نمیخواستند بکشید.
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بخواه که مشخص کند خدا از چیست؟! گاو از منظور به موسی گفتند: و مغالطه شدند
امـا اعالم کرد٬ به آنها را cdefg برخی صفات گاو موسی است! نظر چه گاوی مورد دقیقًا
مشخص هم رنگگاو اینکه پساز باشد؟! رنگی چه باید گاو این سؤالکردند دوباره 
نمیدانـیم چـه دقیقًا ما گفتند: و کردند اصرار خود موضع مغالطهآمیز دوباره بر شد٬
متوجه شویم! تا بیان کند را چون گاو و بخواه که چند خدا از است؟! نظر گاوی مورد
ٱللَّـُه َشآَء ٕاِن آ ٕاِنَـّ َو ـبََه َعـلَیْنَا ـٰ تََش ِهـَی ٕاِنَّ ٱلْـبََقَر َما لَّنَا َربََّک یُبَِیّن ٱدُْع لَنَا (َقالُواْ

آیه 70. بقره٬ . 1

کـه آن چـه روشـن کـند برای مـا بخوان تا خداوندت را گفتند: لَُمْهتَُدوَن) 1؛
خدای گر ا پوشیده شده است و ما میان گاوان] بر [در گاوی است که آن گاو

راه یافتگان باشیم. خواهد

2. falsification

مغالطه تکذیب 2
را اطالعات ناقص خود و نارسا مغالطه تکذیب خطای متداول افرادی است که فکر
ایـن بـر و مـیدهند قـرار دروغ  و تشخیصراست  برای  معیاری  و باطل  و حق  میزان 
میکنند. انکار باشد٬ عقل آنها گاهی و شعاع آ که خارج از گونه حقیقتی را هر اساس٬
خالصه استدالل این گروه این است که ما فالن واقعیت را درک نمیکنیم و با عقل ما

ندارد. چنین چیزی وجود پس اساسًا جور در نمی آید٬
بـه طـی االرض مـعتقدند. مانند به پدیدههایی٬ عجیب است که عده ای هنوز
حاصل توهم نیست چیزی نیست جز عقل سلیم سازگار من این مطالب با نظر

دروغپردازی عدهای شیاد. یا
کسـانی کـه میگوید: به این عامل تکذیب اشاره میفرمایدو به این مسأله و خداوند
به دلیل معرفت اندکشان است . دروغ می انگارند٬ را پیامبر نازل شدن کتاب آسمانی بر

َب ٱلَّـِذیَن ِمـن ٰلَِک کَـذَّ کَـَذ یَأِْتِهْم تَأِْویلُُهو ا لَمَّ ِبِعلِْمِه ی َو لَْم یُِحیطُواْ ِبَما بُواْ ( بَْل کَذَّ
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آیه 39. یونس٬ . 1

کـه بـه شـناخت آن احـاطه نـیافته انـد حق این است کـه چـیزی را َقبِْلِهْم) 1؛
بـه هـمین دروغ مـی انگـارند. نشده است ٬ آنان آشکار بر حقیقت آن هنوز و

تکذیب میکردند. [آیات الهی] را نیز بودند آنها کسانی که پیش از ترتیب ٬
وقوع مغالطه تکذیب این است که گاهی شخصی به علل غیر علت دیگر عامل و
لوازم بـه  تا شود منکر را مدعایی میکند سعی  خود خاص  منافع و اغراض  و معرفتی 
زباِن حـال شـخص ایـن است کـه مـن نـمیپسندم اینجا در توابع آن ملتزم نگردد. و
که در همان طور اما نادرست است. پس آن مدعا نمی خواهم مدعایی درست باشد٬ و
بدون دلیل نه می توان تأییدکرد بدیهی را این فصل اشاره کردیم هیچ گزاره غیر آغاز
مغالطه مدعایی نیازمنددلیل است و هر رد یا و یعنی تأیید دانست؛ نه می توان مردود و
قـرار انکـار و رد مورد مدعایی  دلیل  بدون  که  است  همین سبب  به  نیز تکذیب  بودن 
مخالف دعاوی موافق و عرصه مسائل قضایی و ارتکاب مغالطه تکذیب در می گیرد.
مسائل نیز و عرصه مسائل خبرگزاری رسانهها در نیز و دادگاهها متهمان در و شهود

متداول است. شایع و سیاسی بسیار
این ادعا اما دیده٬ این روزنامه مدعی است که خودش آن صحنه را خبرنگار

یک دروغ محض است .
مـی فرماید: اشـاره کـرده و در قـرآن کـریم بـه عـامل دوم تکـذیب نـیز خداونـد
مانع طبیعی است که این عامل نه تنها انجام اعمال زشت بپردازند٬ عده ای به گناه و گر ا
آن خواهد تمسخر و انکار بلکه موجب تکذیب٬ آیات الهی٬ پذیرش تعالیم دینی و

شد.
ِبـَها کَـانُواْ ِت ٱللَّـِه َو ـٰ ـایَ ـَٔ ِب بُواْ کَـذَّ ـۤوَأٰیۤ َأن ٱلسُّ ـواْ ـُٔ ـٰۤ ِقبََة ٱلَِّذیَن َأَس ـٰ ( ثُمَّ کَاَن َع

آیه 10. روم٬ . 2

به اعمال زشت پرداختند که بسیار آنان را سپس سرانجام کار یَْستَْهِزُءوَن) 2؛
کردند. تمسخر تکذیب و را آیات خدا و شد بدتر
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به گونهای احکام الهی) التزام به اخالق و محتوای تعالیم دینی (عقیده به مبدأومعادو
اغراض و تعارض با نیز معرفت و است که می توان دوعامل تکذیب (نارسایی شناخت و
میان از تعالیم الهی دانست و ومشرکان با اصلی ترین علت مخالفت کفار منافع خاص)را
مغالطه تکذیب یقینًا پیامبران مرتکب میشدند٬ مواجهه با مغالطات گوناگونی که آنهادر
به ایـن دویست بار به گونه ای که قرآن کریم بالغ بر است٬ متداول ترین آنها بیش ترین و
(شعراء123٬)٬ قوم عاد تکذیب قوم نوح (شعراء105٬)٬ ازجمله از مغالطه اشاره کرده و
اصحاب قوم لوط (شعراء160٬)٬ (حجر80٬)٬ اصحاب الحجر (شعراء141٬)٬ قوم ثمود

فرموده است: نیز داده و قوم مدین (اعراف92٬)خبر و االیکه (شعراء176٬)٬

آیه 44. مؤمنون٬ . 1

بُوُه...) 1؛ کَذَّ ُسولَُها ًة رَّ ُأمَّ جَآَء ( کُلََّما
تکذیب میکردند. را او که پیامبری به سراغ قومش میآمد٬ بار هر

2. that is nothing

مغالطه اینکه چیزی نیست!2
شخص اعتراضی گر ا آنها از انتقاد و برای نقد دیگران و نوشتار یا گفتار مواجهه با در
آن گفتار نکات نادرست در نقاط ضعف و و خطا صریح موارد به طور باید داشته باشد
یا نوشتار را توضیح دهد. حال ا گر شخص با اغراض پـیشینی بـخواهـد بـا گـفته یـا
در آن اسـاسًا یـا نـداشـته و از یک سو٬ توان نـقادی آن را اما نوشتهای مخالفت کند٬
نکات مثبت آن گفته یا شخص نخواهد سوی دیگر٬ از و نداشته باشد خطایی وجود

مرتکب این مغالطه میشود. ملتزم شود٬ به آنها و بپذیرد نوشته را
مـن به نـظر و مطرح نکرد مسأله قابل توجهی را مهمی نبود٬ چیز طرح شما

بگیرید. وقت جلسه را الزم نبود اصًال
کـه سـخن حـریف سـاده باعث مـیشود طرفی٬ از مغالطه "اینکه چیزی نیست"
که شخص مغالطه کننده موجب میشود طرف دیگر٬ از و افتاده جلوه کند پیش پا و
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موضع از و بگیرد به خود حالت یک منتقدجدی را بدون اینکه اعتراضی داشته باشد٬
قدرت سخن بگوید.

بچه مدرسهای میداند" شبیه مغالطه "هر یک نظر از مغالطه "اینکه چیزی نیست"
عـباراتـی نداشت با شخِص مدعی که استداللی برای سخن خود آنجا در زیرا است٬
سـعی ... و تاست" چهار تا٬ دو "این یک مسأله دو بچه مدرسهای میداند"٬ شبیه "هر
شخص معترض نیز اینجا در مقبول جلوه دهد. امری بدیهی و را ادعای خود میکرد
نمیخواهد طرفی٬ از نادرستی سخن حریف ندارد٬ ناقدکه استداللی برای ضعف و و
"این مـطالب را "اینکه چیزی نیست"٬ عباراتی مانند: با به نقاط قوت آن اعتراف کند٬
غیر افتاده و پیش پا سعی میکندسخن حریف را ... و بچه مدرسه ای هم می داند" هر
ساده نشان دادن یک مغالطه مذکور دو اساس هر خالصه و این٬ بنابر مهم جلوه دهد.
کـه سـخن مـن سـاده این تفاوت که شخص مغالطه کـننده مـی گوید با سخن است٬
شـما سخن که میگوید طرف آن از اما نخواهید٬ استدالل من از پس است٬ بدیهی و

نمیکنیم. به آن اعتنا پس ما افتاده بود٬ پیش پا ساده و
من این تبلیغات به نظر اما درباره اهمّیت این کتاب تبلیغات زیادی میشود٬
واقع بینانه نیست ٬ زیرا مطالبی که این کتاب مطرح میکند کلیات و الفبایی از
من اینرو٬ از می داند. را دانشجوی سال اول هم آنها است که هر علم اقتصاد

ضرورتی نمی بینم که به بحث درباره محتویات این کتاب بپردازم.
اشاره میکندکه سوی کفار از قرآن کریم به ارتکاب مغالطه "اینکه چیزی نیست"

استفاده میکردند: این ترفند mnopq از اکرم برای بیاهمیت جلوه دادن سخنان پیامبر

آیه 31. انفال٬ . 1

َذآ...) 1؛ ـٰ ِمثَْل َه لَُقلْنَا نََشآُء لَْو َسِمْعنَا َقْد َقالُواْ تُنَا ـٰ تُتْلَٰی َعلَیِْهْم َءایَ (َوٕاِذَا
بخواهیم مانند گر ا شنیدیم و می گویند آنان خوانده می شود بر چون آیات ما و

این خواهیم گفت.
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1. that is a fallacy

مغالطه اینکه مغالطه است 1
گفتیم که مغالطه "اینکه چیزی نیست" در این مغالطه تکمیل کننده مغالطه قبل است.
مـلتزم نـبودن بـه آن سـعی شخص برای اعتراف نکردن به درستی سـخن حـریف و
افـتاده پیش پا ساده و که آن را قضاوت کند عباراتی درباره سخن او الفاظ و با میکند
مغالطه "اینکه مغالطه در اما به آن باشد٬ عدم اعتنا به این ترتیب توجیه گر تا جلوه دهد
نادرستی چه استداللی برای ضعف و گر ا و می گذارد شخص یک گام جلوتر است"
عـباراتـی اسـتفاده الفاظ و از سخن او مواجهه با در اما سخن حریف ارائه نمی دهد٬

نادرست جلوه دهد. و خطا میکندکه آن را
مقاله خودمرتکب تناقضگوییهای عجیبی شده اید! در شما

نوعی مغالطه "بار را تقسیمبندی مغالطات می توان مغالطه "اینکه مغالطه است" در
طبیعی است که مغالطه بار فصل دوم به آن اشاره شد. دانست که در ارزشی کلمات"
توصیف وقایع گزارش و یا مدعای خود مقام تبیین سخن یا عالوه بر ارزشی کلمات٬
به جای گر ا قابل ارتکاب است. اعتراض به سخن دیگران نیز و مقام نقد در خارجی٬
مـقام نـقد در نادرست آن٬ یعنی نشان دادن نقاط ضعف و منطقی سخن دیگران٬ نقد
و اعت راض٬ سخنی را با استفاده از بار ار ز شی منفی ک لمات تـ وصیف ک ـ نیم٬ مـ ر تکب

شدهایم. مغالطه "اینکه مغالطه است"
مغالطه شده اید. حرفهایتان مرتکب چند در شما

ایـنکه یکـی  نـادرست روانـی است: تأثیر دارای دو "اینکه مغالطه است" مغالطه 
چـون مـغالطه٬ تـعابیری٬ توصیف سخن حریف بـا ارزشی کلمات و بار استفاده از
نفی یک جا کلی و آن سخن به طور موجب میشود ... خلط مبحث و تناقض گویی٬
معلوم نمیکند دارای ابهام است و مغالطه است" "حرف شما عبارتی مانند زیرا شود٬
شـخص مـغالطه کـننده سوی دیگر٬ از که گوینده مرتکب چه مغالطهای شده است.
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توصیفی تعابیر استفاده از با داشته باشد را بدون اینکه توان نقادی سخن حریف خود
مـوضع قـدرت سـخن از و جـدی مـینشاند موضع یک نـقاد در را این چنین خود

بیاساس است. واقعی و غیر نیز حالی که این امر در می گوید٬
به همین دلیل است بله ! درست است؟ دردانشگاه فلسفه تحصیل کرده اید؟ شما

مغلطه کنید! سفسطه و حرفهایتان چطور در که خوب میدانید
آنهاکه زیرا اشاره کرده است٬ سوی کفار به ارتکاب این مغالطه از قرآن کریم بارها
ایـن از نداشـتند٬ محتوای کتب مقدس را تعالیم الهی و اشکال بر ایراد توان نقادی و

نادرست جلوه دهند. و خطا دعوت پیامبران را تا مغالطه استفاده میکردند

آیه 24. نحل٬ . 1

لِیَن)؛1 أْالَٔوَّ ِطیُر ـٰ َأَس َأنَزَل َربُّکُْم َقالُۤواْ اذَآ مَّ ِقیَل لَُهم ٕاِذَا (َو
این افسانه های گویند پروردگارتان چه نازل کرده است؟ گویند چون به آنها و

پیشینیان است.

سورآبادی). (ترجمه طبری و 137 و آیات 136 شعراء٬ . 2

لِیَن) 2؛ ُخلُُق ٱْالَٔوَّ ٕاِالَّ َذآ ـٰ ِٰعِظیَن ٕاِْن َه َن ٱلَْو ِمّ َأَوَعظَْت َأْم لَْم تَکُن َعلَیْنَآ َسَوآٌء (َقالُواْ
ایـن پـنددهندگان نـباشی. دهـی چـه از چه پند یکسان است٬ برای ما گفتند

فرابافته پیشینیان نیست. دروغ و جز (سخنان تو)
همانطور که ذ کر شد مغالطه "اینکه مغالطه است" تکمیل کننده مغالطه "اینکه چیزی
سوره از آیه 31 مغالطه توّجه کرده است. به رابطه این دو قرآن کریم نیز میباشد. نیست"

است: اینچنین  نیست"ذکرشدبهصورتکامل  "اینکه چیزی  مغالطه  در انفالکه 
ٕاِۤالَّ ـَذآ ـٰ ٕاِْن َه ـَذآ ـٰ ِمـثَْل َه لَُقلْنَا نََشآُء لَْو َسِمْعنَا َقْد َقالُواْ تُنَا ـٰ تُتْلَٰی َعلَیِْهْم َءایَ (َوٕاِذَا

لِیَن) ؛ وَّ ٱٔالَْ ِطیُر ـٰ َأَس
بخواهیم مانند گر ا شنیدیم و می گویند آنان خوانده می شود بر چون آیات ما و

افسانههای پیشینیان نیست. این سخنان چیزی جز این خواهیم گفت .
مقام نقدسخن آنچه تاکنون ذکرشدمربوط به وقتی است که شخص مغالطه کننده در
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عبارت مشابه آن مـی پردازدوحـرف یا به بیان عبارت "اینکه مغالطه است" دیگران تنها
باهمین بیان مبهم خودسعی میکندآن سخن را و اعتراض ندارد مقام نقدو بیشتری در
نقدیک سخن به مغالطه خاصی ممکن است شخصی در اما مخدوش جلوه دهد٬ خطاو
مغالطه عدم تکرارحدوسط یافالن نمونه ای از بگویدکه این حرف شما اشاره کندومثًال
مغالطی وغیر این چنین مجاز بایدتوّجه داشت که به دوشرط موارد است . مغالطه دیگر
ادعاوجود خواهدبود:شرط اول این است که واقعًادرسخن موردبحث آن مغالطه مورد
اصطالحات منطقی مربوط بـه نـام مخاطبان با داشته باشدوشرط دوم اینکه مخاطب یا
فـالن مـغالطه "این حرف شـما این صورت است که گفتن : در تنها باشند. مغالطات آشنا
مغالطه وخطای موجوددرسخن مورد گیردتا باشدومقدمه ای قرار می تواندمفید است"
نداشته باشدویامخاطبان با مغالطه ای وجود اگردرآن سخن واقعًا اما بحث آشکارشود٬
الفاظ مشابه آن اجتناب استعمال لفظ "مغالطه"یا نباشندبایداز نام مغالطات گوناگون آشنا

میشود. تکرار نیز اینجا در زیراهمان تأثیرات نادرست روانی مذکور کرد٬
تمام صفحات این کتاب مغالطات است وکلمه رایجی که در چه نام این کتاب٬ گر ا
نتیجه طبیعی مـطالعه ایـن کـتاب شده لفظ مغالطه است و تکرار بارها و کتاب بارها
حساسیت به گفتار و نوشتار دیگران برای تشخیص مغالطات گونا گون خواهد بود و
بـه طـور را داشت که یافته خود مغالطه شخص تمایل خواهد یافتن هر پس از طبعًا
همه این نکات برای علیرغم وجود اما نام به اطالع دیگران برساند٬ ذکر با صریح و
اندیشههای مقام نقد این باب توصیه میشودکه در در تفکّر لغزش در مصون ماندن از
شخصی بـه طـور گر حتّی ا استفاده نشود. ... سفسطه و لفظ مغالطه٬ از دیگران هرگز
مرتکبشدیفقط را توفالنمغالطه اینکه  بهجایذکر صریحمرتکبمغالطهایشد٬
نادرست استدالل او بایدسعی کنیم که به صورت منطقی نشان دهیم که کجای سخن یا
شد٬ مرتکب مغالطه "اینکه مغالطه است" سخنان ما نقد کسی در گر ا طرفی٬ از است.
توضیح دهد را خود بخواهیم مقصود او از شیوه درست پاسخگویی این است که باید

مرتکب چه مغالطه ای شده ایم. کجای سخن خود در نشان دهدکه ما و
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1. argumentum ad hominem

انگیخته 1 مغالطه انگیزه و
رأی بـه جـای یک عـقیده و اساس این مغالطه این است که کسی برای نقد خالصه و
آن پشت  انگیزههاییکـه و رأی  و عقیده  آن  خاستگاه  به  بپردازد٬ آن محتوای به  اینکه
ادله ارزش و و آن شخص چه می گوید به جای اینکه توّجه کند میپردازد. دارد٬ قرار
انگیزههای گوینده آن سخن به سراغ این مسأله میرودکه تعلقات و چیست٬ سخن او
هم فکرانش کدامند؟ و اهداف او گروه است و حزب و متعلق به کدام طبقه٬ چیست؟
هگل دریک طـبقه چیزی نیست. پاره ای مهمالت بی معنا فلسفه هگل جز
میکرده سیر اوهام خود در خوشی و عیش و در دائمًا و مرفه زندگی میکرد
نتیجه این شده بدنی ارتباط نداشته است. دستی و کار متن زندگی و با وهرگز
ایـن خـیاالت مـوهوم فلسفه بـنویسد٬ کارش نشسته تا دفتر که وقتی هم در

هم کرده است. سر مهمل را و
بـه عـدهای  متداوِل مـغالطات است. شایع و بسیار انواع جنجالی و این مغالطه از
چه آن٬ نتیجه انس با در دیگران و و سوی خود علت استعمال گسترده این مغالطه از
امـا بشـمارند٬ جایز عقاید و آرا با چنین برخوردی را و مغالطه ندانند اصًال آن را بسا
مستقل از همواره هر عقیدهای را باید دیگر نیز تذکر داده شده است٬ چنانکه در موارد
یک بـطالن و صـحت دیگر٬ تعبیر به داد. قرار نقد و قضاوت مورد بیگانه٬ عامل هر
نه شخصیتی تعیین میکند٬ آن اقامه میشود تأیید ادلهای که در محتوای آن و عقیده را
این این مغالطه را٬ می توان منشأ دیگر. نه هیچ چیز کرده است و اظهار که آن عقیده را
یک عـقیده صـحیح کـه امکـان نـدارد دانست که عدهای گـمان مـیکنند خطا تصور
... اجتماعی و سوی شخصی ارائه شودکه دارای موقعیت مناسب علمی و ومستدل از

مقبولی دارد: انگیزههای غیر یا نیست و
داروهای شیمیایی نوشته شده استفاده از به تازگی کتابی درباره عوارض سوء
البته تشخیص داده شده است . مضر کپسول٬ انواع قرص و آن استفاده از در و
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است که به نویسنده آن یک عطار زیرا خیلی مهم تلقی کرد٬ نباید این کتاب را
برای تبلیغ کـار اهداف مالی و با این کتاب را طبعًا و طب گیاهی عالقه دارد

نوشته است . خود
هدف یعنی انگیزه٬ به همین معناست؛ نیز انگیخته" اصطالح "درآمیختن انگیزه و
یـا سخن و یعنی به نقد انگیخته٬ به نقد باید چه باشد عقیده گوینده یک سخن هر و

خطاست. مغالطه و آمیختن این دو٬ در مسلمًا پرداخت؛ عمل او
جناح از میدانم که متأثر زیرا نخواهم پذیرفت٬ را آنها به هیچ وجه پیشنهاد

هستند. تندرو
یک آفت عمومی برای بایدآن را متداول است و متأسفانه ارتکاب این مغالطه بسیار
این هستند. زیادی به آن دچار نقدآرای دیگران دانست که افراد مسائل علمی وعقلی در
باهرعقیده ورأی جدیدی پیشاپیش موضع خودرامشخص کرده اند عده هنگام برخورد
گروهو یکحزب٬ آِن  از یا به علت اینکه عقیدهای متعلق به یک دوره خاِص تاریخی و و
فالن آیـین٬ پیرو و دارد فالن انگیزه را اینکه گوینده آن عقیده٬ یا سازمان خاص است و
که همه ـ  به عللی این چنین و ... است و فالن خط فکری متأثر از فلسفه است و مکتب و
ـ  بـا آن رأی وعـقیده بـه مـخالفت آنها را میتوان نـقد سـخنگو بـه جـای سـخن نـامید
برمیخیزند٬حتّی حاضر به شنیدن و توّجه کردن به محتوا و بررسی ادله آن نمیشوند.
از این مغالطه ازسوی مشرکان اشاره کرده است. به استفاده از قرآن کریم درچندجا
به برادرش هارون را جمله درسوره مؤمنون میخوانیم که خداوندمی فرماید:ماموسی و
ومـعجزات هـمراه بـا نشـانهها آیات و با را آنها فرستادیم تا اطرافیان او فرعون و سوی

ورزیدند: استکبار آنها اما برهان به راه راست هدایت کنند٬ استدالل و

آیه 47. مؤمنون٬ . 1

ِبُدوَن) ؛1 ـٰ َع لَنَا َقْوُمُهَما َو َأنُْؤِمُن لِبََشَریِْن ِمثِْلنَا (َفَقالُۤواْ
حالی که قوم آنها در مثل خودمان ایمان بیاوریم ٬ نفر به دو ما آیا پس گفتند:

هستند. بردگان ما (قوم بنی اسرائیل )
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گـون اجـتناب مـیکند٬ آفات گـونا از راه شناخت صحیح٬ عقل که در انساِن پیرو
چون فالن کس بگوید که مثًال نمیکند دیگران برخورد عقاید و آرا این چنین با هرگز
آنچه قرآن باطل است. و هم مردود سخن او این٬ بنابر دارای انگیزه ناپسندی است٬
خـود شعار این سخن را راه شناخت صحیح٬ این است که در میآموزد اسالم به ما و
از چـنانکه  هـیچ کس". از نادرست  سخن  کس و هر از "سخن درست  که: دهیم  قرار
الی تنظروا قال وال الی ما "انظروا فرمودهاند: استکه  نقل   cdefg امیرالمؤمنین حضرت علی

ننگریدکه گفته. چه گفته و بنگرید من قال"؛

1. ad hominem abusive / insault ing

مغالطه توهین 1
دشنام دادن و سخن دیگری با مقام نقد این مغالطه زمانی اتفاق می افتدکه شخص در
جـلوه مـنفور مخدوش و را چهره او گفتن درباره شخصیت گوینده سعی کند ناسزا

نتیجه بگیرد. باطل بودن استداللش را و خطا این امر٬ از و دهد
فـلسفه تالش زیـادی کـرده تـا فرانسیس بیکن به علت موقعیت تاریخی خود
نـباید امـا ادعـاهای بـزرگی دارد٬ نیز او البته خود پایهریزی کند٬ جدیدی را
برای این سخنان اهمّیت چندانی قائل شویم ٬ فرانسیس بیکن کسی بـود کـه بـه

دلیل تقلب و اختالس از مقام و منصب خود برکنار شده بود.
اصِل چنین برخوردی شخص مغالطه گر٬ جنبه مغالطی جمله فوق این است که با
سـخن او بـرای نـقد دیگـری را مـعیار و مـی گذارد کنار استدالل شخص را سخن و
ممکناست زیرا ندارد٬ استداللهایاو صحت  منطقیبا ارتباط  هیچ  میکندکه انتخاب 
بـرهان برای آن دلیـل و و مستدلی بگوید سخن صحیح و االخالق٬ یک انسان فاسد
دلیـل صـحت و چنانکه سالمت اخالقی یک شـخصیت نـیز اقامه کند. محکمی نیز
و یکسـخن  نـقد برای حال٬ هر به این٬ بنابر نیست. او عقاید و سخنان  تمام درستی 
ارزش گذاری از به ارزش منطقی آن معطوف بداریم و را توّجه خود صرفًا عقیده باید
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جایی برای بررسی اصـل آن صورت٬ در زیرا کنیم٬ پرهیز شخصیت سخنگو نقد و
ماند. سخن باقی نخواهد

نویسنده آن شخص هرزه ای است که چندین این مقاله ارزش خواندن ندارد٬
شده است. جرایم دستگیر دیگر به جرم دزدی و بار

میتوان است. ناپسند اخالقی مذموم و نظر از ناسزا اینکه مسأله فحش و عالوه بر
بـا شـد ذکـر چـنانکه  زیـرا گـرفت٬ نظر در نیز شناخت  آفات  از یکی  عنوان  به  را آن 
امکـان یک و مخدوش مـیشود نسبت به یک شخص چهره او توهینآمیز برخورد
آیه 108 در بین میرود. از او عقاید و بی طرفانه درباره آرا منطقی و قضاوت صحیح و

سوره انعام چنین میخوانیم:

آیه 108. انعام٬ . 1

ِعلٍْم...) ؛1 ِبَغیِْر ا
ٱللََّه َعْدَوم ُدوِن ٱللَِّه َفیَُسبُّواْ ٱلَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن تَُسبُّواْ (َوَال

روی دشمنی از نیز آنها مبادا دشنام ندهید٬ میخوانند را خدا که غیر کسانی را
دشنام دهند. را نادانی خدا و

استدالل استفاده کرد٬ منطق و از باید نیز مشرکان وکفار با گفتگو بحث و یعنی در
بـاعث ثـانیًا: و داشت٬ هدایت مشرکان نخواهـد تأثیری در اوًال: دشنام؛ و ناسزا زیرا
میشودکه آنها نیز چنین برخورد ناپسندی با تعالیم اسالمی داشته باشند. خود این امر

بود. خواهد تعالیم ارائه شده به آنها به اصل معارف و مانع توّجه آنها

2. genetic

مغالطه منشأ2
The به معنای مغالطه ژنـتیک genetic rallaiy کتابهای انگلیسی به نام این مغالطه در
مغالطه کننده٬ یک سخن٬ رد آن این است که برای نفی و از منظور و شناخته میشود
اولین می گوید: و به یک شخصیت مذموم تاریخی نسبت میدهد عقیده را آن سخن و
از به این وسیله سعی میکند کرده است و آن شخصیت مذموم اظهار این سخن را بار
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مثالی نتیجه بگیریم. عقیده را بودن آن سخن و خطا منفی بودن آن شخصیت تاریخی٬
این است که می گویند: دارد کشورهای اروپایی وجود که در

موسولینی اولین کسی بود زیرا شود٬ موجب آزردگی شما نباید قطارها تأخیر
وقت حرکت کنند. سر قطارها داد که دستور

و شنیدن ایـن مسأله تـمام صـفات مـذموم مـوسولینی کـه شـخص دیکـتاتور با
باطل نیز میرودکه این قول او انتظار و ذهن شنونده تداعی میشود در خونریزی بود

دانسته شود.
کـه کند وانمود یا این است که شخص مغاطه کننده گمان و اینجا علت مغالطه در
یکطرف از حالیکه در است. مؤثر آن سقم صحتو در رأی٬ و عقیده یک  سرمنشأ
طـرف از کـنند٬ دقـیقی اظـهار عالی و عقاید بیسواد ممکن است انسانهای عادی و
بنابر بزرگ مصون نیستند. انواع خطاهای کوچک و هم از دانشمندترین افراد دیگر٬
آن قوِت منشأ است وضعف و استوار برهان خود دلیل و بر رأیی تنها عقیده و هر این٬

مقبولیت آن ندارد. هیچ تأثیری در
خوش و روز که مد عرصههایی مشاهده می شود به ویژه در ارتکاب این مغالطه٬
سلیقگی صحت یک عقیده را مشخص میساز ند! یک رأی و اظهار نظر از سوی یک
سوی یک مـنشأ همان رأی از گر ا اما دانسته میشود. معتبر مقبول و خوشنام٬ منشأ

گیرد. مخالفت قرار اعتراض و ممکن است مورد شود اظهار غیرمعتبر
جنوب سوی عده ای در از تنها روی اتوبوسها تبلیغات تجاری بر مخالفت با

نادیده گرفت. میتوان آن را مناطق فقیرنشین انجام شده و و شهر
یا چهرهها به یکی از آن است که سخنی را سعی بر ارتکاب این مغالطه معموًال در

تاریخ منتسب میکنند. در جریانات منفور
فـعالیت نـاپسند و... ژنـها پـیوند مـانند مسائل پزشکی مـربوط بـه ژنـتیک ٬
هیتلر اولین بار زیرا گرفته است٬ چه نام یک علم به خود گر مذمومی است٬ و

این زمینه کارهایی انجام دهد. در سعی کرد
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چنگیزخان مغول٬ به هیتلر٬ گرکسی سخنی را بودکه ا بایدهمواره هشیار بنابراین٬
و آن منسوب کـرد مانند تبعیضنژادی و کشورهای طرفدار فاشیستها٬ ارتش نازی٬
خـواست به این تـرتیب٬ و سرچشمه آن عقیده معرفی نمود و به عنوان منشأ را اینها
چنین شخصی مرتکب این مغالطه شده است. نتیجه بگیرد٬ بودن آن سخن را خطا

به این مطالب اشاره کرده است که برخی کافران برای رددعوت قرآن کریم چندین بار
مرتکباینمغالطهمیشدند. نقدمحتوایسخنانآنها به جای توّجهو پیامبران الهی٬

آیه 13. مطففین٬ . 1

االولین) ؛1 قال اساطیر تتلی علیه آیاتنا (اذا
ایـن سـخنان هـمان مـی گوید: خـوانـده مـی شود او بـر هنگامی کـه آیـات مـا

افسانههای پیشینیان است.

.137 ـ آیات 136 شعراء٬ . 2

لِیَن) 2؛ ُخلُُق ٱْالَٔوَّ ٕاِالَّ َذآ ـٰ ِٰعِظیَن ٕاِْن َه َن ٱلَْو ِمّ َأَوَعظَْت َأْم لَْم تَکُن َعلَیْنَآ َسَوآٌء (َقالُواْ
گـفتار نـدهی ٬ دهـی و انـدرز را چـه مـا تفاوتی نـمیکند٬ برای ما گفتند: آنها

اخالق پیشینیان نیست. روش و چیزی جز تو رفتار و

3. the straw man

مغالطه پهلوان پنبه 3
"پهلوان پنبه" منطقی موجب ت ر س ک سی نمی شود٬ آزار ا و بـ ه ک سـ ی نـ میر سد و بـ ه
این مغالطه "پهلوان پنبه" ناتوان است که به راحتی به زمین میخورد. قدری ضعیف و
آن می بیندکه قدرت مقابله با و میکند یک مدعای قوی برخورد است که وقتی کسی با
نسـبت بـه طـرف مـقابل خـود سست را یک مدعای ضعیف و به جای آن٬ ندارد٬ را
منظور این مدعای ضعیف میپردازد. به جای ردکردن مدعای اصلی به رد و میدهد
رد پهلوان اصلی و یعنی به جای مبارزه با همین مدعای ضعیف است؛ پهلوان پنبه٬ از
به زمین آن را به جنگ آن میرود٬ مدعای واقعی٬شخص یک پهلوان پنبه ای میسازد٬
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زمین خوردن این با گویا شده است٬ حریف پیروز میکندکه بر میزندوچنین وانمود
پهلوان اصلی زمین خورده است. پهلوان پنبه٬

برای تضعیف سیاستهای اقتصادی جناح مخالف سال 1972 نیکسون در ریچارد
چنین گفت: نطق انتخاباتی خود در خود

ترسیم برای شما اینجا در را برنامهها اختالف اهداف و تا به من اجازه دهید
کرده ایم ساختن یک بنای کاری که ما سرمایهداری ٬ آزاد به دلیل اقتصاد کنم.
این بنای اقتصادی بـلندترین بـنای آمریکاست. مستحکم اقتصادی در عظیم و
اما هستیم . حال افزودن به این بنا در هنوز البته٬ هست و اقتصادی جهان نیز
کـه معتقدند شکسته است مخالفان ما آنجایی که برخی پنجرههای این بنا از
است بنا میگوییم بهتر ما اما بسازیم٬ نو از کامًالخراب کرده و را این بنا باید
اخـتالف مـا تـفاوت و عـوض کـنیم. را پنجرهها نگه داریم و ساختمان را و

همین است.
سخنی درباره مدعای اصلی واقع٬ علت مغالطه بودن پهلوان پنبه این است که در
مدعای اصلی ندارد. شده هیچ رابطه منطقی با رد یا آنچه نقد زیرا گفته نشده است٬

م غالطه پهلوان پنبه به د و صور ت ک لی قابل تحقق است. گاهی م غالطه چنین است
تفریطی یک حالت افراط یا بدون اشکالی باشد سخِن معتدل و مدعای طرف٬ گر که ا
تـفریط به شکل افراط و گر ا اما ادعای معتدل مشکل است٬ رد به آن نسبت دهیم. را
این مغالطه وقتی است که یک شکل دیگر بود. خواهد به راحتی قابل رد شد جلوه گر
برای مقابله را ضعیفترین افراد ما اما مدافعان مختلفی دارد٬ نظریه طرفداران و و مدعا
و اطـالعات مـیزان و قـدرت تـفکّر نظر طبیعًة مدافعی که از انتخاب میکنیم. نقد و
و شد سهولت بیشتری مغلوب خواهد با داشته باشد سطح پایینی قرار معلومات در
ابطال آن نظریه تلقی میشود و رد مغلوب شدن و اذهان معموًال در مغلوب شدن او
سـیاسی و نظریههای دیـنی٬ مکاتب و نقد به ویژه در شکل دوم مغالطه پهلوان پنبه٬
یک فرقه تحلیل یک دین یا و به عنوان مثال برای نقد اتفاق میافتد؛ اجتماعی بیشتر
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فرقه٬ اول آن دین یا دانشمندان طراز ارزیابی نظریهپردازان و و به جای نقد گر مذهبی ا
آن دیـن و طـرفدار عقیده عامه مردم بیسواد یا جزوات و به برخی کتابهای فرعی و
این متوجه مغالطه پهلوان پنبه بود. باید گیرند٬ قرار نقد مورد آنها و فرقه توّجه شود
به ویژه شیعه نـوشته شـده قـابل اسالم٬ رد بررسیهای زیادی که در و نقد مسأله در
کـه مـمکن است به این معنا نظریه تکامِل انواع است؛ رّد دیگر٬ مثال  است. مالحظه 
اشکـاالت است٬ نـظریه ایـن  مـبدع داروینکه  خود اقوال  و کتابها به استناد با کسی 
به جـنگ پـهلوان واقع٬ در اما کرده٬ رد این نظریه را ظاهر در کند. زیادی به آن وارد
امروزه پیشرفت زیادی نظریه تکامل انواع٬ زیرا ناتوان رفته است٬ پنبهای ضعیف و
قـوی و بـیان بسـیار ژنـتیک٬ علومی مانند استفاده از با نظریهپردازان جدید کرده و
بر داروین٬ بر اشکاالت وارد که بسیاری از این نظریه ارائه کرده اند مستحکم تری از

نیست. وارد آنها
همواره دیگران٬ و خود سوی  از بزرگ نظریههای و مکاتب  نقد در کلی٬ طور به 
یک شـخص و نـقد آن مکـتب است یـا نقد ما٬ نقد که آیا به این نکته توّجه کرد باید
کامل انجام میشود دقیق و نظریه وقتی به طور یک مکتب و نقد زیرا خاص٬ طرفدار

ک ه دقیقتر ین و ک املتر ین بیان از آن مکتب نقد شود.
سخنرانی ماه گذشته شـما در مـطبوعات چـاپ رد و نقد حدود ده مقاله در
دارد؟ دلیل بیشتری نیاز آن طرفداری میکنید٬ بطالن نظریه ای که از آیا شده ٬
زمینه به یکـی دو هر کس در هر مغالطه پهلوان پنبه جالب است. توجه به کاربرد
این پیروزی به صورت واقعی درجایی تحقق گر ا دارد. امیدنیاز پیروزی برای دلگرمی و
میدهند. دلگرمی به خود نیروو به زمین زدن پهلوان پنبه ساخته خود٬ مردم با نکند٬ پیدا
این مسأله درمیان توده مردم غیرتحصیل کرده کامًالمشهوداست که اوًال٬عالقه خاصی به
فرهنگی جامعه ازخودنشان میدهند اقتصادی و نقدجریانات ومسائل مختلف سیاسی٬
ارائـه بـاشد بـطالنآنواضـح یکمسألهکـه تصویرضعیفوسستیاز همواره ثانیًا٬ و

به خاک میمالند. بینی پهلوان پنبه ساخته خودرا به راحتی٬ به این ترتیب٬ میکنند٬
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که مردم روی میکند فکر او پخش میکرد. را دیشب تلویزیون سخنرانی وزیر
به این راحتی پول خرج کنند. که بتوانند گنج نشسته اند

مـثالی بـرای کـه مـی توان آن را به کافران نسـبت مـیدهد قرآن کریم مغالطهای را
وقـتی بـه کـافران گـفته قـرآن کـریم مـیفرماید: مغالطه پهلوان پنبه به حساب آورد.
برای سر آنها انفاق کنید٬ روزی داده است بخشش و به شما آنچه خداوند از میشود
موضوع تا نادرستی ارائه میکنند ضعیف و فوق تقریر گفتار از مسأله انفاق٬ زدن از باز
(مـؤمنان)٬ شـما طبق ادعای خود می گویند آنها سخن نادرستی جلوه دهند. انفاق را
کرده٬ فقیر خداوندکسی را گر حال ا میکند. فقیر یا ثروتمند بخواهد که را هر خداوند
خداوند خود گر بدهیم که ا به کسی غذا ما آیا بخشش کنیم؟! انفاق و به او باید ما آیا

اطعام میکند؟! را او بخواهد
لَّْو َأنُطِْعُم َمن لِلَِّذیَن َءاَمنُۤواْ َرَزَقکُُم ٱللَُّه َقاَل ٱلَِّذیَن کََفُرواْ ا ِممَّ ِقیَل لَُهْم َأنِفُقواْ (َوٕاِذَا

آیه 47. یس٬ . 1

ٱللَُّه َأطَْعَمُهۤو) 1؛ یََشآُء
به اتفاق میافتد٬ تخصصی نیز زمینه مسائل علمی و گسترده در این مغالطه به طور
حریف مدعای رد توان گر ا مخالف٬ عقاید و آرا با برخورد در عدهای ترتیبکه این
زمینه را نبینند با سوق دادن مدعای او به سوی افراط و تفریط٬ متخاصم را در خود و

برای زمین زدن و شکست دادِن دشمن (فرضی) آماده میکنند.
مـطرح کـرده پـای بند بخواهیم به لوازم سخن کسی که نـظریه فـطرت را گر ا
و مـعلومات یک دانشـمند حـد بگوییم معلومات یک کودک در باشیم باید
این فقط در تفاوت آنها حدیک انسان وارسته است و در فضایل اخالقی او

دهد. بروز را فضایل خود معلومات و است که یک کودک نمیتواند
که صاحب اصلی نظریه مخالف در مواردی اتفاق می افتد این مغالطه به ویژه در
ایـن رد زیـرا نـداشـته بـاشد٬ وجـود امکان پاسخ دادن برای او یا و حیات نباشد قید
پـهلوان پـنبه سـاختگی٬ توّجه دادن به این نکته است که مدعای مفروض و مغالطه٬
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صـاحب نـظریه حـضور بـا معموًال و پهلوان واقعی ندارد ربطی به مدعای اصلی و
به جنگ پهلوان پنبهای بروند. دیگران نمیتواند امکان پاسخگویی او٬ و

1. unobtainable perfection

مغالطه کامل نامیسر1
باید آنها داشت که انتخاب یکی از به خاطر باید باشد راه حل پیش روی ما وقتی چند
بـخواهـیم گـر به عنوان مثال ا دست یافتنی صورت بگیرد٬ میان حاالت ممکن و از
این شـرایـط انـتخاب مـا در باشد٬ پنج نوع اتومبیل پیش روی ما اتومبیلی بخریم و
مـثًال بگـیریم؛ نـظر در یک راه اینکه مـزیت را راه صورت بگیرد: دو ممکن است از
راه دیگـر ترجیح دهـیم. دیگر موارد بر آن را و را اتومبیلها یکی از زیاد ارزانی بسیار
چـون ایـن بگوییم: مثًال دهیم و قرار نظر مد را نقص اتومبیلهای دیگر اینکه عیب و
پس این اتـومبیل نقاط ضعف زیادی هستند٬ کدام دارای عیوب و اتومبیل هر چهار

دارای عیوب کمتری است. انتخاب میکنیم که بدون عیب یا پنجم را
هـر شـقوق در صـحیح بـرای انـتخاب یکـی از راه حـل طـبیعی و شد آنچه ذکر
یـعنی کـند؛ رد کسی همه شقوق ارائه شـده را گر ا اما گزینشی است٬ چارهاندیشی و
عیوب و نقایص آنها را نشان دهد٬ اما یک راه حل و انتخاب بدون عیب و نقص به ما
نشان ندهد٬ یا راه حل و انتخابی را ارائه کندکه امکان دست یافتن به آن وجود نداشته
برشمردن با مثال باال مثل کسی که در شده است٬ مرتکب مغالطه کامل نامیسر باشد٬
در توصیف مزایای یک اتـومبیل ششـم کـه اصـًال با یا و عیوب پنج اتومبیل موجود

خریدن اتومبیل منصرف کند. از را ما نیست بخواهد دسترس ما
دارای نامزدها هیچیک از زیرا انتخابات ندارم ٬ من انگیزه ای برای شرکت در

تمام شرایط مطلوب نیست.
دلیل به آنجا فلسفه سیاسی بحثی تحت عنوان تئوری انقالب مطرح است که در در
از معموًال و می داند بین بردن وضع موجود کشوری از هر در آمدن انقالب را وجود



227 مغالطات مقام نقد 

اینجاست که همواره نمیتوان با بحث در اما میکند. آن به عنوان بزرگترین محرک یاد
به طور وضع موجود٬ وقتی می توان با بلکه تنها کرد٬ انقالبی برخورد وضع موجود

دست یافتنی ارائه کرد. که بتوان به جای آن یک وضع کامل و انقالبی برخوردکرد
خودم الزم میدانم اعالم کنم که این داروی جدید من به عنوان یک پزشک بر
مـن نـظر به میگذارد٬ باقی اعصاب سیستم روی  بر بدی بسیار عوارض  قلب٬

مصرف آن به کلی قدغن شود. و تولید باید
قلبی ساالنه هزاران بیمار بدون این دارو گر ا اما حرف صحیحی است٬ (به نظر

چه؟) بروند دنیا از
و انـتخاب  مسأله که میگیرد صورت جایی  در مغالطه این شد ذکر که همانطور
شکل کلی برای می توان دو لذا مطرح باشد. پیشنهاد راه حل و چند یا گزینش میان دو
اشاره مـیکنند نقایص وضع موجود اول آنکه عدهای به عیوب و گرفت: نظر آن در
بـرنامهای و طـرح  دنبال  به رفتن و موجود وضع  گذاشتن  برایکنار را دالیل وهمین 

کافی می دانند. زده شد٬ باال مثالهایی که در مانند نامعلوم؛ چند هر جدید٬
به این جدید پیشنهاد راه حل و این است که با این مغالطه٬ استفاده از شکل دیگر
بهانه ک ه ایدهآل نیست و می توان بهت ر از آن را ف ر ض ک ر د٬ مخالفت میشود. صفحاتی
بـرای خـوبی نمونه  است٬ مردم عمومی مسائل  به مربوط مجالتکه  و روزنامهها از
بـا دولت مـی توانـد برنامههای جدید و تمام پیشنهادها تقریبًا این نوع مغالطه است.
بـه دقت عدهای چنین برنامههای جـدیدی را معموًال شود. این مغالطه رد استفاده از
یک در مـثًال و برجسـته مـیکنند تمام نقاط ضعف آن را و میدهند نقادی قرار مورد
پـیرزنان بـا مـثًال و نـاتوان مـیروند ضـعیف و به سراغ افراد برنامه اقتصادی جدید
روی تـخت بـیمارستان هسـتند٬ بیمارانی کـه بـر درمانده یا و بیکار افراد فرتوت یا
را نارساییهای برنامه جدید و بیان میکنند را مشکالت آنها مصاحبه کرده مشقات و
بـرنامه در دولت مـیرسانندکـه نـتیجه این به را مخاطب سرانجام٬ و میدهند نشان

است. ندانمکاریعملکرده و رویعجله  از خود جدید



کتاب ونقد کتاب نقد  228

یک بـا کـه آن را استفاده مـیشود این ترفند از جدید یک پیشنهاد گاهی برای رد
این پـیشنهاد میگویند مثًال دست نیافتنی مقایسه میکنند؛ و نامیسر اما بهتر٬ پیشنهاد

چنان باشد. به دنبال پیشنهادی هستیم که چنین و ما اما خوبی است٬
خـیلی زحـمت نـمی خورد. به درد تلویزیون اصًال ـ برنامه های مذهبی رادیو
اصـالح مـردم را و فـایده نـدارد امـا میکنند٬ برنامه متنوع تولید و میکشند
مـردم وقتی که برنامههای مذهبی نتواندیک انـقالب روحـی در تا نمیکند.

راه به جایی نمی بریم. دهد٬ تغییر را احساسات آنها و افکار و کند ایجاد
انتخاب جلوگیری کنیم توّجه صرف به یک راه حل و از این مغالطه باید برای مقابله با
است یـا بهتر بپرسیم وضع موجود خود از مخاطب و از نبریم. یاد از مقایسه را هرگز و

است یاکامل نامیسر؟ ولی ممکن بهتر یکی ازشقوق غیرکامل٬ پیشنهادجدید؟
کـاندیداهـا هـیچیک از زیـرا انـتخابات نـدارم٬ من انگیزه ای برای شرکت در

دارای تمام شرایط مطلوب نیست .
چه میکنید؟!) غذایی دارای شرایط مطلوب به دست نیاوردید شما گر (ا

جریان دعوت پیامبران برای ایمان به در مورد چند که در قرآن کریم اشاره میکند
اصـل چـه گـر ا ترتیبکـه این به شدند. مغالطه این مرتکب مشرکان و کافران  خدا٬
دعوت پیامبران٬ مسأله ای معقول و منطقی و مطابق فطرت انسانهاست٬ اما مـخالفان
ولی دست نـیافتنی مشـروط ایدهآل٬ به یک امر را شرایطی ایمان آوردن خود هر در

میزدند: ایمان آوردن سرباز به همین علت از و میکردند

آیه 124. انعام٬ . 1

ُأوِتَی ُرُسُل ٱللَِّه...) 1؛ نُّْؤِمَن َحتَّٰی نُْؤتَٰی ِمثَْل َمآ لَن جَآَءتُْهْم َءایٌَة َقالُواْ (َوٕاِذَا
به آن ایـمان هرگز گویند جانب خداوند] برایشان بیاید٬ [ از چون نشانه ای و
داده شود! نیز بهما آنچه بهپیامبران الهیداده شده ٬ مگرآنکه مانند نمیآوریم ٬
تَکُوَن لََک َجنٌَّة ِمّن *َأْو  ـبُوًعا

ِمَن ٱْالَْٔرِض یَنم لَنَا نُّْؤِمَن لََک َحتَّٰی تَْفُجَر لَن َقالُواْ (َو
َزَعْمَت َعلَیْنَا کََما َمآَء تُْسِقَط ٱلسَّ *َأْو تَْفِجیًرا ـلََها ـٰ ِخلَ َر ـٰ نَْه ٱْالَٔ ِعنٍَب َفتَُفِجَّر نَِّخیٍل َو
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تَْرَقٰی ِفی ُزْخُرٍف َأْو یَکُوَن لََک بَیٌْت ِمّن *َأْو کَِة َقبِیًال ـِٕ ل ـٰۤ ٱلَْملَ تَأِْتَی ِباللَِّه َو َأْو ِکَسًفا

.93 ـ آیات 90 اسراء٬ . 1

نَّْقَرُؤُهو...) 1؛ بًا ـٰ ِکتَ َل َعلَیْنَا نُّْؤِمَن لُِرِقِیَّک َحتَّٰی تُنَِزّ لَن َو َمآِء ٱلسَّ
زمـین چشـمه ای از مگـرآنکـه بـرای مـا ایمان نـمیآوریم ٬ به تو ما گفتند و
[درختان] آن البهالی در و باشد انگور و خرما باغی از برای تو یا بجوشانی٬
[سر] چنانکه گمان داری بر آسمان را٬ پارههایی از جویباری جاری گردانی یا
زیور و زر خانه ای از بیاوری یا رویاروی ما فرشتگان را و خدا بیندازی یا ما
باورنکنیم٬مگرآنکه کتابی رفتنت را باال بروی و به آسمان باال داشته باشی یا

بخوانیم! آوری که آن را فرود  برای ما

آیه 55. بقره٬ . 2

نُّْؤِمَن لََک َحتَّٰی نََری ٱللََّه َجْهَرةً...) 2؛ ُموَسٰی لَن ـٰ ُقلْتُْم یَ ٕاِذْ (َو
به خدای تو] [ و به تو ما آورید] وقتی که به موسی گفتید: یاد یهود قوم [ای  و

ببینیم! آشکارا را اینکه خداوند مگر ایمان نمیآوریم٬

3. one sided assessment

مغالطه ارزیابی یک طرفه 3
از مـخالفت و طرفداری  به گروه دو که میگیرد در وقتی اختالفها و منازعات  بیشتر
و هـم دارای مـزایـا البـته مسـلم است کـه آن امـر٬ امری در مقابل هم قرار می گیرند.
محاسنی است و هم دارای نواقص و عیوبی٬ زیرا امری که هیچ نقص و عیبی نداشته
حسن صحت٬ هیچبهرهایاز امریهمکه و نمیشود مخالفتواقع  مورد هرگز باشد٬
اشـیا٬ هـمه اشـخاص٬ ایـن٬ بنابر نمیکند. طرفداری پیدا هرگز مزیت نبرده باشد٬ و
مغالطه ارزیابی یک طرفه این است ضعف هستند. دارای نقاط قوت و عقاید افعال و
به تنها مقام معرفی چیزی٬ در یا مقام مشورت و در یا جدل و مقام بحث و که کسی در
مزایا به ذکر دفاع کند آن چیز از بخواهد گر یعنی ا منفی آن اشاره کند؛ یا نکات مثبت و

برشمارد. نقایص آن را عیوب و آن است٬ رد درصدد گر ا و محاسن آن بپردازد و
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نـخواهـی داشت٬ تـحمل سـختیهای آن را زیـرا میکنم ازدواج نکـنی٬ پیشنهاد
بارکمرشکن فرزندان ٬ و مسؤولیت سنگین همسر شدن آزادی شخصی ٬ محدود

کرده ای؟! هیچ فکر هزینههای روزافزون و...
عیوب طوری نقایص و محاسن یا و مغالطه ارزیابی یک طرفه وقتی است که مزایا
کسی محاسن گر ا اما نقاط مقابل آن باقی نماند٬ جایی برای ذکر که دیگر مطرح شود
مرتکب این مغالطه نشده است. معایب نبندد برای ذکر ولی راه را کرد٬ ذکر چیزی را
کندکه یعنی شخص چنان وانمود این مغالطه جنبه فریبندگی آن است؛ نکته اصلی در

ندارد. بیان میکند٬ آنچه او هیچ صفت دیگری جز موردنظر آن شیء گویا
َک ٱتَّبََعَک ٕاِالَّ ـٰ نََرل َما َو ثْلَنَا ِمّ بََشًرا َک ٕاِالَّ ـٰ نََرل َقْوِمِه ی َما ِمن ٱلَِّذیَن کََفُرواْ ( َفَقاَل ٱلَْمَالُٔ

آیه 27. هود٬ . 1

ِذِبیَن) 1؛ ـٰ َفْضِل م بَْل نَظُنُّکُْم کَ ِمن نََرٰی لَکُْم َعلَیْنَا َما ْأِی َو بَاِدَی ٱلرَّ ٱلَِّذیَن ُهْم َأَراِذلُنَا
کسانی نمی بینیم و بشری همچون خود جز را تو ما گفتند: قوم او اشراف کافر
نـمییابیم اراذل خود پست و افراد گروهی از جز پیروی کرده اند تو که از را
دروغگـو را بـلکه شـما مشاهده نمیکنیم ٬ نسبت به خود فضیلتی برای شما و

میدانیم.
وجـود حسنی  مزیتو بدون یا نقصو و عیب بدون  چیز شد ذکر که  همانطور
ندارد. لذا مغالطی بودن کالم کسی که تنها به ذکر عیوب یا مزایا و مـحاسن بـپردازد٬
آن مـورد مـؤثرتر و به همین علت این مغالطه به شکـل ظـریفتر شد. خواهد آشکار
به یکی دو ابتدا کنند٬ رد چیزی را بخواهند گر به این شکل که ا میگیرد٬ استفاده قرار
به فهرست کردن جایی که میتوانند سپس تا و جزئی آن اشاره میکنند جنبه مثبت و
طـرفداری چیزی دفـاع و از بخواهند گر ا آن طرف٬ از نقایص می پردازند. عیوب و
مـحاسن سـپس در کـرده٬ ذکـر را غـیرقابل اعـتنا عـیب کـوچک و چـند ابتدا کنند٬

داد. سخن خواهند به تفصیل داد وجنبههای مثبت آن چیز٬
فضای بیشتری اما بود٬ خواهد چه نظافت یک خانه بزرگترسختتر گر البته ا
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داشت کـه هـم مـیتوانـیم مـهمانی های خـواهـد وجـود بــرای بـازی بـچه ها
به انـباری اخـتصاص هم میتوانیم یک اتاق را کنیم و آبرومندانهتری برگزار
خالصه خـیلی راحتتـر خالص شویم٬ گیر پا وسایل دست و شر از دهیم و

باریک قرض سنگین هم خواهیم رفت!) البته زیر (و خواهیم بود.
امری هیچ  داشتکه خاطر به  باید ـ شد ذکر چنانکه ـ مغالطه این  از اجتناب برای

نقصباشد. و عیب  یکپارچه  یا و مزیت  و ُحسن  یکسره نمیشودکه یافت 
cdefg می فرماید: المؤمنین علی امیر

ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین ولوان الحق خلص من فلو
ومن هذا ضغث ؛ من هذا ولکن یؤخذ اَلُْسن المعاندین ؛ انقطعتعنه لبسالباطل
الذین سبقت لهم فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه وینجو فیمزجان! ضغث٬

خطبه 50. نهج البالغه٬ . 1

من اهللالحسنی ؛1
مـاند مخفی نخواهـد شخص حقیقتجو از نیامیزد حق در باطل با گر پس ا
ولی آن طعنه بزنند٬ در دشمنان نمیتوانند باطل پوشیده نشود٬ حق با گر ا نیز و
بـه هـم آمـیخته مـیشود بـاطل گـرفته شـده و حـق و هــمواره مــقداری از
و اینجاست که شیطان میتواند بر دوستان و دوستداران خود چیره شود٬ اما

نجات خواهد یافت. که لطف حق دریافته باشد کسی را
این زمینه میفرماید: قرآن کریم در

َرْهـطَُک لَـْوَال َو َضـِعیًفا َک ِفینَا ـٰ لَنََرل ٕاِنَّا تَُقوُل َو ا مَّ ِمّ نَْفَقُه کَِثیًرا ُشَعیُْب َما ـٰ یَ (َقالُواْ

آیه 91. هود٬ . 2

ِبَعِزیٍز) 2؛ َأنَت َعلَیْنَا َمآ َک َو ـٰ لََرَجْمنَ
میان در را تو ما نمیفهمیم و میگویی ما آنچه را بسیاری از ای شعیب ! گفتند
را تـو احـترام قـبیله کـوچک ات نـبود به خـاطر گر ا ضعیف مییابیم و خود

قدرتی نداری . ما برابر در تو می کردیم و سنگسار
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آن بـه دست از کـاملترین ارزیـابی را برای قضاوت درباره چیزی بـاید این٬ بنابر
کنیم پیدا ضعف آن را نقاط قوت و منفی و تمام نکات مثبت و حتّی المقدور آوریم و
را قضاوت نهایی خود منفی حکم و گرفتن تمام نکات مثبت و نظر در با نهایت٬ در و
ومحاسن چیزی میپردازد٬ مزایا به ذکر پاسخ به کسی که مثًالتنها در اما نماییم٬ صادر
نقادانه به این دید با گر ا شما به نظر اما مقبول است٬ سخنان شماکامًال گفت که بله٬ باید
نقصی متوجه آن نـیست؟ هیچ عیب و محاسن آیا و این مزایا کنار در نگاه کنیم٬ چیز
دقت و جستجو با خودکردکه آیا حداقل از طرف مقابل یا از این سؤال را همواره باید
تـحت تأثـیر جواب مثبت است نباید گر ا میتوان به نکات بیشتری پی برد؟ بیشتر٬

قضاوتکنیم. چیز آن درباره ارزیابییکطرفه

1. canfusing cause ...

دلیل 1 مغالطه خلط علت و
گـرفته نـظر در هم معنا مترادف و معموًال دلیل" کلمه "علت و میان عامه مردم دو در
خـطا عالوه بـر این امر می برند. به کار به جای یکدیگر را توده مردم آنها و میشوند
توضیح درصدد اینجا میشودکه در نیز مغالطات دیگر و موجب برخی خطاها بودن٬
آن هستیم٬ اما بهتر است قبل از بیان مغالطه مورد نظر ابتدا تـفاوت عـلت و دلیـل را

توضیح دهیم:
آتش مـیگوییم مـثًال کـه معنا این به میرود؛ کار به معلول برابر در علتهمواره
سقوط اجسام معلول است. نیروی جاذبه علت و حرارت معلول آن است یا علت و
سخن آنجا می بریم که در درباره پدیدههای عالم خارج به کار کلمه علت را این٬ بنابر
کـلمه دلیـل دربـاره امـا است. یکدیگر موجودات بر تأثّر و تأثیر سببیت و ایجاد٬ از
برای اثبات فالن مـدعا میگوییم: چنانکه مثًال مفاهیم ذهنی انسان استعمال میشود٬

دلیل اقامه کرد. باید
به جای دیگری این دو یک از دلیل هنگامی رخ میدهدکه هر مغالطه خلط علت و
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دلیـل است  علت  که  را چیزی  نیستکه  این  منظور مغالطه  این  در شود. گرفته  کار به 
پدیدههای مقام بحث از جایی در در گر این است که ا بلکه منظور عکس٬ بر بنامیم یا
در بـپردازیـم٬ مـعلولی آنـها به تبیین روابط عـلّی و باید واقع٬ در خارجی هستیم و
چگونگی حصول عقیدهای خاص مشغول شـویم. بحث از به جنبه ذهنی و عوض٬
یعنی هستیم؛ استدالل برای یک مدعا دلیل و مقام بحث از جایی در در گر همچنین ا
چه مقدماتی برای مـا با به گزارهای خاص چگونه و میخواهیم تبیین کنیم که اعتقاد
مـعلولی بـیان روابـط عـلّی و پرداختن به جنبه خارجی و نیز اینجا در حاصل شده٬

بود. مغالطه خواهد
داریم واضح است٬ تفاخر و تظاهر میل به خودنمایی و چرا انسانها اینکه ما
مـی بینیم؛ درون خـود به عنوان گـرایش ذاتـی در را این امر همه ما اوًال: زیرا
این (بله٬ نیست. فرضممکن  این با جز انسانی رفتارهای بیشتر تحلیل ثانیًا: و

چرا؟) اما میل به خودنمایی دارند٬ می پذیریم که انسانها را
حرارت اثر "آهن در میگیریم: نظر در را گزاره زیر این مغالطه٬ برای درک دقیقتر
گاهی ممکن دارد. سؤال وجود و نوع برخورد درباره این گزاره دو منبسط میشود".
است از ک سی بپر سیم ک ه تو از ک جا میدانی ک ه آهن در ا ثر حرار ت منبسط مـ یشود و
که مـن شـخصًا بگوید پاسخ میتواند آن شخص در چیست. برای این مدعا دلیل تو
همچنین ممکن است حرارت منبسط میشود. اثر دیدهام که آهن در آزمایش کردهام و
اثـر شنیدهام که هـمه فـلزات در فیزیکدانها من از به عنوان دلیل مدعای فوق بگوید
نتیجه میگیرم که است٬ یک فلز چون میدانم که آهن نیز و حرارت منبسط میشوند
گـزاره فـوق ایـن است کـه بـا دیگر برخورد اما حرارت منبسط میشود. اثر آهن در
یعنی چـه فـعل و حرارت منبسط میشود؛ اثر به چه علتی در و بپرسیم که آهن چرا
در میگردد. که طی آن حرارت دادن آهن به انبساط آن منجر میشود انفعاالتی ایجاد
می توان گفت که حرارت مثًال پاسخ به این سؤال که پرسشی درباره جهان خارج است؛
ایـن افـزایش حـرکت فـضای و موجب افزایش حرکت مـولکولهای آهـن مـیشود
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مـیشود. یعنی انبساط آهـن مـنجر به افزایش حجم٬ نهایت٬ که در بیشتری می طلبد
به این دو یک از دلیل وقتی اتفاق میافتدکه هر مغالطه خلط علت و شد چنانکه ذکر

گرفته شود. جای دیگری به کار
انواع کمکهای نـظامی٬ جنگ تحمیلی علیه ایران از اثبات اینکه عراق در در
نکـته توّجه بـه چـند اطالعاتی کشورهای مختلف استفاده میکرد٬ صنعتی و
و رشـد آغـاز در انقالب  از پس  اسالمی جمهوری اینکه  اول میکند: کفایت 
کاری میزد؛ جهانی برای نابودی آن دست به هر استکبار و بود بالندگی خود
نکته سوم اینکه... و نفت خام بود؛ تولید عراق در دوم مسأله نقش ایران و

بـه نـام خـلط مـقام ثـبوت مباحث فلسفی مـعموًال دلیل در مغالطه خلط علت و
عالم خارج است٬ در پدیدهها مقام ثبوت همان جنبه وجود اثبات شناخته میشود. و
رابـط مـیان مـفاهیم مقام اثبات جـنبه ذهـنی و و معلولی پدیدهها رابطه علی و مانند
به دلیل پـیچیدگی اینجا در نتیجه یک استدالل. رابطه مقدمات و مانند گزاره است٬ و
درباره نکته ای را اما این باب خودداری میکنیم٬ مثال در ذکر موضوعات فلسفی از
مالزم پایه دلیل گرایی باشد انسان بر رفتار گر میشویم که ا انسانی یادآور تحلیل رفتار
با نظریه اختیار و آزادی است و ا گر بر پایه علتگرایی باشد مالزم با نظریه جبر خواهد

آوردکه: میتوان این رباعی منسوب به خیام راشاهد اینجا برای نمونه٬در بود.
سـهل بـود او من اهل بود مِْی خوردن من بـه نـزد که چو هر مِْی خورم و من
جـهل بـود! مِْی نخورم عـلم خـدا گر مـیدانست  ازل ز حق من خوردن مِْی 
به نظر زیرا دلیل دانست٬ می توان مصداقی برای مغالطه خلط علت و این رباعی را
درستی آن استدالل برای صحت و و مِْی خوردن خود توجیه درصدد شاعر میرسد
بـه بـیان نظر٬ ارائه دلیل برای مدعای مورد بیت دوم به جای استدالل و در اما است٬
بیان علت نهفته که در اینجا در غلط دیگری نیز مغالطه یا علتمِْی خوردن میپردازد.
بـه این فرض که علم پیشینی خداوند با شده است٬ نادرستی ذکر علت موهوم و نیز
خـطا مورد دو هر حالی که در در میشود. ما از سلب اختیار و موجب جبر افعال ما
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گفته است که: همان پاسخی است که آن شاعر بهترین پاسخ به او لذا کرده و
غایت جهل بـود! ز عقال علم ازلی علت عصیان کردن نزد

به مـقام نـقد این نکته الزم است که مغالطه خلط علت ودلیل منحصر پایان تذکر در
آن یادشده است. این فصل از مغالطات بعدی٬در به دلیل ارتباط این مغالطه با اما نیست٬

1. refuting the reason instead of the claim

مدعا1 دلیل به جای رد مغالطه رد
مغالطه خلط بررسی مثالی که در با را است بحث خود برای توضیح این مغالطه بهتر

کنیم. آغاز دلیل بیان کردیم٬ علت و
انواع کمکهای نـظامی٬ جنگ تحمیلی علیه ایران از اثبات اینکه عراق در در
نکـته توّجه بـه چـند اطالعاتی کشورهای مختلف استفاده میکرد٬ صنعتی و
رشـد آغـاز انـقالب در اول اینکه جـمهوری اسـالمی پس از کفایت میکند:
کـاری جـهانی بـرای نـابودی آن دست بـه هـر استکبار و بود بالندگی خود و
نکـته سـوم و نفت خـام بـود؛ تولید عراق در دوم مسأله نقش ایران و میزد؛

اینکه ...
با توضیحاتی که قبًال داده شد روشن است که استدالل فوق مقبول نـیست ٬ زیـرا
گوینده برای اثبات مدعای خود در واقع٬ دلیلی را ذکر نکرده است٬ بلکه صـرفًا بـه
حـادثه مـعلولی آن بـه عـنوان یک پـدیده و جنبه علّی و و مدعای خود تبیین بیشتر
چه مغالطی بودن استدالل فوق روشن شد٬ کنون که ضعف و ا خارجی پرداخته است.
مدعای می توان نتیجه گرفت که به دلیل نارسایی بیانات فوق٬ آیا نتیجه ای می گیریم؟
پـاسخ البـته نـادرستاست؟ مختلف) کمکهایکشورهای  از عراق (استفاده  مذکور
چیزی که میتوان نـتیجه حداکثر زیرا نمیتوان چنین نتیجهای گرفت٬ منفی است و
اینکه اصـل اما ناموفق بوده است. اثبات مدعای خود گرفت این است که گوینده در

دارد. به دالیل مستقلی نیاز نادرست ٬ درست است یا مدعا
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میرفتی شیادی بیش نـبوده او نزد کسی که به نام جن گیر سرانجام معلوم شد
از بـاید این اتفاق تو با اساسی نداشته است . پایه و حرفهای او وهیچیک از

جن دست برداری. نسبت به وجود خود اعتماد
دشوارتر برخی موارد در را مدعا دلیل به جای رد نکته ای که تشخیص مغالطه رد
نـظر اثبات مدعای مورد اینکه از عالوه بر این است که گاهی دلیل یک مدعا میکند
در خالف مثال فوق٬ فی نفسه سخن نادرستی است بر آن دلیل نیز خود ناتوان است٬

تفکیک کرد: یکدیگر از سه نکته را چنین مواردی باید
بودن مقدمات استدالل. خطا .1

اثبات مدعا. ناتوانی مقدمات از .2
نکته اول نکته سـوم فـهمیده مـیشود دو از که معموًال بودن اصل مدعا٬ خطا .3

نهفته است. همین امر در نیز مدعا دلیل به جای رد اصل مغالطه رد و
که دادگاه ثابت شود محترم در من میخواهم سندی ارائه کنم که برای حضار
دارم که نشان میدهد اختیار قطعی در من اسناد است. مجرم واقعی همین فرد
مـحّل وقـوع هـیچکدام در شهادت داده انـد٬ افرادی که برای بیگناهی این فرد

جرم حضور نداشته اند.
که نـمیتوان بـه سـخن ثابت میکند کثر حدا باشد معتبر شما گر اسناد (ا

سندی دارید؟) برای مجرم بودن متهم نیز اما توجه کرد٬ شهود
دلیل رد خاص٬ یک مورد آن اینکه در و داده شود پایان الزم است نکته ای تذکر در
ایفا مدعا نقش منطقی برای رد بلکه کامًال موجب ارتکاب مغالطه ای نمیشود٬ نه تنها
احکـام جـزئی بـه عـنوان اسـتقرا که در آنجا از مسأله استقراست. آن مورد و میکند
این فرض کـه (با گرفته میشوند٬ نظر دلیل اثبات حکم کلی در واقع٬ در مقدمات و
دلیـل رد مـقدمات و خـدشه در لذا اثـبات کـنند) حکم کلی را احکام جزئی بتوانند
مغالطه بعدی این نکته در توضیح بیشتر کلیت ساقط شود. از موجب میشودکه مدعا

آمد. خواهد
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1. refuting the example

مثال 1 مغالطه مناقشه در
مـؤید و مثالهایی به عنوان شـاهد نظر٬ اثبات یک عقیده و استدالل و پس از معموًال
دالیل نظریه به جای نقد آن عقیده و مقام مخالفت با کسی در گر حال ا اضافه میشود.
آنـها رد بررسی یـا و به نقد و کند متوجه مثالها را ذهن خود اصل آن عقیده٬ نقد یا و

مثال شده است. مرتکب مغالطه مناقشه در بپردازد٬
نوجوانان این که نسبت به نسل گذشته٬ تحقیقات جامعهشناسی نشان میدهد
همین همسایه بغلی در پسر دیروز اتفاقًا زمانه خیلی بی ادب شده اند. دوره و
همسایه که پسر اما عذرخواهی کند٬ تا حّتی نایستاد و خیابان به من تنه زد

کوچک ندارد.
تقویت یک استدالل آورده و تأیید نمونه آوردن در و وقتی که مثال برای استشهاد
برای اوًال: زیرا دالیل آن نیست٬ و ابطال اصل مدعا و رد ابطال آن مثال٬ و رد میشود٬
که میتوان بـه دارد دیگری وجود زیاد مثالهای بسیار ثانیًا: و استدالل شده؛ آن مدعا

استشهادکرد. آنها
بـه جـرم تـیرانـدازی به عنوان شکارچی حرفهای و مأموران مرا آقای قاضی!
کرده اند٬ امـا مـن مـجرم دستگیر کشتن یک روباه در منطقه حفاظت شده٬ و
دارد کـه آن روبـاه قـبل از تـیرانـدازی مـن وجـود قـاطعی  دالیـل  زیرا نیستم٬

مرده بود.
یکی قائل شویم : تمایز مسأله تفکیک و میان دو نکته قابل توّجه این است که باید
بر روی مثالی که به عنوان شاهد بر دیگری تمرکز و اصل مدعا شبهه در شک و ایراد
به این بورزد٬ اصرار یک ادعا یا بطالن یک عقیده و کسی بر گر ا میشود. ذکر یک ادعا

مثال شده است. مرتکب مغالطه رد گرفته٬ آن قرار دلیل که مثال غلطی شاهد
به این ترتیب که وقتی جای می گذارد٬ بیشتری بر گاهی ارتکاب این مغالطه تأثیر
نمونه٬ که برای مدعای خود می خواهند او از استداللی کرد٬ کسی برای مدعای خود
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مـدعای خـود بـر شـاهد وقتی که آن شخص به بـیان مـثال و کند. ذکر شاهد مثال و
مـدعا دلیـل بـر مثالها٬ این مثال یا که گویا حاکم میشود این جو معموًال میپردازد٬
خدشه بیشتری در تأثیر گرکسی مرتکب این مغالطه شود این موقعیت ا در لذا هستند؛

گذاشت. جای خواهد مدعای شخص مقابل بر استدالل و واردکردن بر
گـفتگوی یک  در و آمـد فـرعون دربار cdefgبه میخوانیم که موسی سوره شعرا در
به و داد انجام  زیادی استداللهای او برای و دعوتکرد خداوند سوی  به  را او مفّصل
فـرستاده ایـنکه او بـر بـیشتر موسی برای تأیید اینجا در پاسخ گفت. نیز سؤالهای او
فـرعون کـه نـمی خواست ایـن امـا هم به فرعون نشان داد٬ معجزه را چند خداست٬
رد و انکـار بـه  و کـرد فراموش  را  cdefg استداللهای موسی سخنان و بپذیرد٬ دعوت را

پرداخت. معجزه او
َقاَل * ِظِریَن ـٰ لِلنَّ ِهَی بَیَْضآُء ذَا َفٕاِ نََزَع یََدُه و َو * ِبیٌن ِهَی ثُْعبَاٌن مُّ ذَا (فَأَلَْقٰی َعَصاُه َفٕاِ

.34 ـ آیات 32 شعراء٬ . 1

َعِلیٌم) ؛1 ِحٌر ـٰ لََس َذا ـٰ ٕاِنَّ َه َحْولَُهۤو لِلَْمَالِٕ
و ماری عظیم الجثه شد عصا و افکند را موسی عصای خود استدالل) از (بعد
بـینندگان برابـر دستش در و بیرون آورد و برد گریبان فرو در را دست خود
سفید و نورانی بود. فرعون به گروهی که اطراف او بودند گفت : ایـن شـخص

ساحر آ گاه و ماهری است.
واقع میشود. مفید که معموًال دارد وجود یک جمله مشهور این مغالطه٬ برای رد
مثال سپس برای آن به ذکر و استدالل ثابت کردید همراه با نظری را عقیده و شما گر ا
بـررسی و نقد جای به یا نظر و عقیده آن اصل به ولی کسی به جای توّجه پرداختید٬
مثال مناقشه نکنید". "در کافی است که بگویید: پرداخت٬ مثالهای شما دالیل آن به نقد
معطوف به را خود نظر توّجه به مثال٬ جای  به  دادکه خواهید تذکر او به  ترتیب٬ این به

نقدکند. دالیل آن را می تواند گر ا و کند اصل مدعا
مثال وقتی مغالطه به حساب توّجه به یک نکته الزم است که مناقشه در اینجا٬ در
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اسـتدالل بـرهان و بـا یعنی مـا عقلی داشته باشد؛ جنبه قیاسی و که مدعای ما میآید
آن مثال یا رد مثال٬ ذکر پس از این صورت٬ اثبات کرده باشیم که در مطلبی را قیاسی٬
بـا یـعنی مـا جنبه استقرایی دارد؛ گاهی مدعای ما اما جنبه مغالطی دارد. کامًال مثالها
مشاهده چندین کالغ به با مثًال به یک ادعای کلی میرسیم؛ جزئی٬ امر مشاهده چند
تـوّجه داشت کـه در حـال بـاید سیاه هستند. میکنیم که تمام کالغها رنگ سیاه ادعا
واقـع بـخشی از مثال در نمونه و هر چون ذکر استداللهایی که جنبه استقرایی دارد٬
مرتکب مغالطه نشده ردکرد٬ مثالهای ارائه شده را کسی مثال یا گر ا لذا استدالل است٬
کرده رد را استدالل  آن  کل  کند٬ رد را استقرا یک  مثالهای  تمام  بتواند کسی  گر ا است.
قوت استدالل به اندازه همان یک مثال از کند رد حتّی یک مثال را بتواند گر ا است و

کاسته است.

1. accident.

مغالطه تخصیص 1
بـابه یک قانون کـلی را یک قاعده یا مغالطه تخصیص این است که شخصی بخواهد

نقض کند. و استثنایی رد حالت خاص و
این طور نیست که هر کار انسان نتیجه خاصی برای او در پی داشته باشد٬ زیرا
ممکن است قبل از تحقق نتایج عمل یک سنگ آسـمانی فـرود آیـد و بـه آن

شخص اصابت کند!
حکم کلی آن قاعده و یعنی واقعًا استثنای انجام شده صحیح است؛ این مغالطه٬ در
جنبه مغالطه ای این است که برای نقض اما جاری نیست. خاص صادق و آن مورد در
ایـن غـیر در زیـرا کـرد٬ اتفاقی اسـتناد آن حکم کلی نمی توان به آن حالت خاص و
مـی توان حـال٬ چون به هر بود٬ قانون کلی قابل بیان نخواهد هیچ قاعده و صورت٬
استثنایی اشاره کرد حاالت اتفاقی و حکم کلی به برخی موقعیتهای خاص و برای هر
آیـا بـپرسند مـا از گـر ا مـثًال موقعیت آن حکم کلی صادق نباشد؛ آن حالت و که در
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بگـوییم البـته کـه بـاید پسـندیدهای است٬ صـداقت صـفت خـوب و راسـتگویی و
شخص مغالطه کـننده بـرای تـوجیه دروغگـویی اما راستگویی صفت خوبی است٬

گفت: خواهد
مـمکن است در زیـرا چنین نیست که راستگویی همیشه صفت خـوبی بـاشد٬
ما از را جای او و بگیریم که شخص ظالمی دنبال مظلومی باشد شرایطی قرار
جـان آن مـیتوانـد زیرا این شرایط راستگویی صفت خوبی نیست٬ در بپرسد.

بیندازد. به خطر مظلوم را
فی الجمله باید را آنها داشت که بسیاری از نظر در قوانین کلی باید بیان احکام و در
آن کـنیم کـه گـویا چنان برخورد آنها با یعنی نباید به عنوان یک قانون کلی پذیرفت؛
این مسأله ومشکل ندارد. آن هیچ استثنایی وجود جهانی اتفاق میافتدکه در قانون در
کـه وقـتی یک دانشـمند فلسفه پیش مـیآید مانند بحثهای مختلف علوم دقیقی٬ در
بـدهد ... زندگی و داللت٬ حقیقت٬ عدالت٬ مانند برخی مفاهیم٬ تعریفی از بخواهد
مـوارد قـانون کـلی او٬ که برای تعریف یـا چنین اشکاالتی مواجه میشود با معموًال
و این اسـتثناها شد که ذکر البته همانطور پیش میکشند. حالت استثنایی را نقض و
موار د خاص در وا قع ٬ ص حیح است و نشان می دهد ک ه ح کم ک لی در آن مور د صادق
به تعبیر تمام آن حکم کلی دانست. به عنوان نقض تام و را آن استثناها نباید اما نیست٬
مثال فیالجمله پذیرفت. بایدکماکان آن حکم کلی را فرض قبول آن استثناها با دیگر٬
سخن افالطون در شده٬ کتابهای مغالطات ذکر بیشتر معروف این نوع مغالطه که در
سقراط درباره اینکه الزم نـیست هـمیشه امـانت کتاب جمهوری است که به نقل از

می گوید: پس داد باز دیگران را
من به امانت سپرده تـا حال سالمت نفس شمشیری نزد فرض کن شخصی در
دیوانگی حالت جنون و در بعد پس بدهم . به او مطالبه کرد وقت آن را هر
به قـتل کسی را تا مطالبه نماید را خود شمشیر و چنین شخصی مراجعه کند

خیر. بازگردانم؟ به او را شمشیر من باید آیا برساند.
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وسیله این به و میشود طلبواقع  مرج و هرج افراد استفاده مورد گاه  مغالطه این
وقتی چنین افرادی به جـرم نـقض قـانون نقض کنند. قانون کلی را هر سعی میکنند
و مـطرح مـیکنند عجیبترین حاالت استثنایی نقض آن قانون را بازداشت میشوند٬
مثًالکسی شود؛ اجرا حالت ما در چرا این حاالت انجام نمیشود قانون در می گویند:

میگوید: خود آتش زده برای توجیه کار که اداره مالیات را
طفل یتیم به جرم نـدادن مـالیات بـازداشت و عده ای پیرزن فقیر فرض کنید
آتش بزنیم. که اداره مالیات را این باشد کردن آنها راه آزاد تنها و شده باشند
کاری هـم کـه مـن انـجام این ٬ بنابر خوبی است . همه قبول داریم که این کار
مجرم بدانید. مرا نباید لذا بدی به حساب نمیآید٬ کار داده ام به خودی خود

1. trivial objection.

مغالطه بهانه 1
شانه یا یک سخن و رد و نقد یا و یک پیشنهاد ارتکاب این مغالطه هنگام مخالفت با
برخـی مثالی که برای این مغالطه در تقاضاست. یا یک دستور بار زیر خالی کردن از
شهرسازی مـخالفت طرح جدید این است که کسی با کتابهای انگلیسی زده میشود
ا گر ما این طرح را اجرا ک نیم٬ در آن صور ت٬ نقشههای میک رد٬ به این دلیل ک ه میگفت: 

میماند! مصرفباقی بدون چاپکردهایم اینشهر از قدیمیکه
وجه مشترک مغالطه پهلوان پنبه مقایسه کرد. با میتوان این مغالطه را یک نظر از
یعنی نمیکنند؛ برخورد چهره اصلی مدعا این است که هیچکدام با مغالطه در این دو

میشوند. طریق دیگری وارد از اصل مدعا مخالفت با یا بررسی و و به جای نقد
بـخوانـم هـیچ مسجد در را خود که نماز تشویق میکنید مرا که این قدر شما
ایـن در خـانه ام آتش بگـیرد. هسـتم ٬ مسـجد وقـتی در که شاید نمیکنید فکر

کند؟! کاری  خطر رفع  برای یا دهد خبر من به  میتواند کسی چه صورت٬
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اعتراضات مطرح شده همیشه صحیح است و و این است که بهانهها نکته مهم در
علیرغم این صحت و اما واقعی میکند؛ یک امر حقیقت و حکایت از به خودی خود
و اصل بحث چنین مـخالفتها و اصل مدعا مقایسه با مسأله این است که در واقعیت٬
هـرگاه به بیان دیگـر٬ ندارند٬ بحث را شایستگی طرح و و میشوند اشکاالتی ناچیز
و این حال مخالفان برای نقد در استحکام باشد٬ دارای قوت و مدعا اصل یک سخن و
کـه هـر آنجا از افتاده میشوند. اعتراضات پیش پا و آن متوسل به بهانهها مخالفت با
تبعاتی است که به گونه ای مـی توان بـه آن اشکـال و و پیشنهادی دارای آثار برنامه و
میان و پیشنهاد یک برنامه و و میان اشکاالت اصلی خود باید این٬ بنابر اعتراض کرد٬
واقع٬ در و تفکیک قائل شد تبعی مطرح میشود٬ افتاده ای که به طور اشکاالت پیش پا
یکسان جلوه می دهد. یا یکسان فرض کرده و را آنها عدم این تفکیک٬ مغالطه بهانه با
اصـطالح "بـهانههای بـنی به این مـغالطه اشـاره کـرده است. قرآن کریم صراحتًا
بیان قرآن درباره بهانهجوییهای قوم بنی اسرائیل نسـبت اقتباسی است از اسرائیلی"
سست افراد همچنین قرآن به عده ای از انجام فرامین الهی. از cdefg برای فرار به موسی
بهانههایی همچون گرمای هوا نازل میشود٬ ایمان اشاره میکندکه وقتی فرمان جهاد

را برای تر ک جهاد مستمسک خود قرار میدهند.
همان طور زیرا نشود٬ یک بهانه اکتفا این مغالطه وقتی است که به ذکر شکل قویتر
نسبت به هر ثانیًا٬ و واقعی هستند امور بیانگر بهانهها اعتراضات و اوًال٬ شد که ذکر
بنابر واردکرد٬ اعتراضجزئی  و اشکال بیشماری تعداد برنامهایمیتوان و پیشنهاد
بیشتری خواهد تأثیر افتاده٬ پیش پا چند هر اعتراض٬ بهانه و چند همواره ذکر این٬

خواهدکرد. وارد خدشه زیادی به اصل مدعا ظاهر در داشت و
مشکالت اما این فعالیت همکاری داشته باشم مخالفتی ندارم٬ اینکه در من با
که میدانید اوًال: بدهم ٬ قول مساعد به شما که مانع میشود دارد زیادی وجود
جـمع به دلیل این مسأله نـمیخواهـم در میکنم و من گاهی لکنت زبان پیدا

... ثالثًا: مناسب نیست؛ اصًال زمان جلسات شما ثانیًا: دیگران باشم ؛



243 مغالطات مقام نقد 

اعتراضات پیش پـا و یکی اینکه بهانهها دارد: راه وجود این مغالطه دو برای مقابله با
آنکه قرآن نقل می کندکه مانند به آن پاسخ دهیم ٬ بشنویم و که مطرح می شود افتاده ای را
لوث کردن فرمان کشتن یک گـاوچـندین بـار وقتی قوم بنی اسرائیل برای طفره رفتن و

پاسخ داد. را گاوسؤال کردندوخداوندسؤاالت آنها درباره شکل وسن ورنگ و...

تَُسرُّ َفاِقٌع لَّْونَُها بََقَرةٌ َصْفَرآُء یَُقوُل ٕاِنََّها َقاَل ٕاِنَُّهو لَْونَُها َما لَّنَا َربََّک یُبَِیّن ٱدُْع لَنَا (َقالُواْ

آیه 69. بقره٬ . 1

ِظِریَن)؛1 ـٰ ٱلنَّ
که رنگ آن روشن کند برای ما بخواه تا خدای خود از (ای موسی) گفتند آنها
که میگوید خداوند همانا موسی گفت : چیست . که میخواهیم بکشیم) ) گاو
سازد. مسرور و شاد زردیک دست که رنگ آن بینندگان را آن گاوی باشد
شویم متذکر را عدم ارتباط آن بهانهها افتاده بودن و این است که پیش پا راه دیگر
نسـبت بـه قـابل خـدشه بـودن آن را غـیر اهمیّت بحث اصـلی و به عبارت دیگر٬ و

شویم. بهانههای مطرح شده یادآور

. 81 آیه  توبه٬ . 2

یَْفَقُهوَن) ؛2 کَانُواْ لَّْو ا َحرًّ َجَهنََّم َأَشدُّ ُقْل نَاُر ِفی ٱلَْحِرّ تَنِفُرواْ َال َوَقالُواْ ...)
حرکت نکنید. (به سوی میدان) این گرما در گفتند: جهاد) از (برای فرار آنها

به آنها بگو آتش جهنم از این هم حرارت شدیدتری دارد٬ ا گر بفهمند.

3. complex question.

مغالطه سؤال مرکب 3
به "جمع آن تعبیر از می توان همان مغالطهای دانست که قدما را مغالطه "سؤال مرکب"
سؤال واحـد مقابل سؤال ساده یا سؤال مرکب در میکردند. مسأله واحد" مسائل در
است ممکن او و خواندهای؟ را اینکتاب آیا میپرسیم کسی از مثًال میشود؛ مطرح 
گر ا اما ساده ای است٬ و سؤال واحد این سؤال٬ بدهد. منفی به سؤال ما پاسخ مثبت یا
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بگوییمکه و بیفزاییم  آن دومیبه  سؤال  و فرضکنیم  منفی  سؤالرا پاسخآن  پیشاپیش٬
بـه یک پیش داوری سؤال کردهایم و با واقع٬ در نخواندهای؟ این کتاب را هنوز چرا

یک سؤال گنجاندهایم. در سؤال را دو عبارت دیگر٬
مسـتلزم یک واقـع٬ جنبه مغالطی سؤال مرکب این است که چـنین سـؤاالتـی در
بـرای را است کـه شـخص پـاسخگو این استدالل درصـدد استدالل ضمنی هستند.
چنین سؤالهـایی بـه سـختی در زیرا آشفتگی کند؛ دچار اعتراف به امری٬ تصدیق و
بـه طـور می توانـد پاسخهای مختلف او و کند اعتراف به آن مطلب فرار از می تواند

سؤال باشد. تدریجی ثابت کننده آن مطلب ضمنی در
دست برداشته ای؟ تنبلی خود از آیا

نیرنگ زدهای چگونه راضی میکنی؟ که به آنها کسانی را
پـاسخ پـرسش دوم بگـوید: در و کسی به پرسش اول پـاسخ مـثبت دهـد٬ فرضًا
سؤالی است که پاسخ به دو واقع٬ در پاسخ٬ این دو یک از هر اما "عذرخواهی میکنم"٬

چنین بوده است: واقع٬ سؤال اول در به صورت مرکب بیان شدهاند.
دست برداشته ای؟ تنبلی خود از تنبل بوده ای آیا گر ا تنبل بوده ای؟ قبًال آیا

پاسخ مثبت به سؤال در وا قع٬ اعت راف به این مطلب است ک ه آن ش خص در گذشته
تنبل بوده است همچنین صورت واقعی سؤال دوم به این شکل بوده است: نیز

راضی را آنها به کسانی نیرنگ زده ای چطور گر ا به کسانی نیرنگ زده ای؟ آیا
خواهی کرد؟

ایـنکه بـه  است  اعـتراف ضـمنی  مـیکنم٬ که عذرخواهـی  پاسخ  این  نیز اینجا در
به سؤال اول پاسخ منفی داده شود٬ گر حتّی ا فریب داده است. عدهای را شخص قبًال
تنبلی خود از هم تنبل هستم و هنوز تنبل بودهام و هم به معنای این است که قبًال باز
بـه ایـن هـیچی٬ پـاسخ سـؤال دوم بگـوید کسی در گر همچنین ا دست برنداشتهام.
نـیست مـهم  مـن  بـرای  آنـها راضی کردن  اما دادهام٬ فریب  را که من عدهای  معناست 

کاری انجام نمی دهم. برای این امر٬ و
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تنها اعتراف به پیش فرض ضمنی سؤال هم است. پس همواره پاسخ به سؤال مرکب٬
بـه مغالطه سؤال مرکب این است که به جـای پـاسخ بـه آن سـؤال آن را راه جلوگیری از
روشن پیش فرض ضمنی آن را به تفکیک سؤال٬ یعنی ابتدا سؤاالت جزئی تقسیم کنیم؛

بگوید: باید قبول نداشته باشد٬ مثًالاگرکسی پیش فرضهای دوسؤال فوق را کنیم ؛
من به کسی نیرنگ نزده ام. گذشته تنبل نبوده ام . من در

پیش فـرض نـیست٬ مبتنی بر سؤال مرکب که فریبندگی کمتری دارد٬ نوع دیگر
سؤال طوری نحوه ترکیب دو اما هم ترکیب میشوند٬ سؤال با واضح دو بلکه به طور
این ترکیب غفلت میکند از معموًالشخص پاسخگو است که پاسخ واحدی می طلبد.
برای این نوع کتابهای "مغالطه" مثالی که در سؤال جواب می دهد. یک پاسخ به دو با و

می گویند: والدین به کودک خود این است که مثًال میشود سؤال مرکب ذکر از
شیرینی بخوری؟ کمتر میخواهی بچه خوبی باشی و آیا

عرصههای در منفی میطلبد٬ پاسخ مثبت یا این نوع سؤال که غالبًا مثالهای جدیتر
گون زندگی مشاهده میشود: گونا

در چرا کاهش کیفیت موافق هستید؟ و میزان تولید افزایش کمیت و با شما آیا
این کارخانه امکانات بهداشتی و رفاهی وجود ندارد؟

این نکته الزم است که مغالطه سؤال مرکب به صورت کامًالصریح یک مغالطه ذکر
یعنی برای ارتکاب ایـن مـغالطه الزم مکالمات صورت می گیرد؛ در شفاهی است و
مثًال متکلم دوم بدون رعایت احتیاط٬ و مطرح کند است که یک متکلم سؤال مرکبی را
پیش فرض ضمنی به این ترتیب٬ و به آن سؤال پاسخ دهد منفی٬ گفتن پاسخ مثبت یا با
دو در مغالطه ارتکاباین  موارد مهمترین  دهد. قرار اعتراف  و تأیید مورد نیز را سؤال
تا طراحی سؤالهایی سعی میکنند با که بازپرسان حرفه ای٬ دادگاهها یکی در جاست:

کنند: به اعتراف برخی جرایم مجبور متهمان را
مخفی کرده ای؟ کجا پولهای سرقتی را باقیمانده اجناس و

بـاتجربه صـورت سوی خـبرنگاران قـوی و از این مغالطه٬ دوم استفاده از مورد
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بـه ویـژه در مسـؤوالن مـهم٬ بـا مـصاحبههای خـود ایـن خـبرنگاران در مـی گیرد.
پاسخ طوری تنظیم میکنندکه از را سؤال خود بینالمللی٬ مصاحبههای مطبوعاتی و

استنباط کرد. به آن بتوان نکات زیادی را
جهانگرد توریست و ورود با هنوز شما کشور چرا بفرمایید لطفًا آقای وزیر!
بودجه ای برای گسترش صنعت توریسم اختصاص نمی دهد؟ و مخالفت میکند
پاسخ داده شود!) سؤال به ترتیب مطرح و این چهار بگذارید (آهسته برانید!
است که توّجه به این نکته مفید پایان بحث مربوط به مغالطه سؤالهای مرکب ٬ در
یعنی سؤال ساده سؤالهای مرکب هستند؛ دارندکه همه سؤالها٬ برخی متفکران اعتقاد
کـه دارد پیش فرض وجـود چند سؤال٬ هر در دیگر٬ به تعبیر ندارد. وجود واحد و
را کـتاب  ایـن  (آیـا سـؤال  در مـثًال هست؛ نـیز فـرضها پـیش  آن  تأیـید آنـها به  پاسخ 
میتوان این پیش فرضها مطرح شد٬ واحد خواندهای؟)که به عنوان یک سؤال ساده و
در ایـنکـتاب  بـودی. دیده  را اینکتاب  تو داری٬ خواندن  سواد تو که  کرد تصور را
سـوی از آن خوانـدن  احتمال  و است  مفید برایشما اینکتاب است. بوده تو اختیار

. و... دارد وجود شما
با قبول دیدگاه این متفکران ک ه میگویند هر سؤال دارای پیش فر ضهایی است ک ه
مـرکب سـؤال مـغالطه  تعریف در باید فرضهاست٬ پیش  آن تأیید سؤال  آن  به  پاسخ
پـیش فـرضهایی است کـه آن مـبتنی بـر مغالطهای که سؤال مطرح شـده در بگوییم:

.(1380 بوستان کتاب٬ قم٬ اّول : مغالطات (چاپ  خندان٬ علی اصغر  

قبول ندارد.  را مخاطب آنها



کتاب شیوه انتقاد
دیگران سیروس پرهام و دکتر

بـا و هـوس بـه دور غـرض و که از عالمانه آن٬ دقیق و کتاب به مفهوم منطقی و نقد
هست چنانکه را ارزشآن چگونگیمضامینکتابو و باشد همراه اعتدال انصافو
معرفت است. عوامل اساسی ترقی علم و از جمله کارهای مهم ادبی و از نمایان سازد٬
مطابق روش منطقی سابقه دراز نیست که انتقادکتاب به شیوه مرسوم خارجی و تردید
البـته از بـاب شـده است٬ کـه نـوشتن انـتقاد در همین سالهای چـند در ایران ندارد.
پیشرفت برکنار نبوده ایم٬ ولی هنوز چنانکه باید اصول اساسی را به دست نیاورده ایم.
میشود. ابراز آن  نظریاتمختلفدرباره و عقاید و دارد جوانبمتعدد کتاب  از انتقاد
نظرآزمـایی مـیتوان شـیوه راه بحث و از طرح است. و بدین جهت مطلب قابل نقد
این بحث معین کرد در متضمن باشد٬ انتقاد که باید مطالبی را روشهای آن و و انتقاد

به دست داد. کتاب را آیین انتقاد وروش و
نیست که معیارمشخص وقاعده یکنواختی برای انتقادهرکتابی وضع کرد٬ البته میسر
تحقیقات ادبـی ادبی خارجی٬ ترجمه آثار ادبیات معاصر٬ متون فارسی٬ نقد در طبعًا
دیدهای مختلف به با و میشود مطالعات اجتماعی روشهای گوناگون اتخاذ وتاریخی ٬
اساسکـار و اصلی  پایه میتوان را چند اصولی  اما نگریست٬ باید آنکتب یکاز هر
به دست آید. نقد نتیجه صحیح از متقن٬ مبنای آن اصول مسلم و بر تا داد قرار انتقاد
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عـمده آن است کـه آن منظور داده میشود نظرآزمایی قرار این بحث که مورد در
موجب شناسایی و توّجه باشد کننده مورد طرف انتقاد از الزم که باید اصول مسلم و

گیرد. موضوع سخن قرار گردد٬ انتقاد خواننده  کتاب بر
بـه هـمین قابل بـحث است و تحقیق و درخور نیست که این نکات کامًال تردید
مـورد اسـاسی را گرفت که این موضوع مهم و نظر مالحظه مجله راهنمای کتاب در
زبـده نـویسندگان این بـاب از مقاالتی که در دهد. نظرآزمایی اصحاب بصیرت قرار

شد. به تدریج درج خواهد می رسد٬ امروز

سیروس پرهام دکتر نظر
بایستی بی گفتن اینکه منتقد مکرر گفتن و بحث کردن و کلیات "شیوه انتقادکتاب" در
فالن سبک یا و فالن مکتب نقادی باشد اینکه پیرو یا باشد٬ خود کار عالم در غرض و
چندانی درد ما کنونی وضع در اما نیست٬ بیهوده کاری  دهد قرار سرمشق  را انتقادی

نمیکند. دوا
گاهی از آنچه زاییده ناآ ایران بیش از ادبی در نادرستی نقد نااستواری و نابسامانی و
تاریخی خاصی است که می توان علل اجتماعی و ناشی از باشد٬ انتقاد هنر اصول فن و
مادام که استنباط عمومی عجین شده است. ذوقیات ما بیش در روح هنر و گفت کم و
از انتقاد کتاب (و نه فقط استنباط نویسندگان انتقاد کتاب) از این علل تاریخی ریشه
هنرمندان درباره نفس انتقاد شاعران و نویسندگان و مادام که خوانندگان و و می گیرد
است بتوان به دشوار تفاهم دارند٬ سوء گون آن) شیوههای گونا از کتاب (صرفنظر

سامان داد. و آشفتگی سر این نابسامانی و
تـفاهم بـزرگ شـروع شـده یک سوء ایران با کتاب در حقیقت آن است که انتقاد
پوشالی این "سوء پایههای جعلی و کتاب بر انتقاد هم استنباط گروه کثیری از هنوز و
به دو نقادی کتاب را واحد هنر جاهلی فن و همان ابتدای کار٬ از است. استوار تفاهم"
که این تفکیک من درآوردی را جاهالن دیگر٬ و نامید. انتقاد" "تقریظ و آن را و نیم کرد
آن آویـختند دستی بـر دو یافتند٬ "اهل قلم" و "ادبا" پسند مورد و مناسب حال خود

است رهایش نکردهاند. که هنوز هنوز و
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یا است : نقطه مقابل "تقریظ" آمدکه "انتقاد" نادرست پدید بودکه این تصور اینجا از
قرار تمجید موردستایش و بایدآن را ویا آن تاخت) کرد(بر ادبی "انتقاد" یک اثر از باید
ازصالحیتیا (صرفنظر بهدستکسانیافتادکه  این٬رشتهکار بنابر داد("تقریظ"کرد).
به گفته دیگر٬هدف اصلی او. نویسنده بودندیا"دشمن" "دوست" عدم صالحیت ادبی)یا
بی آنکه مداهنه٬ مدح وستایش و یا عیبجویی بود بدگویی و خرده گیری و نقدکتاب یا

آمیخته شود. یکدیگر علمی با تحلیلی و به نحو "شیوه" این دو هیچیک از
بـه سـراغ شـخصیتی ابتدا که برای "محکم کاری" نویسنده این شد رفته رفته کار
هـم انـتشار پس از و سـازد "مزین" او مقدمه ای از با را کتاب خود و سرشناس برود
نویسنده خودش گر حال ا کنند! "تقریظ" را او که "اثر" شود دست به دامن "دوستان"
تحکیم "مراتب جمع یاران برای اثبات و چه بهتر٬ صاحب جاه بود آدمی سرشناس و
بادنجان خیل چاپلوسان و و به دست می گرفتند را قلمها خود "ارادت" و صمیمیت"
وصـف کـتاب در فرصتجویان برای یافتن راهی به دل "دوست" و قاب چینها دور

میکردند. سر صفات حمیده خودش وکتابش مدیحهها و نویسنده عالی قدر
دیگری خرده حسابی دارد. بدیهی است که هیچ کس بی دشمن نیست وهرکس با
ارزش ادبی از هم صرفنظر (باز صاحب کتاب عداوتی داشتند این رو٬کسانی که با از
اثر و صالحیت ادبی این دشمنان) به قصد در هم شکستن هجوم دوستان نـویسنده
قدیم شنیده بودندکه قلم حربهای چون از و میکردند. تیز را قلمها وریختن آبروی او
یـورش دست انـدرکار و هـمچون جـنگاوران صـفآرایـی مـیکردند است بـرنده٬
همین آن نیست. حصری بر و هیچ حد بدیهی است که جنگ جنگ است و میشدند!
به جایی میکشیدکه چند سرانجام کار و دشنام گرم میشد درشتگویی و است که بازار
دوسـتان بـزنند! "کـتک" را بـرگشته  بـخت  نـویسنده  که  میکردند اجیر را اوباش  تن 
کوشیده پرداخته و به شخص او نویسنده بیشتر اثر که به جای پرداختن بر نویسنده٬
کنون چوب "تاکتیک" ا بزرگ جلوه دهند٬ نوشتهاش را طریق بزرگداشت او از بودند
هـجو بـه  مـخالفان کـه میدیدند خویشتن ناتوانی  در و میخوردند را خود نامردانه 
عوض نشان دادن معایب کـتابش بـه در و شخص نویسنده پرداختهاند بدگویی از و
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لباس پوشیدنش حمله یا خوردن و غذا حتّی به طرز و ضعفهای زندگی خصوصی او
کـه حـتی موج گران این ستیزهجویی ناجوانمردانه به جایی رسید سرانجام٬ میبرند!
ادبـی بـه نقد هم که به ادبیات اروپایی و نویسندگان ارزشمند هنرمندان و پارهای از
انتقام جویی به میان این گرداب ناروایی و بیش آشنایی داشتند مفهوم واقعی آن کم و
داد قـرار استهزا مورد یکی نقص بدنی نویسنده ای گرانمایه را و افتادند شخصی فرو
مسـخره نوشته بـود کتاب دوستش انتقاد که بر دیگری اسم کوچک نویسندهای را و
هـمان ادیبان ما پیش یگانه حربه انتقادی شاعران و قرنها (فراموش نکنیم که از کرد!

بوده است). "هجویات"
به گوار ادبی نتایجی بس نا نقد استفاده از سوء نحوه استنباط و تاریخی و این سیر

چنین میتوان برشمرد: را که آنها آورد بار
مـیکند کـتابی "انـتقاد" کس از کـه هـر ایـن شـد نخست اینکه عقیده عمومی بر
یا است٬ شخص نویسنده "بد" با یا مرض دارد٬ بیشبهه غرض و نمیکند و"تقریظ"
از مـی خواهـد ایـنکه مـثًال یـا به جان نویسنده انداخته و تحریک کرده و را کسی او
تجزیه به خاطر گرنه محال است منتقدی صرفًا و معنوی بگیرد. نویسنده باج مادی یا
به انگیزه حرفه و اثری برود هنری به سراغ کتاب یا اثر ارزیابی یک کتاب یا تحلیل و و

یا ذوقیات خود (و نه به انگیزههای دیگر) به آن بپردازد.
ادبی به تاب نقد مترجمان ما نویسندگان و هنرمندان و بیشتر همین است که هنوز
مـیدانـندکـه شمشیری زهـرآلود آن را و نمی آورند بی آالیش آن را مفهوم واقعی و

به رویشان کشیده اند. "حسودان" و "دشمنان"
ایـنکه دیده شده کـه پس از "راهنمای کتاب" همین مجله پیشرو حتّی در و بارها
دانستهاند اطرافیانش وظیفه خود دوستان و یا نویسنده و کتابی نوشته شده٬ انتقادی بر
چون حتی برای انتقادکتاب بپردازند٬ لجن مال کردن نویسنده  و که به "حمله متقابله"
شوق نقادی انگیزه دیگری نـداشـته جز که منتقد بپذیرند یک لحظه هم نتوانسته اند
برهان خـطاهایش را دلیل و بایستی با رفته است٬ به خطا نحوه انتقاد در گر ا و است.

کینه خواهی. ستیزه جویی و نه با و کرد پدیدار
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کـه سـتایش شد تاریخی پیدایش این پندار نتیجه منطقی این سیر سوی دیگر٬ از
کتاب وسیله ای انتقاد بی آالیش باشد. صادقانه و بیان سجایای یک کتاب نمی تواند و
است.کسانی که ماهیت خودکتاب به دور از برای رسیدن به هدفهایی که فرسنگها شد
دانسـتند راه بهشت زمـینی خـود این طریق تازه را بود بیمقدار هدفهایشان پست و
به شتاب درنوردیدند. دولتمندان آن را برای راه جستن به حریم صاحب قدرتان و و
بهترین وسیله "تقریظ" است٬ اساس "رفیق بازی" اجتماعی که پیشرفت زندگی بر در
خـوشایندترین شـیوه این همه مـطبوعات رنگـارنگ) مدح کتاب (در رفیق بازی و

دوستان شد. و محفل ادبا در "خودشیرینی" چاپلوسی و
نویسندگان از یکی انتقادی  اصطالح اولینکتاببه  که بود پیش  سال سه دو همین 
دانستندکه قلم معاشران این نویسنده فریضه خود نزدیکان و دوستان و گردید. منتشر

بنویسند. رسالهها ستایش "این معجزه ادبی" در و به دست گیرند
نـدیده کـتاب بـه خـود رنگ انـتقاد خاصه مجالت هفتگی که سالها و روزنامهها
تفصیالت به معرفی عکس و با یک صفحه تمام٬ و آمدند یک باره به جنبش در بودند٬

نویسنده آن اختصاص دادند. مدح این کتاب و و
هفت مقالهای که در ستایش این نکته اصلی اینکه هیچیک از نویسندگان شش یا
کتاب و نویسندهاش نگاشته شده بود٬ سابقهای در کار نقد ادبی و فن انتقاد نداشتند
"انتقاد آخرین بار وکالی دادگستری بودکه برای اولین و آنان یکی از وحتی یک تن از

مینوشت! کتاب"
بدبختانه پاسخ این پرسش مانندهمه چه بایدکرد٬ میپرسید بازاری است آشفته و
بسـتگی دارد به وضع اجتماعی مـا مستقیمًا زندگی ماست٬ پرسشهای بزرگی که در
دانشمند شریف و و دلیر گروهی منتقد نمو و مادام که شرایط اجتماعی برای رشد و
تـنگ چشـمی جـاهدوستی٬ زبونی٬ حسرت٬ حسد٬ تارهای عنکبوتی ترس٬ که در

رسید. ادبی به سامان نخواهد نقد فراهم نیامده باشد٬ نباشند٬ ورفیق بازی گرفتار
فـراهـم آوردن "وضـع در مجله "راهنمای کـتاب" است که نشریاتی مانند آشکار

دویده است. افسوس که ریشه این تباهی همه جا اما نقشی بزرگ دارند٬ مساعد"
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علی جزایری محمد دکتر نظر
بسـیاری از کتاب وسیله ای است برای شناساندن آن به دیگـران٬ "بررسی" یا "انتقاد"

نـیز مـا و بـردهانـد دیگران بـه کـار compte (فرانسه) rendu یا به معنایreview (انگلیسی) را "بررسی" . 1
به چند "انتقاد" و "منتقد" به گمان ما "بررسی" و "بررسنده" از میپسندیم. "بررسنده" را میتوان گذاشت.
از هر چـیز به کار می رود بیش  دلیل بهتر است: نخست: این دو اصطالح اخیر که در زندگی روزانه بارها 
گذشته و دارد٬ هم رنگ "ایرادگیری" ولی باز است٬ بهتر آنها از "ناقد" و "نقد" می رساند. را "خرده گیری "
نگـاه را دسته اصطالح  دو حال میتوان هر هر در و "نسیه") برابر دارد(در دیگری هم  معنای  آن "نقد" از
crit (مـنتقد٬ ic crit (انتقاد)٬ icism این باره هست بدینسان: دسته اصطالح در دو انگلیسی نیز در داشت.

reviewer (بررسنده). review (بررسی)٬ ناقد)٬

از گذاشت. گردن خواهند و داد ارزش خواهند "بررسنده"1 یا ـ کسان به داوری ناقد
نـه چنانکه نه خواننده و دادگرانه انجام دهد٬ دقت و با را وظیفه خود وی باید اینرو
خـامه بـه سـخن زشت گـذارد٬ کـنار تعارف را حال باید هر در نویسنده زیان نبیند.

بررسی کتاب او است از میان است بهتر در "مالحظاتی" و دشمن٬ نویسنده کتاب دوست است یا با گر ا . 2
اینکه کاری ناشایست انجام دهد. تا ایستد باز

را خـود کـار هـمچنین بـاید نـنماید.2 راست بـاز دروغ را دروغ و راست را نـیاالید٬

کسـانی کـه بـرای بـررسی کـتابی هستند آن است که کسانی میپندارند٬ از دشوارتر بررسی کتاب بسیار . 3
سال به این بلکه کسانی یکی دو میکنند٬ کار ماهها ساعته توان خواند سیصدصفحه ای که چند دویست یا
تـرجـیح زیـرا بررسی کتاب خـودداری مـینمایند٬ دیگرانی از تنبلی است!) این نه از میگذرانند(و کار
گـاه دیگر سوی  از پردازند! تازه  گفتارهایی  یا کتابی  نوشتن  به  گذارند کار این  در که باید وقتی را میدهند
از بررسی  این  که  بسا چه  و به دست دهد٬ تازهای  نظرهای  که  میدهد ناقد به دست  فرصتی  کتاب  بررسی

کند! اهمیّت پیدا اصل کتاب بیشتر

انجام آن شتاب ننماید.3 در و سرسری نگیرد
باید برای این کار گرداند. بازمینه کتاب نیک آشنا بررسنده بایدخودرا پیش ازهرچیز
به آن باید بخواند٬پس از آن زمینه بادقت هرچه بیشتر در نخست یکی دوکتاب دیگررا
به نکته ای بخواند٬وهرجا بیشتر یا بار دو بودآن را نیاز گر ا خواندن خودکتاب پردازد.و
بر نوشت باید نقدی که خواهد درحاشیه کتاب یاجداگانه یادداشت کند. آن را برخورد

مهروکینه . یا هواوهوس ٬ یا پندار٬ نه برگمان و باشد٬ این یادداشتها بنیاد
ترازوهای به دیده توان گرفت و بررسی وسنجش ارزش کتاب نکتههای بسیار در
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باشد: صورت کلیتر هر در یا همه مهمتر از این نکتهها شاید اما توان برد٬ به کار بسیار
سـازمان .4 کـافی؛ مـراجـع الزم و اســتفاده از .3 روش او؛ .2 هــدف نــویسنده؛ .1
نـوشته دیگـر. سـنجش بـا .7 کتاب؛ خصوصیات "مادی" .6 سبک؛ زبان و .5 کتاب؛

اینها: یک از درباره هر اینک سخنی چند
نوشتن کتاب ارزنده داشته باشد٬ نوشتن کتاب هدفی روشن و در نویسنده باید .1
به راسـتی مـطالبی که آیا دید باید باشد. مشروع ـ یا ـ مجاز نمی تواند به خودی خود
گـر ا کـرده است. پـر روی هوس صفحههایی را از تنها یا گفتن داشته است٬ درخور
این نکته باید هدفش ناروشن بوده٬ گر ا نماید. باز این را باید ناقد هدفی نداشته است٬
نخست)٬ گفتار دیباچه یا در روشن ساخته (معموًال را هدف خود گر ا توضیح دهد. را
رسیده به هدف خود آیا نه. ارزش است یا با شایسته و هدف او که آیا ببیند باید ناقد
از به حاشیه رفته است و آیا نه؟ بسته است یا وعده داده به کار آنچه را آیا نه؟ است یا
ناقد این زمینهها در به مطالب مربوط پرداخته است؟ تنها یا گردیده است٬ هدف دور

بنکوهد. را نکوهیدنیها و بستاید را ستودنیها باید
بردکه شایسته ودرخور به کار پژوهش (یاتحقیق)درهررشته ای بایدروشی را 2.در
آن رشته است٬مثًالاگرکسی درباره زبان فارسی ادبی ایران درزمان ما(درسده چهاردهم
هجری) ک تاب می نویسد٬ باید این ز بان را آنچنانکه در نوشتههای امروز می یا بد "تجزیه
قابوسنامه نثر نه از برگیرد اینها از ـ را خود موادخام کار یا ـ نمونهها باید کند. تحلیل" و

نـظام المـلک را سعدی یا دقیق زبان فارسی روزگار یعنی دستور درست است٬ البته عکس این مثال نیز . 1
به دست آورد. زبان "راهنمای کتاب" روی دستور از نمی توان٬

انگلیسی بریزد؛ فرانسه یا عربی یا قالب دستور نبایدزبان فارسی رادر نیز نظامی.1 یاشعر
کتاب درباره گر همچنین ا بیفتد. "فقه اللغه عامیانه" یا آن٬ چنگال افسانههای این و در یا
بـه کـار را نویسنده بایدروشهای خاص این دانشها روانشناسی یاجامعهشناسی است٬
قانون تراشد. و بافد پندار و پشت میزش بنشیند اتاق مطالعه خود نه اینکه در برد٬

بـرده که نـویسنده بـه کـار روشی را باید ناقد مهم است٬ این داستان روش بسیار
در باید دید٬ نارسا آن را گر ا یا بود٬ نوع مطلب ناسازگار روش با گر ا خوب بشناسد.
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از ولی نویسنده بی ثباتی نموده و روش اصلی نیک است٬ گر ا یا این باره سخن گوید.
نماید. باز باید نیز را این نموده٬ انحراف  روشاصلی

درباره کتابها چیز هر پیش از باید نویسد٬ گفتاری) کس می خواهدکتابی (یا هر .3
نوشتنکتاب در و آورد٬ دست به گاهی آ دستاست در زمینه آن در گفتارهاییکه و
این که ما زمان در موضوع این  گیرد. دیده به را آنها دستکم یا دارد بهره آنها از خود
کارهای بررسنده یکی از اینرو از مهم است. بسیار چاپ میشود گفتار همه کتاب و
سـود آنـها از گاه بوده و الزم آ مراجع مهم و نویسنده از آیا کند این است که جستجو

بسـیار مـهنامه) و کـتاب  (از فـارسی  گـون  گونا نوشتههای  درباره  گاهی  آ آوردن  دست  به تازگیها این  تا . 1
و کـتابشناسی سـال"٬ " "راهنمای کتاب"٬ از دست کم باید اما هم چندان آسان نیست٬ هنوز بود٬ دشوار
نویسندگی کس با هر به گمان ما بهره گرفت. مشار) (فراهم آورده خانبابا کتابهایچاپی فارسی" "فهرست 

توان جست. سود نیز کتابخانهها از برخی شهرها البته در داشته باشد٬ را اینها باید دارد٬ کار و سر

ولی کتاب آگاه بوده ٬ یا نوشتههای دیگران ناآگاه بوده1٬ نویسنده از گر ا نه . جسته است یا
صـرف "کشـف" را نیروی خود بدینسان وقت و و نوشته٬ بی توّجه به آنها را خود
نوشتههای نتیجه ناآگاهی از گردر ا اوکشف کرده اند٬یا نکتههایی کرده که دیگران پیش از

شفق٬ دکتر نفیسی٬ نوشتههای استاد و به تاریخ "براون" حتمًا زمینه ادبیات ایران باید پژوهش در در مثًال . 2
و سـبکشناسی بـهار زمینه زبان فارسی نـوشتههای مـعین و در مراجعه کرد. تن دیگر چند و صفا٬ دکتر

سنجید. و خواند و دید باید را اینها مانند قریب گرگانی و دستور

خرده گرفت.2 او بر باید را درآمده است اینها کار نادرست از یا پیشین کتابش نارسا
ایران امروزی اهمیتی ویژه دارد٬و به نکته دیگری میکشاندکه در این نکته اخیرمارا
ناقدکتابهای به گمان ما گردانیده اند. است که گروهی بی ادب شیوه خود آن "سرقت ادبی"
بـه به چنین دزدی برخورد"تازیانه عبرت" گر ا و نیک بنگرد٬ و فارسی بایدهوش دارد
ـ  روان گرداند! خون بی شرمی ـ  دست گیرد و بی تأمل وتردید با رخ وی آشناسازد٬ وخون
البته گرفتن چنین دزدانی همیشه آسان نیست. ا گـر زیـرک بـاشند مـطلبی را کـه
که ـ میگردانند چنان دیگر را وکلمهها جملهها و ـ رومیکنند و دزدیدهاندچندان زیر
هست٬ تـردید جای گر ا رو این از است. دشوار بسیار جنسدزدیشده بازشناختن
نوشته کسی دیگر به شباهتی که میان این نوشته با را نویسنده) توجه خواننده (و باید
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شک نـیست کـه گـاه زیـرا بی آنکه به نویسنده تـهمت زد٬ میان است جلب کرد٬ در
کرد. رسوا بیگناه را البته نباید چنین باشد گر ا و رخ میدهد٬ "توارد"

درصفحه نخست بـه روی گذشته معمول بودکه نویسنده به اصطالح خامه را در .4
البته برخی نویسندگان کتابهای خود میداشت. ازآن بر کاغذمیگذاشت ودرصفحه آخر
بودند میان ایشان کسانی نیز امادر تقسیم میکردند٬ یامانندآن٬ به چند"فصل"یا"باب"٬ را
امروز گذشته هرچه بوده٬ کهدراین تقسیم بندی ثبات چندانی نشان نمیدادند.درهرحال٬
از البته خواست ما به محک گذارد. آن است که بررسنده آن را "سازمان"کتاب نیزدرخور

نیست . اینها مانند بخش و یافصل یاجلدیا تقسیم کتاب به گفتار تنها سازمانها
بـه Index است  به عـبارت درستتـر یا نکتههای مهم افزودن فهرست اعالم ـ از

یـا کسـان ..." و "فـهرست نـامهای جـاها گـذاشت٬ یـا کـرد فارسی پـیدا واژه ای در باید نیز  Indexبرای . 1
نباشد. بد "نماینده" شاید است. هم نارسا است و هم دراز "فهرست اعالم"

ترتیب الفبا.1
نیمه فهرست مطالب کلی و غربیان ـ دیگر بسیاری از و نویسندگان انگلیسی زبان ـ
گر پایان کتاب به دست می دهندکه ا در گانه) گاه جدا (یا فهرست اعالم یکجا با کلی را
کنون که ا کند. کتاب پیدا در جای آن را بتواند داشت٬ نظر در خواننده نکته خاصی را
در است. پیش من باز می نویسم کتابی به انگلیسی درباره ادبیات ایران در را این گفتار
"قصیده"٬ کلمههایی همچون "غزل"٬ وکتابها جاها Index آن گذشته از نامهای کسان و

"دوبیتی"٬ "مثنوی" و اصطالحات گونا گون عروض و معانی و بیان نیز دیده میشود.
جنبش هند٬ ادبیات فارسی در اسالم٬ می خوریم : بر نیز به این مطلبها اینها٬ گذشته از
دانشور خصوصیات ادیب و ادبیات عرب٬ ایرانیان در نفوذ جشن مهرگان٬ مشروطه٬

دیگر. چیز هزار و ایران٬ روزنامه در ادبیات فارسی دوره اسالمی٬ آغاز ایرانی٬
البته راست است که ارج زبان دارد. دیده دور از سبک کتاب را زبان و نباید ناقد .5

بـردن "خـالص" به خصوص به کـار چندان خوب نیست٬ بردهاند. Belles به کار Lettres برابر در را این  . 2
نابهجاست.

روانشـناسی یـا پزشکی٬ فیزیک یا مثًال است تا بیشتر "ادبیات خالص"2 سبک در و
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این زمینههاست روشـن نـوشته حتّی کتابهایی که در این همه باید با مردمشناسی. و
هم ریختگیهای دستوری انباشته نباشد. در از و شود

ریزی بگوید. سخنی چند درباره خصوصیات "مادی"کتاب نیز به جاست ناقد . 6
اسـتحکام جـلد سستی یـا جنس کاغذ٬ ساییدگی آنها٬ کهنگی و درشتی حروف یا و
ارزش از مهم نیست و چه بسیار مطالبی است که گر از زیبایی روی هم رفته کتاب ـ و
از یـا و است٬ غلطهای چاپی بسیار گر ا پرواست. درخور آن نتواندکاست٬ "معنوی"
بـه جـا اشاره به این مـوضوع نـیز می گوید٬ داستانها غلط گیر بی توجهی نویسنده یا
همه ایـن در خرده گرفت. ناشر بر نیست باید بهای کتاب "عادالنه" گر ا بود. خواهد

ستود. پسندیده باید خوب است و البته آنچه را زمینهها
ایـنکه بـرای  بـاشد. ادب  دانشو انـدوخته به  افزودن باید نوشتنکتاب  از منظور .7
نه ٬ نویسنده به پیشرفت دانش وادب دررشته خودکمکی کرده است یا دانسته شودکه آیا
به ویژه کتابهایی که به باکتابهای دیگری که درآن زمینه هستـ  بهجاست که ناقدکتابش را
یافته ودر تازگی یادرچندسال اخیرچاپ شده٬ویاکتابهایی که سندیت جاودانی یادیرپا
به خوانندگان نتیجه را کرده است به سنجش گذارد٬و میان استادان آن رشته قبول عام پیدا
پنجاه سال پـیش "ادوارد بـراون" انگـلیسی تـاریخی مـفّصل از مثًالبیش از آگاهی دهد.
بـیشبـه اندکیکمو با مطالبرا همان  امروز اگرکسی  رسانید. بهچاپ  را ایران ادبیات 
ایـن زمـینه بـه دست این پنجاه سـال در پژوهندگان در آنچه را و صورت کتابی درآورد٬
پاشکسته کتابی گـردانـدکـاری دست و وهمان مطالب کهن را به دیده نگیرد٬ آورده اند
درباره "دسـتور" همین نکته را گویی به ریش مردم خندیده است. تو ـ  کرده است نابهجا
ایـن زمـینه البـته در تـوان گـفت. زبان فارسی که آقای قریب گرگانی پرداخته است نـیز

به میان میآید. نیز ـ  آن سخن گفتهایم یاسرقت ادبی را٬که از ـ  ادبی موضوع "امانت"
باید بررسنده را ـ  نکته دیگری وهر ـ  کردهایم نکتههای هفتگانه که یاد از گفتگو در
زمینهکتابشایستگیبررسی بایدهمدر باشد. روشیروشنوترازوییمشخصودقیق 
وداوری داشته باشد٬وهم درباره شیوه وروش انتقادآگاهیهایی به دست آورده باشدو
دارد نوشتن میداندیا"تحصیالت عالیه" نباشدکه هرکس خواندن و بیپا این پندار دچار
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جامعهشناسی روان شناسی و از درباره همه چیز٬ "صالحیت قضاوت" به خود خود

ایـن در نـوشته انـد. ادبـی" درباره "نـقد گفتارها و کتابها زبانهای دیگر آلمانی و فرانسه و انگلیسی و در . 1
مـیفهمیم آن  از مـا کـه  مـعنی  این  به  ادبی" "نقد به  کمتر فارسی  در دارد. دراز گذشتهای  ادبی" "نقد زبانها
ا گر روزی هم اندک معنایی تعارف که  عبارتهایی است کلیشه مانند و سراپا آنچه هست بیشتر پرداختهاند٬
است معنا را از دست داده اند. در هر حال کتاب "نقد ادبی" که دکتر عبدالحسین زرینکوب دیری داشتهاند
کـتابی است بـه تـنها نـارساییهایی دارد٬ و هم کمیها گر ا تهران چاپ شده٬ تازگی در به و است  نوشته
"نکشیده پیشتر ادبی شوند(یا نقد دست به کار اندازهای به کسانی که میخواهند تا بتواند فارسی که شاید
کتاب دیگری گاهیهایی دهد. ادبیات آ گذشته این رشته از درباره تاریخ و آندست زده اند) به  بیستپنج"
گره گنگ است و شتاب پرداخته شده است و که با سیدحسینی٬ رضا از هم هست به نام "مکتبهای ادبی"٬
به کار کسانی را تنها آید٬ هم به کار گر این کتاب ا نمیگشاید. زمینه زبان فارسی ـ در ـ فارسی زبان را کار

دانشی اندوخته باشند. که درباره ادبیات اروپا آمد تواند

دارد.1 نقدکتاب٬ و ادبیاتـ و اقتصاد و تاریخ و فلسفه و دین و پزشکی و
هر بلکه در به گفتن کلیات بس نکند٬ باید مهم این است که ناقد نکتههای بسیار از
بکوشد باید نیز بنماید. پایه این مثالها بر را داوری خود و کتاب نقل کند مثالهایی از جا
جایی اشتباهی یافته آن اشتباه در گر ا آنجایی که بتواند مثًالتا فلسفه بافی نکند. که تنها
ولی ویران کردن آسان است٬ چنانکه گفته اند٬ تصحیح هم بکند. ولی آن را بیاورد٬ را

ترجمان) نویسنده (یا بر نپسندیده ایم و جملههایی را که هنگام خواندن کتابی جمله یا رخ میدهد بسیار . 2
یافتهایم! درمانده  گردانیم خودرا بهتر یا کنیم  درست  آنرا که  برگرفتهایم  همینکه خامه  اما خشم گرفته ایم.
خط قرمز وهمه جا آنجا و اینجا و می خواند به آهنگ انتقاد بررسنده ای هنگامی که کتاب را هر ما گمان  به 
بهجاست که دست کم سه چهار بسیار پوست نمی گنجد در خود "علم" غرور از و میکشد عبارتها زیر به 
به جای آنچه نپسندیده است بکوشد و بردارد ـ کمرنگ! و مدادی سیاه ـ و به زمین گذارد را قرمز قلم  بار

نام داد! می توان "تمرین فروتنی" را نتیجه آن ـ و ـ این کار بنویسد. جمله[ و] عبارتی بهتر خود

دشوار.2 ساختن) باز (یا ساختن 
کـه بـه جـا بلکه گامهای دیگری نـیز شمردهایم (و که بر بررسنده گامهایی را گر ا
دمی چند باید که رسید به اینجا خردمندانه برداشته است ـ و برداشته است ـ میداند)
بتواند گر گون ا به دیده گرفتن نکتههای گونا با و به اندیشه پردازد٬ و گذارد راکنار خامه
به خواندن آن برانگیزد یا خوانندگان را و کلی داوری نماید٬ باره همه کتاب به طور در

آن بپرهیزاند. از یا
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بسیارخوب برخی ازکتابها همیشه آسان نیست٬ این کار زیرا بتواند"٬ گر "ا می گوییم :
هم آمیخته دارنددرباره بدرادر بسیاری ازکتابهاخوب و اما است٬ بد است برخی بسیار
بـاید هـم نـریزد. در که میتواند"حساب"هـای گـوناگـون را آنجا تا بررسنده باید اینها
را مأمـوریت خـود همه حال وظـیفه و ودر بنکوهد٬ نکوهیدنی را بستایدو ستودنی را
ناسفته. زیبا٬سفته از زشت از بد٬ نیک از ـ  بازشناساندن و ـ  بازشناختن "نقد"شمارد:

آراسته رضا دکتر نظر
مـیزان و کـه مـعیار مجله راهـنمای کـتاب مـیرساند شماره از تحلیل چند تجزیه و
کتاب ذوق خود فهم و کس بنابر هر ندارد. دست بررسی کنندگان وجود همگانی در

میکند. انتقاد بررسی و را نظر مورد
جمعی یا درباره موضوع کتاب مینویسند٬ یا معرفی کتاب مقدمه و بعضی قبل از
می آورند جلب کرده است به گفتگو عده ای آنچه که آنان را میشمارند؛ اشتباهات را

مجادله میپردازند. معدودی به مناظره و و
قضاوت می تواند قضاوت روبهروست. امر با انتقادکتاب منتقد نگارنده در به نظر
احـاطه نـظر گر از معرفت منطقی و میزان ذهنی یا عینی داشته باشد. قضاوت ذهنی ا
منتقد متفکری صادر شود امکان دارد که با قضاوت عینی هم برابر گردد. و لکن این
مـعرفت سـطحی صـادر مصدر اغلب قضاوتهای ذهنی از است و امری بس دشوار
بـروز مـوضوعی بـه  نسـبت عقیده اختالفاتدر استکه  امر همین  بنابر و میگردد.
عینی بـرای بـررسی کـتاب بـه معیار که اصول میزان و الزم میآید اینرو از میکند٬

باشد. راهنما را همگان تا دهیم  دست 

کتاب انتقاد اجرای اصل عینیت به تمامه در
عـلمی مـعیار با و میدهند بررسی قرار مورد کتاب را قضیه از مجریان این اصل هر
ایـن جـملهانـد از تـعیین مـیکنند. نادرستی آن را درست و و میسنجند رشته خود
شکسـپیر علی جزایـری دربـاره تـرجـمه آثـار محمد بررسیهای گذشته آقای دکتر
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نـظیر و دستوری. مجتبی مینوی درباره امور استاد این نوع است گفتار وهمچنین از
دقت فراوان میخواهد. وقت و است و مفید آنها

ادبی به عقیده نگارنده حتّی آثار تاریخی و اجتماعی و نقادی کتب علمی و در اما
منبع استخراج کرد: دو از اصول عینی را باید

میخوانیم. درونی" "مأخذ را آن مؤلفاستو کتابو خود منبع اول:
مینامیم. "منبع خارجی" آن را جامعه است و محّل کتاب در شبیه و آثار منبع دوم:

منبع درونی اصول متخذه از ـ الف:
اثـر نویسنده کتاب در هدف منظور" دریافت "فرض و می توان از اصل اول را .1
کـه هـدف سـعی کـند اجـرای ایـن اصـل بـاید بررسی کننده با استخراج نمود: خود
به سپس آن را و تعریف کند چندکلمه برای خود در آن را و بفهمد کتاب را مقصود و
بـرد. مطالعه کتاب بـه کـار در سنجش مطالب کتاب همراه خود معیار عنوان میزان و
راه رسیدن بـه میآورد آنچه که نویسنده به عنوان شاهد آیا بپرسد٬ خود پیوسته از و
یا محقق میکند مؤلف را نظر فصول کتاب فرض مورد آیا نه؟ یا آسان میکند هدف را
نه؟ و قس علی ذلک. ا گ ر نویسنده ک تاب به هدف خود٬ ی عنی م حقق ساختن موضوع

کرده است. را خود کار نیمی از مسلمًا تحقیق برسد٬
روش این اصل بررسی کننده باید بنابر روش تحقیق: اصل سنجش کتاب بنابر .2
در آوردن شـواهـد در را آنـها سـپس اسـتمرار و بفهمد روشهای مؤلف کتاب را یا و
سعی نماید و علمی تعیین نماید نظر از را آنها اعتبار و گون به محک زند فصول گونا
چه موضوع کتاب نشان دهد٬ با هماهنگی روشهای تحقیق نویسنده کتاب را ارتباط و
نویسندهای مناسبترین روش علمی گر ا نیست. روشی برای همه موضوعات مفید هر

برداشته است. کار قدم مهمی در انتخاب کند خود نوشتن اثر برای تحقیق و را
تحلیلی از کننده باید اجرای این اصل انتقاد در مرجع: اصل سنجش کتاب بنابر .3
مراجعی که مـؤلف مـورد بنابر کتاب را و بسنجد را آنها اعتبار و مراجع کتاب بنماید
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تـبعی اصـلی و مـی توان بـه مأخـذ مراجـع را داده است طبقه بندی کند. استفاده قرار
تـاریخی امـور کـتاب در گـر خاصه ا است٬ معیار معیار این خود و تقسیم بندی کرد

تمدنی نوشته شده باشد. و

منبع خارجی اصول مستخرج از ـ  ب
محّل ودرجه کتاب اجرای این اصل بررسی کننده باید در نظیر: اصل تطبیق آثار .1
چـه کـتب شـبیه فـراوان هم آسان نـیست٬ این امر نظیرش تعیین کند. بین آثار در را
هـمین مـقایسه  طـریق  از لکـن  و دارد. فـرق  دیگـری  با کتاب  هر جزئیات  و نیستند
روش کـتاب بـررسی کـننده و مأخـذ طریق تطبیق موضوع و از جزئیات مخصوصًا

کند. تعیین  دیگر کتاب  بر را کتابی  ارزش  میتواند
سندیت و طول عمر باید اجرای این اصل منتقد در کتاب: بقاء اصل جامعیت و .2
بـررسی مـورد اثـر که آیا نشان دهد و آینده پیشگویی کند در فایده کتاب را علمی و
همه زمانی است. اینکه کتابی همگانی و یا مکان محدودی است٬ مخصوص زمان و
کـه طوری  به  میکند سهل  را آن  کتب  از بعضی  جامعیت  اما نیست٬ آسان  نیز امر این 
ب عضی ا و قات خود مؤلف هـ م آن را احسـ اس مـ ینماید٬ چـ نان که "سـ عدی" در بـ ار ه
هـمین اصـل بنابر [ ...] این گلستان همیشه خوش باشد. گلستان چنین احساس کرد:

تعیین نماید. نیز دامنه توزیع کتاب را بررسی کننده میتواند
تنظیم مطالب طبقهبندی و شیوه نوشتن و باید این اصول بررسی کننده٬ عالوه بر

.(1382 خانه کتاب٬ تهران٬ اّول : ُجنگ کتاب (چاپ  قاسمی٬ فرید سیّد  

گیرد.  نظر تعیین ارزش کتاب در در غیره را و



ناقد و نقد
 عبدالحسین زرینکوب

نقدچیست؟
عبارت است از کرد تعبیر آن میتوان به سخنسنجی وسخنشناسی نیز ادبی که از نقد
بد و نیک  شود معلوم نحویکه  به  آن  تفسیر و وشرح  ادبی  آثار بهای  و ارزش  شناخت 
کـه گفتهاند اهل نظر بعضی از تعریف آن٬ در کدام است. آنها منشأ چیست و آن آثار
"س عی و م جاهده ای است عار ی از شائبه اغ راض و منافع تا بهت ر ین چی ز ی ک ه در دنیا
شناسانده آید" و گنجیده است شناخته گردد به اندیشه انسان در یا دانسته شده است و
چـند هـر است٬ کرده ایراد انگلیسی  شاعر و نقاد آرنولد ماثیو تعریفکه  این  البته و
مـانع نـقد تعریف درست جامع و و حد دیگر ادبی هست امروز نقد شامل نوعی از
آثار بد آن نیست که نیک و ادبی تنها فایده نقد غایت و زمان ما چون در ادبی نیست.
داردکه نظر ایننکتههم به ادبی٬ آثار بد و شناختنیک  از گذشته  بلکه بشناسد ادبیرا
یـا و که سبب شده است اثری درجه قبول یابد نیز اسبابی را علل و اصول یا و قواعد
بنابر و تحقیق بنماید باشد میسر حدی که ممکن و تا پیشانی آن نهاده آید٬ بر داغ رد
نیز احکامکلی به جزئی امور از باشد ممکن جاییکه تا ادبی٬ نقد استکه واجب  این 
مـدد ادبی هستند٬ آثار موجد حدی هم به کسانی که مبدع و این راه تا از و توّجه کند
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بـیان در کـم تـجربه انـد٬ و تازه کار این امور که در الاقل کسانی را و فایده برساند. و
هدف ادبی  آثار از تمتع  و التذاذ جز که  هم  را آنکسانی  و راهنماییکند و مقاصدکمک 
هر از و چگونه میتوان لذت کامل برد این آثار توجه دهدکه از ندارند٬ غرض دیگر و

1 . در واقع٬ مخاطب در نقد ادبی ممکن است نویسنده اثر باشد یا خواننده و یا هر دو. چون منتقد بـعضی
اخالق ذوق یا بعضی مواقع می خواهد و کند فن آشنا اسرار سنّت و رموز با نویسنده را اوقات میخواهد
نـظری مـمکن است نـقد نـقد تـوّجه بـه ایـن مـقاصد حـال بـا هر در دارد. انحراف باز و فساد از عامه را
(Descriptive Crit icism)تـوصیفی نـقد Legislat) یا iveCrit icism)تقنینی نقد ٬(TheoreticalCrit icism)

بـه توصیفی بـیشتر نقد در به نویسنده است و خطاب منتقد تقنینی مخصوصًا نقد نظری و نقد در باشد.
هم برای مخاطب دیگر مخاطب گفته شود٬ این دو یک از پیداست که آنچه برای هر اما دارد٬ نظر خواننده 
مستندی برای نقد همچون مقدمه و نظری میتواند نقد تقنینی و نقد بعضی مواقع نیز در است و سودمند

سازد. Judicial) منتها Crit icism)به نقدحکمی توصیفی را نقد و توصیفی واقع شود

فوایدی میتوان توقع داشت.1 اثری چه لطایف و

ص 5. 1320ق٬ لکنهو تاج المصادر٬ زوزنی٬ . 2

کـردن است در نـظر و لغت به معنای "بهین چیزی برگزیدن"2 در خود کلمه نقد
مـعنای عـیبجویی نـیز٬ ناسره بازشناسند. از آن به قول اهل لغت سره را در دراهم تا

داخل بوده مفهوم لفظ نقد قدیم در معنای عیبجویی از ص 1. ج ٬1 ٬1952 مصر النقداالدبی٬ امین٬ احمد . 3
ای عـبتهم مـعنی نـقدتهم٬ ان نقدت الناس نقدوک وان ترکتهم تـرکوک٬ ابی الدرداء: حدیث "وفی  است.
هـمچنین Crit فـرانسـوی و ique لفـظ ص 4؛ ق٬ طبع بوالق 1300 لسان العرب٬ واغتبتهم قابلوک بمثله"؛

داوری آمده است. ریشه یونانیKrinein به معنای قضاوت و از Krit آلمانی٬ ik و انگلیسی  Crit ic

حـال بهر و اصل کلمه بوده است 3 قدیم در هم از است ظاهرًا لوازم "به گزینی" که از
شـناخت مـحاسن مـورد در وجـه مـجاز بـر تازی٬ فارسی و این کلمه در دیرباز٬ از
اروپـایی ادب در امـروز کـه هـم لفـظی  آن چـنانکه  است٬ رفته کار به معایبکالم  و
داوری کـردن است اصـل بـه مـعنای رأی زدن و در میرود به کار جهت همین معنا
سـره و بـد و شناختنـیک و امور درباره داوریکردن و زدن رأی وشکنیستکه
اینجاست که برای نقد از است و دقیق آن امور مستلزم معرفت درست و ناسره آنها٬ و
ادبـی از شـناخت آثـار آن را و قائل شدهاند تعریفی جامعتر و ادبی مفهومی وسیعتر

بصیرت گفتهاند. روی خبرت و
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ادب چیست؟
معنایی که به سبب فقدان لفظ حقیقت این است که آن مفهوم و ادبی چیست؟ آثار اما
مکتوبی مجموعه آثار عبارت است از میکنند تعبیر آن به لفظ "ادب" از مناسب دیگر٬
کـرده تعبیر بهترین صورتها عالیترین و در را خیالها و بهترین افکار که بلندترین و
هـم بـه سـبب مـقتضیات و و افـراد طبایع اقـوام و البته به اقتضای احوال و و باشد٬
آمـده بـه وجـود اینگونه آثار انواع مختلفی از فنون و اجتماعی٬ مناسبات سیاسی و
انواع سایر انواع بر این فنون و گاه بعضی از ظروف٬ به اقتضای همین احوال و است و
نه گر ا جوامع نخستین ـ اکثر بتوان گفت که در شاید تقدم یافته است و فنون تفوق و و
طبقات به سایر از زودتر روحانی اشتغال داشته است٬ طبقهای که به امور ـ همه آنها در
خدایان سخنان سـروده است ستایش قهرمانان و در ادبی پرداخته است و آثار ایجاد
سخن موزون و شعر بین همه ـ نه در گر ا اقوام عالم ـ امم و بین بیشتر وهمچنین در
اقوام اکثر حال نزد آغاز صورت ادب در هر در و به ضبط درآمده است. نثر از زودتر
یونان ادب لفـظ خـاصی نـداشـته چنانکه در بوده است٬ شعر مجرد امم عالم غالبًا و

رجوع شود جامع خویش لفظ خاصی نداشته است. معنای کلی و ادبیات در یونان قدیم مفهوم ادب و در . 1
و 126؛ ـ ص 27 ٬1343 کتاب٬ نشر بنگاه ترجمه و عبدالحسین زرینکوب٬ ترجمه دکتر به فن شعرارسطو٬
بیان در امروز هم   Literatureالبته لفظ اروپایی ص 93. طبع لیدن٬ سهیل افنان٬ شاعری ارسطو٬ درباره هنر
مکـتوب) = Litera کـلمه اشتقاق آن (از که حتی اقتضای مجرد تمام مفهوم کنونی کلمه وافی نیست چرا
مـوارد ایـن  در امروز بعضی محققان  که  این روست  از آن خارج میکند. شمول  از را مکتوب  غیر ادبیات 
لفـظ کـلی ادبـیات بـر بیان مفهوم جامع و در حتی کلمه روسیSlovesnost را Wortkunst و لغت آلمانی
مفهوم جهت اشتمال بر فارسی متداول است از ادبیات هم که در کلمه ادب و Literature ترجیح میدهند.

Belles را _ Lettresتمام مفهوم امروزینه چند هر توسع نیست و فرهنگ اخالقی خالی از تربیت فکری و
آزادگان تربیت  یا آزاد تربیت  مفهوم  در آنچه  از آن  تاریخی  مفهوم  اقتضای  داشت٬ می توان به آن منسوب 
شعربی بی دروغ ٬ شعر به: مفهوم ادب فارسی رجوع شود در برای تفصیل بیشتر است. وسیعتر هست نیز

.28 ـ ص 35 ٬1346 عبدالحسین زرینکوب٬ دکتر از نقاب٬

بتوان لفظی یافت که آن را بشود تردیدداشته است که اصًال فن شعر ارسطودر است. 1 و
هم ب ر اداهای مقلدانه سوف ر ون و ک سنارخوس اطالق ک ر د و هم در مـ ور د مـ حا ورات
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یادداشت شماره 4. با مقایسه شود فن شعر؛ ارسطو٬ . 1

ادب داریم از آن مفهومی که امروز یونانیها٬ نظر خالصه در سقراط استعمال نمود.1
حال به هـمین مـنوال بـوده اعراب قدیم نیز چنانکه نزد بوده است٬ فقط شامل شعر
و معرفت شعر عرب عبارت بوده است از نزد بنی امیه ادب در عهد الاقل تا است و
آن روزگاران٬ امثال وخالصه در و اخبار ایّام و چون انساب و آنچه بدان مربوط است٬
روایتشعر و نقل و میفهمیدندکهکارشانشاد را وصفکسی ادیب٬ لفظ اعراباز
بـعضی و تـوسعه یـافته است. بـود آنچه مربوط به شعر حدود بعدها اما بوده است٬
گشـته است٬ آن وارد غیره در لغت و و نحو چون صرف و نیز علوم دیگر معارف و
شـناخت شـعر حقیقت جهت فهم و در خود فنون نیز لیکن پیداست که این علوم و
شـرط نـیز علمی گرفتن را هر بهرهای از درباره ادب٬ اینکه٬ ضرورت داشته است و
بوده است وگرنه مفهوم درست وواقعی ادب واقع جهت فهم درست شعر در کرده اند٬

از اشتقاق کلمه ادب غیر باب اصل و در ص 295. ج ٬3 پاریس ٬1858 طبع کاترمر٬ المقدمة٬ ابن خلدون٬ . 2
عـرب منتقدان معاصر و تلقی ادباء طرز برای اطالع از مخصوصًا و یادداشت شماره ٬4 در مذکور مآخذ
اصـول النـقد شـایب٬ احـمد و 25؛ ـ ص 29 الطبعة الرابعة٬ فی االدب الجاهلی٬ طه حسین٬ به : رجوع شود

.2 ـ ص 5 قاهره ٬1953 االدبی٬

آنکه قبل از مربوط بدان 2وبه طورخالصه ٬ فقط عبارت بوده است ازحفظ اشعارواخبار
انواع وفنون تازه ای پدیدآورد٬شعر توسعه ای شگرف بیابدو ترقی و قرون اخیر نثردر
بـوده ادبیات  و ادب  مفهوم از عمدهای قسمت  متضمن  عالم اقوام و امم  اکثر نزد در
ادب آمـده است٬ نـظم بـه وجـود و فنون نثر تنوعی که در به سبب ترقی و اما است.
ادبیات در روزگار ما مفهوم وسیعتر و جامعتری یافته است و به همین سـبب حـد و
و تعریف درست و دقیق آن نیز دشوارتر گشته است و اختالفات بسیار برخاسته است .
بـین خـالف در آنقدر ادبیات امروز ماهیت مفهوم ادب و درباره حقیقت و خالصه ٬
تعریف اما کرد. آن ایراد مانعی از به آسانی نتوان تعریف جامع و اهل نظرهست که شاید
ادبی آثار واقعی ادب برای کسانی که با مانع منطقی چه حاجت ؟حقیقت وجوهر جامع و
پوشیده نیست. بعضی زبانهای دیگر٬آشنایی دارند یا نویسندگان زبان خویش٬ شاعران و
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اختالف بین اهل نظر ماهیت ادب است٬ آنچه حقیقت و از تعبیر تبیین و در گر ا
در قدر چنانکه هر نمیشود. حقیقت ادب وارد ماهیت و تفاوتی در تغییری و باشد٬
این نکته خالف نیست که بین در اختالف باشد بیان مفهوم واقعی ادب بین اهل نظر
غزل کومدی الهی دانته و بهشت گمشده میلتون و شاهنامه فردوسی و و هومر ایلیاد
داستانهای داستایوسکی شباهت و و گور تا آثار و هوگو اشعار و شکسپیر آثار حافظ و
مشـارکت دارنـد احوال مشابهت و بسیاری اوصاف و در است و کار قرابتی تمام در
چنان عام البته این امری که بین همه آنها و جنس واحدی هستند میآیدکه از به نظر و
امر استاین نتوانسته مکان  و اختالفزمان  و زبان  و فکر تفاوت  مشترکاستکه و
ادبیاتتعبیر و ادب  به آن  از جوهریاستکه و حقیقت  همان ببرد٬ بین از مشترکرا
اسلوب مـبتنی و معنا خیال و عاطفه و اوصاف عمده آن این است که بر از و میکنند
به ادبیات است٬ ادب و حقیقت آنها که ماهیت و به همین سبب تمام آن آثار است و
معنی همه دارای سبک و و دلربایی موصوف هستند تفاوت مراتب به شورانگیزی و
بـتوان گـفت ادبـیات عـبارت است از شاید بدین ترتیب٬ و خاص خویش میباشند
مردم آن سخنان را بوده است و واالتر و سخنان عادی برتر حد آن گونه سخنانی که از
درخور ضبط و نقل دانستهاند و از خواندن و شنیدن آنها دگر گونه گشتهاند و احساس
عادی تفاوت و سخنان مکرر با این سخنان ناچار و الم کرده اند لذت و شادی یا غم و
آنچه کرده "از داردکه میگوید: گوته به همین نکته نظر آن سخنان برترست و از و دارد
ثـبت شـده است آنچه ضبط و از گفته شده است کمترین مقدارش ضبط شده است و و
تـمام این ادبـیات عـبارت است از بنابر باقی مانده". کمترین مقدارش نقل شده است و
اهتمام امم عالم که مردم درضبط ونقل ونشرآنها ذخایرومواریث ذوقی وفکری اقوام و
اینمایهسعیواهتمامخویششناختهاندو واقعالیقودرخور در را کردهاندوآنآثار
آن آیندگان نیزهمواره بـر مانده است و رفتگان باز فکری که از البته این میراث ذوقی و
تـمتع وخالصه این میراث ذوقی که هـمواره مـوجب اسـتفاده و افزود. چیزی خواهند
یک جنس نـیست ؛ از یک دست و همه از ناچار بود٬ افرادجهان خواهد اقوام و التذاذ و
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نداردو بعضی مواردعظمت وعلّوی  بعضی موارددرغایت علّووعظمت است ٬ودر در
به مراتب متوسط است و در گاه نیز نیست و معمولی چندان برتر ازکالم خوب عادی و
این فایده وضرورت داردو این آثار یک از بهای واقعی هر و هرحال البته شناخت قدر
واقـعیو تـمتع  و التـذاذ این٬ از گذشته  میگیرد. عهده  بر را آن  ادبی  نقاد استکه  کاری 
ادراک تمام لطایف به آسانی برای همه کس میسروممکن نیست و درست ازهمه این آثار
مخصوصی از مراتب مختلف و درجات و هست ٬ این آثار بدایع فکری وذوقی که در و
واقعی التذاذ این صورت شک نیست که استفاده درست و در تهذیب الزم دارد. تربیت و
دقت وتوّجه آن آثار این آثار٬حاجت به کمک وراهنمایی کسانی داردکه در عامه مردم از
به این نیزجز ادراک نموده اندو بهترکشف و را لطایف آن آثار بیشتری کرده اندودقایق و

حـدود آمـریکایی در مـعروف  مـنتقد ریـچاردز ا. آی. است: ذیل  قابل توّجه  این دعوی مورد یک مؤید . 1
از و پـخش کـرد نـام گـویندگان آنـها کر بدون ذ بین دانشجویان خویش تعدادی قطعات شعر در 1920
که نتیجه آن شد بگویند. باب ارزش آنها در خویش را نظر و کنند تفسیر را خواست آن اشعار دانشجویان
بـزرگ و معروف  شاعران  اشعار بر را نشان  و نام  بی  کم اهمیّت شاعران  مبتذل و غالب دانشجویان اشعار

ترجیح داده بودند.

ادبیات قلمروی بس وسـیع داردکـه اینها٬ وعالوه بر بود.1 نخواهد ادبی میسر نقد مدد
مـی گیرد٬چـنانکه از بر در اجتماعی انسان را نفسانی و آثار احوال و قسمت عمده ای از
اوهام و گرفته تا زندگی قهرمانان حادثهجوی پرشوروشر حوادث ووقایع شگفت انگیز
وهیجانهای شورها از و منزوی خلجان دارد مردمان گوشه نشین و افکاری که درخاطر
تاریکترین مواجیدذوقـی مشـایخ مبهمترین و عاشقان کامجوی شهوتپرست گرفته تا
البته احوال و افکار فردوحوادث صوفیه٬همه در این قلمرو وسیع ادبیات جای دارندو
وسرگذشتهای اقوام وجماعات هر دو٬در این آثار مندرج ومتجلی هستند. نیزمختصات
بین در همچنین مشخصات اقوامی که این آثار و ابداع کرده اند را افرادی که این آثار
دقیق همه ک درست و ادرا و جلوه دارند این آثار تمام در قبول یافته است٬ رواج و آنها
به وسـیله نـقد جز و ادبی حاصل نمیشود نقد قواعد موازین و به مدد جز این امور

ک وکشف نمود. ادرا ادبی را دقایق آثار نقادی نمی توان تمام لطایف و و
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فنون علوم و نقادی در
است٬ داوری درباره امـور حکم و ارزیابی و سنجش و نقادی که عبارت از و نقد اما
ضـرورت حـاجت و که مورد بسا نیز امور سایر در البته اختصاص به ادبیات ندارد؛
هست. نـقادی و نـقد نـیز لغت و انساب و تاریخ و فلسفه در چنانکه میشود٬ واقع 
مقوالت ذهـنی را٬ و صور و معرفت نقادی میکند اعتبار باب ارزش و فیلسوف در

Eine که هدف آن البته نیل به Freie Und offentliche Prufung عقل محض : مقدمه نقد کانت در به تعبیر . 1
است. ارزش  باب  در حکم 

مـیدهد قرار آزادانه"1 و تحقیقیکلی و معرض"تجربه در است٬ گفته کانت چنانکه

را بـنا انتقادی خویش ٬ تصنیف لغت نامه تاریخی و محقق فرانسوی در فیلسوف و (1647 ـ بل (1706 پیر . 2
لحاظ فلسفی بر از و کند جستجو دقت وصحت ممکن را کثر لحاظ تاریخ حدا این گذاشته است که از بر
حکـم بـه آن روی یقین قطعی معلوم نکرده بـاشد از حقیقت چیزی را معروف دکارت تا حسب دستور
(La Raison)عقل Les) و Faits)واقعیات از تحقیق عبارتند و نقد در اصلی او معیار بدینگونه دو ننماید.

میتوان بررسی کرد. دعاوی صاحبنظران را سقم اقوال و صحت و آنها که به مدد

نقص یا ضعف و و می پردازد دیگر حکما عقاید و آرا به تحقیق در بل 2 پیر مانند یا و
بـه نـقدو نسابه نـیز مورخ و نشان میدهد. را تحقیقات حکما یک از عظمت هر و غور
درست نسنجندوصحت وسقم انساب اسنادوشهادات را تا زیرا نقادی حاجت دارند٬
داد٬چـنانکه خویش نـمیتوانـند باب موضوع کار هیچ رأی درستی در تحقیق نکنند٬ را

فهم درست معانی آنها٬حاجت به نقادی دارند. لغت نویسان نیز٬درضبط لغات و
موسیقی همگی حاجت به حجاری و چون نقاشی و نیز فنون هنر گذشته٬ اینها از
مـربوط است٬ درجات آثاری که بدان هنرها تشخیص مراتب و و نقادی دارند و نقد
داشـتهانـد قدیم صاحبنظران بدین نکته توّجه  از و است. همه محتاج ناقدان بصیر
و در بار ه این آ ثار ن کته سن جیها ک ر ده اند و نظ ر های م ختلف اظهار نموده اند٬ چـ نان که
حجاران در نقاشان و باب ارزش آثار در مکرر ارسطو حکمای یونان چون افالطون و
اخالقی مورد لطایف ذوقی یا و جهت فواید از را آنها و خویش اظهارنظرکردهاند آثار
دیدرو وینکلمان و کسانی مانند قرون اخیر٬ در نیز٬ بعدها و داده اند قرار نقد بحث و
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نقاشی نیز مکتبهای تازه حجاری و و تحقیقات بدیع نمودهاند این موارد لسینگ در و
حکـمای عـهد از موسیقی نیز٬ مورد در عنایت به اینگونه مسائل غافل نبودهاند. از
بـاب شـناخت ارزش در نقادی توّجه خاص بوده است و و به نقد به امروز یونان تا
آمده است مجادله پدید بین نقادان موسیقی اختالف و مکرر آوازها٬ و بهای آهنگها و
ایـتالیا فـرانسـه و اتـریش و آلمـان و در مـوسیقی امـروز باب آثار در نقد بحث و و
کـتابها معرفت شده است و اهل ذوق و مایه اشتغال بسیاری از امریکا انگلستان و و

ناشی از یا مغرضانه و مالحظات منتقدان ممکن است کاهالنه٬ مثل ادبیات٬ موسیقی نیز مورد در مع هذا . 1
شـده اظهار بتهوون به وسیله منتقدان هنر آثار نقد در چنانکه لوتولستوی آنچه را تلقی شود. تعبیر سوء
در کـه بتهوون  میگوید جمله از میکند. وانمود هنری  نقد نافرجام  نفوذ بر شاهدی  به عنوان  غالبًا است٬
پـرداخت دسـتکاری و چنانکه باید آن را تا بشنود را خود نمیتوانست اثر طبعًا و شد کر تدریجًا اواخر
حـتّی ناقص الخلقه و یک رشته آثار چیزی جز آورد ایام ناشنوایی خویش به وجود آنچه در ناچار کند٬
به این گونه آثـار حال آهنگسازی بزرگ شناخته بود٬ آغاز در هنری که بتهوون را نقد اما نبود٬ هذیان آمیز
کـوششهای آنـها تـفسیر برای توجیه و همچنان به چشم شاهکاری هنری نگریست و ناقص الخلقه نیز
یـاوه را سـخنانشان  و احـمق٬ را آنها و بود ناراضی منتقدان از غالبًا هم بتهوون هذا مع کرد. شگفتانگیز
لوتولستوی قول  برای  تشبیه میکرد. نمیدارد باز دویدن  از را اسب چابک  که  نیش مگس  به  و میخواند
.168 ـ ص 9 چاپ دوم٬ ترجمه کاوه دهگان٬ هنرچیست؟٬ تحتعنوان: او کتاب  به  شود رجوع  اینباب  در
ترجمه مـحمود زندگی بتهوون٬ روالن٬ رومن  به: شود رجوع نقادان و نقد از بتهوون تلقی طرز برای 

ص 159. ٬1351 تفضلی٬

حتّی بعضی و میشود1 موسیقی منتشر مسائل مربوط به نقد ومجلههای مختلف در
در نیست و استادان درجه اول موسیقی کمتر نقادان موسیقی امروزه شهرتشان از از
برناردشا نام آورانی مانند نام بزرگان و موسیقی پرداخته اند٬ کسانی که به نقادی در بین 

دارد. عظمتبسیار ادبیهمشهرتو نقد جهتادبو از هستکه نیز

ادبی آثار نقادی در
ناسره است٬ بین سره و تمیز و بد شناخت نیک و نقادی که عبارت از و نقد حال٬ هر در
اختصاص به معارف بشری هست و شقوق علوم و بسیاری از در و همه فنون هنر در
که بـه آثار ادبی ندارد. مع هذا٬ نقد آثار ادبی این مزیت را بر نقد سایر فنون هنر دارد
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چون حجاری فنون هنر٬ سایر زیرا است. روشنتر و مفهومتر همه آنها از یک تعبیر٬
صورتی در نامفهوم میباشند حدی مشکل و مردم تا برای بسیاری از نقاشی امروز و
مشکل باشند مردم ممکن است نامفهوم و کمی از فقط برای عده بسیار ادبی٬ که آثار
فـنون فهم سـایر از عامتر و مردم به مراتب آسانتر ادبی برای اکثر وخالصه فهم آثار
هیچ نمیفهمند نقاشی تقریبًا موسیقی و مردم هستندکه از هنرست چنانکه بسیاری از
مـیپسندند٬ را بعضی شـعر تمتع میبرند. ادبی لذت و آثار از صورتی که همانها در
بـرخـی بـه و شـیفتهانـد٬ بعضی به نمایشنامهها به داستان عالقه دارند٬ بعضی دیگر
نوعیانس ادبی  آثار به  اکثر حال٬ هر در و عنایتمیورزند اخالقی  و عارفانه  سخنان
همین مسأله سبب شده اما میکنند. نیز نظر اظهار غالبًا درباره این آثار و عالقه دارند و
کند. سلیقه ظهور اختالف عقیده و فنون هنر نقدسایر ادبی بیش از آثار نقد است که در
به یک درجه به یک نوع و برای تمام طبقات٬ ادبی برای همه مردم و آثار حقیقت٬ در
مـعانی آن آثار خوانندگان در طبقهای از هر خوانندهای یا که هر بسا و ارزش ندارد٬
نـمییابند یا نمیجویند آن آثار در که دیگران آنچنان معانی را بیابند و بجویند دیگر
پیدا ادبی اختالف سلیقه بسیار ارزیابی آثار نقادی و که در سبب میشود این خود و
میشود. و اقسام و انحای مختلف نقد ادبی به وجود میآید ک ه بعضی مبتنی است بر
آرای و بـیان عـقاید جـز بعضی دیگـر و بعضی جنبه فنی دارد معنا٬ بعضی بر لفظ و

شخصی چیزی نیست.
ادبی سبب شده است که آثار التذاذوتمتع از امر اختالف در وخالصه همین تفاوت و
استو نگرفته  قرار بنیاددرستی  پایهو بر استو نیافته  قوامی  اساسو تاکنون  ادبی  نقد
دقـیقترین درست تـرین و تحقیق که نقادان مختلف کرده انـد٬ بحث و قرنها از بعد هنوز
یعنی شیوهای Eclectique است٬ crit ique تألیفی روش التقاطی و روشهای نقادی شیوه و
علت این امر و روشهای نقادی حاصل شده باشد و شیوهها تلفیق سایر جمع و که از
پـدید دنـیا عالی مقام در نقادان بزرگ و طی قرنهای دراز در چند هم این است که هر
و است. داشته آنها نویسندگان  از و ادبی  آثار از دیگر توقعی  آنها از هرکدام اما آمدهاند٬



کتاب ونقد کتاب نقد  270

نـویسندگان بـرای شـاعران و مـقصدی دیگـر غـایت و و روش دیگر یکی راه و هر
ادبـی برای آثـار غایتی که خود و نظر تأیید دفاع و در آنها اکثر کرده است و پیشنهاد
آرا و روشـها و به طـوری کـه شـیوهها ابرام نمودهاند و زیاده تأکید کردهاند٬ پیشنهاد

شمردهاند. حقیر و ناچیز و نفی کردهاند و به کلی طرد را مکاتب نقادان دیگر و
هر در ادبی شده است. مسائل راجع به نقد در سبب مشاجرات بسیار همین امر و
ادب امری است کـه دارای جـهات که ادبیات و این مقدمات چنین برمیآید از حال٬
امکان به حد که تا بود تمام خواهد ادبی وقتی کامل و نقد اعتبارات مختلف است و و
هـم از ادبی را٬ آثار و داشته باشد اعتبارات مختلف نظر این جهات و به اکثر تمام یا
تمام این منتقد تا و زیبایی. جهت اخالقی و هم از و فنی مالحظه کند جهت لغوی و
به که هیچ اثری را کند ادعا واقع نمیتواند در ادبی مالحظه ننماید٬ آثار در جهات را
درست تشخیص داده است. ناسره آن را سره و و بد نیک و درستی شناخته است و

درباره منتقد
خـوانـنده ادبی با این است که بین نویسنده اثر ادبی کارش عبارت از آثار نقاد باری٬
عادی واسطه بشود و لطایف و د قایقی را ک ه در آ ثار ادبی هست و عامه مـ ر دم را ا گـ ر
بـدان را آنـها و مـعلوم کـند بی نصیب بمانند٬ آن غافل و که از بسا کسی توّجه ندهد
هست که عامه اکثر آن آثار نقایصی در هم معایب و گر ا و بدایع متوجه نماید لطایف و
خـوشبینی مـبالغه بـیهوده در به همین جهت راجع به آن آثار و نیستند. ملتفت آنها
قـیمت تـا پـرده بـیرون انـدازد از و بنماید آشکار نیز نقایص را آن معایب و میکنند
انتظار البته توقع و اما معین باشد٬ ادبی معلوم و آثار یک از بهای واقعی هر حقیقی و
مقام مقامی نظیر منتقد٬ و ادبی داشتن الزمهاش این است که نقاد نقد از چنین کاری را
ندارنـد ادعا منتقدان خود اکثر این مقام را و کامل داشته باشد مرشد و استاد مربی و
بعضی گذشته٬ اینها از چنین مزیتی نمیشمارند. درخور غالبًا را آنها نیز ارباب هنر و
نـمیدانـند شأن مـنتقد در ادبـی را داوری دربـاره آثـار قـضاوت و اصًال اهل نظر از
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ادبی بپردازد. آثار بد نیک و داوری در به حکم و به هیچ وجه نباید منتقد میگویند و
عمومی یقین  و جزم  فکریآن  و اجتماعی  امور در نه دیگر نقادان٬ ما روزگار در چون
ابدای رأی درباره و نظر امکان اظهار زمانهای سابق اجازه و که در دارند مشترک را و
بالمنازعی در محقق و ذوقی مسلم و اصول هنری و نه مبانی و و میداد٬ ادبی را آثار
تفاوت نهادن بین آثـار به طبقهبندی کردن و بشود منتها و منجر هست که بتواند کار
از ادبـی غـیر که اثر ادبی وقتی ضرورت دارد آثار بد بین نیک و به عالوه تمیز ادبی٬
منتقدی آن صورت واجب آید در تا نداشته باشد اجتماعی فایده دیگر جنبه تربیتی و
رستگاریاستاز مایه المثل  فی را آنچه و بشناسد. بد از نیکرا آثار آن بین  در و بیاید
ندارند ادبی همیشه این حال را صورتی که آثار در بدهد؛ آنچه مایه گمراهی است تمیز
ادبی برای آثار هستند٬ برای هنر" معروف "هنر شعار الاقل کسانی که مدعی اصل و و
هـنرمندان ارشاد در را منتقد بدین ترتیب٬ و اجتماعی قائل نیستند. ارزش تربیتی و
ایـن دعـوی مشـاغبه است امـا نـمیدانـند٬ ادبی مجاز آثار بد نیک و در اظهارنظر و
تـمام بخواهد که منتقد باشد ممکن است وارد صورتی این ایراد در و اصلی ندارد و
امروز صورتیکه در بسنجد. محکواحدی مقیاسو با و جهتواحد از را ادبی آثار
محققان اهل نظ ر ٬ این ک ار را در نقادی ر وا نـ میدانـ ند و تـ مام آ ثـ ار را از یک نـ ظ ر گاه
مـی برند. اثری به کـار هر مورد در را طرق متعدد بلکه جهات مختلف و نمینگرند٬
بعضی از واحدی سنجیدو مقیاس ومعیار میتوان با ادبی را البته شک نیست که همه آثار
این آنچه محقق است این است که از اما هم کردهاند٬ را منتقدان این کار سخنسنجان و

مطلوب نبوده است. نتیجهای درست و نتیجهای که به دست آمده است٬ کار
فـقط بـه مـحک ادبـی را سخنسنجان که همه آثار منتقدان و فیالمثل آن عده از
موافق دیدهاند چه را نویسندگان هر شاعران و آثار از و مقیاس اخالق سنجیدهاند٬ و
داوری قضاوت و البته از ردکرده اند٬ اخالق موافق ندیده اند با چه را وهر پسندیده اند
شناختی بوده است این مقیاس سنجیدنی و که با آثاری را و خویش نتایجی گرفته اند
سنجیدن٬ مقیاس دیگر هر یا مقیاس اخالق و با ادبی را البته تمام آثار اما سنجیده اند٬
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حتّی سبب و دستنمیآید به آن از وکامل تمام فایدهای  استو پیمودن  گز مهتاببه 
این آثار لطایف دیگری هم که در و فواید حتّی از و جهات دیگر٬ از که منتقد میشود
کم جهت اخالقی پست و آن اثری که از چنانکه شاید محروم بماند٬ غافل و هست٬
جهت آن اثری که از یا و باشد واال عالی و جهت زیبایی محض٬ از میآید ارج به نظر
تأثیری کـه در جهت قوت و بالغی ضعیف است از لحاظ موازین لغوی و از فنی و
تنها ادبی را این صورت آن منتقدی که آثار در پرمایه باشد. قوی و دارد افکار اذهان و
لطایف که از بسا میسنجد٬ یک معیار یک مقیاس و فقط با یک جنبه و یک جهت و از
ایـن صـورت البـته در و هست غافل بـماند. آن آثار در جهات دیگر بدایعی که از و

بود. نخواهد شامل و وکامل دقیق درستو او حکم قضاوتو
ادبـی هست کـدام آثار متفاوتی که در جهات مختلف و دید اینجاست که باید از
این آثـار که در می توان جهت مهمی را نتوان برشمرد همه این جهات را گر ا است و
نقادی همه آن جـهات را در و اصل عمده بازگرداند به چند همه را هست دریافت و
ممکن حد تا میشود ادبی ایراد باب آثار قضاوتی که در حکم و گرفت تا نظر در باید
جهات به این نکات و تا این صورت شک نیست که منتقد در و درست باشد دقیق و
آشنایی و وقوف تمام نداشته باشد٬ در نقد آ ثار ادبی اقوالش متین و در ست نخواهد
ادبی از باب آثار قضاوتی نسبی در به حکم و باشد فقط منحصر او اینکه نقد مگر بود٬
البـته و جـهت اخـالقی تـنها؛ از بحثی جـزمی بـاشد یا و زیبایی آنها جهت زشتی و
متین دقیق و تمام و نقدی کامل و چنانکه گفته شد سخنسنجیها٬ و اینگونه نقادیها

بود. نخواهد
هـیچ حـال از در توّجه داشت کـه مـنتقد داوری هم باید درباره اصل قضاوت و
مـدعی است مواردی هم که خود حتّی در و ندارد مضایقه حکم اظهار و رأی ابدای
قـضاوت هست مـتضمن حکـم و مشتمل و او نقد داوری اجتناب کرده است باز از
نـباید مـنتقد می توان گفت ایـن نکـته هـم کـه بـعضی گـفتهانـد حتّی به یک تعبیر و
خـود آن متعصب بـاشد در و به هیچ اصلی وهیچ مالک خاصی پایبند نمیتواند و
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نیست متوجه ارزیابی دقیق متوجه شاعر راستین و الیوت "نقد اس. تی. مشهور به موجب تعبیر چند گر ا . 1
از را آنـها کـه نـمیتوانـد چنان مسلم مـییابد را شعر و رابطه بین شاعر غالبًا لیکن منتقد و اوست" شعر
فلسفی مبتنی بر رواج عقاید اتفاق و مورد که فقدان معیار آنجا به عالوه منتقدحتّی در سازد. جدا یکدیگر
به خواهناخواه  باز قضاوت مییابد از اجتناب  برای  دستاویزی  ما عصر در را تردید و وشک  نسبیتگرایی

قضاوت دست می زند.
ایـن دعـوی است کـه مبنی بر مخصوصًا دارند حق قضاوت منتقد عمدهای که بر ایراد مخالفان نقد٬
لوتـولستوی فـاقدند. هـنری را تـلقین آثـار و قبول تأثیر که استعداد کسانی هستند نقادان غالبًا می گویند
حقیقت همان چیزی است که ذوق در که این منتقدان معیاری که برای قضاوت دارند خاطرنشان میکند
تربیت شده که برای زمـان به عقیده وی داوریهای این بهترین افراد اما تربیت شده نام دارد بهترین افراد
مـعیار نـمیتوانـد نـاچار درست نـیست و آن گذشت دیگـر مدتی که از معینی درست بوده است پس از
تـرجـمه کـاوه دهگـان٬ چـیست ؟٬ هـنر به: رجوع شود بیشتر بحث  برای  باشد. درست  نقد برای  مبنایی  و
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ادبـی قـضاوت آثـار همواره دربـاره  حال منتقد هر در و مالکی دیگرست 1 اصلی و
دیگر بابجای  این  در و دارد٬ مالکی و اصل  هم داوری  این  برای و میکند داوری  و

آمد. بحثی خواهد نیز

درباره اصول نقادی
قضاوت و ادبی است٬ الزمه اش قضاوت درباره آثار چون نقادی به یک تعبیر باری٬
ناچار واقعی آن آثار٬ شناخت درست و به معرفت و ادبی هم بستگی دارد درباره آثار
ایـن امـا قضاوت امکان بیابد٬ این داوری و تا باشد کار موازینی هم در اصول و باید
آورد میتوان  دست  به آنچه بر و آورد دست  به نمیتوان آسانی  به  را اصول و موازین 
این است که هیچ منتقدی از نیز سبب این امر کلی نمیتوان کرد. قطعی و اعتماد نیز
که گزافه گویی بسا این رو از نیست٬ کنار بر هوی به کلی خالی و میل و بغض و حب و
شاعر خود گر چنانکه ا بسنجد٬ به میزان دیگر را بد نیک و و تعصب به خرج دهد و
ترجیح طریقههای دیگر و شیوهها بر را شیوه خود ادیب سخنآفرین است طریقه و و
جـذبه شـوق و و که آن شور بسا سخنآفرین نیست٬ شاعر ادیب و خود گر ا و دهد
ک نکند و ارج و بهای واقعی نبوغ الهام را که در سخن شاعر و نویسنده هست ادرا و
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آن امری هم که موضوع این گذشته٬ از اندک بشمرد. و ناچیز قریحه خالق معانی را و
به حیّز جسمانی که محدود سخنسنج هست امری مادی و قضاوت منتقد حکم و و
ظروف عتیق بـابلی بـتوان اهرام مصری یا فی المثل مانند آن را و مکان باشد٬ زمان و
حکم اوست فقط عبارت است مورد بلکه آنچه موضوع قضاوت و نیست٬ لمس کرد

است. نهاده باقی او خاطر و ذهن  در زمان٬ طول در ادبی٬ قرائتاثر تأثیریکه  از
شک اوست و مدرکات ذهنی خود حکم او و موضوع نقد این به یک تعبیر٬ بنابر
به مماثل است و هم مقارن و احوال دیگر ظروف و با نیست که این مدرکات ذهنی او
حکـم قـطعی آنـها بـر و کـرد جدا مقارنات دیگر احوال و از را آسانی نمی توان آنها
بـاب ایـن فـرض بـتوان در این هم بحث است که بـر تازه در نمود. غیرقابل تغییر و
حکم ممکن هست قطعی این قضاوت و آیا قضاوت نمود؛ مدرکات نفسانی حکم و
بـر نـقادی هر عهده از مدرکات این بر حکم  استکه این متیقن قدر باشد؟ جزمی و
چون٬ میکند تأیید تحقیقات روانشناسی این نکته را است و وکاری دشوار نمیآید
یک در نمی توان دوبـار هرگز حکما روان شناسان و مشهور تعبیر همان گونه که بنابر
بـه یک نیز ادبی را یک اثردیگر یا یک شعر بار نمیتوان دو هرگز آب غوطه خورد٬
گونه٬ و بدون تفاوت در احوال و مقار نات دیگر ٬ خواند و ادرا ک نمود. چون در فاصله
تـغیر مـا شعور و وجود و ادبی پرداختهایم خاطر نوبتی که به خواندن آن اثر این دو
قرائت دفعه اول از معنایی که در این آن مفهوم و بنابر کرده است٬ تحولی قطعی پیدا و
تفاوت ککردهایم ادرا آن از ثانی نوبت  در آنچه استبا حاصلشده ما ذهن در اثر آن

تام دارد.
پیچیده مشکل و و ادبی چنان امری دشوار شناخت آثار ک و این صورت ادرا در
تجربی تحقیق عملی و و به نقد چه رسد اشکال است تا ابهام و است که بیانش آکنده از
این موازین نقادی تا اصول و اعتبار ارزش و که در تعجب کرد بدین ترتیب نباید آن ٬
ادبی موازین باب آثار نقادان در یک از آمده باشدکه هر بین نقادان اختالف پدید حد

کردهاند. آرای مخالف اظهار بعضی موارد که در بسا و پذیرفتهاند اصولی دیگر و
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امکـان لیکـن نـباید است٬ معتبر این مالحظات وشکوک هرچنددرست و مع هذا
قبول نسبی زیرا به کلی مشکوک وضعیف کند٬ نسبی را اصول معتبر وصول به موازین و
کار موازین در این است که بعضی اصول و احکام نقادان ادب خودحاکی از بسیاری از
قبول مورد بعضی ادوار بعضی فنون ادب وعلی الخصوص در نقادی هست که الاقل در
تبدیل تغییرو ادبی ازحیث صورت ومعنا تاوقتی آثار نیز زمان ما ودر واقع شده است.
اینکه اال بود٬ مقبول میتوانند آن موازین وآثارهمچنان معتبرو نکنند٬ دفعی وکلی پیدا
این با آورندکه دیگر آفرین ممکن است آثاری به وجود قرایح بزرگ معنا بعضی طبایع و
این صـورت البـته نـمی بایدو مناسب نباشدکه در آنها بعضی از با یا اصول و موازین و
این اصول وموازین ضعیف بادم سرد نمی توان آن لمعات عظیم خیره کننده بارقه نبوغ را
وحقیرخاموش کرد٬چنانکه آثارعظیم وشگرف ادب رمانتیسم یاسوررئالیسم به حدود
پاره ای قواعدو بزرگ از بماندوشکسپیر محدود موازین نقدکالسیک مقیدو اصول و
اصول به هیچوجه نتوانست این لیکن آن موازین و پیروی ننمود٬ اصول پیروان ارسطو

دهد. مطرودکندوپستوحقیرجلوه  محکومو آفرینرا معنا نبوغ  عظیم  آثار
نه ـ  می توان احکام نسبی آنها ادبی هست که از نقد اصولی در موازین و هرحال٬ در
ـ  استنباط ک رد و ا گر به استناد آن مواز ین و اصول نتوان در باره شاهکارهای عظیم قطعی
ادبی به استنادآنهامی توان قضاوت کردودرباره ادبی قضاوت قطعی کرددرباره اکثرآثار
موازین به استنادآن اصول و گر ا شاهکارهای عظیم هم٬که همواره جنبه استثنایی دارند٬
را لطـایف ودقـایق آن آثـار میتوان بسیاری از آنها به استناد قضاوت قطعی نتوان کرد٬
اصول ناشی ازجهت واعتبار ادراک نمودعلی الخصوص که جمیع آن موازین و کشف و
اخالقی و قبیل جهات ذوقی وفنی و اعتبارات متعددی از بلکه جهات و واحدی نیست٬

منتقدان بوده است. اصول مستند استنباط آن موازین و روانشناسی در اجتماعی و
هنرمندان نقادان و قبول اکثر نسبی که مورد اصول معتبر خالصه آن موازین و و
ایـن به تـفصیل در این باب باز در اعتبارات مختلف مبتنی است و جهات و است بر

رفت. کتاب سخن خواهد
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ادبی آثار ایجاد ادبیدر نقد استکه این میآید بر ادبی  نقد تاریخ مطالعه از آنچه اما
ازجمله فنون آنکه نقد این حیث با از داشته است و انکارناپذیر نفوذی شگرف و تأثیرو

تحّول فنون ادب به عهده داشته است . بزرگیدر نیستووظیفهوعمل  ادبی 
تردیدکرده اند٬طبایع خودپسندکه غالبًا باب ارزش این وظیفه وعمل نیز مع ذلک در
تـحمل را گـفتگو بحث و تحقیق میگریزندو نقدو از برابرستایش تسلیم میگردند در
بـه بـدخواه مـیشمارندو مـغرض و نسـتایدوی را آنان را اثر و هرکس فکر نمیکنند.
عیوب نه فقط مردم عادی تاب شنیدن نقایص و کوته نظری وتنگچشمی متهم میکنند.
نمی توانند صاحبنظران نیز هنرمندان و بلکه بسی از ندارند اقوال خویش را و آثار
حـربه را انـتقاد بـعضی٬ روستکـه  این از نمایند. تصدیق را خویش  نقص  و ضعف 
عـهده که از مردم درمانده ای دانسته اند منتقدان را بعضی دیگر و عاجزان خوانده اند

قیاس در ادبی را نقد اهمیّت دارد٬ نیز به عنوان منتقد انگلیسی که خود شاعر (1770 ـ وردزورث (1850 . 1
دیگران همت به انشای اثری آثار به جای نقد منتقد گر ا می گوید و بیهوده می شمارد کاریپست و ابداع٬ با
قـول یکـی از لوتـولستوی از بـیاورد. اثری عالی به وجـود نتواند چند هر است٬ بهتر خویشبگمارد از
کید خودش تأ و که درباره خردمندان سخن میگویند مردمی کودن میخواند دوستان خویش منتقدان را
توضیح و هنری را آثار نقادان٬ گفته کسانی که میگویند از این تعریف ایرادهایی دارد چند هر که  میکند
بین در .163 ـ ص 164 به هنرچیست؟٬ رجوع شود است. معقولتر و به مراتب صحیحتر میکنند تفسیر
و شیوه کار از که ژان پل سارتر کرد میتوان یاد طنزآمیزی را منتقدان شده است انتقاد کار از که انتقادهایی
ابوالحسن ترجمه مصطفی رحیمی ـ به ادبیات چیست؟٬ رجوع شود ارائه میکند. منتقدان  آرای  و احکام  از
آنچه مورد هم هست و است منتقد هنرمند همچنانکه فیلسوف و سارتر خود معهذا ٬48 ـ ص 55 نجفی٬
و نـقد باب اعتراضهایی که دیگـران بـر در نیز نقد. واقع ضعفهای منتقدان است نه خود در اوست طعن

.287 ٬5 ـ 9 بی نقاب٬ شعر بی دروغ ٬ شعر به : رجوع شود کرده اند منتقدان وارد

شکست مواجه شدهاند. با ابتکار عرصه ابداع و در یا و هیچ گونه ابداع برنمیآیند1
اهمیّت آن غافل بوده اند. از بدینگونه خوارمایه پنداشتهاند را کسانی که انتقاد اما
منثورچیزی منظوم و ارزش آثار تحقیق درباره اوصاف و بحث و ادبی جز واقع نقد در

ذوقی"شمرد. می توان آن را"شناسایی وشناساندن لطایف آثار این قرار از نیست و
در این صور ت٬ نقد ادبی٬ ب رخالف آنچه در بـ ادی امـ ر بـ ه ذهـ ن بـ عضی مـ تبادر
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آن حـقیقت از در عـیبجویی هـمراه مـیباشد بـا بـعضی مـوارد آنکه در با می گردد٬
اثـری است کـه گـیرد قرار معرض انتقاد در عالم ادبیات می تواند آنچه در جداست.
یعنی است٬ انتقاد شعری فرود می توان گفت کتابی یا کمال باشد. مرحلهای از واجد
قدر هیچ اثری هر هرگز اما وقت است٬ و فحص درباره آن مایه اتالف عمر بحث و
دسـترس نـقادی نمی توان از آن را و نمی گیرد قرار انتقاد از برتر ارزنده باشد عالی و
بیشتر جمال مقرون باشد٬ کمال و با بیشتر قدر هنری هر ادبی و اثر زیرا شمرد٬ برتر
کمتر جمال بهره داشته باشد لطف و از چه کمتر هر عالقه است و عنایت و خور در

واقع میشود. نظر توجه و مورد
بـه قـول اسـتاندال و یا و "حربه عاجزان" را المارتین انتقاد باری کسانی که مانند
رفته اند. سخت به خطا دانسته اند ابداع" شکست در "نشانه ناکامی و دیسرائلی آن را
بلکه گانه تعلق دارند مقوله جدا لحاظ ذهنی به دو ابداع نه همان از و حقیقت انتقاد در
ابداع محصول مفاهیم ترکیبی است منبع میگیرند. قوه متمایز دو از لحاظ عینی نیز از
جنبه ذهنی این تفاوتی است که از و تحلیل ذهنی ناشی میشود از صورتی که انتقاد در
بین این دوهست: نیز یک تفاوت دیگر این نکته٬ گذشته از دارد. وجود امر بین این دو
ابداع٬ وجود اصیل و اولی دار د در صور تی ک ه انتقاد ج ز وجودی تب عی و ثانوی ندار د.
این هـمه ابـداع نـباید با هست. امر لحاظ عینی بین این دو این تفاوتی است که از و

نماید. تحقیر و طرد را انتقاد نمی تواند و

فیزیک و نقد

به: ادبیات رجوع شود و هنر ارتباط آن با باب طبیعت و در . 1
Shipley, J. T. Dictionary of World Literary Terms, 1955 / 279 - 81.

زایـنده و دو هـر هـنر طـبیعت و هست. هـنر1 طـبیعت و بـین  شباهتی  مورد این  در
طـبیعت کـه لیکـن آیـا نقد. دومی را و فیزیک تحلیل میکند اولی را اما آفرینندهاند٬
مخلوق دانش فیزیک راکه امری تبعی و وجودی اصیل وکلی وخالق است حق دارد
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تابع چه خود گر ا و اصالت دارد واقع فیزیک برای خود در کند؟ ثانوی است تحقیر و
ایجاد طبیعت را فیزیک نمیتواند آن نیست. تحقیر مورد مخلوق آن باشد طبیعت و
مـیدهد. تجزیه قرار تجربه و مورد آن را عناصر و اجزا تحلیل میکند. آن را اما کند٬
تـجربههای طـبیعی به مـدد آن را "چونی" به کمک قیاسات ریاضی و آن را "چندی"
بـاالخره و مـیسازد تـئوریها و فـرضیهها آن نـیز حتّی برای "چرایـی" درک میکند٬
نـمیسازد مـع ذلک آن را میشناسد. امکانات موجود وسایل و حدود در طبیعت را
نیست "طبیعت" آن مخلوق او آورد ترکیبی هم به وجود گر ا تحلیل میکندو فقط آن را
ترکیب کـننده است حـق طبیعت که خالق و اما طبیعت افزوده است٬ چیزی است که بر
تـحلیل ترکیب کننده را اماخالق و نه ترکیب کننده٬ که نه خالق است و فیزیک را ندارد
از گر فیزیک ا آیا تحقیرکند. میشناسدطردو باز اجزای آن را وتجزیه میکندوعناصرو
زیـراحـد البته نـه ٬ ناتوانی اوست؟ نمی آیددلیل شکست اوو بر ترکیب" عهده "خلق و

ترکیب خاصیت ووظیفه طبیعت است. تجزیه است٬خلق و وشأن فیزیک تحلیل و
ازخـیلی جـهات بـین طبیعت هست چنانکه گفته شد همین نسبت که بین فیزیک و
انتقادوجودیجزئی اولیاست٬ وجودیکلیواصلیو ابداع٬ ابداعوجوددارد. انتقادو
و تبعی و ثانوی. بین طبیعت و فیزیک نیز همین نسـبت هست. ابـداع٬ خـلق و تـرک یب
وجـود فیزیک نیز درست همین تفاوت بین طبیعت و تحلیل. وصف و انتقاد٬ میکندو
به دیگران بشناساند. بشناسدو میخواهدکه آن را ابداع چه میخواهد؟ از انتقاد دارد.

وسیله به را آن وچرایی بیانکند تحلیل توصیفو وسیله  به را آن چونی و چندی
شیوه و میبرد چونی به کار برای بیان چندی و زیباشناسی را شیوه تاریخی و تحقیق.

میبرد. برای بیان چرایی آن به کار روانشناسی را
بـه قـول مـنکران تـا ابداع برآمده باشد درصدد این حاجت نیست که منتقد بنابر
خـلق نـمی خواهـد چـون مـنتقد آن عرصه شکست خورده باشد. در ارزش نقادی٬
اینکار در و تجزیهکند و تحلیل  را ترکیبکننده و خالق  اثر میخواهد ترکیبکند٬ و

گام برمی دارد. و پیش میرود شیوههای مخصوص خود و روشها با نیز
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ابداع و نقد
ادب شـایسته و هـنر آثار فقط کسانی برای انتقاد ساده دالن گمان میکنند بسیاری از
میپندارندکه شاعری نابغه باید برآیند. آن آثار عهده ابداع نظایر از بودکه خود توانند
نقاشی چیرهدست الزم میکنند تصور تحلیل کند. و نقد شاعری نابغه را آثار بتواند تا
مـی گویند داوری نـماید. حکـومت و پیکاسو یا میکل آنژ درباره آثار بتواند است تا
ابـی عـباده بـختری شـاعر مجلس خـویش از روزی در بن طاهر بن عبداهلل عبیداهلل
نوع هر در نواس چون او گفت ابو نواس؟ ابو است یا معروف پرسیدکه مسلم شاعرتر
میخواست بـه گر ا میرفت. به شمار شیوهای سرآمد هر در و اهل تصرف بود شعر
از و یک شیوه بود مسلم همواره بر اما میخواست هزل میسرود٬ گر ا و جدمیگرایید
هم داستان تو این باب با بن یحیی ثعلب در عبیداهللگفت که احمد نمیکرد. آن تجاوز
دارند٬ حفظ  از را شعر اوکه امثال ثعلبو قیاسعلم  از معنا این امیر٬ گفتای نیست.
تنگناهای از میشناسدکه خود را کسی شعر گفت نیست. نمیتوانند شعر لیکن خود

جالب آن است که نـظیر ص ٬83 ج ٬2 ق٬ 1344 مصر ونقده٬ العمده فی صناعة الشعر ابن رشیق قیروانی٬ . 1
کـتابی بـه نـام وی در Stephen هـم هست. Potter بـه نـام مـعاصر کـالم یک مـنتقد هــمین دعـوی در
بـه ادبـی را آثـار کـه انسـان نـمیتوانـد نشان میکند The خاطر Muse in Chains, London 1937

الکسـاندر درباره  که میخواهد کسی  این رو از باشد. ادبی  آثار نویسنده  آنکه خود مگر درستی درک کند
آن کس و بپردازد اسلوب او به ممارست سبک و تحریر تصنیف و تحقیق کندمیبایست در پوپ مطالعه و
نـمایشنامههایی بـه آن شـیوه خـود میباید مطالعه نماید الیزابت را نمایشنامههای عهد هم که میخواهد
به هـیچ وجه میشود اظهار نیز محیط ما در ستیزه رویان دیگر نزد که گه گاه در این دعوی٬ نماید. تحریر
فـقط آن است کـه بررسی کـند و نقد نویسندهای را یا شیوه شاعر کسی که میخواهد کار درست نیست.
طبیعت الزمه اش آفریدن مطالعه در آیا سنجیده درآورد. به بیانی معقول و آن را و بنویسد را دریافت خود

اعیان کائنات هم هست؟ طبایع و

آن بیرون آمده باشد.1
را دیگـر هـنرمند اثر میتواند فقط هنرمند گر ا بیش نیست. پنداری خطا این٬ اما
در ک ک ند هن ر ق رار دادی و مواض عهای مـ حدود بـ یش نـ خواهـ د بـ ود. در آن صـ ور ت
هـنرمند جز را زبان او بود. مردم بیگانه خواهد با و محصور٬ دنیای خود در هنرمند
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و نشر را خود افکار توانست عواطف و نخواهد هرگز او و ک نخواهدکرد کسی ادرا
زیـرا دارد٬ مـغایرت  و مـنافات  آشکارا آن هدف  و ماهیتهنر با خود این  نماید. القا
بـه دیگـران است. القا به منظور هنرمند افکار عواطف و از تعبیر غایت هنر هدف و
گـر لیکـن ا آهنگ٬ موسیقی دان با و میکند الفاظ القا با را افکار این عواطف و شاعر
تلقین و به دیگران القا موسیقی دان را و شاعر افکار عواطف و نتواند آهنگها الفاظ و
است که باید ماهیت هنر جزو این خود٬ داشت. ارزش هنری نخواهد آنها آثار نماید
این صورت آن منتقدی که تربیت ذوقی و در شناسایی باشد. ک و قابل ادرا برای همه٬
بشناسد. را او اثر میتواند هنرمند خود از حتّی بهتر هرکس٬ از بهتر هنری یافته باشد
دیگر امر هر بیش از ترکیبی ابداعی باشد گر خاصه ا چیز٬ برای شناسایی هر زیرا
کـه مـنتقدی را البته تربیت دقیق هنری به خوبی مـیتوانـد فهم تحلیلی الزم است و
صورتی در یاری کند. انجام یافتن این مقصود در نکته یاب باشد دارای ذهن کنجکاو
این از و است  بیبهره تحلیلی  فهم از که  بسا آهنگساز٬ یا باشد شاعر خواه  هنرمند٬ که 
از پیشتر سقراط٬ ماند. عاجز خود تحلیل دقیق اثر شناسایی درست و باشدکه از رو٬
ضمن دفاعنامه خـویش٬ وی در همه صاحبنظران متوجه این نکته مهم شده است.
که برای تأیید قول خدایان در باب خردمندی خـویش سـخن مـیرانـد٬ چـنین آنجا
میگوید: از آثار شاعران٬ آنچه را بیشتر٬ از روی اندیشه و رویّـه مـینمود بـرایشـان
چـه چـاره امـا بگویم٬ لیکن شرم دارم واقع را پرسیدم؛ معنی آن سخنان را خواندم و
تفسیر شاعران سخنان آنان را خود از بهتر بودند می گویم که همه کسانی که آنجا است٬
به زودی دانستم که مایه کـالم شـاعران آن سخنان تحقیق مینمودند. در و میکردند

قریحه نقادی دربـاره البته ممکن هست با توّجه به این نکته است که شاعر این دعوی سقراط٬ یک مؤید . 1
بـخشی ازکمدی الهی مـینوشت یـا دانته تفسیری هم بر گر بدون شک ا اما قضاوت کند٬ خویش نیز اثر
باب کمدی الهی تلقی میشد نه نقددانته آخرین کالم در میکرد اجرا شکسپیرخودش نمایشنامه هملت را
خویش ممکن آثار معرفی  در این شاعران  کار میآمد. به شمار اجرای هملت  بهترین  شکسپیر اجرای نه

به هیچ وجه حجیت خاصی نداشت. اما اهمیّت خاصی داشته باشد٬ بود

ذوق برمی آید.1 و شور سخنانشان از دانش نیست٬
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آنـجا مـیکند؛ انگـلیسی تأیـید نامدار رابرت براونینگ شاعر این گفته سقراط را٬
که می گوید:

انسان واقعی بود. برای خواندن آن باید اما کتابی بنویسد٬ کس میتواند هر
بـلکه مـیخواهـد بـیاورد٬ تازهای به وجـود آن نیست که چیز باری هدف منتقد
بشـناسد٬ را آن  اجـزای  و عـناصر کـند٬ تـوصیف  و تـحلیل  دارد که وجود را چیزی 
قبیل دین از عوامل دیگر و امور با اجزای مزبور و معلوم نمایدکه ارتباط بین عناصر و
باب برای آنکه بتوان در حال٬ هر در است. چه قرار از غیره چگونه و ذوق و محیط و و
اثری او از بهتر یا هنرمند الزم نیست که بتوان مانند هنری به درستی قضاوت کرد اثر

باشد. بصیر منتقدی میتواند باشد بزرگ شاعری انسان آنکه بی ایجادکرد.
ذوق که نـزد قواعدی را آن است که اصول و عبارت از الاقل به یک تعبیر٬ انتقاد٬
میزان قـطعی بـه کـار به مثابه مالک و هنر شناسایی آثار سلیم پذیرفته شده است در
میکنند اثر زیبایی هر باب زشتی یا که در قضاوتی را حکم و ادب٬ و شعر در ببرند.
مع زیبایی نباشد. به زشتی و محدود دیگر ادبی شاید نقد چند هر ادبی میگویند٬ نقد
عـمومی است دریافت احکام پذیرفته ذوق که به عقیده کانت کـلی و ک و ذلک ادرا
المحاله ٬ ب رای ک سانی ک ه از ذوق یکس ر ه بی به ر ه باشند م یس ر نـ خواهـ د بـ ود. کـ  ار
غث از کـه بـه اصـطالح طـبعًا٬ را زشـتیهای یک اثـر آن است که زیبایی و منتقد
چنین کاری هدف بشناساند. به دیگران نیز و کنده است بشناسد آ دو وسمین هر
دقت در تعمق و آن است که با الزمه این کار ایجاب میکند؛ عینی وروش علمی را
ذوق سـلیم بـاشد فـاقد منتقد گر این صورت ا در هنری مطالعه به عمل آید. اثر
نقایص اثر بساکه معایب و ادراک کندو را محاسن هنر توانست لطایف و نخواهد
قـوی داشـته و احساس حـاد باید منتقد نیز گریخت ٬ خواهد چشم او زیر از نیز
جـا هـر و درک کـند باشد باید چنانکه هست و را هماهنگیها و تناسبها تا باشد
نیز اینجاست که منتقد از دریابد٬ و احساس نماید بیتناسبی باشد ناهماهنگی و
یکی از مایه ذوقی بهره تمام داشته باشد. تربیت هنری و از مبدع باید مثل هنرمند
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خـونسردی راسـین بـا آثـار پـایان نـمایش نـمایشنامه ای از علمای ریـاضی در
چنین شخصی که ذوق ثابت میکند؟" چه چیزی را "این٬ وشگفتی پرسیده بود:
در است ٬ قوه تـحلیل ریـاضی بـهره مند آنکه از با ندارد٬ لطایف ادبی را از التذاذ

نمیشود. حتّی وارد و پیشرفتی نمیکند انتقاد
الزم نیست برای تجارب ادبی بهره دارد تربیت درست ذوقی و اماکسی که از
حتّی در گرانمایه باشد٬ نویسندهای قوی و شاعری بزرگ یا عالم انتقاد در ورود
راه خـطا شاعران مبدع که داعیه سخنسنجی داشتهانـد نویسندگان و غالبًا انتقاد
جـنبه عـینی نـدارد غـالبًا ادبی کرده اند آثار انتقادی که ابداع کنندگان از رفتهاند.
چیز هر درست علمی قبل از انتقاد شخصی آنهاست. افکار توصیف عواطف و و
ابـداع کـنندگان هـمواره در و هواخواهی خـالی بـاشد شائبه طرفداری و از باید
کـه بـه هـر بی شک سعی مـیکنند و طریق بی طرفی انحراف میجویند از انتقاد
مـعقول آن را و طریقه خویش جـانبداری کـنند شیوه و از طریق که ممکن باشد

موجه جلوه دهند. و
شـاعر ادبـی بـیش از شناخت اثـر ادبی در ممارست نقاد تجربه و این٬ گذشته از
و نویسندهای است ک ه آن ا ث ر را به وجود میآ ور د. شمس قیس در تأیید ایـ ن دعـ وی

مینویسد: جالبی دارد. تعبیر
به آن سمین و غث و رصین معرفترکیکو و شعر نقد که  دانست باید و ...
نـقد و گـوید نـیکو که شـعر باشد شاعر بسیار و شعرنیک گفتن تعلق ندارد.
گـفت که شعرنیک نـتوانـد باشد شعر ناقد بسیار و نتواند چنانکه باید شعر
بـهر از نـمیگویی گـفت: شـعر چـرا پرسیدند امرای کالم را و فضال ویکی از
شعرا بیشتر و نمیخواهم. میآید آنچه فراز و آنکه چنانکه میخواهم نمیآید
که در نرسد ایشان را جز و کرد توانند ُمجید شاعران شعر نقد که  باشند آن  بر
نـظم در بهرآنکـه مـثل شـاعر این غلط است از و عیب آن سخن گوید و رّد
نـقوش مـختلف و نساج است که جامههای متقوم بافد همچون استاد سخن ٬
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آرد٬ آن پدید دوالهای شیرین در گزارشهای دقیق و برگهای لطیف و شاخ و و
متاع نوع و هر از بزازان که جامههای بیش بها سمساران و قیمت آن جز اما
ایشان ندانند جز و کرد نتوانند گذشته باشد دست ایشان بسیار والیت بر هر
طبقات بزرگان کدام باشد نوع از شایسته کسوت هر که الیق خزانه پادشاه و
بهای جامه گر جواله ا که بهای این جامه بکن و نگوید هیچ کس جواله را و
عمل خـویش روزگار رشته و زر ابریشم و حساب ریسمان و از خویش کند
کـه اال دانست ٬ زیبایی آن نتوانـد شیرینی و لطف جامه و گذشت و درنتواند
به جهت بزازی بشنوند گر ا پس قول او جامه شناس شده ٬ و بزازی کرده باشد
کس که چیزی را چه هر جامه بافی٬ روی جوالهگی و نه از سمساری شنوند و
ردائت جودت و آن هیأت بوده باشد مستعمل آن بر و هیأت اجتماعی بیند بر
قوت به فعل از آن را که به ترکیب مفردات آن٬ پردازنده آن داند از آن بهتر

ص 339. العجم٬ اشعار المعجم فی معاییر شمس قیس رازی٬ . 1

آورده باشد.1

علم و نقد
اما در این باب که آیا نقد ادبی را با مبادی و اصولی که دارد مـی توان از مـقوله عـلوم
کسانی که آن را علم مستقلی دانسته اند معتقدندکه نقد٬ خواند یا نه جای گفتگوست.
هدف آن و مخلوقات ذهن انسان است که ادب نام دارد و آثار معرفت یک سلسله از
احـوال مـوضوع شـناسایی صـفات و طـبقهبندی و مثل همه علوم راجع بـه انسـان٬
تاریخ ادب ادبی و این اندیشه سعی داشتهاندنقد به پیروی از تن وسنت بوو٬ میباشد.
نیز طریقهای را شیوه و و درآورند اذهان بشری" و به صورت "تاریخ طبیعی افکار را
امـا ادبی پیش بگـیرند٬ مباحث انتقاد در پیش داشتهاند که دانشمندان علم الحیاة در
فرض که مبادی این فکر بر اغراق خالی نیست. افراط و شک نیست که این اندیشه از
همان احکام نمی توان توقع داشت که همان نتایج قطعی و و نباید قطعًا درست باشد
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ادبی آثار نقد حیاتی حاصل شده است در علوم طبیعی و روش تجربی در جزمی که از
حاصل آید. بستن آن روشها به کار از نیز

مکـان مـجتمع زمـان و در افرادی که موضوع علوم طـبیعی هسـتند اعیان و زیرا
امـا نماید؛ تجربه و تحقیق  را آنها احوال و صفات  میتواند کس  همه و ومشترکاند
دارند. وجود وجدانما ذهنو فقطدر ذهنیهستندکه افراد و اعیان حکم ادبیدر آثار
آن مایه ارزش علمی را نمی تواند باز دقیق باشد مالحظه ما تجربه و قدر هر این رو از
اختالفاتی که در مشاجرات و به دست بیاورد. علوم طبیعی دارد قلمرو که تجربه در
صـحت داشته است دلیل روشنی بر قدیم بین صاحبنظران وجود از ادبی٬ آثار نقد

این دعوی است.
عـلم ادبـیات یک ادبـی و نقد که می گوید قبول کرد عقیده کانت را این باید بنابر

به: شود رجوع باره  این  کانتدر قول باب  در بیشتر برایبحث  . 1
Dragomirescou, M.La Science de la Litterature, 1 / 68

اما این مسأله که در نقد ادبی تا چه حد می توان به قطعیت رسید و شیوه کار علمای طبیعی را تا چه حد
به اقوال متن مکرر که در ونتیر قول کسانی چون تن وبر از قطع نظر بست محّل بحث است. میتوان به کار
علوم مربوط آنچه در با تطبیق شیوههای علوم طبیعی  ازجهت اشکالی که در اشارت رفته است مسأله٬ آنها
مطرح است وجـود آن مقوله محسوب است ـ از سنتها که مطالعه ادبیات هم به سبب ارتباط با ـ تاریخ  به 
فیلسوف آلمانی (1911 ـ جمله ویلهلم دیلتای (1833 از معروض بحث انتقادی شده است. مکرر نیز دارد
صورتی کـه در تشریح است در به تبیین و علوم طبیعی نظر که در بیان این تفاوت خاطرنشان میکند در
ـ ویلهلم ویندلباند(1915 بس. محقق معطوف به فهم واقعیات است و مباحث مربوط بدان نظر تاریخ و
نوع در تاریخهمواره  حوادث  که  ایننکته  بر تکیه  با فلسفههمهست  مورخ  که نیز آلمانی  فیلسوف  (1848
بـر تا "علمای طبیعی میکوشند توجیه این تفاوت میگوید: در نمیشود تکرار هرگز است و یگانه خود
دوبـاره روی هـرگز کـه  یگـانه  واقعهای  بر تاریخ میخواهند اهل  که  صورتی  در یابند قوانین کلی دست 
جـریان از که علوم مربوط به فـرهنگ را آن بود غرض عمده ویندلباند وقوف حاصل کنند". داد نخواهد
تاریخ رجوع در ارزیابی روشهای علمی  باب  در بیشتر تفصیل  برای  کند. شیوه تحقیق علوم طبیعی خارج 
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مع ذلک آورد.1 ردیف علوم تحققی به شمار در نمی توان آن را معرفت ذهنی است و
رعایت است که با معتقد دانشمندان رومانی٬ از معاصر منتقد محقق و میرسکو گو درا
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میتوان مثل علوم طبیعی به نتایج ادبی نیز نقد زیباشناسی در موازین منطق و اصول و

به: شود رجوع باره  این  کانتدر قول باب  در بیشتر برایبحث  . 1
Dragomirescou, M.La Science de la Litterature, 1 / 68

اما این مسأله که در نقد ادبی تا چه حد می توان به قطعیت رسید و شیوه کار علمای طبیعی را تا چه حد
به اقوال متن مکرر که در ونتیر قول کسانی چون تن وبر از قطع نظر بست محّل بحث است. میتوان به کار
علوم مربوط آنچه در با تطبیق شیوههای علوم طبیعی  ازجهت اشکالی که در اشارت رفته است مسأله٬ آنها
مطرح است وجـود آن مقوله محسوب است ـ از سنتها که مطالعه ادبیات هم به سبب ارتباط با ـ تاریخ  به 
فیلسوف آلمانی (1911 ـ جمله ویلهلم دیلتای (1833 از معروض بحث انتقادی شده است. مکرر نیز دارد
صورتی کـه در تشریح است در به تبیین و علوم طبیعی نظر که در بیان این تفاوت خاطرنشان میکند در
ـ ویلهلم ویندلباند(1915 بس. محقق معطوف به فهم واقعیات است و مباحث مربوط بدان نظر تاریخ و
نوع در تاریخهمواره  حوادث  که  ایننکته  بر تکیه  با فلسفههمهست  مورخ  که نیز آلمانی  فیلسوف  (1848
بـر تا "علمای طبیعی میکوشند توجیه این تفاوت میگوید: در نمیشود تکرار هرگز است و یگانه خود
دوبـاره روی هـرگز کـه  یگـانه  واقعهای  بر تاریخ میخواهند اهل  که  صورتی  در یابند قوانین کلی دست 
جـریان از که علوم مربوط به فـرهنگ را آن بود غرض عمده ویندلباند وقوف حاصل کنند". داد نخواهد
تاریخ رجوع در ارزیابی روشهای علمی  باب  در بیشتر تفصیل  برای  کند. شیوه تحقیق علوم طبیعی خارج 
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قطعی رسید.1 فواید و
جهت اجـتماعی این حیث که متضمن معرفت امری است که از ادبی از البته نقد
مباحث جامعهشناسی بسیاری از با ناچار مالحظه است٬ زیبایی درخور نفسانی و و
موازین بعضی از این حیث تابع اصول و از و زیباشناسی ارتباط دارد وروانشناسی و
بـه دست آوردن مـوازیـن نـتیجه نـقد٬ این جهت که فایده و حتّی از علوم میباشد٬
علم اخالق به قول میتوان مثل علم منطق و ادبی است آن را کلی برای آثار قواعد و
نه علم مسـتقلی معذلک نقد science خواند. normativeووندت یک نوع علم دستوری
صناعتی به عبارت بهتر میتوان فنی یا بلکه آن را جنبه علمی دارد٬ نه منحصرًا است و

میباشد. متکی طریقههایعلمی و روشها بر دانستکه

صناعت نقد
گـفتهانـد٬ صناعت چنانکه حکما صناعت دانستهاند. ادبی را بعضی نقد حقیقت٬ در
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واحدی که کلی و نظر طریق حس تجربه٬ از اینکه درباره بعضی امور عبارت است از
پس صناعت معرفتی استنتاج نمایند. استنباط و مشابه قابل تطبیق باشد تمام موارد بر
استفاده آن از و بندد بهکار مشابه و الزم موارد در تجاربمکتسبرا میتواند استکه
گـفتگو عـلل آنـها امـراض و که از آنجا می گوید٬ فیالمثل طب چنانکه ارسطو کند.
صناعت میرود کار به طبیب وسیله امراضبه  دفع برای که آنجا و است علم میکند

به : رجوع شود قدما نزد صناعت در برای مفهوم صنعت یا . 1
Lalande, A. Op. Cit. / 77 - 79.

آن تـحلیل از که مقصود آنجا زیرا دارد٬ همین حال را ادبی نیز نقد محسوب است.1
است شاعر و نویسنده  خارجی و داخلی محرکات  و علل و نفسانی اجزای و عناصر
که منتقد آنجا اما جامعهشناسی است٬ علوم روانشناسی و البته جزئی از و علم است.
مشـابه مـوارد بـر ادبـی را اوصاف آثار احوال و و اجزا و معرفت عناصر می خواهد
صناعتی بیش ادبی مثل طب٬ نقد عمومی به دست آورد٬ نتیجه کلی و و تطبیق نماید
واقع مراد در علم ادب گفتهاند و باب علم شعر در رواة گذشته نیز و آنچه ادبا و نیست.
مـثل هـندسه ادب را و نه آنکه شعر ادب بوده است٬ و همین جنبه صناعی شعر آنها

ردیف علوم شمرده باشند. هیأت در نجوم و و
جاحظ نقل کردهاندکه گفت: از

علم شعر را نزد اصمعی طلب کردم او را چنان یافتم که از شعر جز غریب آن
اعـراب شـعر دست در جـز به اخفش روی آوردم دیدم که او نیک نداند٬ را
یا و آنچه مربوط به اخبار جز شعر از نیز روی به ابی عبیده آوردم او ندارد.
عـلم شـعر از آنـچه را چـیزی نـمیدانست و انسـاب بـود مــتعلق بــه ایـام و
بـن عـبد مـحمد همچون حسن بـن وهب و ادبای کاتب ٬ نزد می خواستم جز

ص 84. ج ٬2 العمدة٬ ابن رشیق٬ . 2

الملک الزیات نیافتم.2
استکـه مـخصوصی معرفت همان جاحظ مطلوب پیداستکه سیاقکالم از و
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حکم زیبایی آنها به زشتی و و تطبیق نمود اشعار بتوان بر اصول کلی را و قواعد بدان٬
وهمان است که به قول ممارست به دست میآید طریق تمرین و این معرفت از و کرد

صناعت نام نهاد. باید آن را ارسطو

فنون ادبی و نقد
ثـغور و حـدود کسانی که برای نـقد٬ فنون ادبی درآورد؟ شمار می توان در را نقد آیا
معروف منتقد برون تیر جواب منفی میدهند. به این سؤال نیز مشخصی قائل نیستند

جـمله از واقع بعضی شاعران رمانتیک و که در توجه کرد باید جنبه ابداعی دارد چه حد تا نقد اینکه  در . 1
اخـتالف در به عنوان نوعی ابـداع تـلقی کـرده انـد. آن را انگلیسی نیز شاعر (1795 ـ جان کیتس (1821
نوعی دارد کار و ادبی سر تحلیل آثار تجزیه و آن لحاظ که با از ناشی است که نقد آنجا از ظاهرًا مسأله ٬
یک یک پدیده یا از نحوه تلقی ذهنی منتقد و تعبیر آن جهت که متضمن طرز از شناخت محسوب است و

جنبه ادبی داشته باشد. عینی است میتواند خارجی و واقعیت موجود

دانست.1 ادبی فنون از ثاء ر و مدح و حماسه و غزل مثل نمیتوان را نقد میگویدکه:
وی٬ نـظر در معینی ندارد. اوصاف مشخص و و برخالف فنون ادبی حدود نقد زیرا
لیکن تطور گشتهاند تطور عرضه تحّول و احوال٬ طی قرون و در چند هر انواع ادبی٬
به اصطالح فصل و رخ نموده است آن مایه نیست که اوصاف بارز آنها تبدلی که در و
طـول زمـان بـین درامـهای اشـیل یـونانی در قـدر هـر دگرگون کرده باشد؛ را مقوم آنها
آورد.هر یکردیف  میتوانآنهردورادر بهآسانی  باشدباز داده  تفاوترخ  وشکسپیر
نغمههای هاینه اختالف پدیدآمده باشد٬هنوز چنددرعرض مکان میان غزلهای حافظ و
می توان آنها را در یک ردیف جمع کرد٬ اما تفاوت و اختالفی که فی المـثل بـین رسـاله
تألیف کالم تألیف دنیس از اهل هالیکارناس نقاد یونانی با مجموعه مفاوضات دوشنبه اثر
نام ازهیچ جهت وجه از نتوان جز منتقدفرانسوی هست چندان است که شاید سنت بوو
لحاظ موضوع بلکه حتّی نقدآریستوفان نه همان از یافت . میان آنها اشتراک وشباهتی در
بلینسکی تفاوت داردوشایداصل قضاوت وحکومت٬ نقد با ازجهت غایت ونتیجه نیز

دارد. نوع نقادی وجود مشترکی باشدکه میان آن دو قدر است تنها که منبع هردو
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محدود و به حدودی مقید طی تاریخ هرگز در چند٬ ادبی هر آن است که نقد ظاهر
این ادب همواره وظیفه وعمل خاصی داشته است. عالم ذوق و لیکن در نمانده است٬
نـحوه اجـرای آن اصـول در نـظر کلی ادب و قواعد کشف اصول و وضع و وظیفه٬
حسب حوایج بر اعصار طی تحوالت قرون و اصول در و این قواعد است. قواعد و
نـحوه در نظر دقت و ناچار این رو از شده است. گونتر گونا و متعددتر مقتضیات٬ و
تطوری کـه در این تحّول و بنابر مختلف یافته است. انحاء اسالیب و نیز اجرای آنها
تکامل استحاله نیست توسعه و تبدل و خالف رأی برون تیر ادبی رخ داده است بر نقد
انحاء با شده باشد مهجور بی آنکه به کلی منسوخ و قدیم نقادی٬ انحاء اسالیب و است.

اسالیب تازه مقرون شده است. و

ادبی ومسأله امکان آن نقد حدود
که چون قدیم بسا در میکند. تأیید به خوبی این نکته را هنر٬ تاریخ ادب و تعمق در
مـیرسید قدسی به نظر ملل امری الهامی و بعضی از نزد در نیز مضمون شعر و معنا
لغـوی آن جنبه فـنی و اما نمی گرفت٬ قرار نقاد نظر بحث و مورد و هدف نقد هرگز
مور د نظر بود و از این ر و٬ در اعصار ک هن نقد غالبًا فقط جنبه لغوی و نحوی داشت. از
مضمون و نقد دست داد از را الهامی خود جنبه قدسی و مضمون شعر و وقتی که معنا
اعصار طی قرون و در کنون نیز ا گرفت. لغوی قرار نقد کنار در رواج یافت و نیز معنا
زیـباشناسی افـزوده جامعهشناسی و روانشناسی٬ انواع نقد گونه نقد٬ آن دو بر بعد٬
نقد با چنین عرصه وسیعی که دارد٬ در امروز٬ این درست است که نقد بنابر شده است.
جز نقدمعنا لغوی و نقد لیکن قول کسانی که می گویند یافته است٬ قدیم تفاوت بسیار

است. بلکه انکار تأمل٬ درخور نام اشتراکی ندارند در
ادبـی نـقد امـروز آنـچه که  میکند ثابت را نکته این نقد٬ تاریخ در تحقیق و غور
بـلکه تفاوت چندانی نـدارد٬ ادبی اراده میکرده اند نقد قدیم از آنچه در با میگویند
این مطلبی است که مطالعه در تکامل پذیرفته آن میباشد. فقط صورت توسعه یافته و
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واقع بدون مطالعه تاریخ نه فقط مفهوم درستی از در و روشن میکند آن را تاریخ نقد
مـندرج و هـنر تاریخ ادب و بتمامه در گفت که فن نقد نمی توان یافت بلکه باید نقد
این باب در و تاریخ ادبیات مرتبط میکند. با را است که نقد همین امر منطوی است و

گفت. بایدسخن  دیگر موضع در گانه جدا
امری ذهنی است که و معلوم نمیکند چیزی را ادبی٬ که نقد میگویند بعضی نیز
ایـن اعـتراض درست نـیست امـا داشـته بـاشد٬ خارجی نمیتوانـد حقیقت عینی و
نه فقط آن گونه که بـعضی مـنتقدان زیرا نفی کند٬ نمی تواند را امکان نقد واقعیت و و
مـتقابل وجـود تأثیر بین مردم گه گاه رابطه و ذهنی محض نیز امور در نشان دادهاند٬

.L در: D. Lerner مقاله به شود رجوع باب  این در بیشتر تفصیل  و بسط  برای  . 1
princeton Encyclopedia of poetryn and poetics / 160.

کـه صـریحًا قـول بـرونتیر بـا مقایسه شود مخصوصًا ادبیات٬ (Objectivite) در درباره مسأله عینیت
به همین سبب هم هست که نیل و دارد Verite) وجود Litteraire) امری به نام "حقیقت ادبی" میگوید:

نقادی امری است ممکن. و نقد در به "عینیت"

ذهنیت آنها از نسبیت احکام ذوقی و بلکه حتّی افراطیترین کسانی هم که از دارد1٬
بـه میدهند. ترجیح دیگر بعضی بر را ذوقی  احکام بعضی عمل در خود میزنند٬ دم
از نیستکـه  بیهوده  و دارد بد و خوب  است  ادبی  آثار معرفت  مالک  که  ذوق عالوه 
مـقابل حـقیقت ریـاضی در مـیآید. جهت تباین ذوق بین مـردمان اخـتالف پـدید
قطع حـقیقت هـنری به طور  verite historique حقیقت تاریخی Verite و mathematique

آن منتقد حقیقت کار در که موضوع عمده نقادی است. دارد وجود verite نیز art ist ique

ک ایـن "حـقیقت هـنری" از مـطاوی آثـار شـاعران و است کـه جـهت کشـف و ادرا
هنرمندان٬ مجاهده نماید. مع ذلک بعضی به استناد آن قول مشهور کانت که میگوید
را ک "حقیقت هـنری" ادرا امکان کشف و خویشتن بیرون نمیآید"٬ از "انسان هرگز
مـطاوی آثـار از که مـنتقد سوفسطاییان می گویند لحن شکاکان و با و میکنند انکار
واقـع یعنی در نهاده باشد٬ درون آنها آنچه خود جز دیگری٬ چیز شاعران نمیتواند
مغالطهای بیش لیکن این ادعا ک وکشف نماید. ادرا عواطف خود٬ و آرا و افکار جز
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که دیگران متوجه می یابند بدایعی در لطایف و او آثار دوستداران سعدی در نیست.
نـمیتوان گـفت کـه مـخلوق ذهـن و نـباید بـدایـع را این لطـایف و اما نیستند٬ آنها
دوستداران سعدی فیالمـثل آن چرا چنین میبود گر ا زیرا دوستداران سعدی است٬
درست است که مطابق ادعای نمی یافتند؟ قاآنی در جامی و آثار در لطایف را بدایع و
می توان قـطع آیا اما نسبی است٬ همه چیز دنیا relat در ivismeطرفداران فلسفه نسبیت
گـر ا مـی گویند امـری مـطلق بـاشد؟ خـود داشت که همین فرض نسبی بودن امور٬
مـیمون مـیمانست بـه مـغز او مغز گر ا یا چشمهای انسان مثل چشمهای مگس بود
چشم درستاستکه نیز این اما درستاست٬ این بود. دگرگون  او افکار و عواطف 
مـفهوم چند هر میمون نیست. مثل مغز نیز او مغز چشم مگس نیست و انسان مانند
عـالم لیکـن در آمد٬ تواند نظری موّجه به شمار جهت علمی و از نسبی بودن امور٬
"حـقیقت و "حـقیقت ریـاضی" مـطلق هسـتند. امور آرای ما علوم و و عقاید عمل٬
ایـن در مـی باشند٬ معتبر قطعی و جای خود در و دارند حال وجود هر در تاریخی"
ادبی هنری و "حقیقت هنری"که وصول بدان موضوع نقد وجود در باید صورت چرا

داشت؟ روا است تردید
اثـ ری ک ـه در هر حال٬ این ادعا ک ه "منتقد هر گز نمیتواند از خویشتن برآید و در 
به نیز مبنای هنر بلکه اصل و واقع است٬ غیر نه فقط غلط و شود" وارد جنبه ادبی دارد
افکار بیان عواطف و هدف وغرض هنرمند زیرا نقیض این نظریه مبتنی است٬ کلی بر
یعنی تلقین نماید. و به دیگران القا را افکار آنکه آن عواطف و خویش است به منظور
شـاعر نـویسنده و و مسـلم است کـه هـنرمند ادب این اصل مقبول و و عالم هنر در
افکـار دنیای عواطـف و دنیای خود٬ در و خویشتن برآرند از دیگران را می خواهند
مـا کـه سـخنش در دارد انتظار واعظ سخن میگوید وقتی خطیب یا درآورند. خود٬
بسته به نیز قدرت او مهارت و گیرد. قرار قبول ما افکارش مورد و عقاید و افتد مؤثر
همین گونه بر نویسنده نیز و حال شاعر داشت. تواند ما تأثیری است که سخنش در
دیگران افکار و دنیای عقاید در و خویشتن برآید از انسان می تواند این قرار٬ از است.
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هـمدردی و آنـها بـا و ک نـماید ادرا آرای دیگـران را عـواطـف و می تواند کند٬ سیر
و ضرورت قطعی دارد حقیقت همین شرط است که برای منتقد در و آمیزگاری بیابد
قـول کـانت قـضایایی نـظیر به اسـتناد را کسانی که باب انتقاد پیداست که بدین قرار
ایـن بـا و مـیروند. به خطا منتفی میکنند ماده آن را موضوع و و میپندارند مسدود
بـه هـنر سخن کانت محدود زیرا کنند٬ انکار حقیقت را امکان کشف هر مغالطه باید
از این هـمه شک نـیست کـه وقـتی مـنتقد با متوجه بیان نسبیت علم است. نیست و
و مـیشود نـویسندهای وارد یـا دنـیای شـاعر به دنیای دیگـر٬ و خویشتن برمیآید
دنیای ذوق دنیای خود٬ با ک نماید ادرا اوکشف و اثر در را می خواهد"حقیقت هنری"
بدین جهت آنچه اوبه نام "حقیقت یکسره قطع رابطه نکرده است. نیز ومیل واراده خود٬
نیزخالی نیست وتفاوت "حقیقت هنری" ازصبغه ذوق ومیل او بیان میکندطبعًا هنری"
با"حقیقت ریاضی"مثًال٬درهمین نکته است.حقایق نقدی وهنری٬درعین آنکه مطلق و
بـدین مـی باشندو نیز اندازهای تابع تربیت وخلق وخوی منتقد واقع تا کلی هستنددر

دیگران تحمیل کرد. مانندحقایق ریاضی بر را لحاظ نمی توان آنها
آرای ناقدان ادب دیدهانـددر احکام و به بهانه اختالفاتی که در بعضی سعی کردهاند
صحت و قطعیت نقد شک نمایند. این نیز بهانهای بیش نیست٬ ز یرا نه فقط این اختالفات
نیزهرگزچنان نیست که بلکه این اختالفات مختصر نیست٬ بسیار آنگونه که ادعامیشود
گرتمام عقایدوآرایی که درباره ارزش اشعار فی المثل ا به صورت تناقضات جلوه نماید.
تـفاوت و بـین آنـها هـرچـند یکدیگرسنجیده آیند٬ با کردهاند اظهار حافظ یاشکسپیر
آن میان نـیز فرض که در بر ندارد. وجود تناقض حقیقی بین آنها و تضاد اختالف باشد٬
بلکه نیست٬ قطعیت انتقاد عدم صحت و باشددلیل بر آرایی برخالف جمهور احکام و
بـاری همانگونه کـه باشد. میتواند نیز بیمایگی منتقد انحراف وغرض و نشانه میل و
"مـعرفت انکـار دسـتاویز مـوجب و فالسفه هرگز و آرای حکما اختالف در وجود
احکام نقادان بـه و ممکن است بین آرا که احیانًا اختالفی نیز نیست تباین و فلسفی"
گیرد. قرار انکار عینی به کلی مورد که امکان حصول نقد موجب نمیشود آید نظر
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اهمیّت نقد ارزش و
این با منکرند نیز فایده آن را ارزش و ادبی تردیدکردهاند باب امکان نقد کسانی که در
ابـن صـاحبنظران بـوده است. قبول بیشتر قدیم مورد از اهمیّت نقد همه ارزش و
بدانچه بپسندم دیگر بشنوم و وقتی من شعری را گفت: "کسی خلف را سّالم گویدکه:
نیک شمری و آن را درمی بستانی و گر ا التفات نمیکنم گفت: آن گویید یارانت در و تو
تواند سودی تو برای تو پسند آیا است. ناسره درم آن که گوید صراف آنگاه بپسندی

را "خـلف احـمر ایـن روایت کـه مـی گویند: بـا مقایسه شود طبع لیدن 7/1916 طبقات الشعراء٬ جمحی٬ . 1
مـیپسندند. حالی کـه مـردم آن را زشت میشمری در میکنی و رد شعری را که تو باشد بسیار پرسیدند
دیگـری گـر ا زیـرا خرج کـنی٬ آن را بکوش تا این درهم ناسره است٬ میگوید صیرفی به تو وقتی گفت

طبع آستانه 1287ق/168. الموازنه٬ آمدی٬ نمی آید". به کار سره است سخن او بگوید

در که انتقاد تأثیری را میکنند انکار را فایده نقد واقع کسانی که ارزش و در داشت؟"1
درنیافتهاند. دارد هدایت قریحه هنرمند تهذیب ذوق مردم و

خط سـیر گر ا هنری معلوم نمیگردد. ارزش واقعی آثار میان نباشد در انتقاد گر ا
می گردد رکود وقفه و گرفتار هنر به تدریج ادب و زمان معین نشود هر در هنر ذوق و
مشـتری کـه پـر این شـهره بـازار در گر ا می ماند. فرو خم کوره راه تقلید پیچ و در و
به جویندگان هنر را بیبهای خود کاالی کم ارج و و گشودهاند گزافه گویان دکان هنر
بـی هنران یـاوه درای نـباشند نـقادان هـنرمند و صـیرفیان هـوشیار عـرضه مـیکنند
مـغشوش نـاسره زر و ثـمین قـالب مـیزنند به جای جواهـر را خرمهرههای ناچیز
خویش را به چا ال ک ی و قّالبی ز ر پا ک تمام عیار فرا مینمایند. منتقد بصیر و بی غر ض
ترقی تهذیب و در منطق٬ علم و به مدد فهم نکتهیاب بهرهای دارد و ذوق سرشار که از
اجازه او منطق استوار قدرت تحلیل و عهده میگیرد. بر مؤثری را وظیفه مهم و هنر٬
هنرمندان و برند بهره بیجایی قبول و شهرت  از خودنمای  فروشان  هنر نمیدهدکه
دیـده که آنچه را چنین منتقدی بسا زاویه گمنامی بمانند. ظلمت خمول و در بیادعا
که آنچه را بسا و سراب جلوه می دهد نموِد دریای مّواج میبیند مشتاق تشنگان هنر
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از پـر هـیچ نـمی یابد بیابان خشک غـبارآلود فرسوده پژوهندگان جز چشم خسته و
نشان می دهد. امواج لطیف دریا

در می گردد.بـوو مطالعه تاریخ ادبیات ملتهای جهان این دعوی به خوبی تأیید از
ادبیاتو عالم تحّولشگرفیدر آلمان موجد لسینگ در روسیه٬ بلینسکی در فرانسه٬
و ک ذوقـها اصـطکا تـصادم و اثـر بـر که نـاچار محافل ادبی٬ و انجمنها گشتند. هنر
تـحّول مـوجد کشـور هـر در زمان و هر در میان میکشند٬ در را پای انتقاد سلیقهها٬
ایـن مـجامع نـمونههای زیـادی را از بودهاند. هنر عالم ادبیات و مؤثری در عظیم و
نـویسندگان را قرن هـیجدهم ذوق شـاعران و سالونهای پاریس در می توان نام برد٬
بـر خـویش را آثـار آنـجا که اعـراب در ذوالمجاز مجنّه و سوق عکاظ٬ تلطیف کرد.
دربـار داشت. بسیار تهذیب قریحه شاعران عرب تأثیر در میخواندند فرو یکدیگر
حسـادتی بـین رقـابت و فـضالکـه نـاچار محافل رجال و مجالس و و امرا٬ حکام و
این رو از خویش به سوی کمال رهبری مینمود. هنر در آنان را میکرد٬ شاعران ایجاد
و آورد. مؤثری به شمار بایدعامل بزرگ و بدون تردید ترقی هنر٬ تکامل و در را انتقاد
ادبی به باب فایده نقد بدین ترتیب در و بیان میکند. فایده آن را ارزش و همین معنا
طور اجمال می توان گفت ک ه عبار ت از حصول مل که التذاذ از آ ثـ ار ادب و در نـ تی جه

لطایف آن میباشد. ک بدایع و کسب قوه ادرا

مالک حکم
بـه نـیز مالک آن را میزان و باید طبعًا میان میآید قضاوت در حکم و وقتی سخن از
جستجوی بود٬ ادبی تواند آثار بد تشخیص نیک و که مأخذ این معیار اما دست داد٬
لحاظارزشاخالقی از را هنر و ادب  آیا استکه قدیمی اینمسأله  آن موقوف به حّل
این مشکـل بـزرگ نخست باید به عبارت دیگر ارزش هنری؟ نظر از یا سنجید باید
این باب در نیست و است یا حسن فی نفسه مالزم خیر حل کردکه آیا را دیرین حکما
کـدام سـخنی هر مشاجره بوده است و صاحبنظران بحث و و بین حکما دیرباز از
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لحاظ رابطه بین نویسنده واقع از در مرام اجتماعی باشد مذهبی یا دید اخالقی مثل نقدی که مبتنی بر نقد . 1
التـزام و تـعهد فکـر نقدی که مبتنی بر در معهذا می رسد. التزام به نظر و مسأله تعهد از ناشی  خواننده و
اجـتماعی عـینیتگرای ژان پـل سـارتر دیـد اخالقی آرمانگرای لوتولستوی و است همان اندازه که دید
هـم مـمکن است اجتماعی آرمانگرای منتقدی مـثل ژولیـن بـندا دید برای تجلی بیابد فرصتی میتواند
مـاهیت ایـن مسـؤولیت نـویسنده. و است بـه مسـؤولیت خـود توّجه مـنتقد مسأله٬ قبول باشد. درخور
رسـاله هـنر لوتـولستوی در نویسنده مربوط است و و به جهانبینی منتقد است و مسؤولیت امری دیگر

این مسأله بحث کرده اند. در کتاب ادبیات چیست؟ در همچنین ژان پل سارتر و چیست؟٬

قطع می توان گـفت ایـن است کـه نـقد آنچه به طور کردهاند.1 رأیی اظهار و راندهاند
داده است٬ نتایج مـفید بستن آن نیز به کار است و طرق قدیم نقد و انحاء اخالقی از
ادبـی آنکه نقد واقع پیش از ادبی در اجتماعی آثار ارزش اخالقی و لیکن تحقیق در
عدول به مباحث ادبی و حقیقت انحراف از در و اجتماعی است٬ اخالقی و نقد باشد
مالک و نمی توان مأخذ این جهت ارزشهای اخالقی را از جانب مسائل فلسفی است.
نثری سخن در یا شعر بد نیک و پس وقتی از داد. ادبی قرار انتقاد قضاوت در حکم و
اجتماع خوب دین و لحاظ اخالق و از نثر یا این نیست که آن شعر مراد میان میآید
هیجان هنری نویسنده و چه اندازه شور تا این است که آن اثر بلکه مقصود بد٬ است یا
آن است که آن شعر نثر و بدشعر نیک و از مراد به عبارت دیگر و میکند القا را شاعر یا
ایـن بـنابر نعوت می باشد. این اوصاف و فاقد است یا مؤثر مطبوع و و زیبا آیا نثر و
و این معیار آنچه می تواند است و زیبایی آثار زشتی و قضاوت منتقد مالک حکم و

است. ذوق قوه دستدهد به مالکرا

مسأله ذوق
اما ذ وق چیست؟ در ک الم نقادان و س خنشناسان٬ هیچ لف ظی بدین حد شایع و متدا ول
بعضی نزد میکنند. بدان استناد احکام غالبًا البته سبب این هم آن است که در نیست و
از و جـامعه در زنـدگی از فـقط استکـه اسـتعدادی واقـع در ذوق صـاحبنظران٬
می دهدکه زشت به انسان امکان آن را و مردم حاصل میشود هماهنگی با همزیستی و
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آنچه در نیز خود و تمتع حاصل کند٬ و آنچه زیباست التذاذ از تشخیص دهد٬ را زیبا و
این زیبایی را چیزی از خویش نیز وکردار رفتار زندگی روزانه و حتّی در و میسازد٬
قضاوت و مستقل از و به کلی مجزا غالبًا تشخیص ذوق را قضاوت و معهذا واردکند.
بد تشخیص خوب و قضاوت و که عقل در چرا استدالل میشمرند٬ تشخیص عقل و
از و بـالواسـطه ٬ صورتی که حکم ذوق ارتجالی ٬ در نتایج دارد توجه به محرکات و
ذوق کسبی است یـا به این سؤال که آیا اما میرسد٬ مقوله واکنشهای غریزی به نظر
این سؤال که به به نظایر و عاطفه انسانی چه رابطه ای دارد٬ اخالق و عقل و با فطری و
کـنون دادهانـد٬ جوابهایی که تـا بورک مطرح شده است٬ وسیله کسانی چون هیوم و
حسب مبادی خاص خـویش ادبی بر مکتب فلسفی و البته هر و دارد. تفاوت بسیار

به: رجوع شود آن باره٬ منتقدان در نظر باب مسأله ذوق و در برای تفصیل بیشتر . 1
Chambers, F. P. The History of Taste, 1932.

ذوق عـبارت از قـدما نـزد عرضه کـند.1 جواب دیگری به اینگونه سؤالها می تواند
بـر کـالمی رجحان و مزیت  آن  وسیله  به استکه باطنی  وجدان و احساسروحانی 

بعد. و ص 419 دالئل االعجاز٬ جرجانی٬ عبدالقاهر . 2

دریـافت شـعر به شـناخت و آن بیبهره باشد که از هر و ک میشود2 ادرا کالم دیگر
یافت. دست نمی تواند

معروف مقدمه فصلمشبعیدر تحقیقمعنایآن٬ و ذوق  تفسیر در ابنخلدونکه

.312 / 1 ٬IIIج مقدمه٬ ابن خلدون٬ . 3

ضـمن و میداند  زبان برای بالغت ملکه  حصول از  عبارت  را آن خود نوشته است٬ 3
چون ترکیبی بشنود ذوق بهره دارد کس از میگویدکه هر تحقیق مفّصل خود بحث و
آنچه مجرد به  و تأمل  بدون  بلکه تأملی٬ اندک  به جارینباشد بالغت  روش  و راه بر که
آن گوش از و می گذارد فرو آن را و می تابد روی بر آن٬ ملکه ذوق دریافته است از از
ائـمه ادب و و کـالم بـلغاء مـمارست در تـمرین و این مـلکه ذوق بـا و میدارد. باز
آداب است اخـالق و آنـچه مـوجب فسـاد علی الخصوص به وسیله تنزیه نـفس از
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ص 314. همان مأخذ٬ ایضًا٬ . 1

قویترین اسباب سالمت ذوق شمردهاند.1 از را اخیر این امر و حاصل میگردد
این بحث به میان طبعًا فردی میدانند امری شخصی و غالبًا مع ذلک چون ذوق را
مـعتبر حکـم آن را و این قضاوت حـاکـم کـرد در میآیدکه چگونه میتوان ذوق را
دهد مالک قرار را ذوق خود گر ا صاحب ذوق باشد و هنرمند چند هر یک تن٬ شمرد.

مثل فلسفه و نقد نقل کردنی است که میگوید: اینجا فرانسوی در منتقد (1853 ـ گفته ژول لومتر(1914 . 2
خـوب درست مثل رمان ترجمه حال شخصی نویسنده هـم هست پس مـنتقد تاریخ نوعی رمان است و
آندره روایت میکند. شاهکارهای ادبی نقل و با معرکه برخورد در را ماجراهای روح خود استکه کسی
بـه را شخصی خود افکار و عقاید تا بهانهای تلقی میکند را که نقد میگوید صریحًا (1869 ـ ژید(1951
ارزیابی درباره به قضاوت و تبیین اثر و تفسیر از موردی هم که نویسنده غیر در تلقی٬ این طرز آورد. بیان 
هرگونه قضاوت معیار را وجدان خود ذوق و "تأثرنگار" واقع منتقد در و صادق است٬ نیز آن میپردازد

می شناسد.

ایـن از کـاری نـمیکند.2 بخوانـد آرای خود و اهواء به تبعیت از آنکه دیگران را جز
تشخیص بزرگترین تأکیدمیکندکه مردم در کتاب الموازنه مکرر روست که آمِدی در
است اختالف همه شاعرتر از تن٬ میان چند تعیین آن کس که در حتّی در و شاعران٬
هدف را آنکه خود جز به قطع سخن گویدنیز این باب بخواهد که در وهر دارند بسیار

.2 ـ ص 3 الموازنه٬ آمدی٬ . 3

شخصی است٬ امری فردی و بیشتر ذوق٬ چند باری هر نمیبرد3 سودی  مالمت کند
عمومی نیز اندازه زیادی جنبه کلی و تا گیرد تهذیب ادبی قرار تربیت و مورد لیکن اگر
زشتیو استکه  ادراک حاّدوسریعی  احساس و درحقیقت ذوق عبارت از میکند. پیدا
توسعهوتکامل آنرا تربیت٬ تهذیبو البته راکشفمیکندو طبیعتوهنر زیباییآثار
آن را تربیت نـمی توانـد طریق تهذیب و از این موهبت باشد اماکسی که فاقد می بخشد
le که در gout raffine تلطیف شده ذوق تهذیب یافته و این حال٬ با کسب وتحصیل نماید.
نقادی می تواند به احکام و قضاوتهای نسبًة مـطلق و عـمومی بـرسد٬جـنبه مـنفی دارد
ه ذوق ـ  و درخور اعتماد نیست ٬ زیرا ذوق تلطیف شـده طـبعًا آن سـهولت وحـّدت را ک
عادت مواریث تلقین و اثر بر و دست داده است. از قبول بدایع دارد ادراک و طبیعی در
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امری که جـنبه هر برابر در ناچار و ابداع میپذیرد و تجدد از بهتر و بیشتر وسنن را

تلطیف خاصه ذوق تهذیب یافته و ـ  .M بدون شک چیزی که محک ذوق Dragomirescou op. Cit./156 .1
نبوغ است همین تعارض بین ذوق و جلوه میدهد٬ اعتبار فاقد ابداعی ناقص و ارزیابی اثر برای را ـ شده
از مختلف  جنبه دو را نبوغ  و ذوق  صاحبنظران از بعضی  حتّی  صورتی که این تعارض ذاتی نیست و در
"منتقدان عیبجوی نبوغ را است که میگوید: کر شلگل شایان ذ و. قول آ. اینجا در میشمارند. امری واحد
که امری سلبی است بنشانند ذوق را تا به جای آن میکوشند و میکنند امری ایجابی است انکار شعر که در

فقط ظاهری است." واقعی نیست و امر تناقض بین این دو معهذا

در همین نکته موجب میگرددکه منتقد مقاومتمیورزد.1 باشد داشته ابتکار و ابداع 
غـرض بگـرایـد. و به خـطا و تعصب گردد دستخوش افراط و فتاوی خود احکام و
گـردیده است. ضـالل آنـها منتقدان معروف موجب اشتباه و تربیت ذوقی بعضی از
بـین گـویندگان از که برون تیر٬ بود پرورش ذوقی خاص خود فیالمثل تحت تأثیر
مـانند آنـها بـعضی از و لویی چهاردهم میزیستند عصر نویسندگان بزرگی که در و
که بوسوئه را محسوباند٬ بزرگترین آفریدگاران هنر عداد کرنی در وراسین و مولیر
معرفی بزرگترین نویسنده آن عصر چندان عظمت ندارد هنر لحاظ ادب و از او آثار
ادبـی تشـخیص آثـار بین خاورشناسان اروپـایی در براون که در ادوارد کرده است.
تربیت خاص ذوقی خویش نمیتوانسته تحت نفوذ نیز فارسی ذوق خاصی داشته است٬
فارسی بزرگ ادب وشعر آن شاهکار و ک کند ادرا است عظمت شاهنامه فردوسی را

نمی پسندیده است. را
باید لیکن منتقد قضاوت ملکه ذوق است٬ و نقادی مالک تمیز در چند باری هر
میشود تعصب  و موجبتمایل  و ذوق  آفت  آنچه هر از تمام  چه  بصیرتهر و دقت  با
حــتّی االمکــان اجــتناب ورز د و از هــ ر گــونه مــیل و هــوی ک ــه در ک ــار نـقد
idolبُت انگـلیسی فیلسوف بیکن  فرانسیس قول  به  و مانعکشفحقیقت  قضاوت  و
که بنگرد نظر همان به  خود کار موضوع به  و بدارد کنار بر را خود میگردد محسوب 
همان گونه که ذوق خام حال٬ به هر اهل علم به موضوع تحقیق خویش نگاه میکنند.
است ذوق نـامعتبر فـردی و قضاوتهایش نسبی و تجربه نادیده احکام و وطبیعی و
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تعصب وغرض فتاویش ممکن است توأم با احکام و تهذیب یافته نیز تلطیف شده و
هوی باشد. میل و و

نیک تمیز در مأخذ یگانه مالک و است ذوق را عین آنکه ناچار در منتقد این رو از
ناظر مراقب و conscience خویش را scientifique وجدان علمی باید ادبی بداند آثار بد و
انـدازهای عـمومی قضاوتهایی که تـا احکام و بتواند تا حکومت ذوق خویش سازد
وجـه تأکـید بـر نـیز ایـن نکـته را بـاید ایـنجا در نـماید. اظهار مقبول باشد وکلی و
مسلک دینی مذهب و هر نفوذ و تأثیر از را ذوق خود باید که منتقد٬ خاطرنشان کرد
مـرام که هـیچ عـقیده و اجازه ندهد و منزه نگاه بدارد اجتماعی مصون و وسیاسی و
عـقاید و حاجت به بیان نیست که داشتن آرا مشوب نماید. را خاصی فتوای ذوق او
نیک قضاوت در آثار٬ بد نیک و به جای قضاوت در که منتقد خاص موجب میشود
به بـحث فـلسفی تـبدیل ادبی را نقد و پیشه کند را آرا و سقم عقاید صحت و و بد و
بـین تـمام مـذاهب آن است کـه در عـهده دارد بـر مهمترین تکلیفی که منتقد نماید.
این در که نقادی٬ شیوه آن  بدینگونه٬ کند. اختیار بینظریکامل و بیطرفی  عقاید٬ و
از را ادبـی نـقد و است گشـته رایج و شایع  اروپا ممالک  از بعضی منتقدان بین سالها
جهت عقاید اجتماعی میسنجند٬ نـ ه هـ مان خـ طا و نـ ار واست٬ بـ لکه گـ م راه ک ـ ننده
از و میکند سیاست  افزار و تابع را هنر و شعر انتقاد٬ اینشیوه هست. وزیانبخشنیز
هدف مـخصوصی اخالق غایت و سیاست و که در نویسندگان میخواهد شاعران و
برخیزند مبارزه و کوشش  به خویش  آثار در هدف  بدان وصول برای  و انتخابکنند
ک بی شائبه زیـبایی هنری که متضمن ادرا واقعی٬ که هنر شد سبب خواهد این امر و
شـاید حکـومت گـردد. سیاست و خدمتگر ادب تابع و و شعر و میان برود است از
علمی درستی نـیافته تهذیب اخالقی و علی الخصوص که تربیت و خواننده عادی٬
لیکن توقع داشته باشد٬ اخالقی را نکات علمی و هنری تعلیم معانی و آثار از باشد٬
ادبی را تمام آثار و نکته آموزی ببرد انتظار ادبی٬ جمیع آثار از نباید و نمی تواند منتقد

بسنجد. محدود و مقیاسکوچک  بدین فقط
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نقد فواید اغراض و
فوایدی که از و میآیداشارتی به اغراض نقد به نظر کنون که سخن بدینجاکشید ا
کـه مطالعه تـاریخ نـقادی نشـان مـیدهد فایده نباشد. آن حاصل آمده است خالی از
فی المثل متفاوت بوده است. قدیم مختلف و آن از انحاء طرق و مانند نیز اغراض نقد
نقد اخالقی و نقد صورتی که نقدسقراط٬ آریستوفان جنبه مشاغبه داشته است در نقد
وسیله ای برای تحقیق یا نقادی غالبًا قدمای ما نزد اجتماعی بوده است. افالطون نقد
آنکه وسـعت و با نقد امروز اما میرفته است٬ برای مشاغبه به شمار گاه نیز موازنه و
عاری از معرفت صرف و تحقیق و منتقدان بزرگ جز شمول بیشتری یافته است نزد
منتهاروشهاوشیوههایی که برای نیل به این غرض ندارد٬ هرشائبه٬غایت وغرض دیگر
بعضی موجب گمراهی شده است . بعضی موصل به هدف بوده است و پیش گرفته اند

ادبیات امری قـطعی در نقد نفوذ و تأثیر متفاوت باشد قدر هر باری اغراض نقد
نـویسندگان و افکـار و عـقاید در عـامه٬ افکـار در طریق تأثیر از واقع نقد در است.
وقتی روشن مینماید. مشخص و تحّول ادبی را وخط سیر میکند تأثیر گویندگان نیز
کرنی شده بود بعضی آثار که بر البته انتقادهایی را نظم میکرد٬ خویش را راسین آثار
حافظ و غزلهایی که استادان قرن هشتم مانندسلمان و توّجه داشت. به آنها و دیده بود
که بر غزلهای متقدمان گرفته شده بـود نـداشت. خواجو میسرودند٬ طبعًا عیوبی را
دارد استیال ادبیات حکومت و دوره بر هر روشهای معمول آن در و شیوهها و نقادی٬
قرن نوزدهم تحت ادبیات آلمان در می آورد. فرمان خویش در تحت اراده و آن را و
انـتقاد گـر ا ادبیات فرانسه نیز و گرفته بود آرای انتقادی لسینگ قرار و سیطره عقاید

1. Grande Encyclopedie Francaise, 13/ 422,

پیش میداشت.1 در کنون دارد آنکه ا راه دیگری جز به قول برون تیر نبود
که اهّم وظایف نشان می دهد ادبی این نکته را آثار در انتقاد نحوه تأثیر مطالعه در
نشان و بنماید هدف واقعی آنها متوجه غایت و فنون ادبی را آن است که انواع و انتقاد
گذشته چیست؟ داشته باشد باید هجاء و ثاء غایتی که ر یا و باشد دهدکه غزل چه باید
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بـه تـعیین کـندو دوره را ذوقـی هـر احـتیاجات ومـقتضیات فکـری و باید آن انتقاد از
و مقتضیات چه بایدکرد؟ نویسندگان نشان بدهدکه برای رفع آن حوایج و گویندگان و
احـوالو بـین  استکـهدر انتقاد تنها زیرا است٬ انتقادساخته فقطاز اینکاریاستکه
انواع ادبی ممکن است فنون و اوضاع مختلف هردوره چشم به آینده دوخته است.سایر
البته نـتیجه تـمسک بـه گذشته بمانندو گرو به کلی در tradit تقریبًا ionsتمسک به سنن با

طالب آن بودهانـد دوستداران هنر (Originality) امری است که همیشه هنرمندان و ابتکار و اصالت  البته  . 1
imitat) را غالبًا به عنوان امری کـه مـوجب رکـود و جـمود مـی شود ion) به همین سبب پیروی و تقلید و
مستوجب نکوهشیافته اند.معهذا درباب معیاراصالت واینکه حد ابتکار وتقلید چیست جای بحث است.
نویسندهای که میتواند و ادب گذشته هم برای شاعر اقتباس از و حتّی اخذ به عالوه تمسک به سنن و
به هیچ وجه با بکند ـ محتوا حیث قالب یا از تازه ای ـ تبدیل به چیز مینماید میراث سنّتی اخذ از آنچه را
و سـنن٬ از نتوانـند که میشوند رکود و جمود به محکوم سنن به تمسک با کسانی ندارد. اصالت منافات
گوته تازه دیگری بیرون بیاورند. چیز کرده اند گون بازگو به اشکال گونا را آنها آنچه دیگران مکرر حتی از
کسانی که پیش از از "باید می گوید: کرمان گفته است که یادکردنی است. سخنحکیمانه ای به ا باره  این در
بزرگترین حتّی  عاریه گیریم". چیزهایی بیاموزیم و زندگی میکنند پیرامون ما کسانی که در و زیستهاند ما
نـفوس امـا کـرد٬ چندان پیشرفت نخواهـد ابداع کند پیش خود از تنها را همه چیز باشد بنا گر ا هم نابغه
به دنبال رؤیای را خود بهترین قسمت عمر و ملتفت نمیشوند که این نکته را فرزانه بسیاری هم هستند
که هرگز این میالفند دیدهام که دایم از نقاشانی را من٬ تاریکی به جستجوی بیهوده میپردازند. اصالت در
مثل محصول نبوغ خودشان بوده است چه آشغالهایی ! آنچه انجام داده اند و نکرده اند استادان تقلید کار از

."... کاری امکان دارد اینکه همچو
Eckermann, J. Gesprache mit Gothe, 1918. II/644-45.

است.1درصورتی که انتقادچون مقتضیات هرزمان وحوایج ذوق و سنن ٬جمودورکود
نویسنده را بگیردچشم به آینده میدوزدوشاعرو نظر بایددر قرن را نسل وهر فکرهر
این حوایـج و درست است که هنرمندان خود تکامل رهبری میکند. طریق تحّول و در
فـقط میشناسد٬ باز این حوایج را قطعیتر و زودتر منتقد اما درک میکنند٬ مقتضیات را
قضاوت میتواندمشخص کندکه است که ازطریق تشریح وتحلیل وطبقه بندی و انتقاد
تکامل هستندوتاکجاپیش رفتهاند٬فقط انواع ادبی درچه مرحلهای از فنون و هرکدام از
اقـتضای بتواندهم بـا تا ادبی بایدچگونه باشد تعیین کندکه اثر است که می تواند انتقاد

افتدوهم ارزش هنری داشته باشد. زمانه سازگار
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بـخواهـند حکومت انتقاد سیطره و برابر در باز شاعران٬ نویسندگان و گر لیکن ا
عـامه در نفوذ و طریق تأثیر از انتقاد ندهند تن در رضا به تسلیم و و مقاومت ورزند
به مستقیم آنان را غیر به طور و میکند آنان نفوذ در اهل ذوق٬ یعنی عامه اهل ادب و
نویسندگان و عقاید و افکار نتواند منتقد گر ا به عبارت دیگر وامی دارد. انقیاد طاعت و
و تأثیر با دهد تغییر مواریث گذشته میباشند که گه گاه متمسک به سنن و گویندگان را
گـویندگان را نـویسندگان و ادبی مـیکند سلیقه خوانندگان آثار ذوق و نفوذی که در
حوایج دوران است ـ مقتضیات و احکام خویش که متکی بر و آرا به متابعت از مجبور
که بـه را خود متصنع معاصر نویسندگان متکلف و چند هر مولیر و بوالو کرد. تواند
اما دارند آن اسلوب باز از نتوانستند اسلوب معروف به پرسیوPercieux سخن میگفتند
کسـی خـریدار که دیگر کردند خویش نفوذ سلیقه مردم عصر ذوق و بنیاد چنان در

نکتهدانی کنده از آ متکلف و بیان مصنوع و طرز از عبارت بود بها) پر قیمتی٬ = Precieux)پرسیو اسلوب  . 1
ـ دورامبویه (1665 انجمن معروف مارکیز جمله در از بعضی مجامع پاریس قرن هفدهم٬ در که تظاهر و
آن عـصر٬ طـنزپرداز نـویسنده  مـولیر آنکـه  با و رایج شد نجبای عصر و اعیان  از بین تعدادی  در (1588
ادبیات آن دوره مؤثر در گرفت یک چند استهزاء طی یک نمایشنامه معروف خویش به باد در اسلوب را
عصری آداب  بعضی  تهذیب  و زبان  تصفیه  داشتدر دنبال به  آن  در افراط که  معایبی وجود با و شد واقع
آمد وجود به  انگلستانهم بعددر قرن یک  تقریبًا اینمجالس  نظیر مطبوعیداشت. تأثیر روی هم رفته  نیز
1780یک درحدود واقع گشت. استعداد نویسندگان وصاحبان ذوق و این مجامع محّل تردد تعدادی از و
روح مـجامع که چیزی از لندن توصیف کردهاند Blue در StockingCiub تحت عنوان مجلسی را همچو

ارائه میکند. "پرسیو"های پاریس را

در لسینگ نـیز قبول افتاد.1 رواج و از به خود آن شیوه خود و نشد اسلوب "پرسیو"
آن ایام به کسانی که در آثار در او عقاید و آنکه آرا با و کرد را ادبیات آلمان همین تأثیر
رفته رفـته چـنان مـحیط اما نیفتاد٬ کارگر گویندگان فرانسوی بودند دنبال تقلید جد
آنگـونه که چندی بعد بی روح کرد و سرد تقلیدی٬ برای اینگونه آثار عامه را افکار
گر چه تأثیر انتقاد بطیء آثار به کلی منسوخ گشت و از میان رفت. در چنین مواردی ا

مع الواسطه است٬ اما مطمئنتر و قاطعتر و نافذتر است. و
گفتهاند کردهاند. ادبیات ایراد در قاطع انتقاد نفوذ و همین امکان تأثیر مع ذلک بر
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این صورت نتیجه در کینهجویی باشد. روی تعصب و از نامشروع و که این نفوذ بسا
باید اذعان باشد. دو هر اهلادب٬ عامه و ابداعکنندگان اضالل و اغواء ممکناست  آن
احوال بشری دارد دیگری که تعلق به احکام و البته همیشه مثل همه امور کردکه انتقاد
افکار بر عین آنکه انتقاد در به عبارت دیگر و گردد. هوا ممکن است دستخوش میل و
تـفوق داشـته است نـمی توان گـفت هـمواره بـه مسـؤولیت و خاصه استیال عامه و
که هر کرد معذلک میتوان ادعا واقف بوده است. گاه و اخالقی خویش آ اجتماعی و
است مـمکن دارد معاصران  آرای و افکار بر سیطرهایکه  و نفوذ طریق  از انتقاد چند
منفعت داشته است که و محاله چندان خیر ال اما موجب گردد٬ ضررهایی را و خطاها

جبران کند. را مضار آن معایب و بتواند
Charlatanismeاستیالی گزافه گویی خطر از غالبًا دنیای ادب را انتقاد اینها گذشته از
این هیچ خدمت دیگری به عالم جز گر ا دکانداریindustrialisme نجات داده است و و
میان درست در انتقاد گر ا زیرا بهای آن کافی است٬ برای ارزش و انسانیت نکرده باشد
گـزافـه گـویان و بـازاری مـیشد مـنحط و و ادبیات وسیله دکانداری می گردید نبود
فـروتنی بـا واقعی که طـبعًا هنر و ابتذال میکردند. عرضه انحطاط و مدعیان آن را و
وشرمرویـی مـقرون است و از خـودنمایی و خـودستایی بـیزار و گـریزان است٬ از
خـودنماییها و خـودفروشیها گـزافـه گـویان و دکـانداران در حـجاب مـیماند. از
انصاف مستور ابداع کنندگان با بر ادبیات٬ در ارزش واقعی انتقاد و اینجاست که قدر

.(1361 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ ادبی (چاپ سوم : نقد زّرین کوب٬ عبدالحسین   

مکتوم نیست.  و



ایران کتاب در نقد
سینایی مجید

تولید٬ ضلع است: یک رسانه دارای چهار پدیده کتاب به عنوان یک کاالی فرهنگی و
مسائل حقوق مؤلفان ٬ سیاستهای نشر٬ از باید ضلع تولید در توزیع ومصرف. ترویج ٬
حمایتهای دولتـی٬ دیگر و سوبسید ممیزی٬ نشر٬ اقتصاد ویرایش٬ تألیف و ترجمه٬
مسائل وضعیت پدیدآورندگان و تولید)٬ باز منظوره٬ چند (مشترک٬ شیوههای تولید
ک الن تولید فر هنگ سخن گفته شود. در ضلع تر ویج از ک ـ ّم و ک ـ یف نـ قد٬ نـ ظامهای
نسـبت جـامعه عـلمی رسـانهها٬ دیگر نسبت کتاب با اطالعرسانی در حوزه کتاب٬
پـخش٬ بازار سازوکارهای توزیع٬ بحث میشود. جشنوارهها و وکتاب نمایشگاهها
ضلع تـوزیع موضوعات قابل بررسی در برخی از پخش می تواند اقتصاد و شبکهها
نـوع مـیزان٬ کـتابخانههای تـخصصی٬ سرانـجام انـواع خـدمات کـتابخانه ای٬ باشد.
تـفریحی٬ کـاربردی٬ کارکردهای کتاب (آموزشی٬ مصرف مؤثر٬ وچگونگی مصرف و
بـن کـتاب بالفعل کتاب٬ کیف مخاطبین بالقوه و کم و رقبای کتاب٬ روانی)٬ تزیینی٬
روشهای توسعه مصرف٬ و خرید بسامد مصرف کتاب٬ حمایت از شیوهها٬ دیگر و
بـدین تـرتیب روشـن فرهنگ کتابخوانی به ضلع چهارم مربوط مـیشود فرهنگی٬

میشود. واقع  "ترویج" جغرافیای  در نقدکتاب  وکیف  کم  از بحث  که  میشود
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ولی ترویج نوشته نمیشود٬ بررسیهای مربوط به کتاب به قصد و نقد بسیاری از
از همین جاست که ضرورت نقد در شیوع کتاب کمک میکند. به ترویج و همه آنها
به گر حتّی ا نقدکتاب٬ مطرح شدن کتاب پیش می آید. جهت کمک به خوانده شدن و
ثـانیًا کـتاب و به ترویج کتاب بـه مـاهو نهایت اوًال در براندازی آن انجام شود قصد
در بررسی اصوًال و ایران پدیده نقد ولی در بررسی کمک میکند٬ و ترویج کتاب نقد

یک چارچوب ترویجی لحاظ نشده است.
به این هدف آغاز مجالتی که با نداریم یا اختیار اوًالیک مجله مستقل نقدکتاب در
رادیو و روزنامهها رسانههای همگانی مانند ثانیًا کوتاهی داشته اند؛ عمر کرده اند کار
بـرخـی از بـررسی کـتاب در و نـقد نمی دانـند. عهده خود بر را تلویزیون این کار و
نادر می گیرند) اقلیت قرار (که در برخی دیگر در و صفر حد رسانههای همگانی در
عـهده دارنـد نشریات نـیمه تـخصصی بـر نقدکتاب را آنکه بیشترین بار ثالثًا است؛
نشریات نیمه تخصصی بـه جـای نقدکتاب در آن است. موانع رشد یکی از وهمین امر
آورنده و به درشده است که پدید یک واقعیت ازجای خود نشریات علمی وتخصصی ٬
رابعًا سردرگمی میکند؛ ارسال ودریافت پیام دچار در را پیامگیر پیام دهنده و مخاطب یا
آ نکه مجالت و دیگر رسا نهها به ک تاب ک متر می پرداز ند. بحث از ساخ تار ها و سیاس تهای
کتاب وقتی مرور به طاق نسیان سپرده شده است . نشر٬وحتّی معرفی کتاب در پی نقدو
از به عنوان یک رسانه به ضعف می گرایدوهمین امر نیز امکان ترویج نداشته باشد٬خود
از بـیشتر روز تاکـتاب هـر میکند ادامه پیدا امکانات ترویجی آن میکاهدوهمین دور
به علت صحنه خارج شود؛خامسًاکتاب به یک رسانه آموزشی صرف مبدل شده است .
فـلسفه مـعاصر تاریخ مـعاصر٬ آموزشی (مثل رمان٬ غیر آثار فشارهای زیادی که بر
نـویسندگان ایـجاد دولت و تنشهایی که برای نـاشران٬ و اعمال میشود آنها) مانند و
شده است. زیاد کمک درسی) آموزشی (درسی٬ آثار گرایش به سمت نشر میکنند٬

باعث تهی نمیکند٬ فکری ایجاد که هیچگونه فضای پژوهشی و اینگونه آثار نشر
ایران شده است. جدیت عمق پیشین آن در بار شدن رسانه کتاب از



305 ایران   کتاب در  نقد

کتاب گونههای نقد
قابل طبقهبندی است: چارچوبهای زیر در میشود مطبوعات منتشر نقدهایی که در
این متخصصین یک حوزه مینویسند. نقدهای تخصصی را نقدهای تخصصی: .1
مجالت تخصصی قابل پیگیری نیست٬ الوقوع است در نادر اندک و که بسیار نقدها
به صورت ارگان یکی و عرفی ندارند شأن صنفی و که مجالت تخصصی عمومًا چرا
عمل میکنند. جمعهای موجود یکی از آن حوزه تخصصی یا در گرایشهای موجود از
موضوع است چرا فنی سالبه به انتفا حوزههای علوم دقیقه و تخصصی کتاب در نقد
نـقد داوری شود. و نقد تا ابداعی انجام میشود تألیفی و کار کمتر آن حوزهها که در
ولی این حوزه قبل دیده میشود٬ دو از حوزه علوم انسانی بیشتر تخصصی کتاب در
مـجاری خـود در ثـانیًا و اهل فن نوشته شـده؛ ناحیه متخصصان و از اوًالکمتر نقد:
هـنر حـوزه ادبـیات و در بیشترین نقدهای تـخصصی کـتاب را جریان نیافته است٬
هنری مجالت تخصصی ادبی و و چون خواننده بیشتری دارد میتوان مشاهده کرد٬
که گـفته بودن نقدهای تخصصی همانطور نادر سفارش میدهند. را این گونه نقدها
حوزههای تـخصصی مـربوطه عمدًة به دلیل فقدان شکلگیری جامعه علمی در شد
است. سه نمونه قابل توّجه از این گونه نـقدها٬ نـقد بـهاء الدیـن خـرمشاهی بـر یک

دانش٬ نشـر خوانساری)٬ سهیلی  احمد اهتمام و تصحیح  به حافظ  دیوان  چاپ (نقد اهتمامی بی اهمیت٬ . 1
.1365 تیر و خرداد شماره چهارم٬ سال ششم٬

است معتقد و میکند برخورد همان منظر این تصحیح از با حوزه حافظشناسی دستی دارد خرمشاهی که در
عرصه حافظ شناسی چیزی را ودر خویش ندارد تصحیح جدیددالیل موجهی برای ظهور که "این طبع و

نمیکند". جابه جا
شماره سال هفتم٬ دانش٬ نشر ایران نوشته مهدی فرشاد)٬ کتاب تاریخ علم در آفتابه لگن هفت دست٬(نقد . 2

.1366 شهریور و مرداد پنجم٬

تصحیح از دیوان حافظ٬ 1 نقد حسین معصومی همدانی بر کتاب تاریخ علم در ایران 2

سـال دانش٬ نشـر ورجاوند)٬ کتاب کاوش رصدخانه مراغه نوشته پرویز (نقد دسته گلی باستان شناسانه٬ . 3
آبان 1366. و مهر شماره ششم٬ هفتم٬

مراغه 3 هستند. کاوش رصدخانه  کتاب  بر ذکایی  پرویز نقد و
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و نافعان یک اثـر نقدهای تبلیغاتی به سفارش عالقه مندان یا نقدهای تبلیغاتی: .2
اثـر تـرویج  صـرفًا تبلیغاتی٬ نقد کارکرد میشود. انجام  براساس جهتگیری خاص 
مسـتقیم کـارکردهای غـیر صورتی که ترویج فقط یکـی از در دیگر٬ نه چیز است و
به گـنجینه آن را طرح اثر پی آن است که با تبلیغاتی در نقد نقدهای تخصصی است.
وکتاب کند شرایطی که فرهنگ جنبه تبلیغاتی پیدا در بیفزاید. ماندگار جاودان و آثار
سـفارشی صـرفًا نـقدهای تـبلیغاتی و باشد٬ مطالعه دامنه دار حاصل تحقیق و کمتر

میکند. افزایش پیدا

است: عبارت  نقدها این از نمونه دو . 1
سال راهنمای کتاب٬ داوری٬ رضا سیدحسین نصر)٬ جهان معاصر(اثر کتاب معارف اسالمی در نقد ـ

.1349 تیر و مرداد ٬3 ـ شمارههای 4 سیزدهم٬
راهـنمای سـجادی٬ جعفر سید حسین نصر)٬ فارسی شیخ اشراق (به اهتمام سید مجموعه آثار نقد ـ

.1349 مهر و مرداد ٬5 ـ شمارههای 7 سال سیزدهم٬ کتاب٬

به مسائل اشکاالت نیز ذکر و میکند1 معرفی اکتفا و تبلیغاتی عمدًة به مرور نقد
مـقابل تـخصصی در ولی نقد میشود٬ جزئی محدود پیشنهاد چند صوری همراه با
فکری یک اثر نقد٬ خود و جامع به موضوع نوشته میشود یا یک نگرش دیگر از آن٬
احسـاس افـراد و تخصصی بدون پاداش بماند جوامعی که نقد در قابل توجه است.
جـای نـقد تـبلیغاتی بـه عـنوان مـرور٬ نـقد به دنـبال دارد٬ تنبیهاتی را آنها کار کنند

میگیرد. تخصصی را
به عـالوه دارد. تخصصی را ویژگیهای نقد تحقیقاتی کامًال نقد تحقیقاتی: نقد .3
اینکه این فعالیت در جهت یک کار تـحقیقاتی نـیز قـرار مـیگیرد. هـرگونه تـحقیق
مستلزم وارسی ادبیات موجود (کتابها٬ مقاالت و اسناد) است. از آنجاکه تحقیق با یک
قرائت پناه این فرضیه٬ در موجود آثار پیشین انجام میگیرد٬ فرضیه بنیادی و چند یا
در گر ا میشود. مبدل تحقیقاتی یککار از جزئی به  قرائت این و میکند پیدا تازهای
چندین نـقد بهترین انواع آنها که در خواهیم دید دقت کنیم؛ موجود آثار بسیاری از
یک اثر نقد تحقیقاتی٬ نقد نوع دیگر دارد. ضمنی وجود صریح یا تحقیقاتی به طور
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زاویه مسیر از صرفًا منتقد اینگونه نقد٬ در است. چارچوب تحقیقاتی منتقد با صرفًا

فلسفه اشراق (اثر سیری در کتاب شهاب الدین سهروردی و نقد مقتول" "شیخ باز این نقدها نمونه ای از . 1
1363چاپ شده اسفند بهمن و شماره دوم٬ سال پنجم٬ دانش٬ مجله نشر است که در جعفرسجادی) سید
یعنی سیراندیشه او جهت تحقیق خود کتاب که در بخشی از بر تنها این نقد طباطبایی در جواد سید است.
ارتـباط میکند. کید تأ است  شعر و حکمت  مجرای  دو از ایران باستان  تاریخ احیای چگونگی ایران و در
میگیرد. قرار توّجه منتقد مورد همین جهت  از اشاره میکند بدان  مؤلف  که  سهروردی  فردوسی و کار

میکند.1 برخورد اثر کاری خویش با
اساس دست گذاشتن بـر نویسنده بر نقد از مؤلف کاری فراتر نقد مؤلف: نقد .4
تـوّجه قـرار مـورد او آثـار مـجموعه مؤلف نقد در اوست. اثری برون مسائل روی
در را این اثر منتقد گیرد٬ قرار خاص مدنظر یک اثر نقد این شیوه در گر حال ا میگیرد.
و کـرد مقایسه خواهد آنها با را این اثر مؤلف بررسی خواهدکرد٬ پناه مجموعه آثار
بیرون خواهـد را مراحل تحّول فکری او داد. نشان خواهد مؤلف را کار خیز افت و
گرفت. مؤلف پی خواهد توّجه به کار با یک حوزه را تحّول اندیشه در سیر و کشید
سـابقه و یک مـؤلف بـا اثـری از با مؤلف هنگامی ممکن است که ما البته روش نقد
مکتوب آثار در نقدکمترین وقوع را این شیوه از نظریه مواجه باشیم. صاحب سبک و

نـوشته مؤلف"٬ یک نوشته است ("نقد جوادی در پور اهلل نصر مجموعه آثار نقد این نقد٬ از نمونههایی . 2
ارائه کتابشناسی پس از منتقد این نقد٬ در ماه 1369). آذر شماره اول٬ سال اول٬ ارغوان٬ محمدی٬ مجید
آثـار "مرور نمونهای دیگر میپردازد. او آثار به نقد کارنامه مؤلف  گزارش مختصری از مقالهشناسی و و
(1369 اسـفند چـهارم٬ شمارههای سوم و سال اول٬ ارغوان٬ علوی تبار٬ (علیرضا مکارم شیرازی" ناصر

است.

ایران داشته باشد.2 نقادی در
ایـن فـقط است. سنخهای مختلف بهترین بـرانگـیزانـنده نـقد مؤلفینی از وجود
بـلکه مـؤلفین مـیدارد٬ بـه تـحرک وا کتابهای خاص نیست که نگـرش انـتقادی را
بهترین یک موضوع قلم میزنند نظریه پردازانی که برای چندین دهه در و صاحبنظر
بست ر را ب رای نقد ف راهم می آ ور ند. سه نمونه مناسب از این ن ظ ر یه پـ ر دازان در دنـ یای
طرح آرای خویش مایه جدالهـای اینان با هستند. فوکو و هایدگر غرب پوپر٬ امروز
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نظریات تأیید بررسی و نقد٬ گزارش٬ فراوان مقاله در کتاب و صدها و فراوانی شدهاند
هـمه یـا کـه در اینان عرضه کننده الگوهای تحقیقاتی هسـتند نوشته شده است. آنها

دارد. شاخههای علوم انسانی قابلیت کاربرد بیشتر
اسـاتید اوًال دارد. مؤلفین صاحب سبک وجود ایران موانع جدی برای ظهور در
مراکز ثانیًا تألیف ندارند. مجالی برای تحقیق و و آموزش غوطه ورند کار دانشگاه در
آنها٬ محصول کار میبرندو کمال ضعف به سر جهت در هر تحقیقاتی علوم انسانی از
بـخش را عموم سـفارشهای کـار ثالثًا هزینههای انجام شده همخوانی ندارد. حتی با
زمـینههای نـمیتوانـد است و دولتی انجام میدهدکه ظرفیتهای فکری آن مـحدود
برخـی از و گروههای فشار رابعًا فراهم کند. صاحب سبک را مؤلفین جدی و ظهور
در تبلیغات تـنزل دهـند. حد در فرهنگ را تالش دارند قدرت ٬ جناحهای سهیم در

مؤلفین صاحب سبک به حداقل میرسد. فضای تبلیغاتی امکان ظهور
بـه یک بـررسی جـامعهشناسانه مـبدل نـیز را اجتماعی نقد نقد اجتماعی: نقد .5
چارچـوب مـفاهیم کتاب به عنوان یک پدیده اجتماعی در اجتماعی٬ نقد در میکند.
ایـنکه کـتاب پایگاه اجتماعی بـررسی مـیشود: منزلت و نقش٬ اجتماعی مثل نهاد٬
نوشته شده از سوی کدام قشر یا طبقه اجتماعی عرضه شده٬ مخاطب آن کدام گـروه
اجتماعی از آن سود کدام نهاد اجتماعی است برای چه کسانی کسب منزلت میکند٬
هندسه در آنکه وخالصه تقویتمیکند تضعیفیا نقشهایاجتماعیرا کدام میبرد٬
کـدام نـیروهای کـار بـرآیـند خـود و صورت میدهد اجتماع چه دستکاریهایی را
ایران مـوجب سـیال شـدن در که تحوالت اجتماعی معاصر آنجا از اجتماعی است.
پدیدههای اجتماعی مثل کتاب به ایـن نقد در شده است٬ نقشها و منزلتها بسیاری از
سالهای اخیر اجتماعی در نقد این میانه چه میکند. موضوع توّجه میشودکه کتاب در

نـویسندگان کـرد. اجـتماعی مـیتوان پـیدا مـجالت سـیاسی ـ و روزنـامهها در عمومًا را اینگونه نقدها . 1
کتاب عرضه میکنند. چارچوب نقد در اجتماعی خویش را دغدغههای سیاسی ـ اینگونه نقدها

تولید بی نیازی جامعه به اثر یا نیاز به افول بوده است. چه تعدادش رو گر ا کم نبوده 1
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ایـنگونه نـقد در خیر٬ توّجه داشته است یا نویسنده به نیازها این نکته که آیا شده یا
می گیرد. توّجه قرار مورد

ادبی علوم انسانی٬ عمدًة متوجه به آثار ایدئولوژیک کتابها نقد ایدئولوژیک: نقد .6
ایـدئولوژیک نـقد در عمل میکند. این حوزهها٬ هنری است چون ایدئولوژی در و
آمـوزههای ایـدئولوژی گـذاشـته مـیشود و ایدهها برابر مضامین کتاب در و محتوا
نـقد نسبت به آن مـضامین صـورت مـی گیرد. بد) نوعی داوری ارزشی (خوب یا و

در کامًال 1370 و سالهای 1369 باالخص رمان در سلسله نقدهای روزنامه کیهان درباره ادبیات معاصر٬ . 1
معیارهای ایدئولوژیک خویش را نویسنده صرفًا این نقدها٬ در میگیرد. ایدئولوژیک قرار چارچوب نقد
این نقد ایدئولوژی در بیان کرده است. را دغدغههای خود عرضه کرده و برخی آثار بر نقد چارچوب در

بازی میکند. نقش نظریه راهنمای عمل را

نوع نقدهای ایدئولوژیک است. شده است از مطبوعات باب 1 در که اخیرًا شرعی نیز
تبلیغ مورد کتاب  در حد چه تا مضامینشرع میشودکه دنبال  ایننکته شرعی نقد در
به دنبال ارائه پشت مضامین آشکار نویسنده در تضعیف واقع شده است و و انکار یا
درباره اثر بعدی که به نویسنده یا اساس قرب و بر شرع بوده است. چه تصویری از

داوری ارزشی صورت می گیرد. نیز او درباره کار شریعت نسبت داده شود٬
موضوع یا نظر طرح یک ایده یا ابزار کتاب را این گونه نقدها نقدهای موضوعی: .7
بهترین بهانه برای طـرح یک مـوضوع مـیشود٬ اینجا کتاب در می دهد. خاص قرار
یک موضوع تأکید طریق طرح آن بر است که از یک کاالی فرهنگی معتبر اوًال چون:
میشود؛ ثانیًا قرائت ک تاب توسط منتقد یا برر سی ک ننده ک ار او را جهت طرح موضوع
کسی نمی توانست به راحـتی آرای خـویش را بدون اثر مربوطه ٬ شاید آسان میکند.
فـضای مـی توانـد یک دسته کتاب که موضوع نزدیک به هـم دارد ثالثًا مطرح سازد؛
یک در مـجموعه  ایـن  کـردن  دنـبال  با نیز کننده  بررسی  یا منتقد کند. ایجاد فرهنگی 

داشت. مشارکت فعال خواهد آن فضا ایجاد واقع در در سلسله نقد٬
شـد تـوضیح داده خـواهـد نـقدهای تـفننی کـه ذیـًال نقدهای موضوعی پس از
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دانش٬ (نشر دین ارکان طبیعت است. کتاب هفت آسمان و دو خرمشاهی بر نقد این نقدها٬ از یکنمونه . 1
مـوضوع ایـن نـوشته عـمدًة نـقد مسأله خـرمشاهی در .(1359 اسـفند بـهمن و شـماره دوم٬ سـال اول٬

قرآن می رسد. پوزیتیویستی از یک تفسیر به نقد این منظر از پوزیتیویسم است و

نـبودن اینگونه نـقدها علت وجود مطبوعات است.1 در شایعترین نقدهای موجود
بـرای طـرح این شرایط افـراد در هنری است. انجمنهای ادبی و یا باشگاهها احزاب٬
وکتاب را آن حیطه میشوند عالقهشان در نظریات خویش دست به دامان کتب مورد
گرانبار وجه قوت این نقدهای موضوعی٬ میدهند. جبران تریبونهای الزم قرار ابزار
مطبوعات چالشهایی که نقدهای کتاب در بخش عمده ای از نظریه بودن آنهاست. از
را متولیان خاص خود نظری٬ موضوعی و که هر این سنخ است چرا از میانگیزد بر

میشود. واقع  آرا برخورد برای محملی نقدکتاب  اینگونه و دارد
علت این شیوع تفننی است. ایران نقد شایعترین نوع نقدکتاب در نقدهای تفننی: . 8
ایـن گـروه کتابخوانهای مـتخصص نـیستند. آن است که عموم کتابخوانان جدی ما٬ نیز
بدون گـرایشـهای متخصصان جهت مطالعه فراغت دارند از به کتاب که بیشتر عالقه مند
این گروه انتظار این جهت نبایداز از می پردازند. حزبی یاتخصصی خاص به بررسی آثار
تفننیعمدًة متوجه یک اثرخـاص نقد داشت. مؤلفرا موضوعییا نقدهایتخصصی٬
بررسی چگونگی شکلگرفتن٬ظرف تحقق٬ بهمطالعه درونیآن میپردازد. است وصرفًا
باقی میماند. داوریهای انجام شده درحیطه همان اثر شکل وساختار٬سبک ارزشهاو

یک حوزه در  گر  ا  علت شیوع نقد تفننی آن است ک ه هر ک تابخوان حر فهای٬ حتّی 
قرائت به نکاتی خاص در هر در پژوهش هم نباشد٬ اهل تحقیق و یا متخصص نباشد
همین برخورد در آموخته است و کتاب را فعال با برخورد او دست مییابد. درون اثر
ولی نقش می یابد٬ ارتقا به بازیگر صرف٬ گر نقش تماشا فعال است که مطالعه کننده از
در نه بیشتر. است و مطالعه) مورد درون همان صحنه (اثر بازی در حد در این بازیگر
به شرطی که مطالعه کنندگان فعال میتوان نقدنویس تفننی داشت٬ جامعه به تعداد هر

فراهم باشد. آنها شرایط برای ظهور
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دانش٬ نشر مثل  کتاب  به  مربوط  مجالت  نیز و فرهنگی  و هنری  ادبی٬ نشریات  در میتوان  را این نقدها . 1
آینه پژوهش یافت. ارغوان و راهنمای کتاب٬

هـر تـفننی در نـقد تفننی است.1 متعلق به نقد بررسیها و بیشترین حجم نقدها
مـیکند. پیدا آسانتر را خود روزنامه ای قابل چاپ است چون مجرای انتشار مجله یا
کمتر تفننی بسیار نقد نقدهای تخصصی طلب میکند. از تفننی فرصت کمتری را نقد
وجود نقد آن  حوزه علمیدر جامعه  یک  و است  آور مسؤولیت  تخصصی  نقدهای  از
عکس به یک جامعه علمی مربوط باشد٬ گر حتّی ا یا نداردکه عکس العملی نشان دهد
نهایت آموزشگاه خـوبی بـرای تـجربه در و سوی آن نشان داده نمیشود العملی از

پرداختن به مسائل فکری است. نوشتن و
نویسندگان را این نقدها برخی از گونی دارد. مراتب گونا نقدهای تفننی سطوح و
به کـتابی تخصص خود حوزهای بیرون از در منتقد اهل قلم مینویسند. حرفهای و

اثر تعزیهخوانی  و تعزیه  کتاب  بر زاده  علی جمال  محّمد سید نقد از عبارتاست نقدها این از نمونهای . 2
.(1355 شهریور و تیر ٬4 ـ شماره 6 سال نوزدهم٬ صادق همایونی (راهنمای کتاب٬

یک نوشته تجلی میدهد.2 در را این امر و میکند دلبستگی پیدا خاص حساسیت یا
تخصصی مشـغول کارهای تحقیقی و آِن متوسطه است که چندی در از سطح دیگر
این گروه همت بـیشتری در دست میزنند. برای زورآزمایی به این کار و هستند
نقدهای تفننی بیشتر می دارند. گام بر این راه فعالتر به خرج می دهندودر این کار
چاره ای به تازه کارها آِن تازه کارهاست . سطح سوم از می نویسند. این متوسطها را
ج ز تفنن ندار ند٬ چون نه م تخصص و اهل تحق یقند ک ه ب توانند از آن منظ ر به نقد
یک مؤلف بپردازند٬ آن طریق به نقد نه دیدگاه جامعی دارندکه از کتاب بپردازند٬
دیدگاه احتماًال آن طریق به نقدکتاب برسندو دارندکه از یک موضوع تمرکز نه بر
از ایدئولوژیک نـیز اجتماعی و نقد ندارند. اجتماعی خاصی نیز ایدئولوژیک یا
تـفننی جـامع نگری بـه نـقد فـعالیت تـحقیقاتی و به تـخصص ٬ حیث عدم نیاز

نزدیک است. تبلیغی بسیار و
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یک آرشـیوخـاص است. بـا مـقایسه اثـر مـبتنی بـر نقدها برخی از آرشیوی: نقد .9
دانشهایی دیگر مردمشناسی و باستانشناسی٬ عمدًة درحوزههای تاریخ٬ اینگونه نقدها
واقع نقد آرشیوی در نقد رخ میدهد. دارد اتکا واقعیات وشواهد مجموعهای از که بر
واقعیات و البته درصورتی که میان اثر اثر٬ نه خود است و واقعیات تجربی اثر شواهدو
بـرای تـرغیب و روشـهای مـؤثر یکـی از شاید داشته باشد. تجربی آن فاصلهای وجود
باشد. نقد به همین گونه ٬ قابل استناد تحریک مؤلفین به ارائه شواهدودالیل تجربی و

نقد یکاثر٬ از گون گونا نسخ  انتشار و قدیمی  تصحیحکتب  علیرغمرونقکار .10
تنها تصحیح رونق چندانی نیافته است. حاصل کار روش و بر تمرکز با اینگونه آثار
چنین فردوسی با معروف مثل حافظ یا شعرای بسیار قلمروهایی مثل تصحیح آثار در
صـورت جـدی گـرفته شـدن پـدیده نسـخهشناسی در در مطالبی مواجه میشویم.
مـیرفتکـه انتظار دانشجویان٬ و اساتید علمی  کار و مربوطه  دانشگاهی  رشتههای 
تـصحیح بـه یک فـعالیت تـفننی و ولی هنگامی که کـار شود٬ چنین نقدهایی منتشر
داشت کـه مـحصوالت فکـری قـابل نـمیتوان انـتظار اقتصادی صرف مبدل شود٬

دل آن بیرون آید. از توجهی مثل نقد
11. نقد ترجمه: شاید مناسبتر بود ک ه نقد تصحیح و نقد ترجمه را در جمله نقدهای
رشتههایی ترجمه به تخصص در تصحیح و میدادیم چون نقد تخصصی کتاب قرار
که آنجا ولی از دارد گون نیاز شناخت زبانهای گونا زبانشناسی و مثل نسخهشناسی٬
عـناوین و بـخشها مـا چارچوبهای تخصصی صورت نمی گیرد٬ در اینها هیچیک از
ترجمه کل ترجمه یک کتاب از ترجمه در نقد اختصاص داده ایم . به این دو خاصی را
چهار بر معموًال ترجمهها نقد در میگیرد. بر در را پانوشتها ترجمه متن و عنوان آن تا

میشود: نکته تأکید
آثاری کـه رمان یا و ترجمه شعر نقد در دقت به سبک کتاب معموًال سبک: ـ  الف
درسـی چـنین عـلمی و ترجمه آثـار نقد ولی در اعمال میشود. سبک خاصی دارند

دغدغهای اعمال نمیشود.
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وجـود روزآمد واژه یابی متون تخصصی و به دلیل مشکالتی که در واژگان: ـ  ب
ترجمه واژگان تخصصی مورد ترجمه به بحث در نقد بخش عمدهای از معموًال دارد

مربوط می شود. کتابها
یکـدستی روان و نـثر از مـوارد بسـیاری از مـترجـم در آثـار نـحو: صرف و ـ  ج
حتّی در کم دقتی بازگردانده است٬ بی دقتی یا با اینکه عبارات را نیست یا برخوردار
ایـن از نامفهوم یـافت. نام آورترین مترجمان می توان قطعاتی مبهم و بهترین و آثار
مشکالت مواجه میشویم که بر کتابها قطعات بسیاری از مترجم با آثار نقد جهت در
قطعه مزبور ترجمه پاکیزه تری از اصل کتاب٬ نقل قسمتهایی از با یا میشود تأکید آنها

تـرجـمه کـتاب شـناخت اسـالم اثـر هـادی شـریفی بـر نـقد عبارت است از اینگونه نقدها نمونهای از . 1
سـال دانش٬ نشـر الدین دهشیری٬ نشناخت اسالم ترجمه ضیاء عنوان شناخت و فریتیوف شولدون (با
ترجمه کتاب اخالق پروتستان و منوچهری کاشانی بر پریسا نقد آبان 1362) و مهر شماره ششم٬ سوم٬
سـال شماره ٬13 کیان٬ کالسیک"٬ یک اثر انصاری ("ترجمه تأسف بار المعبود عبد روح سرمایهداری از
از التـجزیه  مـنطق  فـِی شـرح  النـفیذ ترجمه الجوهر محمدی بر مقصود نقد و ٬(1372 مرداد و تیر سوم٬

آبان 1371). و مهر سال دوم٬ شماره ٬9 کیان٬ ترجمه"٬ صانعی دره بیدی ("ترجمه ای نیازمند منوچهر

عرضه میشود.1 ترجمه معیوب (به رغم نقاد) کنار در
تأکـید یکحـوزهخـاص  معرفتیا زبانخاصیک  بر نقدها از برخی  در زبان: ـ د
برای این نظریه کـه کـتاب بـاید غریب بودن معموًالدستاویزی میشود و نادر میشود.

نـاب اثـر ترجمه کـتاب سـنجش خـرد بوشهری پور٬ هرمز به نقد نگاه کنید این نقدها از نمونهای برای . 2
شماره سال چهارم٬ دانش٬ نشر کتاب کانت"٬ شمس الدین ادیب سلطانی "ترجمه نامفهوم از میر کانت از

آبان 1363). و مهر ششم٬

گیرد.2 ادامه یک سنّت نوشتاری خاص قرار اینکه در یا برای مخاطبانش قابل فهم باشد٬

شفاهی نقد
به دلیل شفاهی بودن فرهنگ در ایران و فاصله ما با ثبت و مکتوب کـردن هـر آنـچه
بـه شکـل شـفاهی در جـلسات٬ بسیاری از نـقدها می خواهیم به دیگران ارائه کنیم٬
حتّی تفریحات گروهی (مثل رفتن بـه کـوه) و بیگاه و گاه گفتگوهای گردهماییها٬
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بـررسی مـرتبه اول٬ آن هـم در که عـمدًة مـحتوا٬ این گونه نقدها در عرضه میشود.
هـمچنین میشود. به کلیات اکتفا صرفًا حافظه٬ کننده بر به دلیل اتکای نقد میشود٬
میشود. نقد کار موجب کم دقتی در نداشتن دسترسی مستقیم به کتاب به هنگام نقد
بـه کـتاب چون خـود میکند٬ کننده اکتفا نقد به اعتبار صرفًا مخاطب این گونه نقدها

نمیشود. ارجاع  بهکتاب  نقد حین در ندارد دسترسی
بـه نـقد که می توان به فـرهنگ شـفاهی نسـبت داد مشکالتی را همه محسنات و
قـابل مصرف میشود٬ شفاهی به خوبی شنیده و نقد می توان نسبت داد. شفاهی نیز
ابزارهای از کالم  بر عالوه چهره  به  چهره یکارتباط  در و نیست  تورق  و تندخوانی 
نـفر است (چند شفاهی محدود حوزه عمل نقد اما استفاده میکند٬ بیانی دیگری نیز
کـاهش احـتمال شـیوع مـرتبًا و دسـترسی دارنـد دیگـر نفر به چند محتمًال نیز آنها
ایـدههای آن مـبهم مـیماند و گفتهها ضبط نمیشود٬ برای آیندگان ثبت و مییابد)٬
مـروج سـاده گـیری است به یک سنّت فرهنگی تبدیل نمیشود٬ تفصیل نمییابد٬ و

میکند. تخصصی رشد به طور وکمتر
هـویتهای حـرفه ای و انـجمنها ایران عدم وجود شفاهی در علل مهم نقد یکی از
و صنفی است. یک گر وه شغلی بر حسب قواعدی مشخص میتواند به نقد تخصصی
کند دیگران ایجاد و بدون آنکه مشکل اجتماعی برای خود اقدام کند٬ حیطه خود در
آثار به نقد هدفی می تواند هر با و جا هر کس در هر چنین هویتی٬ صورت نبود در اما
(پیش بینی ناپذیر مثبت داشته باشد این نقدممکن است تبعات منفی یا و دیگران بپردازد
تبعات ناخواسته نقدهای مکتوب بکاهد از فرهنگی میتواند انجمن علمی یا است).

صنفی به شکل منضبط ارائه کند. چارچوب حرفهای و در را نقد و
جـامعهای کـهسیئه در شود. به عینیت علمی منجر شفاهی به راحتی میتواند نقد
که گفتن آن هیچ به نوعی غیبت تبدیل میشود نقدکتاب نیز غیبت رواج داشته باشد
گیرد سؤال قرار مورد مکتوب همواره میتواند نقد اما مسؤولیتی برای گوینده ندارد.
مکـتوب هـمانند نـقد عوارض گفتههای خویش است. نویسنده مسؤول تبعات و و
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کننده مسؤول نکاتی است نقد مکتوب معامله برای طرفین مسؤولیت میآورد٬ سند
مسؤولیت فرهنگی ) مسؤولیت اجتماعی ٬ باب کتاب گفته است (مسؤولیت علمی ٬ که در
ازهمین جهت نقدشونده مسؤول مطالبی است که درکتاب عرضه شده نقدشده است . و
در بـپردازنـد٬ مـتقابل یکـدیگر به نـقد طرف همچنان می توانند مکتوب دو نقد در

تاریکی است که قابل ردیابی نیست. تیری در شفاهی همانند صورتی که نقد
مکتوب بر ولی نقد میماند. این جهت ابتر از و نقدشفاهی خصلت انباشتی ندارد
حتّی کتاب کتاب یا یک دوره به هویتهای تازهای مثل مقاله٬ پس از هم انباشته شده و
مکـتوب است کـه نـقد تـنها مـیشود. مبنای تألیفات دیگر یا درسی تبدیل میشود
حالی کـه نـقد در به شکل منضبط یاری رساند٬ توسعه علمی را پیشرفت و می تواند
خودنمایی بدون تبعات مثبت ایـن گونه به انواعی مثل جلوه فروشی و شفاهی صرفًا

میشود. فرهنگی منجر حیطه علمی و افعال در

نقدحضوری
شـفاهی نقد تفاوت جدی با ولی چند شفاهی است٬ انواع نقد حضوری یکی از نقد
میزندکه دامن را گفتگو و  سنّتمفاهمه  نقد حضوری  آنکه  اول  دارد:  غیر حضوری 
حضوری میتواند همچنین نقد علمی یک جامعه است٬ الزم حیات فرهنگی و جزء
برابر در افراد دوم آنکه حضور حرفهای باشد؛ پشتیبان شکلگیری هویتهای صنفی و
ایـن گر سوم آنکه ا نقدهای شخصی جلوگیری میکند؛ غیبتهای علمی و از یکدیگر
نقادی در و موجب تقویت سنت نقد صورت گیرد٬ افراد دیگر حضور متقابل در نقد

جامعه می شود.
سالهای نـیمه اول در اما حضوری پیشینه قابل توجهی ندارد٬ ایران سنّت نقد در
این فرهنگسراها) گسترش نهادهای فرهنگی (خانههای فرهنگ٬ و رشد با دهه هفتاد
مترجـم کـتاب مؤلف یا حضوری از شیوه نقد در چشمگیری داشته است. رشد کار
آزاد حضور با مترجمان و نویسندگان و دیگر تن از چند حضور در تا دعوت می شود
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این در دهد. پاسخ عام) و (خاص  حاضران  پرسشهای  به بررسی٬ و نقد جلسه افراد٬
این عمدًة در توّجه میشود. بیشتر باب پسندروز تاریخی و جلسات به کتابهای ادبی٬
قـلمرو در امـا شیوع یابد میتواند هنری بیشتر فرهنگی ـ آثار حوزه علوم انسانی و

فنون مختلف چندان قابل رواج نیست. کتابهای علوم دقیقه و
مقدمه خوبی بـرای نـقد حضوری علیرغم همه مشکالتی که دارد٬ شفاهی و نقد
است کـه کارهایی دشوار دو٬ هر شنیدن٬ نقد کردن و نقد مکتوب به حساب میآید.
که بـا میگیرند مکتوب قرار هنگامی مقدمه نقد این دو بدون تمرین شیوع نمییابد.
شده از مباحث ایراد میکنند٬ برگزار را مراکزی که جلسات نقد کنندگان و همت نقد
حـضوری کـه بـه صـورت نـقد شـود. منتشر شکل شفاهی به شکل مکتوب پیاده و
نـوشته یکدیگر برابر فاصله در نقدهای مکتوب که با حتّی از مکتوب درآمده باشد٬
گـذاشـته افـراد برابـر مستقیم در به طور پاسخها و است چون پرسشها جذابتر شود

جای طفره روی باقی می ماند. وکمتر می شود
تـبلیغاتی٬ اقسـام صـوری آن (تـخصصی٬ کـتاب چـه در نهایت سخن آنکه نقد
نقد آرشیوی٬ تفننی٬ موضوعی٬ ایدئولوژیک٬ اجتماعی٬ نقد مؤلف٬ نقد تحقیقاتی٬
تصحیح٬ نقد ت رجمه) و چه اش کال ارائه آن (نقد م کتوب٬ شفاهی و حضور ی) به یک
کـننده کـه تـولید بـه شکـل یک بـازار جامعه ایران تبدیل نشـده و سنت فرهنگی در
نـیامده است. در داشـته بـاشد مـصرف کـننده خـاص خـویش را تـوزیع کـننده و و
آنـچه فـراهـم نـیست و رونق هنوز پر زیرساختهای الزم برای شکلگیری یک بازار

.(1377 انتشارات سروش٬ تهران٬ اّول : مجموعه مقاالت (چاپ  کتاب سروش:  

متکی است.  تمایالت بازیگوشانه افراد بر صرفًا مصرف میشود توزیع یا تولید٬
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کتاب استاندارد
به دستاندرکاران کتاب پیشنهاد طرح و

اسفندیاری محّمد

وادارند. آنان را درازدستاِن کوتهآستین دست بازندارندتا

کـتاب اسـتاندارد آن از در ایران است و کردن کتاب در استاندارد موضوع این مقاله٬
و ک تاب استاندار د سخن میر ود. از آنجا ک ه تا ک نون ایـ ن مـ وضوع در جـامعه عـ لمی
ایـن جـز ایـن بـاره٬ در اینک جّدی گرفته نشـود. چه بسا مطرح نشده است٬ کشور
چندی کـه گـذشت امّا شوخی گرفته میشد٬ آغاز حقایق در نمی گویم که بسیاری از
است که ایـن نویسنده آرزومند شوخی گرفتنش گناه شمرده میشد. پذیرفته شد٬ و

نشود. تکرار سیر٬
حّداقل اینکه نظارت دارد. کاال تولید بر همه کشورها می دانیم که دولت در یکم:
مـعیوب بـه دست کـاالی نـامرغوب و گرفته شده است تا نظر مقّدماتی در و تدابیر
آن حّسـاسیّت بـیشتری بـر بـا دولت  بـاشد٬ چه کاالیی حّسـاستر هر نرسد. خریدار
اعـالم مـیشود اسـتاندارد کاالیی که کیفیّت قابل قبول داشته بـاشد٬ نظارت میکند.
بـدین مـنظور خـریدنی بـودن کـاالست. نشانه پـذیرفتنی و آن٬ بر استاندارد مهر و



کتاب ونقد کتاب نقد  320

برای کاالهای واجد کاالهاست و تعیین استاندارد که عهدهدار دارد نهادهایی وجود

بـه عـنوان چیزی که طبق قبول عـموم  هر .2 الگوی سنجش؛ مقیاس و .1 این معانی است: به  استاندارد .1
الگـو استاندارد٬ معادل است. قبول قابل  که  کاالها کیفیّت  سطحی از .3 مبنایی برای مقایسه انتخاب شود؛
عـهدهدار تـحقیقات صـنعتی ایـران٬ و مـؤّسسه اسـتاندارد بـرسنج است. اسـتانده و و مـعیار نـمونه و و
هـماهنگی مسـؤولیّت تـوسعه و ٬(ISO) ســازمان بـینالمـللی اسـتاندارد ایــران است و در اســتاندارد

دارد. عهده  بر را استانداردهای جهانی 

نمیدهد.1 صدور اجازه آن٬ فاقد بهکاالهای و میکند صادر گواهینامه آن٬
دارای ایـن پـیشنهاد٬ شـود. اسـتاندارد نویسنده این است که کتاب بـاید پیشنهاد
حّداقلّی تقسیم حّدوسطی و حّداکثری و به پیشنهاد به عبارت دیگر٬ ٬ مراحل است و
حّدوسطی پیشنهاد کتاب. تعیین استاندارد حّداقلّی عبارت است از پیشنهاد میشود.
از یعنی تعیین شود به عالوه تعیین کتاب استاندارد. حّداقلّی٬ پیشنهاد عبارت است از
حّداکـثری پیشنهاد کدامیک نه. است و کدامیک استاندارد شده٬ میان کتابهای منتشر
کـتابهای غـیر انـتشار به عالوه جلوگیری از حّداقلّی٬ همان پیشنهاد عبارت است از

استاندارد. تطبیق با ارتقای آن و تا استاندارد٬
دوم است. مقّدمه برای پـیشنهاد چه فی نفسه مطلوب است٬ گر نخست ا پیشنهاد
بسته به یعنی تعیین کتاب استاندارد٬ نخست است. منوط به تحقّق پیشنهاد دوم٬ پیشنهاد
اّول درصورتی که پـیشنهاد معلّق است و پیشنهادسوم٬ امّا تعیین استانداردکتاب است.
پیشنهاد بر نویسنده٬ تأکید اینک تکیه و نباشد٬عملی میشود. مؤثّر دوم محقّق شودو و
بسامان میشود. نابسامانیها٬ بسیاری از تحّقق آن٬ که با یقین دارد دوم است و اّول و
ندارد هیچ قانونی وجود نیست. راست اینکه انتشار کتاب بر پایه قانون "حرفه ای"
کتاب باید چنین و چنان باشد. برای تولید دستمال که الزم شمارد به لحاظ حرفهای٬
برای کتاب و دارد وجود استاندارد می افکنند٬ به دور و ک میکنند کاغذی٬که دست پا
تـعیین مـیشود٬ کاالی اسـتاندارد و کاال حال اینکه به همان دالیلی که استاندارد نه.
حقوق حمایت از استانداردسازی کاال٬ هدف از گر ا تعیین گردد. باید برای کتاب نیز
آن مـحروم شـود؟ خواننده از کتاب و چرا ارتقای کیفیّت کاال٬ مصرفکننده است و
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این الزم. حقوق خواننده نیز حمایت از و یک کاالست (کاالی فرهنگی)٬ کتاب نیز
وجود استاندارد قانون و هوایی است که برای تولیددستمال کاغذی٬ دو چه یک بام و

برای تولیدکتاب نه. و دارد
کـتابی گـر ا همین است کـه مـینگریم. قانون حرفه ای ندارد٬ نتیجه اینکه کتاب٬
چـون قـانونی نـدارد؛ هیچ منعی وجود غلط چاپی داشته باشد٬ که هزار شود منتشر
به نام شیخ عبّاس قمی چاپ کسی کتاب محّدث نوری را گر همچنین ا ندارد. وجود
به نام ابوالفرج اصفهانی چاپ کتاب راغب اصفهانی را یا (که اتّفاق افتاده است)٬ کند
که حجم آن کتابی را ناشری٬ گر ا نیز جلوگیری نمیشود. (که اتّفاق افتاده است)٬ کند
کسی نمیتواند آن بگذارد٬ بر قیمت بیشتر تا دویست صفحه کند صفحه است٬ صد
را جوانی" عشق و باب "در هشت باب گلستان٬ از ناشری٬ گر همچنین ا اعتراض کند.

ندارد. هیچ منعی وجود هیچ اشارهای بدان نکند٬ و حذف کند
قـانونهایی سامانی دهد٬ و سر را برای اینکه وضع نشر سال پیش٬ چند دولت در
پایه این بر متأهّل باشد. مدرک کارشناسی داشته و باید جمله اینکه ناشر از گذاشت.
ـ مثًال ـ امّا بگیرد٬ نشر مجّوز میتواند کسی که کارشناس بازیافت زباله است٬ قانون٬
آن که تا مقطع ک ار دانی در ر شته ک تابدار ی در س خوانده است نه. و یا فالن تاز ه داماد٬
نـویسنده راهـنمای شمسالّدین ادیب سلطانی٬ میر دکتر و شود ناشر صالحیت دارد

آماده ساختن کتاب نه.
کـتابهای سست ایـنک  کـه  بس  هـمین  قـانونها ایـن  بـودن  نادرست  یا ناکافی  در
کتاب استاندارد کتاب و چاره این است که استاندارد میشود. منتشر سطحی بسیار و
مشـّخص شـود ثـانیًا٬ ٬ کتاب چیست و استاندارد معیّن گردد یعنی اّوًال تعیین شود.
بـه و شـود مـنتشر اسـتاندارد هم کتابهای غیر باز گر ا و کدام است. کتاب استاندارد

گرفته شود. آنها جلو فروش رود٬
چـیزی کتاب٬ که استاندارد شد خواهد روشنتر این خواهیم گفت٬ از آنچه بعد با
ممیّزی در هیچ ربطی به هم ندارند. این دو و چیزی دیگر٬ ممیّزی٬ یا سانسور است و
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فالن کتاب با گفته میشود ممیّزی٬ در سیاسی است. به جنبه عقیدتی و ناظر ما٬ کشور
سخن نه استانداردکتاب٬ در امّا تعارض. آن سیاست در با است و این عقیده ناسازگار
گاوپرستی کسی در گر ا کیفیّت کتاب است. سطح علمی و که از نادرستی٬ درستی و از

دارای چاپ مناسب. و علمی باشد کتابش باید امّا بنویسد؛ هم کتابی مینویسد٬
است. بازاریان ناشر نویسندگان بازاری و برای جلوگیری از طرح کتاب استاندارد
کـه ناشران باصالحیت نیست٬ راه نویسندگان فرهیخته و مانعی سر این طرح نه تنها
ارزنـده نـاشران٬ نویسندگان و بسیاری از آثار میکند. بازتر آنها عرضه آثار بر را راه

بخورد. نیازی نیست به محک استاندارد اساسًا است و
هـیئت و حّداقلّی نویسنده این است که اسـتانداردی بـرای مـحتوا پیشنهاد دوم:
ناشران رسـانیده به اطّالع همه نویسندگان و بدون الزام قانونی٬ و کتاب تعیین گردد
خـوب شـدن در که الگوی کتاب خوب چـیست٬ نفس دانستن این استاندارد٬ شود.
کتاب خوب نمی دانندکه معیار کتاب پردازان اساسًا شماری از دارد. وضع کتاب تأثیر
مـنشوری٬ گـر ا شفاهی است. کلّی و اجمالی و این زمینه٬ اطّالعاتشان در چیست و
نـویسندگان بـه اسـتحضار و گـردد منتشر نشر٬ نبایدهای نگارش و و شامل بایدها

و ناش ران ب ر سد٬ از ندانم کار یهای ناخواسته جلوگی ر ی میشود.
به عالوه اینکه به حّداقلّی٬ همان پیشنهاد حّدوسطی عبارت است از پیشنهاد سوم:
نشانه استاندارد نه. کتابها به دیگر و داده شود نشانه استاندارد استاندارد٬ کتابهای واجد
کدام است و خواننده دریابدکه کدام کتاب استاندارد تا بایدروی جلدکتابهاچاپ گردد
عنوان نود و شود موضوع روانشناسی منتشر صدکتاب در گر مثل ا در کتاب نیست.
یک نگاه با خریدار نداشته باشد٬ ده عنوان این نشانه را و باشد دارای نشانه استاندارد

بازاری. کدامیک شبه علمی و علمی است و آنها درمی یابدکه کدامیک از
استانداردی برای کتاب تعیین گـردد حّداکثری این است که باید پیشنهاد چهارم:
کـتاب نـیست سـانسور مقصود٬ جلوگیری شود. استاندارد کتابهای فاقد انتشار از و
نـیز و عـلمی٬ کتابهای غیر این است که انتشار منظور است. چیزی دیگر سخن از و
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باید همه کتابها به عبارت دیگر٬ ممنوع گردد. حرفه ای٬ چاپ غیر با امّا کتابهای علمی٬
نیز و محتوای مناسب٬ چاپ کتابهای فاقد از و شود "کنترل صوری" و "کنترل علمی"
آن کـاال٬ مـنطقی نـیست کـه ایـن و جـلوگیری گـردد. هیئت مـناسب٬ کتابهای فاقد
امّـا مطلوب آن چگـونه است٬ تعیین شده باشدکه شکل مقبول یا داشته و استاندارد
حـاصل نه به لحاظ هیئت. و نه به لحاظ محتوا کتاب هیچ استانداردی نداشته باشد؛
چه به دستش میرسد٬ هر که٬ بلیّه است که هر و همین بلبشو نداشتن کتاب٬ استاندارد
فرهنگ٬ امّا فرهنگی شده است٬ بازار٬ چاپ میکند. گونه که بخواهد٬ هر و مینویسد
چه"٬ هر چه٬ بلکه "هر که"٬ هر که٬ "هر نه فقط شعار این فرهنگ بازاری٬ در و بازاری.
چه می خواهی "هر شعار مقصودش از بگوید حیف رابله نیست تا حاکم شده است.
نـیست٬ کـتابها در انحراف باره در سخن میکنند. و میخواهند نیستکه  این  بکن"٬
سـطحی٬ سـخیف و کـتابهای سست و کـتابهاست و بـاره ابـتذال در بلکه سخن در

چاپی. آنارشیسم علمی ـ و چاپهای فاقدکیفیّت مناسب ٬ و
باید چرا کردن کتاب؟ چه نیازی است به استاندارد نیست که گفته شود دور پنجم:
ایـن آیـا بست؟ پـای پـدیدآورندگان کـتاب را دست و قانون روی قانون گذاشت و
تکلیف٬ تکلّف و لز وم ما الیلزم نیست؟ پاسخ بدین پرسشها در گر و این است ک ه علل
چه فاجعهای که بداند هر یک فاجعه برداشته شود. پرده از و تبیین گردد این پیشنهاد
نبودن آن که از کردن کتاب موافقت میکند٬ استاندارد با نه تنها کتاب هست٬ بازار در

تعّجب میکند.
می توان اراده کرد امروز فّعال است. ما کشور در نشر میدانیم که صنعت چاپ و
چه هر و شدهاند کتابخوانان بیشتر همچنین باسوادان و ساخت. کتابی منتشر فردا و
ولی یک مـبارک است٬ ایـنها خوانـنده دارد. و هم خریدار باز میشود٬ کتاب منتشر
فاقدحسن نیّت٬ امّا آن٬ واجد یا عّدهای فاقدصالحیت٬ نامبارک هم داشته است: پیامد
لطـایف الحـیل بـه بـا کتابهایشان را و میکنند منتشر و می نویسند پرند و چرند
انـحطاط. ابـتذال و سراپا شبه علمی است و کتابهای این عّده٬ فروش هم میرسانند.
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آثار٬ این  دارندکه  نظر اتّفاق  فرهنگ دارند٬ کسانی که دستی در همه دانشوران و
ایـن آنـارشیسم هیچ قانونی برای مقابله با امّا به خواندن نمیارزد٬ بی ارزش است و

ندارد. وجود
"صـنعت کـتابسازی " آمـده است کـه مـی توان آن را اینک پدیده ای به وجود
کسانی که حّداقـّل ویـژگیهای نـویسنده را نام نهاد. قیچی" چسب و "نویسندگی با و
خود و یابس به هم میبافند مشتی رطب و گاهی عّدهای٬ ناآ استفاده از سوء با ندارند٬
بدون ایـنکه عـلم خواب مینویسد٬ تعبیر آن یکی کتابی در میزنند. نویسنده جا را
بـه شکسپیر اشعار ترجمهای از یکی دیگر روانشناسی خوانده باشد. یا بداند تعبیر
دیگری دبیرستانی انگلیسی نمیداند. حال اینکه به اندازه دانشآموز و دست میدهد
معجونی و هم مینهد کنار ترجمه را چند بارونقی دارد٬ ترجمه قرآن بازار که می داند
باره موفّقیّت کتابی در کسی دیگر مترجم قرآن می خواند. را خود و درمی آورد آنها از
هـمه دیگـران دزدیـده و آثـار از حال اینکه همه مـطالب ارزنـده اش را و مینویسد
ع ـ باره امام حسین ـ آن یکی کتابی در خودش نوشته است. مطالب پیشپاافتاده اش را
بـه مـقاتل رجـوع کـند تـا عربی نمیداند که اصًال سپس معلوم میشود و مینویسد
و آنچه نوشته است٬ جز سر همبندی از چند ک تاب ر وضه ضعیف نیست. یکی دیگر
را عمید معین و و کتاب دهخدا فرهنگهای فارسی پرمشتری است٬ بازار که می داند
یک فرهنگ فارسی عـرضه مـی دارد. و میسازد آنها ترکیبی از و هم می گذارد کنار
ضـعیفترین گـرم است٬ ـ عـج  امـام زمـان ـ بـا مالقات  بازار میبَرد که بو کسی دیگر
که از کتابی فراهم میسازد و آن کتاْب قیچی میکند این و از را غریبترین حکایتها و

به فروش میرود. بیشتر کتابها دیگر از فرط غریب بودن٬
که مـیراث ارزنـده گـذشتگان مـاست کتابهای کالسیک را افزود باید به این آثار٬
دیوان سـعدی (مانند جمله دیوانهای اشعار از خراب میکنند؛ را اینک عّده ای آنها و
آثـار عـربی (مـانند متون کهن دیـنی بـه فـارسی و شماری از و مولوی)٬ حافظ و و
بـا برانگیخته تا عّدهای را بودن این آثار٬ پرخریدار مجلسی). و صدرا مّال و ابن سینا
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تبدیل این دیوان حافظ است و از کردن  فال درست  رایج شده٬ است  که چندی  تجاری  شگردهای  از یکی  .1
زنـده آدمی بـه امـید و امیدوارکننده٬ است و که غزْل آمیخته به امید آنجا از معنوی به بازی. کتاب ادبی و
تـفنّن بـوده سـر از گذشته بیشتر تفّأل به حافظ در آن استقبال میشود. از و ندارد فال حافظ بد لذا است٬
زنـدگی. مبنای تـصمیم در و فالنامه درست شده که نزدیک است جّدی گرفته شود اینک آنقدر امّا است٬
عنوان 151 سال ٬1383 که در اعالم کرد است"٬ خبری ذیل عنوان "فال حافظ رکورددار کیهان فرهنگی در
کیهان ک : ر. بوده اند. بیشترین کتابها عنوان٬ 69 با فالنامهها میان آنها که از شد حافظ منتشر کتاب مرتبط با

ص 74. آبان 1384)٬ شماره ٬229 فرهنگی (سال ٬22

معموًالیک این کتابها از به چشم طعمه نگرند.1 را آنها این میراث معنوی تجارت کنندو
مـقابله بـا است و زحـمت یک دانشـور داردکه حاصل سـالها نسخه تحقیق شده وجود
عّده ای٬ امّا فراهم آمده است. مراجعه به دههاکتاب برای ضبط دقیق متن٬ چندین نسخه و
نسخهای مرجـوح٬ میافتندو به جان این کتابها این متون شده٬ به تحقیقی که در بیاعتنا
این متون عرضه می شود گزیده هایی از گاهی نیز ارائه می کنند. پرغلط ٬ بلکه مغشوش و
سرسری فراهم آمده است. دیمی و نظرگرفته نشده و که هیچ معیاری برای گزینش آن در
عّده ای باخیال آسوده تر متون کالسیک تاکنون چاپ تحقیقی نشده است و البتّه برخی از

راچاپ میکنند. آنها هرطورکه دلشان میخواهد٬ می افتندو به روی این کتابها
مـنتشر آثاری اینکه ضمن تحقیق٬ و ترجمه و تألیف حوزه سه در اینکه مختصر
سست کـه بسـیار چـاپ مـیشود کـتابهایی نـیز آموزنده است٬ که ارزنده و میشود

تضییع حقوق خواننده. موجب وهن فرهنگ و ضعیف است و و
این آنارشیسم علمی ـ در نویسندگان٬که بعضی ناشران نیز شماری از نه تنها ششم:
که حّق التّألیف به نـویسنده اش پی کتابهایی هستند برخی ناشران در چاپی شریکند.
گروه نخست از گر ا نوگرایان! سنّتگرایان و گروه تقسیم میشوند: به دو اینها نپردازند.
باشند٬ یکی از متون کهن را برمیگزینند و دم چاپ میدهند؛ بـیاعـتنا بـه ایـنکه آن
نسخه درست است یا پرغلط. امّا نوگرایان به آثار جدیدتر یورش میبرند. میگردند

حّق التّألیـف آن مـنتفی مـیشود مرگ پدیدآورندهاش بگذرد٬ کتاب که سی سال از هر به موجب قانون٬ .2
چاپ کند. آن را ناشری می تواند هر و

هـر را٬ همان  مرگ پدیدآورندهاش گذشته باشد. 2  که سی سال از مییابند آثاری را و
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جالل آل و فروغ فّرخزاد صادق هدایت و آثار اخیرًا چاپ میکنند. گونه که بخواهند٬
(سـال حـاال مـیشناسم کـه از را ناشر چند شده است. طعمه چربی برای اینها احمد
ملک عام میشود. سال 1386 علی شریعتی که در برای آثار کردهاند دورخیز ٬(1384
مترجمانی هستندکه حّق الزّحمه کـمتری پی نویسندگان و ناشران در از برخی دیگر
نتیجه مایه کم میگذارند. از یا و کممایه هستند یا میگیرند٬ هم که کمتر آنها بگیرند.
پشت پرده آن چه بوده است. اینکه کتابی به دست خواننده میرسدکه وی نمیداند
بـه صابون ویراستار ویراستاری چیست و نمیدانند که هنوز ناشرانی هم هستند
ناشرانـی خطاهای ویرایشی. است از آثارشان پُر منشوراتشان نخورده و هیچیک از
نـاشنیده مـیگیرند ولی چـون هـزینه دارد٬ شنیدهاند٬ که کلمه ویرایش را هستند نیز
قیافه حق به جانب برخی نیز تجّمل است. و قرتیبازی! بهانه میآورندکه ویرایش٬ و
ِاعـمال مـا سـلیقهای است و و ویراستاری هیچ مـبنایی نـدارد می گویند و می گیرند

سلیقه نمیکنیم.
در امّـا مـحتوای کـتابها. نقش مـنفی بـرخـی نـاشران در نمونههایی است از اینها
برخی نـاشران بـرای خرابیهای بسیاری مشاهده میشود. عرضه کتاب نیز صورت و
اینکه حجم ک تابی را بیشتر بنمایانند و قیمت گران بر آن بگذار ند٬ فـاصله سـ طرها را
صفحه کتاب وزیری را هر و میکنند سطر 19 صفحه کتاب رقعی را هر میکنند. زیاد
تـا به قطع رقعی میکنند قطع وزیری عرضه دارند٬ در که باید کتابی را یا و سطر. 21

چلّه شود. چاق و
چاپ شده است به عنوان چاپ اّول مـینمایانند بار که چند کتابی را برخی دیگر
در آن ناشری است که کتابی چاپ کرده و خنده آور عوض میکنند. عنوان آن را یا و

اضافات. و نظر تجدید چاپ اّول با صفحه نخست آن نوشته بود:
هـم کـنار کـتاب او٬ چند از یک نویسنده را٬ مقاله از چند ناشران٬ از بعضی دیگر
کـه کـتاب چـنین مـینمایانند و عنوان جـدیدی بـرای آن بـرمی گزینند و می گذارند

است. شده  احمد آل آثار با بازی این بارها است. نویسنده آن  از جدیدی 
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به جـای و که برای غلط گیری کتاب سرمایه گذاری نمیکنند ناشرانی هم هستند
چه بسیار خودشان غلط گیری میکنندو به نمونهخوان حرفهای بدهند٬ اینکه کتاب را
گـهان نـا عیسی ضعیفا." "خر را موسی صعقا" "خّر و میکنند "شدرستنا" را "شغلتنا"
شده است "لغتنامه دهخدا" و شده است "کشف العّمه"٬ که "کشف الغّمة" مینگرید
شده است "محّدث ارموی" و الکفر"٬ شده است "دار الفکر" و"دار "لعنتنامه دهخدا"٬

اّول: درکتابشناسی اندیشه سیاسی (چاپ  اینها از بدتر و اینها مانند نیست. فرضی است٬ واقعی مثالها این .1
نـام کـر ذ از آمـده است. ٬(1377 قـم٬ اّول : کتابشناسی امام حسـین عـلیه الّسـالم (چـاپ  و ٬(1372 تهران٬
کـتابهای "غلطهای چاپی در کریم امامی٬ به : رجوع شود نیز معذورم. کتاب٬ ناشران این دو نویسندگان و

.114 ـ ص 1٠8 ٬(1371 مهر امروز"٬کلک (شماره ٬31

"محّدث اموی".1
شماری و عّده ای نویسنده بازاری٬ از که عبارتند شماری آنارشیست ٬ باری ٬ هفتم:
کتابهایی به دست مردم میدهندکه موجب و دست به دست هم دادهاند بازاری ناشر٬
نشـر٬ حاشیه صنعت چـاپ و در چنانکه گذشت٬ وهن فرهنگ است. هتک کتاب و
ابزارش چسب و میتوان نامید "صنعت کتابسازی" آمده که آن را پدیدهای به وجود
یعنی آثاری که به انگیزه است؛ "کتابهای ناندانی" محصول این صنعت٬ قیچی است. و
بفروش" "کتابهای بچاپ ـ را این آثار وسیله ارتزاق است. نان خوردن فراهم آمده و
استحکام ندارند بفروش٬ ـ خانههای بساز یعنی کتابهایی که مانند می توان نام نهاد؛ نیز
ضـّد فـرهنگ٬ حال اینکه تجارت بـا دخیل بوده است. آنها فقط هدف تجاری در و
فر هنگ است و آن را خانه خراب و سستبنیاد میک ند. الزم میآید اندک ی در این بار ه

درنگ کنیم.
تقسیم میتوان  دسته  سه  به دارند٬ کار و سر علم و فرهنگ  و کتاب  با که را کسانی
برای که هستند کسانی علم عاشقان علم. تاجران  و علم  کارمندان علم٬ عاشقان کرد:
راحـتی نـان و که از گفته شود گر کم است ا باره این عّده٬ در جان می دهند. و آن سر
آن خادم و وقفعلم اینها شود. دامنگستر و پیشرفتکند علم٬ تا خویشمیگذرند
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کـاروانـیان آن بـیشتر رفـته و فداکاری اینهاست که کاروان علم جـلوتر با و هستند
بلکه یکی معشوقهشان نیست٬ ولی کارمندان علم کسانی هستندکه علم تنها شدهاند.
هـم بـه عـلم ایـنها٬ زنـدگیشان است. معشوقه دیگـرشان٬ معشوقهشان است. دو از
تـاجران امّا و زندگیشان اداره شود. این خدمت٬ با هم می خواهند و خدمت میکنند
فقط تـجارت علم٬ با اینها علم. چیزی است بجز که هدفشان هر علم کسانی هستند
کتاب ناشر نیست که امروز بعید اینها از ندارند. دغدغه آن را هرگز ارتزاق میکنندو و
کتاب برای تـاجران عـلم یکسـان کفش و فروشگاه کفش داشته باشند. فردا و باشند

برایشان مهم است. بیشتر سود است؛
اّول گدایـی دانایی٬ آخر هم نبود. که نانآور علم قاتق نان نبود٬ گذشته نه تنها در
ایـنک عـلم٬ امّا که عاشق آن بودند. کسانی به ریاضتخانه علم میرفتند بدین رو بود.
آن کـنار در و آورده است. بـه وجـود خـیل عـظیمی کـارمند شـده و بنگاه درآمـدزا
به جان این کرده و آمده اندکه دندان تیز عّده ای تاجر بنگاه الحق٬ ریاضتخانه سابق و

طعمه افتاده اند.
میبرند. به جلو کاروان علم را چندخطاهای علمی داشته باشند٬ هر عاشقان علم٬
ک ار مندان علم٬ ه ر چند خطاهای علمی نداشته بـ اشند٬ ایـ ن ک ـ ار وان را در جـ ا ن گـ اه
رکـود و ارتقا خالصه٬ به انحطاط میکشند. کاروان علم را تاجران علم٬ امّا میدارند.

کـه هـنگامی از گـفتهانـد بـود٬ اروپـا متافیزیک  کشور٬ این زمانی  که  آلمان٬ در فلسفه باره علّت رکود در .1
تدوین)٬ مجلّه حوزه (تهیّه و ک : ر. شد. کد آلمان را فلسفه در کارمندان فلسفه جانشین فیلسوفان شدند٬
بوستان کتاب قم٬ قم٬ اّول : دانشوران حوزوی (چاپ  عالمان و آیینه داران حقیقت :مصاحبههای مجلّه حوزه با

ص 21٠. ج٬1 ٬(1382

انحطاط علم بسته به کسانی است که بدان می پردازند.1 و
تاجران علم به عرصه کتاب وارد که اینک شماری از این بود مقصود نرویم. دور
نویسنده یا اینها این هیچ هدفی ندارند. جز و میکنند سود و سودا کتاب٬ با و شدهاند
چـون و به نیرنگ آلوده اند حوزه مقّدس فرهنگ را بازاری ناشر. یا و بازاری هستند
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کـه در کشـوری رخ مـی دهد در سـوگمندانـه ایـن "فـرهنگ بـازاری" کرده اند. بازار
تـزویری کـه در دروغ و تـا نـمیساختند نـزدیک بـازار مدارس را گذشتههای دور

تـزویری دشنام و دروغ و تا نباشد نزدیک بازار که دبستانها دوره هخامنشیان این بود در رایج اصول  از .1
تـاریخ مشکـور٬ جـواد مـحّمد ک : ر. اخالق کودکان نشود. فساد موجب تباهی و رایج است٬ آنجا که در

. ص 52 ٬(1356 انتشارات اشراقی٬ (تهران٬ حاضر باستان تاعصر روزگار ایرانزمین از

اخالق دانشآموزان نشود.1 آنجاست موجب فساد
صنعت کتابسازی تعطیل و حوزه کتاب کوتاه شود بایددست این تاجران علمی از
کـتاب هـر ازای بـه  علمی تاجران  شود. بسته  بفروش  ـ بچاپ  کتابهای بر راه و گردد
مـوجب و مـبتذل عـرضه مـیدارنـد کـتاب سست و چند هست٬ بازار خوبی که در
بـاره امـام کتابی در و زحمت میکشد کسی سالها که آن کتاب هم گم شود. میشوند
ضـعیف مـنتشر کـتاب سـخیف و دهـها آن طرف٬ گهان از نا مینویسد٬ ع ـ حسین ـ
سالها پس از کسی دیگر آشفته گم میشود. این بازار آن کتاب ارزنده هم در و میشود
عّده ای با سوی دیگر٬ گهان از نا ایران می نویسد٬ باره تاریخ معاصر کتابی در تحقیق٬
آن کتاب تـحقیقی و چندین کتاب سرهمبندی شده عرضه میکنند قیچی٬ چسب و
یک مشـق تـرجـمه٬ زبـانآموزی و سالها کسی پس از گم میشود. این بلبشو در نیز
از پـال که چندین تـرجـمه پـرت و چندی نمی گذرد امّا میکند٬ ترجمه  را مهم  کتاب 
قـرار رده همین تـرجـمهها در آن ترجمه درست نیز و همان کتاب به چاپ میرسد
می گی ر د. ک سی پس از سالها وی راستار ی٬ یک ک تاب در بار ه وی رایش مینویسد٬ نا گهان
کتاب آن استاد و میشود آیین ویرایش منتشر در چندین کتاب بیبنیاد طرف دیگر٬ از

گم میشود. این آشفتهبازار در نیز
عـرضه یکرده در و هـمند کـنار در لعـل٬ و خزف سمین٬ غثو ناسره٬ و سره
قـالبمـقّدس "کـتاب" در هـمه و نمیکند جدا هم از را آنها نشانی هیچ و میشوند
یـعنی برخـی "کـاریکتاب"؛ کتاب است و آنها حال اینکه برخی از عرضه میشوند.
نگرانی از هیچ باکی نبود. هم تشخیص میدادند٬ از را مردم اینها گر ا کتاب. کاریکاتور
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دسته اینک دو میشکند. لعل را خزف بازار و این است که تشخیص داده نمیشوند
خـوانـده شـود٬ نـباید امّـا کتابهایی که خوانـده مـیشود٬ دارد: وجود بازار کتاب در

خوانده شود. ولی باید وکتابهایی که خوانده نمیشود٬
لعل دل در موجزند خون  استکه  جایآن
بـازارش زین تغابن کـه خـزف مـیشکند

جریانی حاکی از سرهم بندی شده٬ سخیف و این همه کتابهای ضعیف و هشتم:
آن بسـیار برابر که حّساسیّت در دریغا و ابتذال علمی نام نهاد. است که می توان آن را
بـه بـحث به خواندن نـمیارزنـد٬ عّدهای میپندارندکه چون این کتابها اندک است.
از بعد نشان نمیدهند. آنها برابر حّساسیّتی در هیچ  نتیجه٬ در نمیارزند. بررسیهم و
این به لزوم مقابله با اینک الزم می آید خواهیم پرداخت؛ بودن این کتابها به زیانبار این

ابتذال پرداخته شود.
بـه کـتابهای دولت نـیز مقابل انحراف است. بیشترین حّساسیّت در جامعه ما در
ایـنکه انـحراف کـرده است. بـرای آن تـیز را تیغ سانسور و انحرافی حّساسیّت دارد
بـحث آن بسـیار در چـند هر این بحث است؛ بیرون از چه کرده٬ سانسور چیست و
است. امّا نه جام عه و نه د ولت٬ یک صدم حّساسیّتی ک ه در ب رابـ ر انـ ح راف دار نـ د٬ در
باره همین پدیده ابتذال عـلمی است همه سخن من در و مقابل ابتذال علمی ندارند.

ایـنکه شـاهد کتابهای بازاری بـیاعـتناست. به ابتذال علمی و نیز که جامعه علمی کشور نه فقط دولت٬ .1
کتاب به افشای این آثار مجلّههای ویژه نقد هیچ تدبیری اندیشیده نشده است و این کتابها برای مقابله با

نمیپردازند.

آن.1 برابر لزوم حّساسیّت در و
گـر ا ابـتذال دانسـته شـود: تـفاوت انـحراف و تا مناسب است مثالی آورده شود
ایـن روحـانی بـدانـد٬ بهشت را ودوزخ و شود منکر جسمانی را معاد نویسندهای٬
نـویسندهای گـر ا امّـا نمی دهند. به کتابش اجازه نشر و انحراف می شمارند عقیده را
فردی گر ا بگوید مثًالـ ـ و هم کند دوزخ سر باره بهشت و تّرهات در مشتی اباطیل و
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بـرنمیانگـیزد واکـنشی هـیچ  بهشتمـیرود٬ به تناولکند شلغم  جمعه چهلشب 
مـقابل در و است  ابتذال هم این  انحرافاست٬ آْن گر ا میگیرد. نشر کتابش مجّوز و
کـتابهای دستانـدرکاران فـرهنگ٬ دولت و حّساس بـود. باید این ابتذال علمی نیز
مـجّوز سخیف٬ شبهعلمی و مبتذل و به آثار امّا ممنوع میدانند٬ ضالل را انحرافی و

هیچ واکنشی نشان نمیدهند. و میدهند نشر
به و عیب می گیرند او بر اخالقی ترجمه کند٬ کسی رمانی غیر گر ا یک مثال دیگر:
به ترجـمه٬ ناآشنا صالحیت علمی و کسی فاقد گر ا امّا نمیدهند. کتابش اجازه نشر
زبان ترجمه٬ در غلط داشته باشدکه آن شاهکار آنقدر و ترجمه کند را رمانی شاهکار
می گیرد. نشر کتابش مجّوز و هیچ حّساسیّتی برنمیانگیزد سقوط کند٬ و ضایع شود
مـقابل ایـن ابـتذال در این هـم ابـتذال عـلمی است و آْن انحراف اخالقی است٬ گر ا

حّساس بود. باید تخریب ادبیّات نیز و
حتّی به آنچه گمان کندکه انحراف است؛ دولت به انحراف حّساس است؛ خالصه٬
شـبهعلمی که هـزاران کـتاب سـخیف و هیچ کاری ندارد ولی به ابتذال بیاعتناست.

میشود. بازاری منتشر و
نهم: نه تنها د ولت در ک شور ما٬ ک ه در همه جا٬ از نش ر ک تابهای مبتذل و شبه علمی
بسـیاری از مـانند استدالل دولت ایـن است کـه عـرصه کـتاب٬ جلوگیری نمیکند.
بیارزش٬ کتابهای ارزنده و اجازه داد باید عرصه رقابت است. حوزههای اقتصادی٬
است٬ آنچه ضعیفتر این رقابت٬ در و به رقابت بپردازند و شوند منتشر هم٬ کنار در

حذف میشود. به خود٬ خود
بالعیان مینگریم کـه چـنین اتّـفاقی نـیفتاده ما زیرا درست نیست. این استدالل٬
کتابهای عـلمی بر که گاه عرصه را کتابهای شبه علمی حذف نمیشوند٬ نه تنها است.
به عـرصه رقـابت و مقایسه کرد آن کاال این و نمی توان با کتاب را هم تنگ میکنند.
شناخت کتابهای خوب در امّا میشناسند٬ بهتر را بد مردم کاالهای خوب و گذارد. وا

شّم ضعیفی دارند. بد٬ و
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اخـتالف قـیمتشان مشـّخص بـا خـوبتر٬ خـوب و و ایـنکه کـاالهای بـد مضافًا
امـاره ای است کـه مشـابه آن است٬ سه بـرابـر یا دو اینکه قیمت فالن کاال٬ میشوند.
کـتاب فـالن اختالف قیمت ندارنـد. بد کتابهای خوب و امّا است. کیفیّت یکی بهتر
کـتاب فـالن نـویسنده با خواندن میارزد٬ بار که به چند بهمان موضوع٬ در دانشور

یک قیمت دارد. خواندن هم نمی ارزد٬ که به یک بار همان موضوع٬ بازاری در
غشدر قلبو احتمال  و مردم به کتاب به عنوان پدیدهای مقّدسمینگرند اساسًا
کـه گفتهاند سخن  اهّمیّتکتاب  گوش مردم از کودکی در از آنقدر میدهند. آن کمتر
مردم بـه مقابل٬ در بی ارزش هم فراوان هست. کتابهای سخیف و باورشان نمی شود
حسن ظن حرمت و که به کتاب با همان قدر بدبینی مینگرند. با آن کاالی بازار٬ این و
فـرهنگ نـماد کـتاب را زیرا میکنند. ظن برخورد سوء با آن کاال به این و مینگرند٬
بـازار از مـقّدستر طبیعی است کـه عـرصه فـرهنگ را و بازار. نماد را کاال و میدانند
فـرهنگ بـازاری بـه کـرده است و فرهنگ نـفوذ در اینکه بازار غافل از امّا بشمارند.

میشود. بازاری تولید کتابهای شبه علمی و آمده و وجود
عرصه کتاب غش در احتمال نمی دهندکه قلب و مردم اساسًا بسیاری از پس اّوًال
هم هست. ثانیًا عّدهای هم ک ه میدانند٬ قادر به تشخیص غث و سمین نیستند. مر دم
چـه نـمیدانـند. را قـلب کـتابها اصـل و میشناسند٬ را قلب کاالها چندانکه اصل و
گاه بیشتر بازاری فراوان است و اینکه شمارگان کتابهای شبه علمی و از شاهدی بهتر
فـالن (مـثًال کیفیّت مناسب بـاشد فاقد کاالی بازار گر ا ثالثًا تحقیقی. علمی و آثار از
کـتاب چند گر ا امّا یخچال نمیخرند؛ نه اینکه اصًال نمیخرند؛ مردم آن را یخچال)٬
نمیخوانند. و کتاب نمیخرند دیگر و کتابزده میشوند بخوانند٬ و ضعیف بخرند
بـودن این به معنی محجور نمیشناسند. را قلب کتابها که مردم اصل و اشاره شد
اصـل آنها از و به مردم بدهند یک موضوع را همه کتابهای در گر ا آری٬ آنان نیست.
کـجاست ایـن مـجال بـرای مـردم؟ امّـا تشخیص میدهند. غالبًا بخواهند٬ قلب را و
موضوعی که مـی خواهـند٬ یک کتاب در و میروند خریداران کتاب به کتابفروشیها
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مـوضوع کـتاب است تـا مـهم است٬ آنچه برایشـان بـیشتر میخرند. و برمیگزینند
کتاب است چقدر موضوعی٬ هر که در حال بنگرید چگونگی کتاب. پدیدآورنده و

سطحی. بازاری و آنها چه تعداد و
باارزش. اغلب آنها و دارد بسیاری ترجمه قرآن وجود تعداد کتاب٬ بازار اینک در
بـه مـردم عـرضه چـاپ و هـمه بـیشتر سست است که از ترجمه ضعیف و چند امّا
حّق التّرجمه چون ناشران آنها و پیش درگذشته اند سالها مترجمان آنها زیرا میشود.
تشخیص کجا حال مردم از معّرفی میکنند. چاپ و را همین ترجمهها نمیپردازند٬

همه بیارزشترند. از تبلیغ میشوند٬ که بیشتر دهندکه این ترجمهها٬
است که ع ـ باره امام حسین ـ کتابهای فراوانی در راسته کتابفروشیها٬ همچنین در
مـردم از تاجران علمی. برخی را کارمندان علمی و برخی را موّرخ نوشته و برخی را
هیچ و قلمپیشه نوشتهاند مشتی تاجر چشمپرکن را تشخیص دهندکه همان آثار کجا

اساسی ندارند.
من کاغذشود. چندان فراوان است که شرح آن مثنوی هفتاد مثالها و این نمونهها از
گـذارد عـرصه رقـابت وا و آزاد بـه بـازار نمی توان چون کاال٬ اینکه کتاب را مقصود

و هیچ قانون و قاعده ای ب رای آن ت عیین ن ک ر د.
از حّساس. بسیار به انحراف٬ گفتیم که دولت به ابتذال علمی بیاعتناست و دهم:
قـانونی بـرای کتابهای انحرافی خوانده نمیشوند٬ بازاری٬ شبه علمی و که آثار آنجا
این باره است که چنین آثاری انحرافی است؛ اینک سخن در ندارد. وجود ممنوعیّت آنها
شـبه علمی هم آثار اگر به عبارت دیگر٬ میکشد. فرهنگ " به "انحراف از یعنی جامعه را

میشود. فرهنگ  موجبانحرافاز نباشد٬ انحراففرهنگی مصداق بازاری٬ و
خاّصه در میزان مطالعه٬ می دانیم که شوق مردم به خواندن کتاب فراوان نیست و
روانشناس بزرگ مزلو٬ نمیشود. به کتاب احساس نیاز غالبًا اندک است و ما٬ کشور
نـیاز .1 کــه سـلسله مـراتب نـیازهای انسـان عـبارت است از: مــی گوید مــعاصر٬
احساس تعلّق)٬ به روابط اجتماعی (محبّت و نیاز .3 به امنیّت٬ نیاز .2 فیزیولوژیک٬



کتاب ونقد کتاب نقد  334

تهران٬ ترجمه گیتی خوشدل (چاپ اّول : الگوهای شخصیّت سالم٬ روانشناسی کمال: دوآن شولتس٬ ک : ر. .1
.12٠ ـ ص 115 ٬(1362 نو٬ نشر

در به کتاب را نیاز نادرست٬ درست یا مردم ٬ به شکوفایی.1 نیاز . 5 به احترام و نیاز .4
که مـردم باشد دلربا و کتاب چندان پرمحتوا پس باید نمیدانند. نیازهای خود شمار
اینکه رقیبان کـتاب مضافًا کتاب بخوانند. و کنند گوشه سکوت اختیار شوند حاضر
که ضروری میکندکتاب فراوان شدهاند آنقدر ماهواره)٬ تلویزیون و و رادیو (مانند

جاذب باشد. جالب و پیش ٬ بیش از
مـیکند. کتابزده  را مردم  که  است  این  سست  و کتابهای ضعیف  زیان  بزرگترین 
میبوسند اساسًاکتاب را اشباع نشوند٬ و هنگامی که مردم چندکتاب ضعیف بخوانند
هـنگامی کـه و نخستین نیازهایشان نمی دانند٬ جزء مردم کتاب را می گذارند. کنار و
میشمارند. کتاب بینیاز از را خود اصوًال حظّی نبرند٬ و چندکتاب ضعیف بخوانند
ک جسم نیست. احساس نیازشان به خورا مانند ک روح٬ مردم به خورا احساس نیاز
مادامی که لقمهای ولی روحشان را٬ ک بگذارند٬ بدون خورا نمیتوانند جسمشان را

ک میگذارند. بدون خورا شیرین برای آن نیابند٬
کتاب بـازاری بـه هنگامی که چند بودن کتاب بگویند٬ مفید که به مردم از قدر هر
زیـان کـتابهای مـیکنند. کتاب قهر با مزمزه نکنند٬ بودن آن را مفید و دستشان بیفتد
دوکتاب و  یککتاب  چون  میکند.  کتابزده  را مردم  استکه  همین  سطحی  و  سست 
هـم کـتاب را گـر ا تـحریم مـیکنند. کتاب را نیایند٬ و به وجد کتاب بخوانند و چند
امامزادهای که حاجت نمیدهد مانند کتابخوانی دست میکشند. از مقّدس بشمارند٬

مقّدسش می دانند. چند هر مردم هم به زیارتش نمیروند؛ و
برای تألیف کتابهای کتابخوانی تبلیغ می شود٬ که برای کتاب و آنقدر ما کشور در
البالی کتابهای در گرکتاب خوب فراوان باشدو حال اینکه ا خوب کوشش نمیشود.
خـود٬ کتابهای ارزنده٬ به آن همه تبلیغ برای کتاب نیازی نیست. بی ارزش گم نشود٬

بزرگترین عامل کتابزدگی. کتابهای بی ارزش ٬ مرّوج کتابخوانی است و بهترین 
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مـردم را بـازاری٬ یعنی کتابهای شـبهعلمی و کوتاه سخن اینکه ابتذال فرهنگی٬
بـه فـرهنگ از مـردم انـحراف است؛ فـرهنگ  از انـحراف ایـن٬ مـیکند. کــتابزده
انحراف فرهنگی دینی٬ ضّد اخالقی یا کتابهای غیر گر ا بطالت. یا سرگرمیهای دیگر
پس فرهنگ است. انحراف از بازاری٬ ولی سطحی و دینی٬ کتابهای اخالقی و است٬

اساس فرهنگ. انحراف از امّا انحراف است؛ ابتذال فرهنگی نیز
کتابهای دینی هم باید زدگی از دینزدگی و از کتابزدگی گفتیم و از یازدهم:
در حـوزه دیـن است. سـطحی در می دانیم که غالب کتابهای شبهعلمی و گفت.
میشود. مکانیک بندرت کتابهای بازاری منتشر پزشکی و فیزیک و ریاضیّات و
تألیـف مـیشود. کتابهای عوامانه کمتر لذا و عامّه مردم نیستند خواننده این آثار
کـتابهای عـوامـانه هسـتند٬ نـیز مـردم  عـامّه  دیـنی ٬ که خواننده آثـار آنجا از امّا
هـمان در این است کـه عـّده ای را مزبور زیان آثار میشود. سطحی هم منتشر و
ولی زیان بزرگترش این است که موجب دینزدگی میشود گاهی نگاه میدارد. ناآ
این کتابهای دین یعنی همین که در عّدهای می پندارند کتابهای دینی. زدگی از یا و
مـطالعه از یا و دین میگریزند از یا بدین ترتیب٬ و عوامانه آمده است؛ مبتذل و

ک تابهای دینی.
مینگریدکه بیابید. باره گاندی را کتابهای در و بروید به کتابخانهها مثالی می آورم:
همه این کتاب جرج وودکاک. کتاب رومن روالن تا از دیگری است؛ از یک بهتر هر
نکته به مطلب و بلکه دامن دامن٬ مشت مشت٬ است و دندانگیر خوشخوان و آثار٬
خاّصه در باره ائّمه طاهرین٬ در آثار با مقایسه کنید را حال این آثار خواننده می دهد.
هنگامی که یعنی از شده است؛ منتشر دهههای اخیر امام زمان که در باره امام حسین و

الیه راجعون. انّا و هلل انّا آمده است. صنعت کتابسازی به وجود
بسیار امّا می شود٬ ارزنده هم منتشر آثار باره پیشوایان شیعه٬ تصدیق میکنم که در
بـاره در آثـار آن  هنگامی که جـوانـان٬ عوامانه است. سطحی و سست و آثار بیشتر٬
یا دین٬ از و جذب آن فرهنگ میشوند باره امامان را٬ در این آثار و بخوانند گاندی را
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بـه دیـن پشت پـا الزامًا٬ ایـن نـیست کـه٬ مـقصود میگریزند. مطالعه کتابهای دینی٬
میشوند. بیاعتنا به آن٬ یا و پشت میکنند این است که به دین٬ منظور میزنند٬

پس دانسته شود. مبالغهآمیز باره کتابهای مزبور٬ ممکن است داوری نویسنده در
میگفت: شویم که عّالمه امینی نیز مناسب است یادآور

زبان فـارسی نـوشته شرح حال ائّمه در در این سالها که در کتابهایی را

ص 297. فرهنگ اسالمی)٬ نشر دفتر (تهران٬ حماسه غدیر حکیمی٬ رضا محّمد .1

دریا!1 ریختبه باید است٬ شده
باره کتابهای مقتل می گفت: در خراسانی نیز باقر شیخ محّمد

َالَـَهْت است: شـده شـعر ایـن مـصداق زمـان٬ این در رایج  مقتل کتب

این بیت سعدی بزرگی بازداشت. از قبیله بنیتغلب را بن کلثوم گفت٬ یعنی یک قصیده ضعیف که عمرو .2
مِه را. نه منزلتماند را نه کِه  قومی یکی بیدانشی کرد/ از چو میتوان معادل آن دانست: را

ایـن کـتابها بـِن کُـلثوم.2 َعمرو قَِصیدٌة قالَها / بَنیتغلٍَب َعْن کُلِّ مَکُرمٍَة
نـقل آنها قیامت برای کسی که از ضایع است وعذری نیست در بسیار

کـتابفروشی اسـالمیّه٬ تـهران٬ فی شرائط المنبر(چاپ دوم : کبریت االحمر خراسانی بیرجندی٬ باقر محّمد .3
اندکی تصّرف. با ص ٬1٠2 ٬(1347

مقتل بخواند.3 و حدیث کند
آرام را: احمد اضافه کنیدسخن استاد به این سخن٬

روضـه خوانـان بسیاری از چون مردم کتابخوان شده اند٬ این زمان٬ در
بسیار این کتابها از این سالهای اخیر٬ در و روضهنویس شدهاند قدیمی٬

مـؤّسسه تـهران٬ جاویدحسین بن علی علیه الّسالم (چاپ دوازدهم : شهید صالحی نجف آبادی٬ نعمت اهلل .4
ص ک. ٬(136٠ خدمات فرهنگی رسا٬

منتشر شده ک ه ا ک ثر آنها به مفت نمیار ز د. 4
گـر حال ا کم گفتیم. اهّمیّت قصص قرآن بگوییم٬ چه از هر می آورم: مثالی دیگر
بـخرد باره قصص قرآن را بازاری در همان آثار یکی از و کتاب برود جوانی به بازار
رمانی قوی فراچنگ آورد آن جوان٬ گر حال ا میرود. باد بر همه آن گفتهها بخواند٬ و
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شود. مصیبت بیشتر چه بسا باره قصص قرآن مقایسه کند٬ کتابهای در با و بخواند و
کتابهای دیگر و بگذرد و بگذارد کتابهای دینی را و جهت دهد تغییر نیست که او دور

آن. به حملهکردن خوب  استاز بدتر دین٬ عرضهکردن بد زیرا بردارد. را
حوزههای دیگر از بیشتر حوزه دین٬ در بازاری٬ اینکه کتابهای عوامانه و مختصر
گـاهی نگـاه هـمان نـاآ در مردم را یا مترتّب است : زیان  سه  آثار٬ این  بر علمی است.
کـتابهای از را آنـها یـا و دینزده میکند(2)؛ مردم را یا تحمیق میکند(1)؛ و میدارد

گریزان میکند. زده و دینی٬
گاهیشان آ ایمانشان به دین بیش از گاهی. آ ایمان دارندتا عامّه مردم بیشتر دوازدهم:
ایـن حسـن نـیّت علمشان مـی چربد. اعتقادشان بر به عبارت دیگر٬ ٬ دین است و از
آن سوء عّده ای از چون نیست٬ امّا شناخت باشد؛ بصیرت و با باید احساسات پاک٬ و
یابس به هم مشتی رطب و بازاری ناشر٬ شماری نویسنده بازاری و استفاده میکنند.

میدهند. مردم خورد به  دینی٬ به عنوان کتابهای مقّدس  و میبافند
انگشت می گذارند روی آنها و می دانند دغدغههای مردم را و حّساسیّتها اینها
بـاره طـالب کـتاب در کـه مـردم ٬ میدانـند آن موضوعات میسازند. کتاب در و
مالقات با امام ز مان هستند؛ از این و آن ک تاب ضعیف٬ مطلبی سـ ر هـ م مـ یک نند
شخصیّت زده میدانندکه مردم٬ یا و امام زمان میسازند. از مالقات با داستانها و
کـرامـات از و آن عـالم مـی نویسند ایـن و شرح حـالی از هستند؛ اسطوره گرا و
کتابها سوژهای پرمشتری است؛ میدانندکه استخاره ٬ یا و پی کرامات میتراشند.
نُـبی٬ آوردن و نـبی آمـدن  از هـدف  که  مینمایانند چنین  و میسازند آن باره در

استخاره است.
عـالمان یـا چنین آثاری سابقه نداشـته است. سال فرهنگ گذشته شیعه٬ هزار در
استفاده احساسات مردم سوء از اینها یا و نادیده می گرفتند احساسات مردم را گذشته٬

البتّه اینها. و میکنند.
اشـاره کتابهای یک ناشر عنوان از مناسب است به چند کلّی گویی٬ از پرهیز برای 
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هندسه و نثر و به محتوا چه رسد چندین غلط هست؛ این عنوانها بنگریدکه در شود.
تأمّل کنید: این عنوانها لختی در کتابها.

دیده ایم؛ امام زمان علیه الّسالم را حسوداْن ما به کوری چشم منکران و
محّل زندگی فرزندان امام زمان علیه الّسالم؛ گزارشاتی عجیب از

ع)؛ توّسط ائّمه( خواب شما تعبیر
حوریان بهشتی؛ بهشت و

زنان بهشتی؛ زیباداستانهایی از
بهشت شوید؛ این گونه وارد

ثروت؛ گامهای دستیابی به شانس[ !] و
سرنوشت. ساختن تقدیر[ !] و

نمیتوان به این عنوانها است. عنوانهای کتاب یک ناشر اینها درست خواندهاید٬
نَگِریست. درد از و نِگَریست 

عنوانهایی عوامفهم و میکرد منتشر چنین آثاری را میشناسم که سالها ناشری را
معّماهایی کتاب بهمان٬ خواندنیهایی از زندگی فالن٬ حکایتهایی از آن میگذاشت: بر
از قرآن٬ دانستنیهایی از سیر ه امامان و غیر ه. ک تابهایی ک ه با چسب و قیچی فراهم شده
دریـافت کـه ایـن آثـار گهان آن نـاشر نا آن دخیل نبود. فهم در اندکی فضل و و بود
نخوانید ادامه مقاله را چه کرد؟ میکنید فکر کاله سرش رفته است! بی ارزش است و

چه تصمیمی گرفت. حدس بزنیدکه آن ناشر و
چـه شـلم کـه نـمیدانـد معلوم مـیشود درست حدس نزده باشد٬ خواننده٬ گر ا
نـویسنده امّـا نـویسنده شـد؛ تـاجر٬ آن نـاشر القّصه٬ کتاب است. بازار شوربایی در
دیگـران چـنین آثـاری من دست روی دست بگـذارم و وی میگفت: تجارتپیشه.
خودم چاپ میکنم خودم مینویسم و چاپ کنم؟ من حّق التّالیف بدهم و و بیاورند
نـاشر وی اینکسالهاستکه و دعایشمستجابشد نمیپردازم! حّق التّالیفهم و
او از کتاب را که وضع بازار بار هر تاجر. واقع٬ در امّا نویسنده ناشر؛ نویسنده است و
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را٬ وی کـلمه "مـیخرند" "مـردم مـیخرند." کـه: ایـن نـمیگوید جز میشوم٬ جویا
می"خــرند". مردم استکه مقصودشاین و میگوید و میکشد

نان از که عّده ای ٬ اجازه داد نباید بسته شود. دکّان استحمار این دکّه تحمیق و باید
این٬ از بدتر و به عقلشان بخندند. و ایمانشان بازی کنند با و گاهی مردم بخورند ناآ
آن بازی کنند. با و به سخریّه بگیرند را تشیّع  قویم اسالم و سال فرهنگ قوی و هزار

استاندارد. به یک کلمه است: دکّان عوامفریب٬ تعطیلی این دکّه و
به انگیزه تجاری فراهم نیامده است. باره دین٬ عوامانه در انصاف اینکه برخی آثار
امّـا نیّت٬ حسن  با برخی است. شده  نوشته خدمت  قصد و حسن نیّت  با این٬ از برتر
به امّا میان تهی. که بی ارزش است و آثاری عرضه میکنند بصیرت٬ بدون شناخت و
حسـن نـیّت چند هر و عوام علما و علمای عوامند اینها نتیجه یکی است. حال٬ هر
دست به فرهنگ دراز و بدانند را خود حّد تا شود خلع ید هم باید اینها ولی از دارند٬
باتقوایی به هر و نمیشود بنا تقوا فقط با باشد٬ باید تقوا که بنای آن بر مسجد٬ نکنند.
فـرامـی خوانـند. مـتخّصصرا مـهندس و و بلکه مـعمار بساز٬ و که بفرما نمیگویند
تقوا که فقط با پس نمیشود نیست. ساختن مسجد از وساختنفرهنگ کماهّمیّتتر
و حسن نیّت٬ به عر صه فر هنگ آمد و ک تاب نوشت. بسا راهی ک ه با حسن نیّت هموار

به بنبست میرسد. شده است و
مـیراث گـذشتگان است. میشود٬ کتابهایی که اینک منتشر یک دسته از سیزدهم:
منابع دست شمار در زیرا است. مهمتر باشد٬ گذشته تر چه از هر کتابهای گذشتگان٬

نوشته شده است. آنها بر اتّکا بعدی با آثار و اّول شمرده میشود
کـه آسـوده خاطرند چاپ آثارشان نظارت مـیکنند٬ بر و نویسندگانی که زنده اند
تـحریف نـاشران کتابهای گذشتگان مصون از امّا صورت نمیگیرد. آنها تحریفی در

افزوده شده است. به آنها کاسته یا آنها گاه مطالبی از نیست و
کـتابهای برخـی نـاشران در دموکراتیزه شدن کتاب٬ رواج صنعت چاپ و پس از
اخـالل در مـیراث فـرهنگی است و خیانت در این کار٬ گذشتگان درازدستی کردند.
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در س ـ که مناقب حضرت فـاطمه ـ برای نمونه اشاره میشود اطّالعات. جریان آزاد
باره حضرت همچنین مطالبی در حذف شده است. چاپ مصر٬ از کشکول شیخ بهائی٬
با آیتاهللحسنزاده آملی٬ فتوحات ابن عربی حذف گردیده است. از عج ـ ـ ولّی عصر

نوشته اند: اشاره بدین تحریفات٬
بـلکه بـرای اسـالم مصیبتهای بزرگ برای عـلمای امـامیّه ٬ یکی از
کـابر وعالَم علم اینکه منتحلین به دین اسـالم بـه تـحریف کـتب ا
ایـن بکلّی مثله کـردهانـد. را کتابها برخی از و دست یازیدهاند علما

ص 632. ٬(1365 فرهنگی رجاء٬ نشر مرکز ویک نکته (چاپ دوم : هزار حسن حسن زاده آملی٬ .1

پیدایش چاپ خـیلی ریشـه دوانـیده است....1 از سیرت سیّئه بعد
انسـان بـه کـتب قبیح مـوجب عـدم اعـتماد بسیار این عمل بسیار

ص 634. همان٬ .2

مطبوعه می گردد.2
شـامل ایران٬ آن در چاپ اخیر کشکول شیخ بهائی چاپهای متعّددی شده است. از

مترجم معذورم. و نام ناشر کر ذ از .1383 چاپ قم٬ .3

چـه را وهر آوردهاند آنچه پسندیدهاند٬ این چاپ٬ در همه کتاب است.3 یک سوم از
است کـه روی این دروغ آشکار عجیبتر٬ امّا حذف کرده اند. خوششان نیامده است٬

بهایی". شیخ کشکول کامل "متن جلدکتاب نوشتهاند:
نه تنها ک تابهای گذشت گان٬ ک ه ک تابهای م عاص ران نی ز دست خوش تص ّر ف شده است
کـه در مـحّدث قـمی مـی گوید تحریف کردهاند. آثارش را حیات نویسنده٬ گاه در و
"زینب خانم" آن را بوده٬ "اّم کلثوم" یا "زینب" نام جا هر وی٬ اۤالمال منتهی  چاپ کتاب 
بن قحبه" "حمید که دشمن بوده٬ را٬ بن قحطبه" "حمید نیز "اّم کلثوم خانم"کردهاند. و
ایـن وی پس از نمودهانـد. "عبداهلل" به صالح خود٬ را٬ ربّه" همچنین "عبد کردهاند.

می گوید: شکایت٬
گـاه نسـخهای[ را] کـه مـؤلّفش زنـده هر که معلوم شود غرضم آن بود
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نسـخ چـه سایر با دیگر او٬ با کنند این طور باشد نگهبان او و وحاضر

٬(1349 طیّبی شبستری (انتشارات عـلمیّه اسـالمیّه٬ احمد ترجمه سیّد کلّیّات مفاتیح الجنان٬ عبّاس قمی٬ .1
ص 738.

است.1 چه اعتماد به کتابهای چاپی دیگر و خواهندکرد
رایـج شـده است وهـیچ کتابهای گـذشتگان٬ محّدث قمی دانسته بودکه تصرّف در
آن بودکه درچاپ دوم کتاب مفاتیح الجنان اضافاتی آن منع کند.وی بر قانونی نیست که از

پرهیزکردوگفت: ترس اینکه فتح بابی شودکه دیگران نیزچنین کنند٬ از امّا کند٬
در تألیـف نـمودم و کتاب مفاتیح الجنان را تعالی ـ بعون اهلل آنکه ـ از بعد
کنم... آن زیاد طبع دوم آن بر که در به خاطرم رسید گشت ٬ منتشر اقطار
کـتاب برای تـصّرف در کنم فتح بابی شود را گاه این کار لکن دیدم هر
آن کـتاب بـعضی از این در از فضوالن بعد بعضی از شود بسا مـفاتیح و
مـیان به اسم مفاتیح الجنان در و آن کم کنند از یا [ را] بیفزایند ادعیّه دیگر
الجرم کتاب مفتاح الجنان مشاهده میشود٬ چنانکه در مردم رواج دهند٬
نفرین رسول و قّهار به لعنت خداوند و گذاشتم... به همان حال خود را
که در حواله نمودم کسی را و گذار وا علیهم الّسالم ـ ـ ائّمه اطهار و خدا

ص 968. همان٬ .2

مفاتیح تصّرف کند. 2
که با وجود آن لعـن و نـفرین٬ چـه میدید کاش محّدث قمی سر از خاک برمیداشت و
"حـاجی انـا شـریک" آخر آن افزوده و تصّرفاتی در مفاتیح الجنان کردهاند و مطالبی به اّول و
گفته شده است : بدون پرده پوشی ٬ ٬ زیارتنامه ای بدان افزوده و چاپ متداول آن ٬ در گفته اند.
نقل یک زیارتی برای امامزادهها اینجا در زیارتی نقل نشده٬ مفاتیح برای امامزادهها "چون در
شکر احترام و دانسته٬ آن را قدر و واقع شود اهل معرفت ودعا نظر که منظور امید میکنیم.

یک ناشر٬ پس نیازی نیست از آمده است. پایان همه چاپهای مفاتیح الجنان٬ در این توضیح٬ این افزوده و .3
نام برده شود.

آورده باشند."3 به جا بانی طبع آن را مترجم وکاتب و مؤلّف ومصّحح و
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مـجعول حدیث کسـای رایـج و چیزهای دیگری که به مفاتیح الجنان افزودهاند٬ از
مجعول است حدیث کسای رایج٬ اصل است. و حدیث کسای معتبر از است که غیر
کـتاب مـنتخب در تاریخ آن٬ سال از گذشت صدها آن هم پس از برای نخستین بار٬ و
حـدیث کسـای رایـج را٬ مهم این است کـه مـحّدث قـمی٬ نقل شده است. طریحی٬

اۤالمال نوشت: منتهی  کتاب  بصراحت در مجعول میدانست و
بـه ایـن شـایع است٬ زمـان مـا که در حدیث معروف به حدیث کساء٬
مجامع متقنه محّدثین اصول حدیث و کتب معتبره معروفه و کیفیّت در

ص1٠18. ج٬2 انتشارات دلیل1379٬)٬ قم٬ اّول : بیدهندی(چاپ  باقری  ناصر تحقیق  منتهی اۤالمال٬ همو٬ .1
کتاب االربعین در قمی  ارباب  محّمد قمری نوشت٬ سال 135٠ در که منتهی اۤالمال را محّدث قمی٬ پیش از
نوشته است : کتاب مزبور وی در گفته بود. این نکته را قمری است٬ که تاریخ نگارش آن 1328 الحسینیّة٬
ازخصائص منتخب شیخ طریحی است...." کتب معتبره نقل نشده و در زمان ما "حدیث کسای معروف در

ص 243. ٬(1372 انتشارات اسوه٬ اّول : چهل حدیث حسینی (چاپ  اربعین حسینیّه یا ارباب٬ محّمد

خصایص کتاب منتخب است.1 می توان گفت از دیده نشده٬
که هیچ مـطلبی بـر نفرین محّدث قمی٬ آن لعن و وجود که با بنگرید گستاخی را
مجعول می داند. وی آن را آن افزوده اندکه اساسًا مطلبی بر مفاتیح الجنان افزوده نشود٬
کـه عـّدهای غوغاساالران شایعه افکندند هنگامی که دیگران بدان اعتراض کردند٬ و

هـمو٬ ص 95؛ ٬(1364 دانش اسـالمی٬ مـجموعه مـقاالت (نشـر نـعمتاهللصـالحی نـجفآبادی٬ ک: ر. .2
انـتشارات کـویر٬ تـهران٬ اّول: مـقاله تـفسیری (چـاپ  تفسیرمجمع البیان به همراه چهار حدیثهای خیالی در
دار قـم٬ الّسـنّة (چـاپ دوم: اهل البیت علیهم الّسالم فی الکتاب و ری شهری٬ محّمد 96؛ ـ ص 94 ٬(1382
.(1384 الحدیث٬ دار قم٬ اّول : باره حدیث کساء(چاپ  پژوهشی در همو٬ 42؛ ـ ص 35 ٬(1375 الحدیث٬

میکنند.2 انکار را حدیث کساء
دادن آن . بازیچه قرار میراث گذشتگان و بازی با از نمونه بود چند آنچه گفته شد٬
هـیچ تـضمینی فراوان است که موجب سلب اطمینان میشود. آنقدر این نمونهها از
آنچه نـاشر یـا مـحّقق کـتاب نیست که هر آنچه منتشر میشود٬ تقطیع نشده است و
لذا بـه قـانون نـیاز نفرین نیز کارساز نیست و نمی پسندیده٬ آورده شده است. لعن و
تقطیع میراث گذشتگان بازداشت. تحریف و از درازدستان را و قانون نهاد باید است.
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نـادرست٬ یـا درست  را٬ آنـها عـّدهای  گذشتگان مطالبی هست کـه شـاید آثار در
چـند هـر میزان نیست که آنـچه نـادرست دانسـته مـیشود٬ این٬ امّا نادرست دانند.
تقطیع میکنند را ما آثار آیندگان نیز قاعده شود٬ این روش٬ گر ا حذف شود. درست٬

که پایان ندارد. وچنان بلبشویی میشود
مـیراث فـرهنگی بـازی بـا امـانت است و خـیانت در گذشتگان٬ آثار تصّرف در
را٬ و"علیه الّسالم" آله" حتّی کسی حق ندارد"صلّی اهللعلیه و گلآلودکردن فرهنگ. و
چنانکه آیندگان مجاز تبدیل کند. و"ع" به حرف اختصاری "ص" گذشتگان٬ آثار در
تبدیل به کلمات مـورد معاصران رایج است٬ آثار که اینک در این حروف را٬ نیستند

کنند. نظر
عـّدهای نشـنیده و بشنوند ممکن است عّدهای  را این اندرزها است و اندرز اینها
تـعیین است وچـاره در میراث فرهنگی به قـانون نـیاز پس برای صیانت از بگیرند.

است. استاندارد وکتاب  کتاب  استاندارد
امّـا است. کـه کـاریکتاب بسـیار همه فرهیختگان میدانند این زخم را چهاردهم:
پس از پیش و این نویسنده٬ مقبول همگان نیست. است٬ اینکه عالج آن به استاندارد
ن گار ش مقاله حاض ر ٬ بـ ا شـ مار ی از ک ـ تاب پ ر دازان بـ ه گـ فتگو پـ ر داخت. لّب سـ خن
هـمین رنگ کجا آسمان هر شود(1)؛ دامنگستر کتاب باید نقد بود: مخالفان سه چیز

مخالف آزادی است (3). استانداردسازی٬ است (2)؛
رواج نـقد این است که بـا کتاب میگویند٬ نخستین سخنی که مخالفان استاندارد
جّدی شـود گسترده و کتاب٬ نقد باید کتابهاِی بازاری بیرونق میشود. بازار کتاب٬

مجلّههای نقدکتاب تقویت گردد. و
هم جایگزین نقدکتاب نیست. استانداردسازی کتاب٬ گفت که اّوًال پاسخ باید در
مـعلوم مـیشود. سنجیدهتر نیز نقد تعیین استاندارد٬ با ثانیًا هم این. آن الزم است و
مجلّههای ویژه نقد ناقدان کتاب و ثالثًا نقدکرد. را چه محکهایی بایدکتابها با می گردد
ضـعیف را. سست و نه کـتابهای بسـیار و میکنند٬ نقد جّدی را علمی و آثار کتاب٬
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زحـمت نـمی دهند هیچگاه ناقدان بـه خـود باره این گونه کتابهاست. در سخن ما و
این مرده به قابل نقدنیست و استداللشان این است که این آثار٬ نقدکنند. را کاریکتابها
کـه نگـین مـطبوعات دانش٬ مجلّه نشر که در این٬ از چه شاهدی بهتر شیون نمیارزد.
نشـده بازاری نقد سطحی و این آثار یکی از طّی بیست سال٬ در کتابشناختی است٬
سطح متوّسط معطوف است به کتابهای در این مجلّه است٬ چه نقدکتاب در هر است.

نـقد مطبوعات  در کتابکه  هزار از بیش  از است  آمده  فهرستی  اینکه درکتابشناسی نقدکتاب٬ دیگر شاهد .1
که نقد این کتابشناسی معلوم میشود به  رجوع  با متوّسط وخوب است. نزدیک به همه این کتابها٬ شده و
مهیندخت معاضد٬کتابشناسی نقدکتاب (انجمن کتاب٬ ک: ر. بازاری نیست. ضعیف و کتاب معطوف به آثار

.(1355

کـتاب نـقد مـی خوانـند٬ سست را مردمی که آن کتابهای ضـعیف و رابعًا خوب.1 و
کتاب بودند اهل نقد گر ا به مجلّههای ویژه نقدکتاب رجوع نمیکنند. و نمیخوانند
است٬ کـتاب دامـنگستر کشورهایی کـه نـقد در خامسًا نمی خریدند. را که آن کتابها

بارونق است. کتابهای بازاری نیز
ایـن است کـه کـتابهای بـازاری مـی گفتند٬ سخن دیگری که مـخالفان اسـتاندارد
مـیشود٬ مـنتشر کـه کـتاب بـیشتر غـرب٬ در هست. همه جای دنـیا بی ارزش در و

چنین کنیم؟ چه نیازی به اینکه ما تعیین نشده است٬ استاندارد
نه گرفت٬ یاد تا تقلیدکرد باید باشد٬ تقلید بر هم بنا گر پاسخ عرض میکنم که ا در

مـیگیریم تـقلید یـاد بـیشتر "مـا میگوید: تقلید مذمّت توقّف در در معاصر٬ اجتماعی  روانشناس  برد٬ .2
انـتشارات زّوار٬ معجزه ایرانی بودن (تـهران٬ حلبی٬ علی اصغر بگیریم." یاد اینکه به وسیله تقلید تا کنیم٬

. ص 8 ج ٬1 ٬(1353

غرب مطرح نشده نظریّه استانداردسازی کتاب در گر ا تقلیدکرد. 2  گرفت تا اینکه یاد
تـا است٬ دلیل آن نیست ک ه ما نیز توقّف و تقلید ک نیم. شگـ فتا ک ـ ه عـ ّدهای مـنتظرند 

کنند. تکرار ترجمه و سپس آنها و کشورهای توسعهیافته نظریّه ای دراندازند٬
در مخالف آزادی است. مخالفان این است که استانداردسازی کتاب٬ سخن دیگر
نه پـیشنهاد حّداکثری است و معطوف به پیشنهاد این انتقاد٬ گفت که اّوًال پاسخ باید
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است کـه پیشنهاد معطوف به همین دو نخست نویسنده٬ نظر حّدوسطی. حّداقلّی و
شـامل استانداردسازی مـخالف آزادی است٬ گر ا ثانیًا آزادی ندارد. هیچ تعارضی با
مشـمول کاالهای دیگر چرا نه؟ اینجا پذیرفته است و آنجا چرا میشود. همه کاالها
دیگـران حـقوق بـه  آنجاستکه تا آزادی دامنه ثالثًا نه؟ کتاب و بشود استاندارد
بـه حـقوق دیگـری. نه تـجاوز آزادی برای احقاق حقوق است و نشود. تجاوز
بـه حـقوق خـوانـنده کاریکتاب ٬ تولید با بازاریان ناشر٬ نویسندگان بازاری و و
حقوق خواننده پایمال تا شود محدود پس آزادی متجاوزان باید میکنند. تجاوز
آزادی. که با استانداردسازی کتاب همان هدفی تعقیب میشود واقع با در نشود.
اسـتانداردسـازی کـتاب نـیز هـدف از استیفای حـقوق است و آزادی ٬ هدف از

بررسیده است. این موضوع را مقاله "حقوق خواننده"٬ نویسنده در .1

استیفای حقوق خواننده.1
بـرای امّـا آن بـیاورد. چکـیده ای از پایان مقاله٬ که در نویسنده مایل بود پانزدهم:
برده این مقاله به کار کلیدواژههایی که در از فهرستی می آورد بلندشدن مقاله ٬ از پرهیز
"نویسندگی با "صنعت کتابسازی"٬ درنگ کند: اینها که در خواننده میطلبد از است.
"کـتابهای "کـتابهای نـاندانـی"٬ "بازاری ناشر"٬ "نویسنده بازاری"٬ قیچی"٬ و چسب
بچاپ ـ بفروش"٬ "کاریکتاب"٬ "تاجران علم"٬ "فرهنگ بازاری"٬ "آنارشیسم علمی ـ
"زدگـی از "دینزدگی"٬ "کتابزدگی"٬ فرهنگ"٬ "انحراف از "ابتذال علمی"٬ چاپی"٬

کتابهای دینی".
امّا کاری ساده٬ استاندارد. است: دفع این آفات به یک چیز و اینهاست آفت؛ آری٬

پرفایده.
نویسنده این است که: پیشنهاد

نـویسندگان اسـتحضار بـه  و گـردد مـنتشر کـتاب  اسـتاندارد منشوری شـامل  .1
کتاب). (تعیین استاندارد ناشران رسانیده شود و
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داده شود نشانه استاندارد استاندارد٬ به کتابهای واجد استاندارد٬ پایه منشور بر .2
نه (تعیین کتاب استاندارد). کتابها به دیگر و

کـتابهای فـاقد انـتشار از است٬ کـه بـعید صورت برآورده نشدن مـطلوب٬ در .3
تـطبیق بـا ارتـقای آن و تـا اسـتاندارد٬ (توقیف کتاب غیر جلوگیری شود استاندارد

استاندارد).
است: قابل تصّور فرض٬ دو تعیین کند؟ را چه کسی استاندارد امّا

این مهم شود. دولت عهده دار .1
به آن اهتمام ورزند. ناشران کشور جامعه نویسندگان و .2

کار٬ این  در دولت  نمیداندکه  صالح  است و ناشران  و نویسندگان  به  نویسنده  نظر
دولت ؛ اجرای طرح بـا و ناشران باشد نویسندگان و طرح اجرایی با باید دخیل شود.

کارشناسان کتاب. نظر زیر امّا
باشد: چیز معطوف به دو کتاب باید استاندارد امّا و

ویرایش. نگارش و پژوهش و سه الیه است: که متشکّل از محتوای کتاب٬ .1
چـاپ٬ صـفحهآرایـی٬ نـمونهخوانـی٬ کـه شـامل حـروفنگاری٬ هیئت کتاب٬ .2

صّحافی و دی گ ر امور است.
از و به وظایف نویسنده باشد سویی ناظر از کتاب باید استاندارد به عبارت دیگر٬

به وظایف ناشر. ناظر سوی دیگر
است: چیز دو استانداردکردنکتاب  از هدف 

گـردن نـاشر حقوقی که وی به ازای خریدن کتاب بر رعایت حقوق خواننده؛ .1
گـردن بـر به ازای خواندن کتاب (صرف وقت برای مـطالعه)٬ حقوقی که او و دارد؛

نویسنده دارد.
سودجویان. دست اندازیهای شبه عالمان و برابر علم در فرهنگ و صیانت از .2

به حّداقل و سختگیری شود کردن کتاب نباید استاندارد آخرین نکته اینکه در و
بـلکه جـلوگیری از نـیست٬ آوردن "بـهترین کـتاب" پدید منظور٬ بسنده گردد. باید
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را حتّی نونویسندگان٬ و پای نویسندگان٬ نمیخواهیم دست و است. "بدترین کتاب"
دستانـدازیـهای نـویسندگان از کـتابخوانـان را بلکه مـی خواهـیم کـتاب و ببندیم٬

مصون بداریم. کاسبکار و ندانمکار
سه گونه میتوان دانست: یک تقسیمبندی کلّی٬ در را٬ بگویم که کتابها بیشتر

ده. زیر امتیاز با کتابهای مردود٬ .1
پانزده. ده تا امتیاز با کتابهای مقبول٬ .2

بیست. تا شانزده  امتیاز با مطلوب٬ کتابهای  .3
مـنتشر یا مشّخص شود مردود٬ کردن کتاب این است که آثار استاندارد هدف از
هـر شود؛ منتشر نشانه استاندارد٬ با باشد٬ دارا را کتابی که حّداقل امتیاز هر امّا نشود.
دست را نصاِب استاندارد حّد پس هم باید باشد. بازار آن در از کتاب بهتر دهها چند
آسان نصاب٬ حّد به لحاظ برخورداری از باره کتابها٬ داوری در هم در و کم گرفت٬

آرزو و یـاد "محتسب عادل" تعبیر ابن الّرومی با کرده ایم٬ پیشنهاد اصطالح کتاب استاندارد با ما آنچه را .1
عراء َعلَی الشُّ عاِدًال/ َانَّ مُحتَِسبًا فَلَو بصراحت میگوید: و این تفاوت که وی سختگیری میکند با کرده بود.
شـاعران مـحتسب عـادلی بـر گـر یـعنی ا تِسـعُة َاعشـاِرهِم. َر ُدرِّ و فلَِت مِْن یَـدِه ُعشـُرهم/ َالُ َاْشعاِرهِم/ َو
ابوالقاسم نه دهم حذف می شدند. و رهایی مییافتند ازدست او یک دهم آنها اشعارشان نظارت میکرد٬ و
انـتشارات شـریف قم٬ تحقیق سلیم نعیمی (چاپ اّول : ونصوص االخبار٬ ربیع االبرار زمخشری٬ محمود

ص 262. ج٬4 ٬(141٠ رضی٬

بـی ارزش آثار قانون می توان بر با امّا قانون نمیتوان کتاب ارزنده آفرید٬ با گرفت.1
شلفیّه ای٬ الفیّه و بلکه می خواهیم هر بیافرینند٬ نمی خواهیم همه شاهکار بست. سد

مردم داده نشود. به خورد به قلم کلثوم ننه٬
ک ثر امتیاز یک ک تاب را بیست فرض ک نیم٬ هر ک تابی که حّداقل ده امـتیاز ا گر حّدا
برای پژوهش کتاب (مـواد)٬ امتیاز چند فال. واّال بگیرد؛ نشانه استاندارد کسب کند٬
چند و برای ویرایش آن (صورت)٬ امتیاز چند برای نگارش آن (عبارت)٬ امتیاز چند

برای چاپ آن (هیئت). امتیاز
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باره کتاب استاندارد در نظر چند
صـاحبنظران کـتاب از بـرای تـنی چـند انتشار٬ پیش از مقاله "کتاب استاندارد"٬
در کـثر حـّدا و یک سـطر حّداقـل در را خود نظر خواسته شد آنها از ارسال شد.
به ترتیب الفبایی کارشناسان٬ چندی از نظر آنچه سپس میآید٬ بنویسند. یک بند

نام آنهاست:
انـدیشه ذهن و کامل در نفاذ و کمال تأثیر مقاله "کتاب استاندارد" اذکائی : پرویز
نظر می گویی." زبان ما سخن از یک کلمه توانم گفت که "جانا در نهاد. و نمود حقیر
امیدوارم هر آن نتوانم. بنده مزیدی بر و مفیدی مطرح کردهاید بسیار پیشنهاد بدیع و
شمول عام بیابد فیض این نیّت خیر٬ فایدت و تا وسیع آن شود اقدام به نشر چه زودتر

کتاب بشود. اسف انگیز و فکری به حال فالکت بار و
*

گر ا کردن کتاب تردیدی نیست و ضرورت استاندارد در علی ایازی: محّمد سیّد
البـتّه مغتنم مـیشمارد. آن را وضع بلبشوی کتاب داشته باشد٬ کسی اندکی اطّالع از
این نقض شود. هیچگاه نباید اطّالعات یک اصل است و جریان آزاد آزادی اندیشه و

پیشنهاد باید از حّدا قل آغاز و تا حّدا ک ثر به جلو بر ود؛ امّا بدون دخالت دولت.
*

خـواهـد بسامان شدن وضع کتاب مؤثّر در و پیشنهادی است مفید عبّاس حّری :
نـظم یـابد که ایـن آشـفته بازار٬ باشد گیرد؛ توّجه قرار مورد باید سه پیشنهاد هر بود.

شود. معیارمند و
*

که نشانه بود سالها خواندم. طرح علمی را این مقاله عالی و بهاءالّدین خّرمشاهی :
این طرح چندان خوب نگرانم که مبادا امّا غیرت فرهنگی ندیده بودم. نمونهای از و
اسـتفاده از سـوء بـا فالنامه حافظ٬ دهها سالهای اخیر٬ در عملی شود. که نتواند باشد
ضعف کتابهای مربوط کتابهای استخاره و شده است. کتاب آوار به بازار عشق مردم٬
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یک رسـاله به نظرم باید بغض به گلویم آورده است. شکسته و دل مرا بارها به قرآن٬
شود. منتشر تهیّه و (معیارین)٬ باب کتاب استاندارد در استاندارد

*
حّداقل جنبه استوزارتارشاد شایسته استو مفید پیشنهاد٬ این احمدسمیعی:
که چه آن ٬ احراز و البتّه برای تعیین استاندارد دهد. توّجه قرار مورد را ایجابی پیشنهاد

کارشناسان کتاب استفاده شود. از باید است٬ استاندارد حّد کتابی در
*

بسـیار مرقوم داشـته ایـد٬ عنوان "کتاب استاندارد" آنچه با صاحبی: جواد محّمد
تدبیرهایی البتّه باید زبان بسیاری گفتهاید. سخن از پیشنهادی الزم است و خوب و

تنگ نشود. آزادی٬ عرصه بر و استفاده نگردد به سوء که منجر اندیشیده شود
*

نـابسامانیها آن٬ کـه بـا مـیرود امید و طرحی است ارزنده٬ علی صدرایی خویی:
باشند. جامعه علمی کشور نویسندگان و باید مرجع این استاندارد امّا درمان شود.

*
ک ام ران فانی: آ قای اسفندیار ی از شیفتگان ک تاب و دلسوز وضع نش ر ک تاب است.
کتاب استاندارد٬ پیشنهاد با نیز این بار سنجیده است. پیشنهادهای وی همواره تازه و
با آن را باید امّا این طرح موافقم٬ من با نشان دادهاند. را نوجوی خود ذهن نواندیش و
است چندجلسه باحضورکارشناسان کتاب تشکیل شود بهتر آغاز احتیاط عملی کرد.در

داده شود. به کتابها نشانه استاندارد پی آن٬ در استانداردهای حّداقلّی فراهم گردد. و
*

چون بسـیاری بهره بردم. خواندم و را مقاله "کتاب استاندارد" قاسمی: فرید سیّد
پاره ای سوی دیگر از و دیده ام که به دست ناشران نااهل نفله شده اند٬ گرانسنگ را آثار
این باورم که کتاب باید بر شکل معیارمندعرضه کرده اند٬ ناشران در کتابهای نازل را از
کردن شکل٬ استاندارد شکل. استاندارد و محتوا استاندارد داشته باشد: استاندارد دو
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به نشر به دست اهل علم و باید این امور دشوار. استانداردسازی محتوا٬ آسان است و
عدم دخالت دولت موافقم. با سامان برسد.
*

خـوبتر بـرای حـوزه دیـن٬ عملی شدن آن٬ طرحی است خوب و مختاری: رضا
بازار٬ از به قیمت کمتر مانندفروش کاغذ همچنین الزم است حمایتهای دولت٬ است.

نشود. استاندارد شامل کتابهای غیر کتاب٬ چاپ اّول هر تعدادی از خرید و
*

است اسـتوار جـناب اسـفندیاری٬ پـیشنهاد طـرح و عـلی مـهدوی راد: مــحّمد

انتشارات صحیفه قم٬ باره کتاب ونقدکتاب (ویرایش دوم: کتابپژوهی:پژوهشهایی در اسفندیاری٬ محّمد  
.(1385 خرد٬

به پیش رفت.  و کرد حّداقل آغاز از باید ارجمند. و



بفروش و ناشران بساز چاپ افست و
کریم امامی

هرگاه خریداران در نایاب خوانده می شود. کتابی که همه نسخه های آن به فروش رسید
وحـتی کردند مراجعات مکرر به کتاب فروشیها و جستجوی کتاب نایابی برآمدند
بهای تک فروشی سابق آن بپردازند٬ از برای تهیه یک نسخه آن بهایی بیشتر حاضرشدند
یک ناشر بالقوه دیگر به این نتیجه می رسدکه برای این کتاب معین تـقاضا ناشرکتاب یا
وجود دار د و باید به ف ک ر ت جدید چاپ آن بود٬ اما ناش ر ی ک ه قبل از تف حص در بازار
ممکن است اشتباه کرده وکتاب نایابی راکه برای تصمیم به تجدیدچاپ کتابی بگیرد٬

دید. زیان خواهد طبعًا و کرده باشد خواب بیدار از ندارد وجود آن تقاضا
ایران تـجدید در چاپ کتابها راه تجدید تنها دهه 1330 اواخر یعنی تا گذشته٬ در
متن قدیم را هم ادامه یافت٬ دهه بعد اواخر بیش تا این گرایش کم و و حروفچینی بود
روی حروف چیده شده را و اصالح دوباره حروفچینی میکردند بدون حک و باید
رفتن تیراژ باال نسخه چاپ میکردند٬ هزار یکی دو و ماشین چاپ مسطح میبستند
ایام آن در و پیشمیآورد. مسأله و شکستنحروفسربیمیشد و فرسودگی باعث 
گـاه برخی مـجلههای پـرطرفدار٬ مثل کتابهای درسی یا برای چاپ نشریات پرتیراژ
ماشین به چاپ برسانند. حروفچینی مضاعف روی دو با نشریه را میشدند مجبور
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داشت٬ فرنگ وجود حروفچینی که در در چاپ بدون تجدید یک امکان تجدید
نگـرفت اشـتروتوپی اسـتفاده قـرار کـتاب مـورد ایـران هـیچ گاه بـرای کـار ولی در
صـفحهای یک فـرم 8 پـالستیکی از یعنی تهیه قـالب مـقوایـی یـا (stereotypy) بود٬

به هـنگام ـ بعد و آنکه روی ماشین چاپ بسته شود٬ حروفچینی شده کتاب پیش از
قالب مقوایی برای بازسازی حـروفچینی کـتاب بـه کـمک استفاده از چاپ ـ تجدید
فـرنگی نـاشر و بـود این عمل قابل تکرار الکترولیز. به کمک برق و سرب مذاب یا
حـروفچینی تـجدید بدون تـجدید بارها و بارها می توانست یک کتاب پرفروش را
تلفظ آلمانی نام آن به آلمان با شکلی که از اشتروتوپی در بفرستد. به بازار و چاپ کند
برای تبدیل سطوح صاف حروف سربی روزنامه به سطح منحنِی یک تنها ایران رسید

میگرفت. استفاده قرار مورد بستن آن روی ماشین چاپ روتاتیو نیمه استوانه و
بـه روشـهای آنـها برای دست یافتن بـه کـتابهای نـایاب تکـثیر یک امکان دیگر
حـال امکـانی هر ولی در چون زیراکس است که گران تمام میشود٬ فوتومکانیکی٬
زمینهای است که اتفاقًا است و دست سریعتر نسخهبرداری با از و دارد است که وجود
رسیدن به امکانات جدیدتر حال پیشرفت و آن در تکنولوژی چاپ در حال حاضر در
است. و حتّی گفته میشود ک ه ترک یب ماشینهای تکثیر مجهز به لیزر با ک امپیوتر ممکن
پس نسخه کتاب تنها هر و باشد آینده بهترین وسیله چاپ کتابهای کم تیراژ است در

آن چاپ شود. دریافت سفارش خرید از

چاپ افست وچاپ سنگی
که است   (offset)چاپ ُافست حال حاضر در رایجترین روش تجدیدچاپ کتابها اما
مختصری از شیوع این روش چاپ٬ پرداختن به نتایج حاصل از قبل از نباشد٬ بد شاید

اصول فنی آن بگوییم:
چاپ سنگی قدیمی خودمان خـویشاوند اولین نکته این است که چاپ افست و
یک نشانه این خویشاوندی نام کامل چاپ ُافست به زبان انگلیسی است که و هستند
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این ترکیب واژه لیتوگرافی بـه مـعنای چـاپ سـنگی در offset است و lithography

مستقیم انجام این است که عمل چاپ به صورت غیر ُافست حاکی از واژه خود است.
از و به یک استوانه الستیکی مـنتقل مـیشود نقش حروف ابتدا یا تصویر و میگیرد
به (letterpress) یا چاپ سنگی برخالف چاپ مسطح چاپ افست و در به کاغذ٬ آنجا
و ة المعارف فارسی چاپ برآمده (که سطوح برجسته حروف مرکب میگیرند قول دایر
حـروف که با بقیه کاغذ و منتقل میشود سطوح برجسته به کاغذ مرکب از قشری از
نقش ـ چاپ شود آنچه نباید و آنچه چاپ میشود می ماند) سفید نمیکند تماس پیدا
که لوحه فلزی چاپ ُافست  روی صفحه سنِگ چاپ سنگی و ـ زمینه سفید حروف و
آنچه باعث میشود دارند٬ هم قرار یک سطح کنار ایران به زینک معروف است در در
آشـتیناپذیری آب و از بماند سفید و زمینه مرکب نگیرد و نقش حروف چاپ شود
به آن واحد در زینک که روی ماشین چاپ ُافست بسته شد٬ روغن حاصل میشود.
مـرکب چاپ شـود٬ زینک که باید قسمتهایی از آغشته میشود. دو مرکب هر آب و
برعکس بماند سفید زمینه حروف که باید دفع میکند. ولی آب را میپذیرد٬ چرب را
از ماشین چی خوب کسـی است کـه بـتوانـد٬ دفع میکند. مرکب را و خیس میشود
جمله بسیار ی ک ار های دی گ ر ٬ آب و م رک ب ماشین را در ست تن ظیم ک ند. ا گ ر آب ز یاد
مرکب غلبه گر ا و کمرنگ چاپ خواهدشد تصاویر جاهای حروف و بعضی از بشود

کند. آلودگی پیدا ممکن است زمینه سفید کند
چـاپ مرحله دیگری است از به زینک خود تصاویر انتقال نقش حروف و اما و
نـمونهخوانـی و حروفچینی و پس از ایران لیتوگرافی خوانده میشود. ُافست که در
مـیشود. مرحله لیتوگرافی آغاز صفحهآرایی٬ و نمونه سفید) گرفتن نمونه نهایی (=
و عکسـبرداری مـیکنند یک دوربین غولپیکر ماکت شده با نمونه سفید از ابتدا در
بخواهند گر ا (به همان صورت نگاتیف[ منفی] و که به دست میآید سپس فیلمی را
به ترتیب به صورت پوزی تیف[مثبت]) صرف هزینه بیشتر با برود باالتر کیفیت کار
مـونتاژ) =) هـم مـی چسبانند کـنار تای صفحات کتاب مربوط مـیشود معینی که با
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برای رؤیت نهایی سفارش دهنده تـهیه ُازالید) =) شده  مونتاژ فیلمهای  از نمونهای و
به شیوهای شده را فیلم مونتاژ اجازه چاپ داده شد٬ و نبود کار اشکالی در گر ا میشود.
المپ قـوی با که بی شباهت به چاپ عکس نیست روی زینک حّساس میگذارند٬
مـحلولهای شـیمیایی مـعینی اینکه در دیده پس از زینِک نور و میدهند گزنون نور

برای چاپ آماده میشود. شسته شد
روش چاپ ُافست به خوبی میسر رنگی در تصاویر مخصوصًا چاپ تصاویر٬
ایـن ولی در معمول به دست مـی دهد رضایت بخشی به طور نتایج کامًال است و
کـافی همین قدر جزئیات فنی چاپ رنگی نداریم. شدن در بحث نیازی به وارد
بار چهار زینک و چهار فیلم و به چهار است که بگوییم برای چاپ "تمام رنگی"
تـجاوز چاپ یک متن ساده (مشکی) برابر چهار از هزینه کار است و چاپ نیاز
بیش و کم  را مسطح  کردچاپ  خواهیم  ذکر که  دالیلی  به  چاپ ُافست  اما و میکند.
بیرون رانده ایران ـ چندسال تأخیر با و چاپخانههای کشورهای صنعتی جهان ـ از
پـیچیدهتری است و چاپ مسطح روش گـرانـتر مقایسه با که در چند هر است٬

است. بیشتر مراحل کار تعداد و
ی کی از م حاسن ب ز ر گ چاپ ُافست از نـ ظر ک ـ ار گران و دست انـ درک اران صـ نعت
پـاکـیزه چـاپخانه ُافست مـحّل  و نـدارد کـار و سـرب سـر چـاپ ایـن است کـه بـا
جـوانـان آن راهی نیست و در گازهای سمی حروف سربی را بهداشتی تری است. و
عوارض مسمومیت تدریجی سرب ُافِستگری بدون ترس از می توانند٬ جویای کار
تـجدید و ُافست آن است که برای تیراژهـای بـاال چاپ دیگر حسن  یک  کنند. پیشه
برای چاپ کتاب درسـی جـان مـی دهد٬ مناسبی است و روش بسیار چاپهای مکرر
مونتاژ عکاسی و لیتوگرافی: صفحهآرایی ـ (حروفچینی و تفکیک مراحل کار حتی با
چاپخانه ای وکشوری انجام می توان در را کار قسمت از هر صحافی) چاپ و وکپی ـ
بـه نـاشر را کوتاهترین زمان اجرا کمترین اجرت و که باالترین کیفیت و کجا هر داد٬
خودش شهر در ناشر معموًال پایان صفحه آرایی را مرحله حروفچینی تا کند. پیشنهاد
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نزدیک و چاپخانههای دور می توان در را دنباله کار به بعد آنجا ولی از انجام می دهد٬
رایـجی بسیار هزینه امر کتابهای رنگی پر مورد در این روش مخصوصًا و ادامه داد؛
تـبلیغاتی پـر سفارشهای تجارتی و دریافت انبوهی از رنگی و رواج کار شده است.
واپس مـاندن چـاپ عوامل توسعه چـاپخانههای افست و یکی از برق خود زرق و

مسطح بوده است.

ایران چاپ افست در
مـیکنم چـاپخانه تـصور چه کرده است. برای ما ایران و ببینیم چاپ ُافست در حاال
استفاده وسیع آغاز اما ایران کرده باشد. وارد بانک ملی اولین ماشینهای چاپ افست را
احـداث اولیـن بـه تأسـیس شـرکت سـهامی افست و این کشـور چاپ افست در از

بـه عـلت تـمرکز جاده آبـعلی واقـع است و کنار تهران٬ سرخه حصار دومین چاپخانه شرکت افست در . 1
بزرگترین چـاپخانههای یک سقف بدون شک از زیر رنگ در چهار زیادی ماشیِن افسِت روتاتیِو تعداد

محسوب می شود. دنیا

پایه گذاران برمی گردد. سالهای نیمه دهه 1330 دِر خیابان گوته 1 چاپخانه شرکت در
بـه هـدایت چاپخانه که چشم به راه دریافت سفارشهای بزرگ کتاب درسـی بـودند
روشهای حروفچینی مناسب بـرای مؤسسه انتشارات فرانکلین لوازم چاپ ُافست و
آن زمـان هـنوز کـه در عین حال امکانات چاپ مسـطح را در و سفارش دادند آن را
منسوخ نشده بود ف راموش ن ک ر دند. ر شد س ر یع چاپ خانههای افست در سالهای ب عد به
چهار رنگ و انواع دو هم بیشتری ماشین چاپ ُافست از باز کردن تعداد معنای وارد
چاپخانههای بـزرگ دیگـری هـم کـه در رنگ بود. چهار روتاتیو مخصوصًا رنگ و
بـه مـاشینهای بیشتر و...) سپهر کیهان ٬ (اطالعات ٬ آمدند تهران پدید در همین سالها
چاپ ماشینهای کوچکتر دهه بعد و سالهای دهه 1340 در شدند. چاپُافست مجهز
آن واحد که در سانتیمتر 70 در سطح چاپ 50 ورقی (با ماشین دو ُافست مخصوصًا
در چـاپ کـند) یک طرف کاغذ در هشت صفحه یک کتاب قطع وزیری را می تواند
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چاپ ُافست و نصب شدند تهران وشهرستانها چاپخانه کوچکتر چندصد بسیاری از
شد. همه گیر

این روِش از ایران بیشترین استفاده را نخستین سالهای رواج چاپ افست در در
ناشران کنندگان کتابهای درسی و یعنی تولید میکردند٬ چاپ ناشران کتابهای پرتیراژ
البـته سـازمانهای دولتـی و چـاپ مـیشدند. تـجدید بـارها و متون مذهبی که بارها
صـف در هزینههای چاپ بود از برایشان مهمتر آژانسهای تبلیغاتی که چاپ تمیز و
چاپ افست بـرای نـاشران کیفیت باالتر چاپ افست بودند. اول استفاده کنندگان از
به راحتی معطلیهای آن را چاپ افست و هزینه بیشتر و تجارتی به تنهایی کافی نبود
افست چاپ مقاصد٬ بعضی برای زرنگکشفیکردند. آدمهای بعد نمیکردند. هضم
کسی اجـرت نبود قرار گر ا مخصوصًا هم باصرفه بود٬ بلکه بسیار گران نبود٬ نه تنها
کـه کـتاب پـرفروش قبل معلوم بـاشد از گر ا و التألیف بپردازد حق  یا حروفچینی و
فرهنگ حییم مصرف. کتابهای پر وسیله چاپ غیرمجاز پس افست شد بود٬ خواهد
آشپزی خانم منتظمی و"ریدر"های انگلیسی چاپ خارج همه به صابون افست وهنر
چاپ اهل فن به صورت معادلی برای تجدید کاربرد افست کردن در و شسته شدند

غی ر م جاز درآمد.
بـه روش حـروفچینی کـتابها اینکه چاپ اول بسـیاری از وجود با دهه 1340 در
افستانجام شیوه اغلببه  چاپکتابها میگرفتتجدید انجام مسطح چاپ  و دستی 
بازار که یک نوع افست ارزان معروف به افست تخم مرغی هم در مخصوصًا می شد٬
رفت بیسابقهای بـاال اجرت حروفچینی دستی به نحو دهه 1350 در شده بود. پیدا
گـویهای باحافظه مـغناطیسی و ام. بی . آی. ماشین تحریر همین سالها عین حال در ودر
به ناشران عرضه نوعی حروفچینِی سبک جدیدرا بازارشدو حروف قابل تعویض وارد
می باید به ناچار ادامه کار به سرعت رواج یافت و ام. بی . آی. "کامپوزر" استفاده از کرد.
ام.وچاپ افست با بی. امروزحروفچینی آی. تا روی ماشینهای چاپ افست انجام بگیرد.
امکانات نسبًة کم هزینه ترچاپ فیلم وزینک نگاتیف ترکیبی است که ادامه یافته ویکی از
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شرایط کنونی محسوب در چاپ مسطح ـ حروفچینی دستی و از حتّی ارزانتر کتاب ـ

گـوی خوش قلم نیست و است: این قرار از گرفته میشود ام. بی. ایرادهای اصلی که به حروفچینی آی. . 1
است بـه الغـر حد سنّتی است زیاده از حروفچینی  نازک در معادل حروف  آن و اصلی  که گوی  مروارید
یک اشکـال دیگـر نوعی گزارش اداری تلقی میکند. آن را و جدی نمی گیرد طوری که خواننده کتاب را
فـرعی عنوانهای  برای حروفچینی  و اندازه میزند یک  به  را که همه حروف  است  این  کامپوزر" ماشین "
برای استفاده امکان اعراب گذاری هم ندارد. امکاناتی ندارد. متن) از پاورقی (ریزتر یا متن) از (درشتتر

غیره. و عوض کرد مرتبًا باید را حروف متفاوت هم گویها از

نمیپسندند.1 را ام. بی. حیف که خوانندگان باریکبین حروفچینی آی. میشود.
به دور راه تلفن و زیراکس  دستگاه همچون چاپافست  ٬1350 دهه دوم نیمه در
کتابهای مـمنوعه سیل عظیمی از و وسیعی به خدمت سیاست گرفته شد بسیار نحو
خـیابانهای تـهران مـدت کـوتاهی بـه کـوچه و در شـده رژیـم پـیشین را سانسور و
ایام در این عناوین افست شده٬ تیراژ و تعداد دقیقی از آمار کرد. سرازیر وشهرستانها
کتابفروشان این است که ولی احساس بسیاری از نرسیده است٬ انقالب به دست ما
گـر ا شـد. آن یکباره کتاب تـولید ساِل پیش از چند جمع  سر معادل یکسال  ظرف 
چنین عظیم در عهده این تولید از نمی داشت چاپ مسطح هرگز چاپ افست وجود
بسیاری از نشستن سیالب کتابهای "پشت سفید" فرو پس از نمیآمد٬ مدتی کوتاه بر
کارخـانههای سرانجام اشتهای پایانناپذیر تا بودند تنگی جا انبارهای ناشران گرفتار

مقواسازی گره گشایی کرد.

انقالب از چاپ افست درسالهای بعد
امروز با وجود اینکه جنگ با عراق تنگناهایی از نظر وارد ک ردن برخی از مصالح چ اپ
ماشینهای چاپ افست درچاپخانههای متعدد افست مثل فیلم وزینک ایجادکرده است٬
ماشینهای چاپ مسطح به را سیطره آنها و مشغولند همچنان به کار تهران وشهرستانها
(چاپ کارت عقد بعضی زمینههای محدود چاپ مسطح در هیچ وجه تهدیدنمیکند.
مـاشینهای چاپ اول کتابهای حروفچینی شده بـا فرمهای حسابداری و عروسی٬ و
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ولی چـاپ داد٬ ادامه خـواهـد به حیات خود سالی دیگر چند تایپ) سطرزنی الینو
حـال آزمـودن دیگرهمه٬حـتّی خسـیس ترین نـاشران پـذیرفته انـدودر افست راحاال
امکانات چاپ بیشتر هستند. پرداخت کتابهای باب بازار امکانات آن برای ساخت و
احیای کتابهای فراموش شده به کـار چاپ کتابهای قدیمی و زمینه تجدید افست در
در و نیست. نشر موازین صحیح کار به شکلی که همیشه منطبق با منتها گرفته میشود٬

است. برشمردن همین موارد نوشتن این سطور واقع غرض اصلی از
عامل باعث شده است که تاجرترین ناشران به افست کردن کتابهای قدیمی چند

بیاورند: رو
به کـتابهای تـاریخی و سالهای اخیر اولین عامل توجهی است که خوانندگان در
انواع ایرانـی مخصوصًا فروش این نوع کتابها٬ و کرده اند خاطرات پیدا و سفرنامهها

رونق بیشتری یافته است. آنها
یک کـتاب صـرف تـولید دومین عامل کوتاهی نسبی مدت زمانی است که ناشر
هـفت خـوان ویـرایش از بـعد و تـرجـمه شـود کتابی کـه تألیـف یـا افستی میکند.
تمام مـراحـل هـم بـدون از گر ا صفحهآرایی بگذرد٬ نمونه خوانی و وحروفچینی و
م عطلی اضافی گذشته باشد ر وز ی ک ه به پای دور بین لیتوگ رافی میر سد٬ ا قًال یکی دو
شرایط کـنونی بسـیاری از در بود. خواهد یک کتاب چاپ شده نایاب عقبتر سال از
کوتاهترین در را احساس نوعی ناایمنی ترجیح میدهندسرمایه گذاری خود ناشران با

کنند. ساله پرهیز چند کارهایکُند از و برسانند ثمر به  مدت 
مقایسه بـا تمام شدن نسبی کتابهای افستی قدیمی است در ارزانتر سومین عامل٬
پرداخت حق الترجمه باید چون اغلب نه به کسی حق التألیف یا کتابهای چاپ اول٬
اصل چاپ در شده یکی دوسال اخیر کتابهای احیا بسیاری از نه اجرت حروفچینی. و
از ایـن کشـورها صاحبان حق در مگر لبنان بوده اند٬ پاکستان و ترکیه و افغانستان و
حـاال سالهاست افست میکنیم گردن کلفت ترند؟ کتابهایشان را ناشران فرنگی که ما
که بیایند فلیکس تاور یا احمد نذیر عبدالحی حبیبی یا آتش یا احمد پرفسور کجایند
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تـجدید که کسی به فکر کنند شکر را خدا باید زندهاند گر ا ادعای حق التألیف کنند؟
فراموش شده آنان افتاده است! چاپ آثار

چند کتابهای افستی الزم است ٬ برای بازار آنچه برای آماده ساختن عروسهای پیر
به شرح زیر: جمع ظاهرسازی نامید٬ در را فقره کوچک است که می توان آنها

از یکـی  دیـوان  میکنیم  چاپ  که  کتابی  گر ا مخصوصًا دادن حاشیه تزیینی به متن:
صنعت نسخهپردازی در این امر سنّت کافی هم در سابقه و ادب باشد. و بزرگان شعر
مجموعه رباعیات خیام است یک نمونه قابل ذکر است. وکتابسازی وطنی موجود
1321 تهران٬ قاسم غنی (چاپ اول٬ دکتر علی فروغی و به تصحیح شادروانان محمد
یک ناشر چاپ کرده اند؛ گانه تجدید صورت جدا به دو ناشر کنون دو ا که آن را ش)
زیر یک رنگ زمینه نیز طالیی به تمام صفحات کتاب افزوده و نگار نقش و حاشیه پر
فروشمـیرسد؛ به ریال بهای750 به شده اینکتابرنگین و است  چاپکرده متن 
ریال بهای300 به را آن و افستکرده  عینًا بوده  اصل  در شکلیکه به دومکتابرا ناشر
به صورت زمینه کمرنگ تمام چاپ عکس آرامگاه شاعر قدیمیتر ترفند میفروشد.

میافتد. مد از صفحات کتاب خوشبختانه دارد
بزرگ کردن قطع کتاب: از جیبی به ر ق عی٬ از ر ق عی به وز ی ر ی و از وز ی ر ی به رحلی
حتّی فرهنگهای حییم هم بهای تکفروشی. بهای کتاب و چه بیشتر برای افزایش هر
قطع ثه مؤلف تجدیدچاپ شدهانددر ور به شکل پاکیزهای باکسب اجازه از که اخیرًا
قطع جیبی در رشدکرده اند.کتابهایی که از رقعی به وزیری) یک درجه (از بزرگ خود
افت بـه هـیچ وجه کـم نـیستند. پریدهاند چاپ جدید چاپ قدیم به قطع وزیری در
اهمیتی ندارد. افت کلی کیفیت چاپ کتابها برابر در کیفیت چاپ حروف هم ظاهرًا
مسـتطاب حـتمی کـتابهای  بـرای  مورد این  مقدمه: خوشنویسی صفحات عنوان و
کتابی کـه بـه چند مخصوصًا فراموش نکنیم که کتابهای انجمن خوشنویسان٬ است.
یـافتهانـد انتشار سالهای اخیر خروش در کیخسرو نقاش معاصر خط خوشنویس و

پرفروش بودهاند. کتابهای بسیار همه از
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حذف اطالعاتی که مربوط بـه واقع مبهم با ولی در محققانه: ظاهرًا مقدمه  افزودن
اطالعات صحیح و یک مقدمه خوب چه توقعی داریم؟ از چاپ قبلی کتاب میشود.
تألیـفات رده تصنیفات و درباره جایگاه کتاب در و او روزگار کافی درباره مؤلف و
کارهایی که مصحح روی آن انـجام درباره مشخصات نسخه خطی و احیانًا مشابه و
بـا تفاوتهای چاپ جدید روی متن انجام گرفته و چاپ جدید کارهایی که در داده و
میشناسیدکه مقدمه جدید میان کتابهای بزک شده افستی چندکتاب را از چاپ قدیم.

شده باشد؟ آن حاوی همه اطالعات مطلوب ذکر
چـاپ واقع نه چندان مربوط به کتاب: ولی در مربوط٬ ظاهرًا اضافه کردن تصاویر
بـهانه می توانیم به هر حاال ارزان ساخته است و آسان و را کردن کتابها افست مصور
چاپی به تاریخ کتابهای تجدید بسیاری از تعدادی عکس به انتهای کتاب اضافه کنیم.
کنون البه الی اوراق کتابهای ا چهرههای رجال قاجاری را و قاجاریه مربوط میشوند
که هـم ناپلئون مربوط شود کتاب به عصر گر حتّی ا بسیاری میتوانیم مشاهده کنیم٬
از گاه همه چهرههای آشنای قاجاری دورانـهای بـعد فتحعلی شاه بوده است٬ عصر
نیست اغلب توضیحات دقیق آنچه موجود است. کتاب موجود فتحعلی شاه هم در
در بار ه هویت رجالی است ک ه جلو د ور بینهای قدیمی آن ز مان چند ثانیهای بی ح رک ت

نشسته بودند. ایستاده یا
فهرست تفکیک شده بلکه چند نه یک فهرست جامع راهنما٬ تهیه فهرست اعالم:
به جـای چـند که برای خودش سبکی است و میوهها قبایل و و مکانها به اشخاص و
هم چاپ حروف ریز با گر ا مخصوصًا میتواندپرکند٬ صفحه چندین صفحه کتاب را
بـه دست خـوشنویس سـپرده شـود. کتاب هـمچنان  تکمیل شؤونات  برای  و نشود
اسـتفاده عـملی که به صورت مکانیکی تـهیه مـیشوند این گونه فهرستها بسیاری از

زیادی برای خواننده ندارند.
نقاشی قدیمی. مزین ساختن آن به یک عکس یا و بدرقه کتاب: مصورساختن آستر
سلوفان یا (کالیکو) پوشش گالینگور محکم مقوایی با جلد ته دوزی و کتابهایی که با
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بدرقه داردکه آستر ورق کاغذکلفت وجود دو انتهای آنها و ابتدا در صحافی می شوند
آستر ناشران اغلب از میچسبانند. به مقوای جلد یک طرف آن را و خوانده میشود
یا و میآورند جلدکتاب در به رنگی متناسب با یا آن را و بدرقه استفاده تزیینی میکنند
آستر استفاده از می آرایند. موضوع کتاب داشته باشد یک نقش تزیینی که تناسبی با با
انتخاب شده همیشه ولی تصاویر کتابهای افستی رونق گرفته است٬ در بدرقه مصّور

محتوای کتاب ندارد. محکمی با پیوند
عهده سوراخ کردن لبـه قابلیت از احداث کارگاهی که با با انگشتی کردن فرهنگها:
یک دو هـم در این کار می آید بر این حفرهها در چسباندن حروف اول الفبا و کتابها
که بـه اصـطالح نمیشود فرهنگی منتشر دیگر رواج خاصی یافته است و سال اخیر
دست به قیمت از گر حتّی ا اصل انگلیسیthumbindexed] نشده باشد٬ "اندیکس"[ در

فرهنگهای قطع جیبی باشد. حروف در رفتن لبههای بعضی از
که حـتمًا رنگ: چهار طرح جلد روکش گالسه و و گالینگور جلد صحافی کتاب با
جلدکتاب هـمان نـقش ایـوان است گرافیستهای معروف باشد. دست پخت یکی از
چگونه به پول نیک میدانسته است که خانه ویران را شاعر خواجه برخالف تصور و
نزدیک کند٬ همه ناشران تجارتی ما به تجربه دریافتهاند که جلد شیک خوش چاپ به
بدقولیشان گرم است و گرافیستهاکامًال این است که بازار فروش کتاب کمک میکند.

هم شده است. بدتر
که بسیاری مخصوصًا کتاب٬ نه نشر بفروشی کتاب است٬ و بساز دیگر این کارها
نیستند حاضر بفروش) می گفتیم بچاپ و بود بهتر بفروش (شاید و این آقایان بساز از
این بـاب مـا در چاپ کتاب الزم میدانیم رعایت کنند. برای تجدید که ما مواردی را

کـتابهای آیـین نشـر مـقاله "در در 60 و صـص 59 سـال چـهارم٬ شماره چهارم٬ دانش٬ به نشر نگاه کنید . 1
خوب".

به تفصیل سخن گفتهایم.1 قبًال
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توّجه به مواردی است که ما اینها میکنیم٬ رؤوس مطالب اکتفا به تکرار اینجا در
کتاب ضروری می دانیم: چاپ هر تجدید قبل از را آنها

کتاب به خواننده امروز تشخیص ارزش تجدیدچاپ آن٬ ارزیابی دقیق کتاب و .1
کتاب منسوخ شده نیست؟ آیا چه میدهد؟

زنده باشند گر ا پدیدآورندگان اثر٬ معنوی پدیدآورنده یا رعایت حقوق ماّدی و .2
مرگشان نگذشته باشد. سی سال از اینکه هنوز یا و

زمـان در هرگاه کتاب به علت مـرور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان اثر .3
برداشتن نام عنوان٬ این قماش است تغییر از گرفته باشد. حیطه مالکیت همگانی قرار
آن. امروزیکردن  یا کردن  ساده بهانه  به  مؤلف  نثر در بردن  دست  حتّی  و اثر مؤلف از
کارهای انجام گرفته نیز حدی که به نشرکتاب و در قبلی اثر رعایت حقوق ناشر .4

حروفچینی مربوط میشود. یا روی متن مثل ویرایش و
باشد وقتی غلطنامه آماده ای موجود کتاب مخصوصًا زدودن غلطهای چاپی از .5

(حتمی است).
مـترجـم اصـلی یـا به کتابهای مرجع توسط مؤلف یا افزودن اطالعات جدید . 6

توسط شخص صالح دیگ ر ی با اطالع مؤلف یا مت رجم اصلی.
تـغییر چاپ جـدید عنوان دقیق کتاب هرگاه عنوان آن در سوابق چاپ و ذکر .7

کرده باشد.
هم ذکـر نیست این را محاسن چاپ افست مشغولیم بد معایب و حال که به ذکر
رنـدان هـموطن در اخـیرًا کـتابهای چـاپ ایـران را برخی از شنیده میشود کنیم که:
حقوق و پرداختحق  و اجازه  کسب و اطالع  بدون البته افستکردهاند٬ فرنگستان

غنی. حافظ قزوینی ـ این قبیل است کتاب آشپزی خانم منتظمی و از و غیره٬ و
به تـعداد آن کتابها و دارد وجود کتابهایی تقاضا طبیعی است وقتی برای کتاب یا
بهره برداری کند. این خالٔ که از شد خواهد کسی پیدا کافی به دست متقاضیان نرسد٬
ناشران مؤلفان و بسیاری از آنچه قبًال از هم بچشند ناشران ایرانی کتابها مؤلفان و
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شدن در افستکاران فرنگ بدون وارد کار برای جلوگیری از فرنگی چشیده اند!
راه آسانی مـوجود هیچ کس برای آن آمادگی ندارد تعهداتی که ظاهرًا تغییرات و
کردن کتابهای فارسی بـه تسهیالتی برای صادر ایجاد آسانترین کار شاید نیست.

خارج باشد.
بپرسیم چاپ خود از نیست نیم نگاهی به آینده بیفکنیم و پایان این مقال بد در
کـدام جـهت سـوق در را مـا صنعت نشر واقع جماعت افستکاران ٬ در افست و
کتاب نشر تداوم کار در میرسانند؟شک نیست که عروسان پیر به کجا و میدهند
نمیتوان یک رکـن و نباید احیای کتابهای کهنه را و هستند یک جریان گذرا تنها
شرایط خاص کنونی است که امکانات فنی در تنها به حساب آورد. نشر کار اساسی از
برای ناشران را نشر کار توجه خوانندگان به کتابهای تاریخی این رده از چاپ افست و
ادامـه ابد تا ولی این وضع موقتی است و شیرین ساخته است٬ پختهخوار و شتابکار

یافت. نخواهد
کتابهای چاپ بیروت و کتابهای چاپ سنگی و از بفروش بعد و این آقایان بساز
دست است که بازار کنون شواهدی در هم ا از رفت؟ لیدن سراغ چه کتابهایی خواهند
و زرق  گـول  خریدارانیکه  و است  شدن اشباع حال در  سرعت  به شده احیا کتابهای
خـود خـرید از بـودند خـورده  را افسـتی  قـدیمی  کتابهای  اولین  روکش  و برِق جلد
نکردهاند. کتابها این خواندن  در سعی  هنوز که  نیستند پشیمان  کسانی  تنها پشیمانند.
شاق بـودن از کتابهای افست شده داشته اند بسیاری از کسانی که برخوردی جدی با
مـنسوخ بـودن مـغشوش بـودن و از و آنها کثرت غلطهای چاپی در از خواندن آنها٬
یک کـتاب جـدی امـروزین و کجا این کتابها گله مندند. آنها بسیاری از اطالعات در
با اطالعات صحیح٬ با موجز٬ روشن و نثر با ة المعارف فارسی مصاحب کجا؟ چون دایر
صحافی و چاپ تمیز با فواصل صحیح٬ حروفچینی خوب و با شیوه خط یکدست٬
حـروفچینی در تواناییهای جدید و ویرایش٬ تألیف و در تجربههای امروز محکم.
کـتابهایی کـه رؤیت کتابهای خوب فـردا٬ تا گرفته شوند همچنان به کار وچاپ باید
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پرورده شوند و شکل بگیرند انگیزد خواننده بر در کدام شوق خواندن را لمس هر و
بیایند. وسرانجام به بازار

دارندکه به چه عواملی وجود مترجم٬ شوق مؤلف یا و شور از این میان غیر در اما
هزینه تدارک کتابهای خوب را پر طوالنی و و دشوار ناشران جدی اجازه میدهندکار

نپیوندند؟ بفروشها و به بساز یا و نکشند کنار نیمه راه یا از و دنبال کنند
امکان حیات فراهم بودن تسهیالت و و به آینده نشر اعتماد جواب روشن است٬
کـه ثابت کـنند یا دولتی که ثابت کرده باشند٬ برای ناشران خوب بخش خصوصی یا

آبان 1363). ـ مهر ٬ شماره 6 دانش (سال ٬4 نشر  

وکارشان جدی است.  نیّتشان خیر



کتابهای چسباندنی
ایرانی ناصر

انتشار از خبر مجله معتبر روزنامه و چند گهیهایی در آ همین روزهای اخیر در
سـرنوشت جامعه کنونی ماست و که موضوع آن مشکل بزرگی در کتابی میداد
نـویسنده کـتاب رفـع آن مشکـل ٬ و نـقد گـرو اندازه زیادی در ایرانی تا ایران و
نـاشر و عین حـال راست گـفتار٬ در درماناندیش و متفکری است دردشناس و

ک تاب هم ناشری است معتبر.
گاهی یافتم به کتابفروشی مـحله مان رفـتم چنان کتابی آ به محض آنکه از انتشار
کتابی به قلم صاحبنظری تـیزبین چنانکه از یقین داشتم٬ خریدم. آن را ونسخهای از
باب آن مشکل بزرگ سخنی نو به تحقیق جامعی دست یافته ام که در میرود٬ انتظار
اشتیاق با ولی وقتی به خانه رسیدم وکتاب را آن میافکند. جدیدی بر نور و میگوید
کمال تأسف دیـدم مـجموعه ای است از آن انداختم در نگاهی به سرتاسر گشودم و
مصاحبههایی و مقالهها ایرادکرده و آنجا و اینجا در سخنرانیهایی که نویسنده پیشتر

نموده. درج  نشریه آن یا این در که
مـصاحبههای نـویسندهای و مـقالهها و گـردآورِی سـخنرانـیها که  است  بدیهی 
مقالهها حتّی برخی از به صورت کتاب بنفسه هیچ عیبی ندارد. آنها انتشار وچاپ و
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اهل مطالعه به صورت کتاب چاپ نشوند٬ گر هست که ا مصاحبهها و وسخنرانیها
سخنرانیها و مقالهها اینها دستیابی به منبع ارزشمندی محروم میشوند. تحقیق از و
یا بحث هستند٬ ومصاحبههایی اندکه حاوی اندیشههای نویی درباره موضوع مورد
یا به صورت جدیدی عرضه میدارند٬ زندهای را اندیشههای قدیمِی هنوز دسِت کم٬

دارند. به آن نیاز فردا و سندهاییاندکه محققاِن امروز خود این٬ از مهمتر
سـخنرانـیها و گـردآورنده مـقالهها ایـن شـرطی کـه عـرض کـردم٬ عــالوه بـر
گر ا متفکر نویسنده و زیرا باشد٬ نویسندهای الزم است گزینشگر ومصاحبههای هر
خیلی می آوردشش تای آن ِسسک است٬ هفت بچه ای که به دنیا مثل بلبل نباشدکه از
تـای آن مصاحبهاش یکی دو سخنرانی و هفت مقاله و هر بگیریم از را که دست باال
به صورت کـتاب کـاری است آنها چاپ مجدد این رو از و ارزِش بازخواندن ندارد.
کـمتر اطـالعات است و انفجار نامهایش عصر عصری که یکی از آن هم در بیهوده٬
مـقالههای و حوزه تخصصی اش تمام کـتابها میکندکه حتّی در محققی فرصت پیدا

بخواند. را ارزشمند
نیز و عنوان کتاب٬ زیر اخالق حرفهای حکم میکندکه ناشر یک شرط الزم دیگر:
کـتاب ایـن  کـه  بـنویسد  ر وشـنی  به  اعالم میدارند٬  را  کتاب  انتشار  که  آ گهیهایی  در 
چـه پیشاپیش بـدانـد خریدار ست تا مصاحبهها" و سخنرانیها و "مجموعه مقالهها
توّجه فرمودهایدکه حتّی تولیدکنندگان پفک روی پاکِت البد می خرد. دارد کاالیی را
غذاییای است. غیر غذایی یا که محصولشان حاوی چه مواد آن به دقت مینویسند
پس پسندیده نیست که ناشران کتاب اطالعات الزم درباره چه بودِن محصوالتشان را
واقـع در ـ دست یابد به آنها همان نگاه اول نتواند در که خریدار جایی درج کنند در

گذشته. کار از به خانه برده وکار خریده و دست یابدکه کتاب را هنگامی به آنها
ابـتدای مـقاله بـه آن اشـاره کـردم هـیچیک از عرضه کتابی که در گردآوری و در
یکی نوع خود آن کتاب در این همه٬ با شرطهایی که معروض داشتم رعایت نشده بود.
رونـقی این رویه به تجارت پر سالهای اخیر در مفیدترین نمونههاست. بهترین و از
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گونه بدون هر گفته٬ جایی نوشته یا گویندهای در نویسندهای یا چه را مبدل شده که هر
و میان نوشتارها در دهند. انتشار و به صورت کتاب درآورند گزینشگرِی روشمندی٬
ومصاحبهها یافتهاندکم نیست مقالهها انتشار گفتارهایی که به صورت این قبیل کتابها
نشریه ای که به چاپ رسیده اند یعنی در جای اصلی خودشان٬ سخنرانیهایی که در و
که اجزای سازنده حاال اما شنیدنی بوده اند خواندنی و شده اند٬ محفلی که ایراد در یا
نام دارد. محصوِل صنعت کم ارزشی شده اندکه "کتابسازی" کتاِب ناسازی گشته اند
رایجترینش دستی در (از مختلفی دارد که شیوههای تولید این صنعت کتابسازی٬ و
به مالکیت پـر بازنویسی٬ یا تصحیح جدید به دستاویز آن را٬ اثری کالسیک بردن و
بـرکه کـردن  گِلآلود حق فرهنگ ایرانی نباشد٬ خیانتی در گر ا درآوردن)٬ خود سود
مدعیان چه بسا آن است و دوشاب در درآمیختن دوغ و ایران و کتاب در صنعت نشر

آفرینندگاِن راستین فرهنگ مکتوب ساختن. از مشهورتر و مرفهتر را کتابساز
بـه قـیاس را (ایـن تـعبیر که بگوییم "کـتابهای چسـباندنی" انصاف حکم میکند
بـازار در فـعًال collage فـرانسـوی است) نهاده ساخته ام که برابر "نقاشی چسباندنی"
از بـرخـی همچون آنها ناشران گر ا رو این از و است  پرسود و پرخریدار ایران کتاب
ک ار گ ر دانان ب ز ر گ سینما عمل میک ر دند ک ه یک یا د و فیلم ت جار ی میساز ند تا س ر مایه
مـیشد فـراهـم آورنـد٬ را برای آفرینش یک فیلم هنرِی ارزشمند امکانات الزم از و
صـنعت کـه در متأسفانه چنین مینماید اما حتّی الزم دانست. و مفید فعالیت آنان را
روزافزونی جای به طور و کتابآفرینی چیره میشود بر ایران کتابسازی دارد نشر

میکند. تنگتر و تنگ  را آن
نـمی توان لذا معلوماِت کلی است و که این نگرانی مبتنی بر الزم است گفته شود
در ایـران تـنها کـتاب در حـقیقِت وضـع نشـر حقیقت مسلم انگـاشت. آن را نباید و
سالهای شده در که ارزیابی نقادانه ای درباره کتابهای منتشر می گردد صورتی آشکار
که تعداد اعالم کردهاند افتخار با بارها مسؤوالن فرهنگی کشور صورت گیرد. اخیر
سـال گـذشته نـزدیک بـه در و بیست هزار سال بیش از هر یافته در عنوانهای انتشار
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کشـور کـتاب در نشـانه تـوسعه صـنعت نشـر این را بوده است و پنج هزار بیست و
کـّمی افـزایش  بـه  کـتاب  نشـر صـنعت  افتخارآمـیز و حقیقی  توسعه  ولی  دانستهاند٬

شده نیست. عنوانهای منتشر
در عنواِن آنـها چند است : چه قرار از وضع کیفی آن کتابها دید و تحقیق کرد باید
تـرجـمههای کـتابهای چسـباندنی٬ کتابهای کـمک درسـی٬ نظیر ردیف کتابهایی اند
آثـار حتّی نوعی بازتولید و مشهور٬ کتابهای حذفشده اشکم و ُدم و یال  یا مغلوط 
که چاپ کتابهای مترَجمی  تجدید نیز و تصحیحات عالمانه آنها٬ کالسیک فارسی یا
مـتأخراِن میراث متقدمان و دسته اخیر (دو محصول فرهنگی سالهای پیشین بودهاند
چـند و ندارند)؛ سالهای اخیر ربطی به زایندگی فرهنگی در و هستند ما فرهنگساز
فرهنگ و ترجمه شدهاند نوشته یا همین سالهای اخیر در و عنوان به راستی جدیدند
به مثل آفرینش رمان جدیدی است همشأن بـوف کردهاند؛ غنیتر مکتوب ایرانی را
بزرگی است همپایه تصحیحی که دیوان شاعر تصحیح جدید یا صادق هدایت٬ کور
یا دیوان حافظ عرضه داشته اند٬ ناتل خانلری از پرویز قاسم غنی یا قزوینی و محّمد
یـا فرهنگ فارسی عـامیانه ابـوالحسـن نـجفی٬ تألیف فرهنگ دیگری است همارز
ت رجـ مه ا ثـ ر هـ ن ر ی دی گـ ر ی است هـ م سـ نگ تـ رجـ مهای ک ـ ه نـ جف در یـ ابندر ی از
زایش چـنین بـا فـرهنگی را زایـندگی هـر نمایشنامههای ساموئل بکت کـرده است.
کـتابهای تـولید کـتاب چسـبانی و وگـرنه کـتاب سـازی و سـنجید کــتابهایی بـاید

.(1381 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : باره نشرکتاب وحّق مؤلف (چاپ  در  

حل المسائل که افتخاری ندارد. 



پختهخواری کتابسازی و
علی آل داوود سیّد

التـینی بـه مـطالعه کـتب عـبری و هـمه روز نواب شمس الحکمای نـامدار٬
بـر نکـته دلکشـی کـه مـیدید مـضمون خـوش و هر یونانی اشتغال داشت ٬ و
مـینوشت ٬ روی هـم چـیده بـود دستهدسته بر ورقه های چهارگوش بریده و
به ترتیب به مفتولهای میداشت تا وا مرا تمام میشد٬ چون یک دسته ورقهها
سیمین که به اندازه مخصوص بریده و مدّور ساخته بود میکشیدم .یک مفتول
که چه کتابهای بد میکردیم به تبییض آن ٬ کتاب بود٬ بنا میشدیک جلد که پر
حال چـاپخانه در کتاب نسازیم ٬ ماهی نمیگذشت که دست کم دو نساختیم٬

راه می افتاد.
گـر ا به جای تألیفات تازه خرج میرفت٬ اینکه این مجموعهها دیدنیتر
تـمام غـرور بـا مردم اعتراضـی مـیکرد٬ تألیفاِت" کسی بدین "غارتگِر احیانًا
جزوه دهم٬ (ژیل بالس٬ هم پشم میدانیم" افالطون را "ما که: جواب میداد

صـالح٬ میرزا به کوشش غالمحسین  اصفهانی٬ حبیب  میرزا ترجمه  سرگذشت ژیل بالس٬ ُرنه لوساژ٬ آلن . 1
1377ش. انتشارات مازیار٬

ص 633).1
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ضـرورت بـعضی در مقاالتی مستدل به قلم صاحب نظران ٬ سالهای اخیر در
در آن ٬ مخالفت بـا در بعضی دیگر و پیوستن ایران به میثاق جهانی "کپیرایت"٬
به این ناشران را شده است که توّجه نویسندگان و مجالت ونشریات جدی منتشر
سـایر و کــنون مسـؤوالن وزارت ارشـاد تــا مسأله مــهم جــلب کــرده است .
بـه و احساس نکردهانـد تصمیمگیرندگان دولتی ضرورت الحاق به این پیمان را
همین سبب ناشران ایرانی همچنان بدون پرداخت هیچ گونه حقوقی به مؤلف یا
نتیجه بعضی کتابهایی هم که در چاپ میکنند. ترجمه و را خارجی کتاب او ناشر
بدون تجدیدچاپ میشود٬ ترجمه یا کشورهای دیگر در می یابد ایران انتشار در
این اصلی است که ناشران داخلی مراعات شود. حقوق مؤلفان و این کار آنکه در
به درستی کارشناسی و با معایب آن را و ومزایا درباره آن بحث کرد همچنان باید
ایران نشر سرانجام تصمیمی که به نفع اهل قلم و و بدون تعصب بررسی نمود و

اتخاذکرد. باشد
نه بررسی همه جانبه مزایا این مبحث است٬ کنون موجب طرح مجدد مسأله ای که ا
تعیین به منظور پیشنهاد نکته و بلکه طرح چند معایب پیوستن به پیمان کپی رایت٬ یا
شدهاند وارد  عرصه  این  به  تازه  که  آنها ویژه  به  است٬  ناشرانکشور  و  مؤلفان  حدودکار 

فراچنگ آورند. را زمانی اندک دامن مقصود نیّت آن دارندکه در و
آن در آشـفته است و تدوین کـتب بسـیار عرصه تألیف و ایران همانند نشر بازار
مـقررات توسل به قـوانـین و به گونه ای که با صورت می گیرد٬ بی قانونیهای بسیار
حـقوق دست انـدرکاران ایـن عـرصه پـرداخت. نمی توان بـه اصـالح آنـها موجود
به پـاداش و بردهاند رنج بسیار نشر تألیف و کار ناشرانی که در بهخصوص مؤلفان و
رعایت نمیشود٬ مالحظه و نه تنها اعتباری شایسته یافته اند زحمات وکوشش خود
وظایف اختیارات و حدود ما گر واقعیت این است که ا بلکه به آسانی پایمال می گردد.
حق بزنیم و تألیفی درگذشتگان دستبرد به آثار بیمحابا به درستی نشناسیم و را خود
بی توّجه به عواقب اینگونه دستاندازیها٬ و رعایت نکنیم٬ را کشور ناشران بیرون از
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گذاردن همه اصـول اخـالقی٬ پا زیر با مثله کنیم و کتابهای دیگران را به دلخواه خود
پـیوستن بـه پـیمان کـپیرایت سـخن از نباید عرضه کنیم٬ آوریم و کتابی تازه پدید
نـاشران جـدی گـذشته بلکه حق این است که نخست وضعیت اهل قـلم و بگوییم٬
باب الحـاق بـه آنگاه در مراعات کنیم٬ حقوق آنان را روشن و را وحال داخل کشور

پیمانهای بین المللی قدم پیش نهیم.
رونق کار هم زمان با کنون و اوایل پیروزی انقالب تا یعنی از سالهای اخیر٬ در
کـتاب سـرمایه گـذاری انـتشار که احتمال سـودهای زودرس در آنرو از و نشر
در ناشران به صحنه آمدندکه ابدًاصالحیت وشایستگی ورود میرفت ٬کسانی از
اطـالعاتی فـرهنگی وسـیع و به درکـی عـمیق و حال نیاز که به هر این حیطه را
همراه خود با نوظهور اینان دستهای "نویسنده" نداشتند. خود در تخّصصی دارد٬
ساختندکه هنوز ایران وارد نشر ضربات سهمگینی به فرهنگ و هم٬ با و آوردند
بـه متأسفانه وزارت ارشـاد٬ افزوده می گردد. به وسعت آن دائمًا و هم ادامه دارد
کرده ناشران سکوت اختیار مؤلفان و اصلی کار ناظر و کتاب٬ عنوان متولّی امور
به گونهای مشّوق ناشران بلکه شاید نمیشود٬ این عرصه وارد در نه تنها است و
و مؤلفان بی هویّت است. مشوق از آن جهت ک ه پیوسته امتیاز نشر صادر میک ند
سـال کـتاب در به صرف آنکه چـهار ندارند نشر کار به کسانی که تجربهای در و
بـه رسـمیّت آنـان را و می دهد نشر نوع حل المسائلها] امتیاز از کنند[ ولو منتشر
در مـیسازد. بهره مند آنها بلکه بیش از امتیازات ناشران واقعی و از و میشناسد
بـه کـیفیّت اهـمیتی وزارت ارشـاد گـفت : یک نتیجه گیری کلی باید در نهایت و

توّجه دارد. بیشتر ناشر به تعدادکتب منتشره هر و نمیدهد
این آن نیست که این وزارت ترغیب به ِاعمال کارهای مداخله جویانه شود. منظور
چـنانکه بـیشتر آن مـنفی است٬ ابعاد اشکال و اما هست٬ نشر کار البته در مداخلهها
واقع به نفع اهل قلم واقعی وکوشندگان جدی دانش در کارهایی که صورت می گیرد
خرید قائل شده٬ برای خود وانگهی وظیفه دیگری که وزارت ارشاد فرهنگ نیست. و
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بازبینی فهرست کتب خریداری شـده در شاید برخی ناشران است. تعدادی کتاب از
نداشته باشد. چشماندازی دلپذیر سالهای اخیر

بی سامانی وکاستیهای قانون نشر و یک سو از گفتیم که اقدامات وزارت ارشاد
گذارده است ٬ باز را ناشران نوپا و دسِت اهل قلِم آسان گیر سوی دیگر٬ تألیف از و
سـالهای در و کردهاند دراز اصیل آثار به  تطاول  دست  هم یاری  به  گروه  دو این و
ابتدا در مثله کرده به چاپ رساندهاند. کتب منتشره سابق را زیادی از تعداد اخیر
قانونی بالمانع بود٬ نظر متونی زدندکه از و تجدیدچاپ کتابها اینان دست به کار
به این کتابها می گذشت. مصحح آنها فوت مؤلف یا یعنی کتابهایی که سی سال از
مقدمه ای نوشته بعضی نوآمدگان به جرگه اهـل قـلم با معموًال صورت افست و
بـازماندگان آنـان تـعّرضی به حقوق مادی مـؤلفان و چند هر اینجا تا همراه بود٬
وانگهی حقوق مـعنوی و قانونی نبود. ولی چون اقدامی غیر صورت می گرفت ٬
لیکن به تدریج قابل اغماض بود٬ آن ملحوظ می گردید آورنده در پدید مؤلف و
بـه تـناسب سـلیقههای و چاپ متون روی گـردانـدند تجدید از ناشران نوظهور
تاریخی مربوط به پنجاه کتب سیاسی و انتشار متحّول شده خوانندگان به عرضه و
سال اخ ی ر ر وی آ ور دند. ا ینان با گـ ز ینش و مـ ثله کـ  ر دن کـ  تا بهای مـ عد ود اصـ یل ٬
عناوین با کتابهایی عامه پسند رجال سیاسی وکتب تحقیقی٬ خاطرات بازمانده از
کتابخوان که آسان گیر میان طبقه نوظهور ساختگی تحویل خواننده دادندکه در
چنانکه کرد٬ باز کتاب نداشت به سرعت جا نشر وضع تألیف و گاهی چندانی از آ
ـ بدانان داد پختهخوار و نام کتابساز که باید ـ  نگارنده و ناشر گروه کثیری اعم از
نـاشران این کـتابها٬ بخواهیم فهرستی از گر ا این عرصه به فعالیت پرداختند. در
تکّدر نتیجهای جز و شد خواهد طوماری بلند طبعًا ارائه دهیم٬ وسازندگان آنها
لیکن برای آنکه خوانندگان داشت ٬ دستاندرکاران آن نخواهد گروهی از خاطر
اسـتقصای بی آنکه قصد نمونههایی ـ گاهی یابند آ چون این کار و چند اندکی از

آورده میشود. ـ باشد کار کامل در
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مـتون از تـعدادی اخـیر سالهای در نشر٬ و تألیف  حوزه دستاندرکاران  از یکی
تـحقیق کـرده روی آنها بر سالیان دراز پرکار٬ و مشهور که اساتید برجسته فارسی را
به پردازش جدید به نام ویرایش و نهادهاند٬ آنها سر بر را نیروی خود چشم و و وعمر
داخل کتاب حذف کـرده و روی جلد از اسامی مصّححان اصلی را و منتشر نام خود
متون کهن نـه تـنها کتب و از اختصار گفت که انتخاِب گزیده و باید همین جا است.
آنچه پسندیده است. بلکه آمادهسازی آن برای جوانان خدمتی مطلوب و عیبی ندارد٬
نادیده گرفتن زحمات اصولی است حذف نام مصححان اصلی و غیر اخالقی و غیر
شـادروان حـبیب کیست که نـدانـد اّال و است. خود نام  به کارها انتسابهمه و آنان
تصحیح ترجمه کار در آن تجربه گرانبها با را خود مفید عمر ده سال از یغمایی بیش از
غلط گیری نمونههای چاپی آن صرف و زبان فارسی ـ کهنترین متن منثور طبری ـ تفسیر
بـه پـژوهش مـهدوی سـالیان مـتمادی را اصـغر دکتر استاد کیست که نداند یا کرد؟
مـترجـم بررسی احـوال مـؤلف و ترجمه های آن و ه ابن اسحاق و درباره سیر تحقیق  و
جویای نام کنون ویراستار ا مفّصل فراهم آورد؟ مقدمه بسیار کتابی همراه با و گذراند
نـام بـه حـقوق دیگـران٬ بـدون اعـتنا این عرصه نهاده است٬ که به تازگی قدم در ما٬
و عنوان صاحبان وا ق عی این آ ثار را حذف میک ند و آنها را اندک ی ت غیی ر میدهد و نـ ام
را هم معنوی صاحبان اثر واقع هم حقوق مادی و در میگذارد. پیشانی آنها بر را خود
کسی بانگ اعتراضـی بـرآورد احیانًا گر ا وکسی هم معترض نیست و پایمال میکند
کـه مرجعی هم نیست که بـه اعـمال ایـنان ـ دشنام دریافت می دارد. پاسخی همراه با
مراجع قضایی به سبب و وزارت ارشاد رسیدگی کند. ـ به هیچ میشمارند افالطون را
رسیدگی به این گونه تخلفات دچار در مقررات موجود نقص قوانین و قانون یا نبوِد

سردرگمی می شوند.
پـرهیز طرح چـنین دعـاویی یـا از معموًال ما دیار اهل قلم در اینها گذشته از
پختهخواران وکتابسازان چنین این روست که کار از واهمه دارند. یا و میکنند

سکّه شده است.
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حیطه نگارش تاریخ اجتماعی هنرنمایی کتابسازانی است که در دیگر٬ مورد
ایـران به خصوص آنان که بـه تـاریخ سـیاسی اخـیر سیاسی ایران قلم می زنند٬ و
اجـتماعیات در تاریخ ایران و اینان که در یکی از هنر تنها عنایت بیشتری دارند.
برای گردآوردهها انتخاب نامی زیبا صاحب تخصص می پندارد را ادب فارسی خود
تـحقیقی اثـر چـند رونـوشتی از اقتباس و او مندرجات آثار ودستپختهاست.
نگارنده چندی پـیش بـرای گرفته است. هم قرار کنار ناقصی در است که به نحو
شگفتی دریافت که نویسنده محترم با و مراجعه کرد آنها نگارش مقاله ای به یکی از
کتاب تاریخ ایراِن شادروان عباس اقبال از سی صفحه را حداقل بیست ـ متعّدد موارد در

نقل کرده است. عینًا
سـالهای لیکـن در دهههای پیش رواج داشـته ٬ البته در این گونه کتابسازیها
که به اصطالح نان ناشران نوظهور از گر ا کرده است . شیوع فوق العاده پیدا اخیر
اصولی حرفهای و به ظاهر ناشر چند اخیرًا بگذریم ٬ میخورند را این آشفته بازار
یکی از به این راه روی آوردهاند. کنون کتابهای سنگین چاپ میکردند٬ که تا نیز
دارد٬ کـارنامه خـود در نـیز برخی کتابهای خوب را نشر عرضه و که انصافًا اینها
ب رای گ ر ی ز از پ ر داخت حق ال تأل یف ٬ به دنبال آ ثار ی است ک ه یا سی سـ ال از مـ ر گ
تـا به چـاپ رسـیده بـاشد. کشور خارج از در یا و گذشته باشد آورنده آنها پدید
گاه و نام خود گاه با آن است که کتاب را اشکال در اینجای مسأله البته عیبی ندارد٬
البـته بـرخـی وقـتها و به دست چاپ مـیسپارند. نزدیکان خود نام دوستان و با
در خوانـنده را و میدارند آن روا ویرایش در تغییراتی به عنوان نسخه پردازی و

میاندازند. کّل مندرجات آن به تردید صحت 
دیـوان رودکـی تصرفات نـاروایـی است کـه در این قبیل٬ از جمله کارهای دیگر از
نـخست بـار ایـن سـرایـنده را آثـار داشتهاند. روا فارسی زبان ـ قدیمی ترین شاعر ـ
در آغاز تعلیقات مفّصل در توضیحات و همراه با و آورد نفیسی گرد سعید روانشاد
آن پس دانشـمندان روسـی در از بـه چـاپ رسـاند. یک جـلد سپس در و سه مجلد
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وی ارائـه دادنـد. دیـوان کـاملتری از و گرفتند تاجیکستان دنباله تحقیقات نفیسی را
مدّرسان دانشگاهها از اعم متعددی٬ افراد اخیر سالهای در که میشود مشاهده کنون ا
اثر دواوینی به نام رودکی به چاپ میرسانندکه برگرفته از صاحبان عناوین دیگر٬ یا
آنها در باب این شاعر کمترین پژوهش تازه ای در میرزایف روسی است و نفیسی یا

دیده نمی شود.
نوشتههای شبه مؤلفانی است که به گردآوری مقاالت و دستاورد نمونه دیگر
هدف آن است که نوشتهها ظاهرًا بدون اجازه آنان می پردازند. معموًال دیگران و
مـوضوع واحـدی نگـاشته شـده است مختلف در مقاالتی که به کوشش افراد و
لیکـن گـردآورندگان مـنطقی است ٬ آن مـعقول و هدفی که ظاهر آید٬ گرد یکجا
مـقاله بدون اجـازه صـاحب اثـر٬ وانگهی ٬ و ندارند را صالحیت این کار عمومًا
هـیچ گونه تشـابه فکـری مـیان می دهندکه محتمًال کسانی قرار آثار کنار در را او

ندارد. آنان وجود
اساتید یکی از اخیرًا سابقه٬ فرهنگی با مؤّسسات علمی و یکی از مثال دیگر:
عهده کفایت وی بر را خود اداره امور به ریاست طلبیده و محقق را صاحب نام و
نهاده است. به دنبال آن یکی دو تن از دستیاران استاد مز بور با عجلهای تـ مام بـ ه
ایـن پرداختهاند. شبه قاره هند ادبی منتشره در چاپ کتب تاریخی و کار تجدید
ایران شناسان اروپایی ٬ کنون به هّمت مستشرقان و دویست سال پیش تا از کتابها
تصحیح ویرایش و مقابله و روی نسخ خطی بازخوانی و دانشمندان هندی از یا
بـدون رعـایِت و کـنون عـینًا ا یک افزوده شده است٬ هر بر مقدمهای نیز شده و
بـر چـاپ مـیشود. انـتظار از یک اقـدام دور حق تقدم آنان در حقوق معنوی و
وهـله اول مشکـل کـمیابی در این آثار انتشار چند همگان پوشیده نیست که هر
نـهایت بـرای دستانـدرکاران فـایدهای جـز لیکـن در برطرف میسازد٬ را آنها

برندارد. بدنامی در
سرانجام کـار به روال فعلی ادامه یابد گر کتابسازان ا فعالیت پختهخواران و
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اصـیل هـنری در آفرینندگان آثار مؤلفان و به تباهی خواهدکشاند. ایران را نشر
نیست کـه جای تردید این گروه برنمیآیند. عهده رقابت با شده از فضای ایجاد
پـدیدآورندگان گـروهی از تـوّجه بـه اوضـاع اقـتصادی نـامطلوب ٬ بـا امــروز
مـعاش تـصحیح مـتون امـرار ترجمه و طریق آفرینش کتاب ٬ از ومترجمان تنها
در نتیجه وسوسه کتابسازی برای رسیدن به حق التألیـف سـریعتر در میکنند.
این راه لیکن لطمه ای که از این البته حق طبیعی آنهاست ٬ و میشود. ایجاد آنان نیز
سـنگین مـیآید ایران وارد فنون در طبیعی گسترش علوم و سیر و فرهنگ ما بر
مـلّت ایـران سـر بـر سایه آن سـالیان دراز و به آسانی قابل جبران نیست . است و

فرهنگ متعالی آن سنگینی خواهدکرد. و

راه حل و پیشنهاد چند
سال 1348شمسی به تصویب رسیده این قانون در ناشر٬ اصالح قانون مؤلف و .1
نـیز آن روزگـار حـتّی در سال پـیش است٬ مسائل سی واند و خواستها متناسب با و
مـتولی امـروز ایـن تـا وجـود با داشت٬ به تفسیر نیاز و کمبودهایش محسوس بود
جدیدی برای تـ دوین الیـ حه و طـ رحـ ی بـ رای ایـ ن قـ انون پـ یدا نشـ ده است. بـ رای
انقالب قوانین سالهای پس از اجتماعی در شاخههای مختلف فعالیتهای اقتصادی و
لیکن متأسفانه اهل قلم که گذاشته شده است٬ به اجرا مقررات متعددی تصویب و و
این در دارند٬ این مقوله را در همه طبقات اجتماعی توانایی وصالحیت ورود بیش از
تصویب قانون این قانون و تغییر نشان میدهند. عجز خود از و زمینه کوتاهی میکنند
فـوریترین وظـایف دست انـدرکاران است. یکـی از نـاشر مـؤلف و تازه حمایت از
کـه تشـریح مقوله تکمیل ایـن قـانون پـیشنهادهایی دارد در این زمینه و نگارنده در

وامی گذارد. به مجال دیگر را توضیح آنها و
گـروه آیـیننامههای مـوجود٬ نـقص مـقررات و جـامع و فقدان قانون مناسب و
از گـروهی  چـنانکه  است٬ کـرده  گسـتاخ  حد از بیش  اخیر سالهای  در را کتابسازان 
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دارندکه امید و این فضای آشفته به میدان آمدهاند بهره بردن از به امید ناشران تازه کار
هم کنار کتب مختلف در چسباندن مطالب برگرفته از با این وضعیت و استفاده از با
حق به جیب بزنندو خود حداقل حق التألیف آن را آورندو به وجود نام جدید اثری با
ضـایع شـدن حـقوق این کـار٬ خسارت جبرانناپذیر پایمال سازند. مؤلّف واقعی را
نـویسندگان ادوار ذهن مورخان و معاصران ٬ آورنده است که گذشته از معنوی پدید
برای آنها ساختگی را بدلی و واقعی از شناسایی آثار و مغشوش خواهدکرد نیز را بعد

ساخت. دشواری ممکن خواهد با
آثار در نوشتههای او نقل مطالب و مؤلف به منظور الزامی شدن کسب اجازه از .2
به مؤلف آورنده احترام مینهد٬ آنکه به پدید این شیوه گذشته از تازه تألیف دیگران.
لزوم تغییرات مورد چاپ مجّدد چنانکه گاه مؤلفان در هم آموزشهایی میدهد٬ جدید

اعمال می دارند. خود اثر در براساس پژوهشهای جدید را
این پدیدآورنده به جای سی سال. فوت مؤلف و عبارت پنجاه سال پس از قید .3
بازماندگان مؤلف موارد اکثر وشایددر جمله چه بسا از بردارد؛ فوایدچندی در تغییر

باشند. به این مال برجای مانده نیازمند
ط رح این مطلب ممکن است ب رای ب رخی شگفتآ ور باشد٬ ل یکن نباید از یـ اد
گرانمایه را همواره عدهای از دانشمندان واقعی عمر جامعه فرهنگی ما که در برد
تنها و نداشتهاند٬ فرصت گردآوردن اندوخته دیگر دانشاندوزی گذارده و سر بر
سـالیان دراز تـا بـازماندگان بـاید آنـان ٬ جای مـانده از حق التألیف کتابهای بر از
داده به مؤلفی پـیشنهاد برای ناشری که تألیف اثری را این حق را شوند. بهره مند
این صورت نـاشر غیر در ملحوظ داشت. باید نیز میپردازد هزینه آن را است و
هنوز حالی که خود در فوت مؤلفش ٬ گذشت سی سال از پس از سفارش دهنده ٬
فـهرست ایـن بـر معرض تاراج دیگران میبیند. در را مایملک خود فعال است٬
نوشتهای دیگـر در مجالی باقی بود گر ا و افزود میتوان اقالمی دیگر پیشنهادها

بدان می پردازیم.
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یک اقـدام کـه در بلکه سبب شـود نرنجاند٬ است که این نوشته کسی را امید
به کسانی بسپاریم که به آن عالقه را نشر عرصه تألیف و اهتمام ملّی هماهنگ ٬ و
تـحقق ایـن مـعنا گـر ا پی توسعه واقعی آن هستند. در و دل میسوزانند و دارند
را جایگاه واقـعی خـود جدید عصر ایران در که صنعت نشر می رود انتظار یابد٬

تابستان 1380). شماره ٬2 دانش (سال ٬18 نشر  

به دست آورد. 



کتب ضاّله
علی سلطانی  محّمد

تاریخچه مسأله
مرحوم مفید٬ مقنعه مطرح شد. در توسط شیخ مفید کتب ضالّه برای نخستین بار ظاهرًا
و حفظ حلیت  عدم به حکم مطرحساختو را "کتبضالل" و کفر" عنوان "کتِب دو
الصـحف اّال وتخلید یحل کتب الکفر "وال مینویسد: وی  داد. ضالل  و کتبکفر با کسب 
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ص77. ج٬13 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ النهایة در . 2
چاپ مجمع العالمی ٔالهل البیت. ص ٬173 المراسم العلویّه٬ . 3

نـهایه٬ 2 سـّالر در مـراسـم3 این دو عنوان تا مدتها بعد با هم ذ ک ر میشدند. شیخ در 

چاپ مکتبة المرتضویه. ص ٬582 ج ٬1 تذکرة الفقهاء٬ . 4
چاپ رحلی. ص ٬1020 ج ٬2 منتهی المطلب٬ . 5

از عنوان "کتب کفر" بعدها یادکرده اند. عنوان را دو منتهی5 هر تذکره4 و وحتی عّالمه در
دو آنکه مرحوم شهید تا کتب ضالّه چرخید٬ محور بحث بر و دایره بحث خارج شد

قم. چاپ انتشارات صادقی٬ ص ٬326 درس اول٬ کتاب المکاسب٬ دروس الشرعیّه٬ . 6

ضاله کتاب  کنار در را بدعه  وکتب  منسوخه  دروس6کتب  در و بدان افزود عنوان جدید
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مرعشی. انتشارات کتابخانه آیت اهلل از ص ٬12 ج ٬1 الشرایع٬ تنقیح الرائع لمختصر . 1
اسالمی. چاپ مؤسسة نشر ص ٬75 ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 2

هر مجمع الفایدة والبرهان2 ومحقق اردبیلی در تنقیح1 در وی فاضل مقداد پس از ذکرکرد٬
یادی الکرامه٬ صاحب مفتاح  فاصله بین محقق اردبیلی و در شدند. یادآور عنوان را دو
"وأّما نوشت: الکرامه مفتاح  عاملی در مرحوم سیدجواد منسوخ نیست. کتب بدعت و از
التی لیس معهاغیرها کتب الجبرونفی الفرض المفردة ٬ کتب البدع فی هذه الملّة ٬فهی أصناف منها
فـهذه والفتاوی المفردة ٔالحـد٬ وکتب الخوارج أصوًالوفروعًا والکتب المفردة فی خصوص ...

کـتابهای نـوع است؛ چـند بین این ملت بر کتب بدعت در "امّا چاپ رحلی : ص ٬63 ج ٬4 مفتاح الکرامه٬ . 3
کتابهای مـخصوص ... نوشته شدهاند٬ همین مورد بر آنهایی که اختصاصًا خلقت ـ نفی غرض در و جبر
[یعنی قبلیهاست. حکم  اینها حکم  اربعه. فقها از از یکی  برای  فتاوی مختص  خوارج٬ فروع٬ کتب اصول٬

حرام است] ".

تقدمها".3 حال ما حالها
مـنسوخ دوبـاره مـطرح کتب مبحث کتب بـدعت و دیگر الکرامه در مفتاح  پس از
نوع کتب یاد ناِم دو مفتاح الکرامه جز فاصله میان محقق اردبیلی و چه در گر گشت٬
فقیهان به واقع همان کـتب بـدعه و محتوای سخنان پاره ای از امّا نامی نیست٬ شده٬

منسوخ بود.

ص 497. ج ٬14 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ در أالحکام٬ قواعد . 4
ص 335. ج ٬35 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ در تلخیص المرام٬ . 5

چاپ رحلی (مکتبة المرتضویه). ص ٬305 ج ٬2 تذکرة الفقها٬ . 6
اسماعیلیان). (نشر ص 471 ج ٬2 نهایة إالحکام٬ . 7

دو إالحکـام7٬ نـهایة  الفـقهاء6٬ ة  تـذکر تلخیص المـرام5٬ أالحکام٬4 قواعد مرحوم عّالمه در
کـلّی کـتب عـنوان کـم  کـم  و بـحثکـرد وارد را یهودیان  و مسیحیان  کتاب مقّدس 

کوشانپور). ایضاح الفوائدفی شرح القواعد٬(بنیاد . 8

ایـضاح الفـوائـد8 المـحققین در فـخر تـورات داد. به انـجیل و را جای خود منسوخه٬

البیت). انتشاراتآل ص26(از ج٬4 جامع المقاصد٬ . 9

تورات بـحث بـه عدم ضالّه بودن انجیل و ضالّه و جامع المقاصد9 از ومحقق کرکی در
ابـن مـرحـوم قـدما٬ میان  در کردند. دو آن بودن میان کشیدند و هر دو حکم به ضالّه 
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سال چاپ 1406). چاپ انتشارات اسالمی (وابسته به جامعه مدرسین٬ ص ٬345 المهّذب٬ . 1

زمـره کـتب ضـالّه در شـبهه قـادحه شـوند که موجب ایجاد کتبی را مهّذب1 بّراج در
شد سوی ابن ادریس تکرار از تنها بار دیگر ولی این تعبیر محکوم به حرمت دانست٬

کرد. کتب متأخرین ظهور در تنها مرحله بعد در و
کـتب ضـالّه حـرمت نسخهبرداری وکسب از حفظ٬ میان قدما در سوی دیگر از

ص 577. ج ٬14 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ در اللمعة الدمشقیه٬ . 2

لمعة الدمشقّیه2 در مرحوم شهید حکم به همین روش بود. اّول ٬ زمان شهید تا داشت و
کـه کـرد حکم به حرمت ایـن قـبیل فـعالیتها و بدان افزود تعلّم را تعلیم و تدریس٬
فـی شـرح الشـرح الصـغیر علی طـباطبایی صـاحب ریـاض در توسط مرحوم سید بعدها

ریـاض العـظمی مـرعشی)؛ ص 12(چـاپ کـتابخانه آیت اهلل ج ٬2 النـافع٬ فی شرح مـختصر شرح الصغیر . 3
افست آن است. ص ٬502 ج ٬1 المسایل٬

بحث مکاسب محّرمه. ص ٬346 ج ٬2 مستندالشیعه٬ . 4
به چاپ مشهور العلم االسالمی بیروت٬ ص 412(چاپ دار ج ٬3 الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه٬ . 5

کالنتر).

شـرح لمـعه5 ثـانی در شـهید و الشـیعه4 مسـتند نـراقـی در النـافع وریـاض المسـایل٬3 مختصر
پی گیری شد.

حکِم کتب از استثنا موارد تاریخی این مسأله پیش آمد٬ روند تحّول دیگری که در
انگـیزه دو بـه  تـنها دارند٬ نوشتهای  مقوله  این  در که  فقیهانی  به اتّفاق همه  ضالّه بود.
نوشتن از: انگیزه عبارت بود این دو نسخه برداری کرد. حفظ و کتب ضالّه را میشد

ص 577. ج ٬14 ینابیع٬ ص 326؛اللمعة الدمشقیه٬ دروس الشرعیه٬ . 6

عنوان لمعة 6 دروس و اّول در مرحوم شهید آنها. استدالل بر دیگر٬ کتب ضاله و رّدیه بر
پس نسخهبرداری شمرد. مجّوزات حفظ یا از تقیه را و افزود استثنا جدیدی به موارد

ص 12. ج ٬2 الشرایع٬ تنقیح الرائع لمختصر . 7
ص 412. ج ٬3 الروضة البهیه٬ . 8

مکاسب محرمه. کتاب متاجر٬ کفایة أالحکام٬ . 9
ص 75. ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 10

أالحکـام٬9 مـقدس اردبـیلی 10 کـفایة  از وی فاضل مقداد ٬7 شهید ثانی 8 ٬ سبزواری در 



کتاب ونقد کتاب نقد  382

ص 502. ج ٬1 ریاض المسائل٬ . 1

پذیرفتند. استثنا موارد به عنوان یکی از تقیه را وصاحب ریاض ٬1
به کارگیری اغراض صحیحه به با مجمع الفایدة والبـرهان٬ مرحوم مقدس اردبیلی در
بل ٔالغراض الصحیحة ٬ کلّه "علی أنّه یجوز نوشت: وی  بخشید. قاعدهای کلّی  استثنا موارد
وتحصیل القوة الی کتبنا ونقل ادلّتها یوجب کالتقیّة والنقض والحّجة واستنباط الفروع ونقلها قد

بلکه گاه واجب است برای منظورهای صحیح رواست٬ "همه موارد ص 76: ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 2
قدرت آوردن  فراهم  و کتب خودمان  به  آنها نقل دالیل  و فروع  استنباط  ایراد٬ و نقض  تقیه٬ موارد همچون

ملکه بحث برای دست اندرکاران . و

وملکة البحث الٔهلها".2
شـرح فی  الصغیر شرح  کتاب  در وی مرحوم صاحب ریاض همین عنوان را پس از

النافع . شرح الصغیرفی شرح مختصر . 3
کفایة أالحکام . . 4

آن بـهره از أالحکام4 کفایة  مرحوم سبزواری در او پس از و برد به کار النافع3 المختصر
گرفت٬ مقّدس اردبیلی به کار اّولین بار اغراض صحیحه را آنکه تعبیر با گرفت٬

ص 26. ج ٬4 جامع المقاصد٬ . 5

عمًالراه را کثیرة"5 "والحق ان فوائد که تعبیر این  با وی مرحوم محّققکرکی  قبل از امّا
بـه تأیـید زدن مـهر مرحوم شیخ انصاری با و گشود استثنا موارد برای توسعه در
الحـفظ کـثیرة" ٕاّن فوائد احسن جامع المقاصدحیثقال: "ولقد نوشت: محققکرکی  سخن 
بـه حکم و به نکات مهّمی در دقّت نظرهای خاّص خود مرحوم شیخ انصاری با
اشـاره بـه آنـها جای خود که در خصوص کتب ضاله اشاره کرد کارگیری آن در

خواهدشد.
به نظر میر سد در ر وند مسأله " ک تب ضالّه" عوامل ز مانی و ش رایط محیطی٬ نقش
تورات به مقوله کتب انجیل و ورود تضییق آن داشته است. توسعه و قابل توّجهی در
اّول٬ تعلّم کتب ضاله توسط شـهید بدعت تعلیم و عناوین تقیّه٬ ضالّه توسط عّالمه٬
چگـونگی روابـط بـا قـطعًا و محیط علمی روزشان بـاشد تأثیر از به دور نمی تواند
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داشـته ایـن بـرداشـتها در الزم را حاکمان سنّی مذهب تأثیر علمای اهل سنّت و
از ریختن ترس و فرو محقق اردبیلی و عصر چنانکه قدرتیابی شیعه در است؛
کـتب عـلمای بهره گیری از در را مثبت خود نمیتوانست تأثیر بین رفتن رعب٬
نگذاشته بـاشد. کتب ضاله"٬ از "استثنا نتیجه توسعه دایره موارد در اهل سنّت و
بـه بـاید به قول مرحـوم مـامقانی ٬ تنگنایی دایره کتب ضاله را این فراخی و بنابر
"وذلک یختلف باختالف االٔصقاع وأالزمنة وی مینویسد: امکنه وابسته دانست. ازمنه و

افست آل البیت. ص ٬207 مناهج المتقین فی فقه ائمة الحق والیقین٬ مامقانی٬ شیخ عبداهلل . 1

والکتب"1.

کتب ضالّه چیست؟
وسپس روشن شود "ضالّه" تعبیر فقیهان از مراد نخست باید برای پاسخ به این سؤال٬
بـه حکـم عناوینی که تحت عنوان کتب ضالّه محکوم  یا موارد به اقوال آنان٬ مرور با

روشن گردد. کتب ضالّه است ٬
بیشتر این رو٬ از روشن تلّقی کردهاند؛ فقیهان واضح و بسیاری از مفهوم ضالّه را
مستثنیات حکم کـردهانـد. دایره شمول و دالیل٬ صرف بیان حکم٬ هّمت خویش را
دربـاره و داده  تـوضیح  ضـاله  از  خـویشرا مـراد  آنان از  انگشتشماری تعداد تنها

مصادیق خارجی آن سخن گفته اند.
آن فـقیهان از مراد حالی است که به واقع مفهوم ضالّه روشن نیست و این در
کـتب در تعریف کتب ضـالّه بـرای نـخستین بـار تبیین است. توضیح و نیازمند
أالحکام٬ قواعد کتاب شرح  در مرحوم کاشف الغطاء و کرد فقهای قرن سیزدهم ظهور

نوشت:
تـقّوت سـواء اعلم الّتی وضعت لالستدالل علی تقویة الضالل ... واهلل بل المراد
االیمانیأوالخالفالشرعیالفرعیالثابتبالدلیل أو الکفراالسالمی٬ کلمة  بها



کتاب ونقد کتاب نقد  384

ککتب الفـقه والحـدیث هی أحکام تذکر الخالیة عن الحجاج وٕانّما القطعی وأّما

است عالم خداوند ـ مراد بلکه  مرعشی: اهلل آیت  کتابخانه  نسخه خطی  أالحکام٬ شرح قواعد کاشف الغطاء٬ . 1
کفر اسالمی٬ کفر کلمه  آنکه  از اعم  ... است  آمده  به وجود گمراهی  تقویت  بر استدالل  برای  استکه آنی ـ
لکن[ کتب ضاله] بدون تقویت گردد٬ دلیل قطعی شرعیّت آن ثابت شده باشد٬ خالف شرع که با ایمانی یا

شیعه است. حدیثی غیر به واقع کتب احکام همچون کتب فقهی یا استدالل٬

لغیرأصحابنا.1
کتب ضاله چنین بیان داشت: از را خود الشیعه مقصود مستند در مرحوم نراقی نیز

بحسب عـلم المکـلف یخالف الضروری أو کما خالف الحق٬ بالضالل ما المراد

طبق علم مکلّف ضالل چیزی است که بر از مراد مبحث مکاسب محّرمه : افست آل البیت٬ مستندالشیعه٬ . 2
اسـاس گـمان مکـلّف داخـل کـتب ضـاله لکن مخالف حـق بـر مخالف ضروری باشد٬ یا مخالف حق و

نمی شود.

خالفه بحسب ظنّه فال.2 ما خاّصة وأّما
رد وی را نظر پی نقل عبارت شیخ جعفرکاشف الغطاء٬ در مرحوم صاحب جواهر

مینویسد: و میکند
بل مقتضاه الحرمة فی کل ما یقتضی االختصاص بذلک ٬ سمعته من الدلیل ال اّن ما

بـلکه [ اضـالل] نـدارد٬ دالیلی که مـالحظه کـردی اخـتصاص بـه مـورد از ص 58: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 3
است چه برای گمراهی بیشتر گمراهی کم یا اعم از آن گمراهی باشد٬ آنچه که در آن حرمت هر مقتضای

چه نگاشته نشده باشد. و نگاشته شده باشد

کثروضع لذلک أوال.3 کان فیه ضالل قّل أو
ضالّة٬ حکم به حرمت موارد آرای فقهای گذشته در از برای تقویت دیدگاه خود و
حینئذ "فالمراد مینویسد: و بهره میگیرد کتبی که به انگیزه دیگری نوشته شدهاند٬ در

است". مفید غیر معنای  به  گمراه  کتاب  هر کتب ضالّه٬ از این مراد "بنابر ص 58: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 4

مؤلف نقل سخنان مرحوم مقدس اردبیلی و با و ایغیررشاد"4 منالکتبکلکتابةضالل٬
می نویسد: بهره گیری وحفظ کتب مخالفان مذهب٬ فی شرح القواعد٬درجواز ایضاح الفوائد
عرفت من أنّه لیس فی النصوص هذه اللفظ کی یقتصرعلی النساق منها وفیه ما
من کونه معّدًا أو کون مجموعه ضالًال أو نحو ذلک وٕانّما العمدة ما سـمعته مـن
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وغیره والکل والبعض واالٔصـلی والفـرعی٬ فرق فیه بین المعّد الّذی ال الدلیل ٬

1 . ایراد آن نظریه نبودن چنین تعبیری در نصوص است تا براساس آن بتوان به اینکه برای گمراهی تـدارک
از و مهمترین مدرک دلیلی است که بیان شد کرد. کتفا آن ا نظایر مجموع آن گمراه کننده است و دیده شده یا
بخش اصلی جزء٬ بین گمراه بودن کل یا نیز آن و غیر و تدارک شده برای گمراه٬ دلیل فرقی بین مورد نظر
ندارد. وجود آن باشد٬ نظایر و اجتهاد چه به علت کوتاهی در گر گمراهی است ـ فرعی که مکلف بداند یا و

ونحوه .1 فی االجتهاد للتقصیر الّذی علم کونه ضالًالولو
ضـالّه از مـراد المـحرمه بـه تـعریف و مکاسب  وی مرحوم شیخ انصاری در پس از

مینویسد: و میپردازد
فـالمراد یکون باطًالفی نفسه ٬ بالضالل ما العنوان واّن المراد من تنقیح هذا البد
فیحتمل أن به مقابل الهدایة ٬ اّن المراد الکتب المشتملة علی المطالب الباطلة أو
وٕان کان مطالبها الضالل  ماأوجب  یراد أوأن  الضالل  لحصول  وضع  ما بکتبه  یراد
منکرة یدعون اّن المراد المشتملة علی ظواهر والحکماء حّقة کبعض کتب العرفاء

آن هـر بـه "ضـالل" مـراد ایـنکه آیـا شکافتن این عـنوان نـیست؛ چارهای جز ص 29: مکاسب المحرمه٬ . 2
اینکه یا و کتبی هست که دارای مطالب باطل است٬ مقصود این٬ بنابر چیزی است که به واقع باطل است ؛
کتب ضـالل کـتبی است کـه از منظور این٬ بنابر هدایت است؟ برابر آن چیزی است که در آن هر از مراد
دارای مـطالب حـق بـاشد؛ گـر حتّی ا گردد٬ گمراهی  باعث  که  آنچه  یا و باشد پرداخته شده  گمراهی  برای 
کـه مدعی اند ولی نویسندگان آنها دارند٬ حکمت که نمودی پذیرشناپذیر کتب عرفان و از پارهای  نظیر
کتب ضالّه صورت حق بودن مطالب آن جزء این قبیل کتب حتّی در این٬ بنابر نیست. مقصود آنها ظواهر

بود". خواهند

حّقیتها.2 کتب ضالل علی تقدیر فهذه أیضًا ظاهرها٬ غیر
مبسوط شیخ الطائفه می پردازدومی نویسد: پی این فروض به نقل مطالبی از شیخ در
للضالل وهـو کان موجبًا حرمة ما نفی الخالف اّال من معقد وکیف کان فلم یظهر

حرمت آنچه که موجب گمراهی می شود٬ نفی خالف جز از همه این حرفها "با ص 29: مکاسب محرمه٬ . 3
ادلّه گذشته است". مفاد همین نیز و به دست نمی آید

الّذی دّل علیه أالدلّة المتقّدمة .3
آنـها نـقل در ضرورتی که  بحثکردهاند تفصیل به  باب این در نیز متأخر فقهای
تقسیم بندی مرحوم شیخ بسـنده مـیشود. به جمع بندی جناب سبحانی از تنها و نیست.
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وی مینویسد:
وجوه: فهاهنا من الضالل؟ المراد هو ما

فکل کتاب کان مشتمًالعلی الباطل والکذب ٬ المرادمن الضالل هوالباطل ٬ .1
یخالف العقیدة وأالحکام أم ال. کان مشتمًالعلی ما کتاب ضالل سواء فهو

فکـل کـتاب أوجب الضـاللة وٕان کـان من الضالل مقابل الهدایة٬ المراد .2
معان صحیحة عند الّتی لها کبعض المطالب العرفانیّة ٬ حقًّا نفسها مطالبه فی حد

مضلّة للوسطاء. لکنّها أصحابها
تترتب علیه الضـاللة العوام وما کل کتاب وضع لغرض االٔضالل واغواء .3

"ضـالل" از منظور 1ـ است: قابل تصور صورت  چند ضالل چیست؟ از "مراد المواهب: سبحانی٬ جعفر . 1
کتاب ضاله است چـه دارای مـطالب خـالف دروغ باشد٬ کتابی که شامل باطل و این هر بنابر باطل باشد؛
کتابی که باعث این هر بنابر مخالف هدایت باشد؛ "ضالل" از مقصود 2ـ نباشد؛ یا و احکام باشد عقیده و
مطالب کتب عرفانی که پاره ای از نظیر ضاله است ؛ واقع درست باشد٬ چه مطالب آن در گر گمراهی گردد٬
کـتابی کـه بـه انگـیزه هـر 3ـ لکن برای توده مردم گمراه کننده است ؛ عارفان معانی صحیح دارند٬ دید از
قـصد بـه  چـه است٬ گمراهـی آن  آثار از که آنچه هر نیز و باشد شده نوشته توده زدن گول  و گمراهسازی

نه". یا و گمراهسازی نوشته شده باشد

لذلک أم ال.1 کان معّدًا سواء
"والحاصل اّن المراد مینویسند: و ترجیح میدهند وجه دوم را جناب سبحانی خود

عقیده دینی شود". در کتابی است که موجب فساد هر "خالصه آنکه منظور همان مأخذ: . 2

این تعاریف نقل شده٬ یک از هر حال بر به هر فی العقیدة الدینیّة".2 کل کتاب أوجدفسادًا
عقیده کاشف الغطاء٬ بنابر بدان اشاره میشود. زیر آثاری خاص مترتب است که در
بـازیافت مـفهوم ضـاله ویژهای در تأثیر چگونگی نگارش کتاب٬ انگیزه نویسنده و
این تعریف آثاری که به انگیزه تقویت ضالّه نوشته نشـده بـاشد بنابر زیرا میگذارد؛
در آن استدالل به مّدعا نشده باشد و تنها جنبه گزارشی داشته باشد٬ از دایره حکـم و
خارج خواهد شد. از این رو غالب داستانها و رمانها که از شیوه نقل بـهره مـی گیرند
توّجه با نخواهندگرفت . مخّربی درجامعه میگذارند٬درحوزه کتب ضالّه قرار وگاه آثار
میرسدفـقیهی بـتوانـدخـود به نظر بعید آثاری که میگذارد٬ این شیوه و نفوذ و بُرد به
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توجیهی برای استداللی آن را ملتزم به غیرضالّه بودن این قبیل کتب بداندوشیوه غیر را
که بـه انگـیزه تألیفات را ازسوی دیگرحکم کتب ضاله مواردی از بشمارد. نظریه خود
گرچه استدالل میگردد٬شامل میشود؛ به کرسی نشاندن مّدعا٬ و نگاشته می شود افساد

منفی درجامعه بگذارد. تأثیر نتواند توّجه به شیوه بیان ویاعلل دیگر نوشته با
بـا اوًال زیـرا سوی دیگری چـهره مـینماید؛ مشکل از تعریف مرحوم نراقی٬ در
استنباط حکم نقش جّدی در مسأله "نفی فساد" کردهاند٬ یاد توجه به ادلّهای که فقها
بیشتر مرحله بعدی است و ناحق بودن مطالب ارائه شده در حق یا و کتب ضاله دارد
بـدیهی و نشـان مـیدهد. را باطل خود موضوع حق و کردهاند٬ مصادیقی که ذکر در
عقیده یا در موجب فساد چنانکه هر نمی گردد؛ مخالف حّقی موجب فساد است هر
پایه که بر می توان کتب هیأت علمای گذشته را اجتماع مخالف حق نیست٬ اخالق و
دوم برای مورد را کتب عرفا نخست و برای مورد هیأت بطلمیوس نگاشته شده بود٬
گرفته نشده است. نظر این تعریف انگیزه نویسنده در در ثانیًا کرد. نمونه افتراق یاد

نظری که برگزیده است بیشتر در تقسیمبندی مرحوم شیخ انصاری دقیق است و
عـلل از یکـی  کـه  است  بدیهی  و دارد تأکید میگذارد٬ جامعه  بر نوشته  که  تأثیری  بر
عمده تشر یع چنین قانونی٬ حراست جامعه از غلتیدن به گمراهی است. بنابر این باید

جامعه است. که موجب پیدایش گمراهی در تألیفاتی ممانعت به عمل آورد از
نوشتهای دانست کـه میتوان شامل هر براساس تعریف شیخ حکم کتب ضالّه را
چه چه نباشد؛ و چه انگیزه نویسنده گمراهسازی باشد گمراهی به آن مترتب میشود٬
به هر و نباشد یا واقع حّق باشد مطالب در و چه نکند؛ بکند٬ استدالل برای اثبات مّدعا

بود. خواهد داخل  حکم این  در و پذیرد انجام شیوهایکه و زبان 
بـا و مـینماید چه به آرای گذشتگان نـزدیکتر گر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
امّـا هماهنگی بیشتری نشان میدهد٬ حکم کتب ضالّه اقامه شده است٬ ادلّهای که بر
اقامه دالیل با بتوان  استکه  آن از مشکلتر است٬ رشاد غیر آنچه هر حرمت  به  حکم
دایره شمول حکم چنان وسیع خواهد آن گذشته٬ از اثبات کرد. آن را این باب٬ شده در
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حاکم آنکه روح کلّی  افزون بر موجب حرج خواهدگشت. موارد بسیاری از شدکه در
مسأله بـیشتر جنبههای مختلف زندگی انسان است و در فساد مسأله پیشگیری از بر
این مناسب آن است کـه تـعریف مـرحـوم شـیخ بنابر موضوعی اجتماعی مینماید.
مـحکوم بـه گمراهی مـیگردد٬ آنچه موجب ضالل و هر و گیرد انصاری مالک قرار
چه موجب فسادی هم نگردد. گر است٬ رشاد آنچه غیر نه هر و حکم کتب ضاله گردد

حکم کتب ضالّه
حـرمت کـتب ضـاله را فقها٬ فقه مطرح شده است٬ که مسأله کتب ضاله در دیرباز از
روا حـرمت آن تـردید النـاضرة کسـی در حدائق  مؤلف محترم  به جز و مسلم گرفتهاند
حکم به حرمت توقف در مقام٬ مرحوم بحرانی به علّت فقدان نّص در نداشته است.
وی در کرده است. به تعلیالت رایج تعبیر بیان داشتهاند٬ ادلّهای که فقها از و است  کرده

.149 ـ ص 141 ج ٬18 الناضرة٬ حدائق  . 1

گزارش به  بنا که  به حّدی  علم اصول دارد1٬ با را ذیل همین مسأله سختترین برخورد
کالم صاحب ضالّه بودن این قسمت از به حکم تا آنداشته  بر ثانیرا الکرامهشهید مفتاح 

ص 63. ج ٬4 مفتاح الکرامه٬ . 2

تـردیدناپذیر نـدارد٬ نّصی وجـود خاِص کتب ضاله٬ حدائق کند. 2 اینکه برای مورد
است و همانگونه که در بخش ادلّه ی اد خ و ا هد شد ٬ بس ی ا ری ا ز د ال یل ا ر ا ئ ه شد ه ٬ اطال ق ات ی ا
این با آنها برحرمت کتب ضاله ٬جای گفتگو است . عموماتی است که در داللت بسیاری از

مسأله 7. ص ٬29 مکاسب المحرمه٬ . 3

ندارد.3 به قول شیخ مرتضی انصاری درحرمت فی الجمله آن اختالف نظری وجود همه ٬
دایره شمول حکم بلکه در اصل حرمت کتب ضالّه نیست٬ این بحث جّدی در بنابر
اخـتصاص آن بـه نـوشته یـا مباحثی چون متعلق حکم٬ مسائل پیرامون آن است و و
نـیاز گـفتگو بـه بـحث و مسـلّم آن٬ غیر و مسلّم  مصادیق دیگر٬ موارد به  آن شمول

بخش تحت عناوین فوق پی می گیریم. چند در بحث را این رو از بیشتری دارد.
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متعلق حکم
آیا میکند؟ تعلّق پیدا امری  چه  بر میکنند٬ مطرح  ضاله  موردکتب  در فقها حرمتیکه 
بـاید ایـن بـنابر و دارد حـرمت  شـخصی  یـا عـمومی کـتابخانههای  در آن نگهداری
حـرام خوانـدن آنـها آنکه مطالعه و یا این قبیل کتب پاکسازی شوند؟ از کتابخانهها
آنکـه بـنابر یا داشت؟ دور آنها از اهل مطالعه را این باید بنابر وخالف شرع است و

.11 جلد منکر٬ از نهی و معروف  به  امر کتاب  از حدیث2 باب٬16 وسایل الشیعه٬ . 1

بنابر و نیست. آموختن آن روا یا آموزش دادن و "مّن علم باب ضالل ...".1 روایت: داللت 
تعلّم چـنین نـوشتههایی بـه دور تعلیم و از آموزشی جوامع اسالمی باید این مراکز
از شاید و فعالیتهای اقتصادی باشد فروش و و ممکن است متعلق حکم خرید باشد؟
گونه تـالش هر این رو از مباحث کسبهای حرام مطرح گشته است و همین روی در
نارواست؟ منافع به دست آمده٬ بهره گیری از حرام و روی این قبیل کاال اقتصادی بر
نگارش چنین این نویسندگان بایداز بنابر ایجادوتألیف آن متعلق حرمت است٬ گر وا
اگرحفظ کردن به معنی به آن دوری گزینند؟ توزیع از نشرو کتبی اجتناب کنندومراکز
ذهن نگـه در آموزههای آن را این نباید بنابر فقیهان بوده٬ حافظه سپردن مطالب آن مراد
این بـه عـنوان یک بنابر تلف نکردن آن حرام است و همه اینها از باالتر داشت؟وشاید
اقدامکند. نابودیآن  بر  باید گاهچنینکتبیفراچنگمسلمانیآمد٬ تکلیفشرعی٬هر

کالم در آنها بسیاری از و باشد متعلق حکم می تواند گونی از صورتهای گونا اینها
بـازنگاری اقـوال فـقیهان را و موردی آرا هر در شده است که به اختصار تکرار فقها

خواهیم کرد.

نگهداری کتب .1
یکی از مطرح بوده است و کتب فقها نگهداری کتب ضاله همواره در حرمت حفظ و
فقهای متقدم فقیهی از شده است و ذکر قول فقها در آغاز متعلق حکمی است که از دو
نگهداری آن را ولی حفظ و داشته باشد٬ باور که حرمت کتب ضاله را یافت نمیشود



کتاب ونقد کتاب نقد  390

مقنعه٬ ص 588. 1 . مفید٬
ص 132. ج ٬13 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ در المهّذب٬ . 2

و شد یادآور مهّذب2 ابن بّراج در و مطرح کرد مقنعه1 در آن را نخست مفید حرام نداند.

ص 247. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه٬ . 3
ص 4(چاپ اسماعیلیان). ج ٬2 شرایع إالسالم٬ . 4

بسیاری از عالمه در شرایع٬4 محقق در مؤلف اصباح الشیعه بمصباح الشریعه3٬ این دو پس از

ص 577. ج ٬14 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ اللمعة الدمشقیة در . 5
ص 346. ج ٬2 مستندالشیعه٬ . 6
ص 214. ج ٬2 الروضة البهیة٬ . 7

مکاسب محرمه. کفایة أالحکام٬ . 8
ص 12. ج ٬2 الشرایع٬ تنقیح الرائع لمختصر . 9

فـاضل مـقداد٬9 سـبزواری ٬8 ثـانی7٬ شـهید نـراقـی6٬ اّول5٬ شـهید تألیـفات خـود٬

ص 57. ج ٬8 مجمع الفائدة والبرهان٬ . 10
ص 503. ج ٬1 ریاض المسایل٬ . 11

آنجاکه در از کردند. تکرار حکم را عموم فقیهان متأخر و صاحب ریاض 11 اردبیلی ٬10
نسخهبرداری بود٬ کتابداری و روی کتب٬ فعالیّت اقتصادی مهّم بر دو گذشته یکی از
ایـن رو٬ از و شـمردهانـد نـاروا نگهداری کتب را طریق حفظ و فقیهان کسب مال از
..." مـینویسد: مـقنعه در مرحوم مـفید کرده اند. مبحث کسبهای حرام یاد در مسأله را

حرام است. مواردی که گفته شد در نوشتنش جز راه حفظ کتب ضالل و کسب از ص 589: مقنعه٬ . 12

مرحوم شیخ الطـائفه در و کرناه حرام".12 ذ ما والتکسب بحفظ کتب الضالل وکتبه علی غیر

است. آن حرام  نسخهبرداری  کتب ضالل و راه حفظ  از کسب  نهایة االحکام: . 13

فـقهای بـعدی 13"... والتکسب بحفظ کتب الضالل ونسخه حرام محظور ..." نگاشت: نـهایه
ارائه دالیل در متأخر فقهای آنکه تا کردند٬ تکرار کتبخود در را تعابیر این مضمون
روی حرمت این قبیل فعالیّت بـر داللت ادلّه بر و گرفتند دقّت بیشتری به کار شده٬
آنکه تصریح به مرحوم شیخ مرتضی انصاری با دادند. قرار تردید مورد کتب ضاله را
در کتب ضاله به کتب اضالل زمینه الزم را تفسیر لکن با حرمت حفظ کتب ضاله دارد٬
دل دو کتابخانهها راه حفظ کتب ضالّه در حصول اضالل از در تا داد قرار فقها اختیار
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ص 140. ج ٬1 الطالب فی المکاسب الحرمة٬ ارشاد . 1

یا و آنکه کتابخانه شخصی باشد کتابخانه اعم از کتب ضاله در وجود بر زیرا شوند؛1
تـلف کـردن آن بـه ویـژه آنکـه مـمکن است در مفسدهای مترتب نـیست٬ عمومی٬
در ضـاله  کتب  موجود نسخ  بردن بین  از با آنها بر افزون باشد. داشته وجود مفاسدی 
زیـرا نمیکند٬ تحقق پیدا مقام است٬ که قویترین دلیل در قطع ماده فساد کتابخانهها
توزیع موجب گشته است کنترل بر اطالعرسانی ٬ تنّوع ابزار گسترش امکانات چاپ و
بـه ابـزاری تلف کردن کتب حاوی مطالب ضالّه خود و بین برود اطالعات از نشر و
مناط مالک و گر ا این رو از اقبال مردم بدان تبدیل گردد. برای گسترش محتوای آن و
در حـرمت حـفظ آن نـمی توانـد قـطعًا اضالل آن بـدانـیم٬ کتب ضالّه را حرمت در
شرایطی ممکن است به تـقویت اضـالل در و اضالل گامی مثبت باشد جلوگیری از
تحّول حکم زمانی در شرایط مکانی و مواردروشن تأثیر این یکی از شاید شود. منجر
حـرمت حـفظ کـتب ضـالّه٬ در صّحت فـتوای قـدما بر تأکید با این باید بنابر باشد٬
واجب گـاه آن را و شـمرد روا توّجه به مالک دالیل حرمت حفظ٬ با نگهداری آن را
وذلک ..." به قول مؤلف مناهج المتقین: و ضالل شمرد وقوع در حکم را مدار و دانست.

مـختلف کـتابها و زمـانها حکم به اختالف مکـانها٬ ..." ص 207: مناهج المتقین فی فقه ائمة الحق والیقین٬ . 2
میشود".

یختلف باختالف االٔصقاع وأالزمنة والکتب...". 2

2. نسخه برداری و نشر
بـه نسـخهبرداری و کتب ضاله بود٬ متعلق حرمت در فقها نظر دومین موردی که در
به نسخه برداری از به گونه ای حرمت را همه فقها چاپ آن است. و امروزی نشر تعبیر
طـریق نسـخه برداری را از گروه بسیاری کسب درآمـد کتب ضاله متعلّق دانسته اند.
هم حرام نسخهبرداری را کار این راه٬ از کسب درآمد عّدهای افزون بر حرام شمرده و
هم آنانکه به شغل نسخهبرداری کتب ضالّه اشتغال داشـته انـد٬ این رو از شمردهاند.
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حـرام نسـخهبرداری مـیکردند هم آنهایی که برای خود و مرتکب حرام میشدهاند
الکـرامـه آورده مـؤلف مـفتاح  این خـصوص٬ در را جامعترین تعبیر انجام میدادهاند.

وی مینویسد: است٬
وشـرحـه واالرشـاد والنافع والشرایع منها٬ فیموضع السرائر فی  صّرح قد ...
والمیسیة والمسالک والروضة واللمعة والتنقیح وایضاح النافع وجامع المقاصد

شـرح أالذهـان و ارشاد النافع٬ مختصر شرایع٬ نیز و سرائر موردی از در ..." ص ٬62 ج ٬4 مفتاح الکرامه : . 1
آن به حرمت غیر مجمع البرهان و روضة٬ مسالک٬ میسیه٬ جامع المقاصد٬ ایضاح النافع٬ تنقیح٬ لمعه٬ آن٬

نسخه برداری کتب ضاله تصریح شده است ". حفظ و

1. ... بحرمة حفظ کتب الضالل ونسخها ومجمع البرهان وغیرها
حـرمت کـتب ضـالّه تـمام بـاشدوحکـمت آن درصورتی که دالیل اقامه شـده بـر
زیـرا توزیع جای بحث ندارد؛ و نشر شمول آن بر گسترش گمراهی باشد٬ جلوگیری از
مـیآورد٬جـز برای گمراهی خوانندگان به وجـود زمینه الزم را نشرکتب ضالّه٬ چاپ و
ذهـن بسـیاری از بـیش در آنکه بگوییم اندیشههای گمراه کننده درچنین کتابهایی کم و
انگیزه خوبی برای دفاع مستدّل وعقالنی پیداکند٬ می شودودرصورتی که نشر پیدا افراد
اندیشمندان متعّهدایجاد بین نویسندگان و پاسخگویی به شبهات ٬در معارف اسالمی و از
روشنگری بـه طریق پاسخگویی و گمراهی از بین بردن اثر دنیایی که از در خواهدکرد.
نشر عاقالنهترین شیوه مجّوز بین بردن ماده فسادگشته است٬ از ورایجتر مراتب آسانتر
کتب ضالّه و تش و یق ا ند یش م ند ان ب ه پ اسخگ و یی است . ج ل و گ ی ری ا ز نش ر ک تب ض ا ل ه ر ا ب ا ید
نباشد. مقدور نشر طریقجلوگیریاز از فسادجز قطعماده مواردیمحدودکنیمکه  به

آموزش کتب ضالّه .3
طـریق کـتب ضـالّه بـه مـقوله کسب از متعلق حکم در اّول٬ مرحوم شهید پیش از تا
حفظ کتب ضالّه را فقها٬ چه بعضی از گر و بود نگهداری آن منحصر نسخه برداری و
که نوعی آموزش تلّقی می گردد ـ سپردن به حافظه میگرفتند معنای نگهداری و به دو
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مرحوم شـهید برای نخستین بار تعلّم کتب ضالّه را ولی تصریح به حرمت تعلیم و ـ

ص 557. ج ٬14 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ اللمعة الدمشقیة در . 1
ص 12. ج ٬2 النافع٬ شرح الصغیرفی شرح مختصر . 2

ص 503. ج ٬1 ریاض المسایل٬ . 3

شد. یاد ریاض المسایل 3 و شرح صغیر2 وی در پس از و لمعه مطرح ساخت 1 اّول در

بینشان نیست". خالفی در بین اصحاب است و قول مشهور ..." مستندالشیعه: . 4

حـرمت حـّد در را آن  "المعروف من مذهب أالصحاب بالخالف بینهم"4 قـید: با نراقی نیز
تعلّم کتب حرمت تعلیم و این بزرگواران٬ از بعد و برد نگهداری باال نسخهبرداری و
بل یحرم مطالعتها ..." نوشت: مرحوم صاحب جواهر جّدی مطرح گشت. ضالّه به طور

تدریس آن حرام است". "بلکه مطالعه و ص 56: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 5

و باشد ثابتشده مقوله کتب ضالّه  صورتی که حرمت مطرح شده در در وتدریسها"5
دقـیقتر بـه تـعبیر به حتم آموزش گمراهی و گمراهی باشد٬ اضالل و "ضالّه"٬ از مراد
کسـانی و گیرد. مصداق اضالل قرار میتواند روشنتر طریق آموزش٬ گمراهسازی از
به حتم حـرام طریق آموزش را گمراهسازی از حرام ندانند٬ که حفظ کتب ضالّه را نیز
بود شامل خواهد را این مورد "من علّم باب ..." دست کم روایت: زیرا دانست؛ خواهند

گشت. منصوص خواهد مورد و

نگارش کتب ضالّه .4
در آن است. ایـجاد نگـارش و کـتب ضـالّه ٬ متعلّقات حکم حرمت در از یکی دیگر
صورتی که حفظ و نگهداری کتب ضالّه٬ محکوم به حرمت باشد٬ ایـجاد و نگـارش
عـلّت بـه  نگـهداری  و حرمت حفظ  زیرا باشد؛ چنین کتبی به طریق اولی باید محّرم 
باید ضالل است و ایجاد ماده ضالل مقدم بر طبیعی است ایجاد ضالل است و ایجاد
چـه بسـا ماده ضالل نـیست؛ مالزم با اضالل٬ ایجاد آنکه گفته شود مگر حرام باشد٬
طرف از چنانکه آید٬ وجود به  اضالل درست٬ نوشتهای و حق  مطلبی از مواردیکه

باشد. درستی و حق  به  جستن برایره  ابزاری میتواند گاه  ضالل ماده  دیگر
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محکوم نکند٬ خارج ایجاد صورتی که اضاللی در این نگارش کتب ضالّه در بنابر
خارج گـردد٬ صورتی که باعث پیدایش گمراهی در کتب حق در به حرمت نیست و
مرحله نگـارش کـتاب حلّیت در حرمت یا این رو از شد. محکوم به حرمت خواهد
آن نتیجه به دست آمده از اجرای محتویات کتب و مقام عمل و بلکه در مطرح نیست٬

میکند. مفهوم پیدا

تلف نکردن .5
یک اتالف کتب ضاله را محّرم و تلف نکردن کتب ضالّه را از فقیهان پرهیز برخی از
یجب وبدونها ..." مینویسد: أالفهام  مسالک  مرحوم شهیدثانی در تکلیف شرعی دانستهاند.

بدون تقیه از ..." چاپ مؤسسة المعارف إالسالمیة : ص ٬127 ج ٬3 مسالک االٔفهام الی تنقیح شرایع إالسالم٬ . 1
کرد". جدا صورتی که نتوان بخشهای مضّل کتاب را در بین بردن کتب ضالّه واجب است٬

مواضع الضالل ...".1 ٕان لم یکن أفراد اتالفها٬
وجوب اتالف میداندومی نویسد: ناشی از مرحوم صاحب جواهرحرمت حفظ را
تحت الوضع للـحرام دخولها باعتبار اّن حرمة الحفظ لوجوب اتالفها بل الظاهر
کـل بالحرمة من هـیا بل هی أولی حینئذ علیه ٬ من شأنه ترتب الفساد وتحت ما

این است که حرمت حفظ به عـلت وجـوب اتـالف است٬ امر "بلکه ظاهر ص 57: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 2
قـرار عـنوان "چـیزی کـه شأن آن فسـادزایـی است" و عـنوان "وضـع بـرای حـرام" چون کتب ضاله زیر

بتهاست". بر حرمت  از کتب سزاوارتر نوع  این  بر این حکم حرمت  بنابر میگیرند٬

2 . العبادة المتبدعة ...
مرحوم شیخ عبداهلل مامقانی نیز اتالف را واجب میداند و مینویسد: "بل االتالف

افست آل البیت. ص ٬207 مناهج المتقین٬ . 3

واجب". 3
ادلّهای که برای اثبات حکم و به وجوب اتالف قائل نیستند این حال همه فقها با
حرمت حـفظ از بیشتر ثابت کنند٬ حکمی را صورتی که بتوانند در اقامه شده است٬
نـیازمند اتالف وجوب نیستو اتالف وجوب با مالزم حرمتحفظ و بود نخواهد
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مـواردی کـتب نـه بـه اعـتبار بـه ویـژه آنکـه در ندارد؛ مقام وجود دلیل است که در
حکماکه و کتب عرفا نظیر خواننده موجب اضالل میگردد؛ بلکه به اعتبار محتوایش٬
قوی و نوشته عامل مؤثر گرنه خود فهم خواننده است و اضالل عامل مؤثر موارد در
حکـم بـه بـاید به وجوب اتالف داشته باشیم٬ اعتقاد گر ا گمراهی نیست و ایجاد در
بهخصوص آنکه ادلّه مرحوم صاحب است؛ بعید اتالف این قبیل کتب کنیم که بسیار
مورد آن بسیار فقرات روایت تحف العقول است که اعتبار وجوب اتالف٬ بر جواهر

است. تردید

دالیل حکم کتب ضالّه
پارهای دالیـل است٬ تبیین حکم کتب ضالّه به دالیل فراوانی تمّسک جسته شده  در
ایـنجا در دلیـلی خـاص است. گون از گونا گروهی تعابیر و می آیند مستقل به شمار

دالیل مطرح شده بیان می گردد: شماری از

آیات قرآنی الف ـ
ب عضی از فقیهان تالش ک ر دهاند موضوع ک تب ضالّه را ز یر یکی از عناوین محّر م ق رآنی
استدالل واقع شدهاند٬ این مهم مورد آیاتی که بر استنباط کنند. حکم آن را داده و قرار

است: زیر به قرار

الحدیث لهو از پرهیز .1
یَـتَِّخَذَها ِعلٍْم َو َسِبیِل ٱللَِّه ِبَغیِْر ٱلَْحِدیِث لِیُِضلَّ َعن لَْهَو یَْشتَِری ِمَن ٱلنَّاِس َمن (َو

آیه 6. سوره لقمان٬ . 1

ِهیٌن) 1. َک لَُهْم َعَذاٌب مُّ ـِٕ ل ـٰۤ ُأْولَ ُهُزًوا
بن حارث بن علقمة بن کلدة بن عبدالدار شأن نضر عقیده مفسّران این آیه در بنابر
به خود تجاری  سفرهای  ضمن  بودکه  تاجری  وی  است. شده  نازل  بنکالب  بن قصّی 
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در مـیگرفت و یاد را اسفندیار" "قصه رستم و قصههای ایرانی نظیر و ایران داستانها
خود ٬mnopq اکرم اتّهام قصه سرایی به پیامبر با و میکرد بازگشت به مکّه برای مردم بازگو
مـعارف بـه  تـوّجه  از مردم را و میشد منکر را رسالت پیامبر میشمرد؛ همپای او را

ص 212. ج ٬16 القرآن٬ المیزان فی تفسیر . 1

می داشت.1 قرآنی باز
این آیه مینویسد: تفسیر مرحوم عّالمه طباطبایی در

ِعلٍْم َسِبیِل ٱللَِّه ِبَغیِْر ٱلَْحِدیِث لِیُِضلَّ َعن لَْهَو یَْشتَِری ِمَن ٱلنَّاِس َمن (َو قوله تعالی:
الحدیث الّذی الحدیث : ولهو یهّمک ٬ یشغلک عّما ما اللهو ُهُزًوا) الخ ٬ یَتَِّخَذَها َو
والجور٬ یلهی عن الحق بنفسه کالحکایات الخرافیّة والقصص الداعیّة الی الفساد
فکل ذلک یشمله والمعازف ٬ وبالمالهی والمزامیر یقارنه کالتّفنّی بالشعر بما او
وکـان فیه من القصص والمـعارف . القرآن بما بسبیل اهلل فالمراد الحدیث ... لهو
الحدیث أن یضّل الناس بصرفهم عن القرآن وان یـتّخذ من کان یشتری لهو مراد

حدیث لهو و کارهای مهم بازدارد چیزی است که از "لهو :210 ـ ص 209 ج ٬16 القرآن٬ المیزان فی تفسیر . 2
آنچه یا و ستم سوق دهد و داستانهایی که به فساد افسانههای خرافی و نظیر حق بازدارد٬ از که است  سخنی 
به سبیل اهلل٬ مراد ... شامل میشود را همه اینها سخن لهو آوازخوانی به شعر... نظیر است٬ که همگام فساد
و قرآن  از مردم  برگرداندن  برای  را لهو که سخن  است  کسی  مراد گویا و است. آن  معارف  و قصهها قرآن و
داسـتانهای آن مـثل سـخن قـرآن مـثل سـخن وی و کند اینکه القا و میگیرد گرفتن آن به کار تمسخر به 

داستانهای وی است.

کأساطیره .2 بانّه حدیث مثله واساطیر القرآن هزّوًا
بـحث در شیخ مرتضی انصاری٬ و مرحوم صاحب جواهر بزرگان فقه٬ تن از دو

مینویسد: صاحب جواهر به این آیه استدالل کردهاند. خود
بل قد یستفاد حرمته أیضًا٬ مـّما دل عـلی وجـوب اجـتناب قـول الزور ولهـو

از وجوب پـرهیز آیاتی که بر از بلکه حرمت ... ..." ص 57: ج ٬22 جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم٬ . 3
."... استفاده میشود حدیث داللت میکند لهو و قول زور

الحدیث ... 3
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مرحوم شیخ انصاری مینویسد: و
من الّذم المستفاد الی حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ویدل علیه مضافًا ...

بـین بـردن ریشـه فسـاد٬ حکم عقل بـه وجـوب از "افزون بر بحث کتب ضاله: ص ٬29 مکاسب محرمه٬ . 1
."... حکم آن داللت میکند بر الحدیث استفاده میشود آیه لهو توبیخی که از

1. قوله تعالی ومن الناس ...
کتبی که موجب ضـالل مـی گردند٬ حکم حرمت در انحصار وی به همین آیه بر
آن مترتب گمراهی بر امّا که حاوی مطالب باطل باشد٬ کتبی را استدالل کرده است و
شده است آیه به افرادی منحصر سرزنش در زیرا حکم شمرده است؛ خارج از نگردد٬
این در بنابر میگیرند. به کار راه خدا به انگیزه گمراه ساختن مردم از حدیث را که لهو
به کتبی اختصاص پیدا قهرًا الحدیث باشد٬ صورتی که حفظ کتب ضاله مصداق لهو

گردد. باعثگمراهی که خواهدکرد
نخست آنکه آیاکتب ضالّه نکته جای بحث دارد: دو الحدیث" استدالل به آیه "لهو در

الحدیث حرمت دارد؟ لهو اشتراء اینکه آیا دیگر است؟و الحدیث" مصداق "لهو
زیراچه باطلوحقاست؛ از اضاللاعم "حدیثلهو"حدیثباطلاستدرحالیکه

در برای گروهی موجب هـدایت مـیگردد٬ قرآن برای پارهای موجب ضالل و خود تصریح قرآن٬ بنابر . 2
حقانیّت قرآن هیچ شکی نیست. حالی که در

وکالم باطل بـرای گـروهی اضـالل بساکالم حقّی که برای پاره ای موجب ضالل گردد2
آنکـه مگر الحدیث دانست٬ همواره مصداق لهو این نمی توان کتب ضالّه را بنابر نباشد.
ضالل را نه به معنای اضالل٬ بلکه به مفهوم باطل گرفته شود که چندان درست نمی نماید.
ولی از محتوای بحثشان چنین تصریح نکردهاند٬ این امر گرچه بر بعضی از فقها
بأس بـأالمثال "وال مـینویسد: تذکرة الفـقهاء مرحوم عالمه در امری استفاده میشود.

آنچه کـه بـه زبـان فـارسیان سـاخته و حکایات و نقل مثلها٬ اشکالی در ..." ص 305: ج ٬2 تذکرة الفقهاء٬ . 3
پرداخته شده است نیست ...".

پایه شأن نزول آیه بدیهی است که بر و وقع وضعه علی السن العجمات ..."3 والحکایات وما
که آنجا از و است٬ الحدیث  لهو اولیه  مصادیق از حکایاتی چنین  نقل  الحدیث" "لهو
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جـایز نـیز را نـقل حکـایات مـزبور باید داده است٬ عّالمه به حرمت کتب ضالّه فتوا
را "ضاله" و الحدیث" شمردن عّالمه چنین دانسته میشودکه وی "لهو روا از نشمارد٬

همواره مصداق دیگری نمی شمارد. هیچکدام را و می داند مقوله جدا دو
مکاسب قصههای دروغـین را بر حاشیه خود کاظم یزدی در محمد مرحوم سید

مینویسد: و مصداق ضالّه نمیشمارد
لم یـترتب عـلیها ٕاذا الکتب المشتملة علی القصص المجعولة الکـاذبة ٬ وکذا ...

قـّصههای کتب ضاله نیست] کتبی کـه مشـتمل بـر "همچنین[ جزء مکاسب محرمه: بر طباطبایی  حاشیه  . 1
نگاشته شده نصیحت  برای  وقتی  ویژه  به  نباشد٬ مترتب  آن  بر گمراهی  که  صورتی  در دروغ پرداخته شود٬

غیره". سهیل و انوار همچون کتاب  باشد٬

کانت موضوعة للنصیحة مثل کتاب انوارسهیلی ونحوه....1 ٕاذا ضالًالخصوصًا٬
نـیستو واضح و روشن چندان کتب ضالّه٬ بر الحدیث" پس شمول عنوان "لهو
الحـدیث" عـلّت "لهـو به  را روی کتب ضالّه  نوع کارکردی بر نمی توان به راحتی هر
جـای بـحث دارد٬ نـیز الحـدیث" آنکه حـرمت "لهـو بگذریم از بودن حرام شمرد.

.183 ـ ص 182 ج ٬1 الطالب٬ ارشاد تبریزی٬ شیخ جواد . 2

الحدیث" آیه "لهو بودن حرام دانست.2 به علت لهو صرفًا تالش لهوی را نمیتوان هر
جـهت به عنوان ابزاری در را الحدیث" که "لهو به روشنی به توبیخ کسانی می پردازد
به کسانی کـه "لهـو آیه٬ شده در تعمیم توبیخ یاد میگیرند. به کار اهداف محّرم خود
بـه کـار گـرفتن راه خـدا٬ تـمسخر و راه خدا نه به انگیزه گمراه سازی از را الحدیث"

می گیر ند٬ چندان به جا نمینماید. در این خصوص یکی از فقها چنین مینویسد:
فال واالقتناء٬ یعّم مطلق أالخذ ما باالشتراء کون المراد یخفی أنّه علی تقدیر وال
مـیلهم عـن لم یکن غرضه اضالل الناس و اذا تکون فی اۤالیة دلیل الحرمة فیما

نگهداری باشد٬ و آیه اخذ در اشتراء از فرض آنکه مراد بر پوشیده نماند ..." ص 140. ٬1 ج مأخذ٬ همان . 3
حـرمت نـمیکند٬ آیـه داللت بـر راستی نـباشد٬ برگرداندن از گمراه ساختن مردم و صورتی که قصد در

کتابخانه اش داشته باشد". علمی کتابی در هر از تا کتابخانه اش می گذارد چنانکه به فرض در

جعلالکتاب المزبورفیمکتبته ٬حتّی یکون فیهامن کل باب کتاب.3 إذا کما الهدایة٬
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قول زور اجتناب از .2
آیه گرفته است٬ قرار استناد تبیین حکم کتب ضالّه مورد آیاتی که در از یکی دیگر

سوره حج است: از 30
ٱْجتَِنبُواْ ِن َو ـٰ ْجَس ِمَن ٱْالَْٔوثَ ٱلِرّ یُتْلَٰی َعلَیْکُْم َفاْجتَِنبُواْ َما ُم ٕاِالَّ ـٰ نَْع ُأِحلَّْت لَکُُم ٱْالَٔ َو ...)

وِر) . َقْوَل ٱلزُّ
آیه مینویسد: تفسیر مؤلف مجمع البیان در

أالقـوال وسـائر أنّه یدخل فـیه الغـنا٬ قول الزور) وروی أصحابنا (واجتنبوا

دیگر و غنا زور"٬ "قول  گیری  فرا ما "اصحاب  بیروت: العربی  التراث  احیاء دار ص ٬82 ج٬7 مجمع البیان٬ . 1
روایت کرده اند". گفته های بیهوده را

الملهیة .1
بـه سـخن آیـه٬ در را به سیاق آیات "قـول زور" توّجه  مرحوم عالمه طباطبایی با

مینویسد: و میکند معنا بتها کنار هنگام ذبح قربانی در مشرکان در
قول الزور) نهی الرجس من أالوثان واجتنبوا (فاجتنبوا أن قوله : وبذلک یظهر
لفرض التقّرب الی أالصنام فی اُورد الباطل وقول عام عن التقریب الی أالصنام
کانت عادة المشرکین جاریة علیه وعلی التسمیة بـاسم أالصـنام عمل الحج کما

رجس "از در پایه آنچه گذشت پیداست که سخن خـداونـد "بر ص 372: ج ٬14 القرآن٬ المیزان فی تفسیر . 2
بـرای کـه  بـاطل  سـخن  و بـتها بـه  نزدیکی جستن  از عام  نهی  بپرهیزید" گرفتن  زور سخن  و بتپرستی 
بـر نـیز و آن مـبتنی بـود آنگونه که شیوه مشرکان بر جریان جمع گفته میشده است. در نزدیکی به بتها
آیـه در "فـاء" از به همین معنای ترتّبسازی مسـتفاد و به گاه سالخی ؛ قربانیها نامبرداری به نام بتان بر

میکند. مفهوم پیدا

علی الذبائح من الضحایاوعلی ذلک یبتنی التفریع بالفاء. 2
و استداللکرده فوق آیه به مرحوم صاحب جواهر نیز در تبیین حکم کتب ضالّه٬

کتب ضاله را یکی از مصادیق "قول زور" قرار داده و مینویسد:

داللت قـول زور از وجوب پرهیز آنچه بر "حرمت کتب ضاله همچنین از ص 56: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 3
استفاده میشود". میکند٬

3 .... الزور دّلعلیوجوباجتنابقول مما حرمته ایضًا یستفاد بل قد
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به این آیه برای بیان حکم کتب ضـالّه چـنگ زده است. مرحوم شیخ انصاری نیز
وی مینویسد:

حـرمت کـتب ضـالّه داللت هـم بـر قـول زور از بـه پـرهیز امر "افزون بر... مبحث کتب ضالّه : مکاسب٬ . 1
میکند".

باالجتناب عن قول الزور.1 وأالمر ویدل علیه مضافًا...
گر است. دورتر مقصود بر داللت "آیه لهو" حکم کتب ضالّه از داللت آیه فوق بر
تـعمیم ولی در ص عمومات نمیدانـند٬ مخصِّ شأن نزول آیه را و مورد چه اصولیان٬
تعمیم تناسبی وجود مورد آیه و میان مورد باید مشابه٬ آیه به موارد در حکم موجود

داشته باشد.
نمی توانـیم بـرای بـیان بپذیریم٬ کتب ضاله را تفسیر سخن شیخ انصاری در گر ا
کتبی میداندکه ایجاد ضالّه را کتب  شیخ  زیرا کنیم؛ استناد فوق  آیه  به  حکم کتب ضالّه 

مبحث کتب ضاله. مکاسب٬ . 2

شکل گمراهی که در حالی که آیه به نوعی خاص از در آن مترتب باشد2٬ گمراهی بر
تعریف کتب ضـالّه آنکه در مگر دارد٬ نظر عربستان جاری بود عادت بین مردمی از
کتسب کل کتابة ضالل ای من ا حینئذ "فالمراد بگوییم: بپذیریم و را سخن صاحب جواهر

است". رشد نوشته گمراهی عن غیر کتب ضاله هر از این مراد "بنابر ص 58: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 3

گـونه "غـیر هـر و بـود رشـاد" نوعی "غیر این عادت اعراب مزبور بنابر رشاد".3 غیر
نـهی "قول زور" آیه از و میشود. وارد عنوان "قول زور" در شکلی٬ هر در رشادی"
میک ند٬ ولی سخن در این است ک ه ه ر "غی ر ر شاد" را نـ می توان ضـ الّه شـ م ر د و آن را
آدمـی رفـتار اعـمال و بسـیاری از دایره چنین تنگ گـرفته شـود٬ گر ا حرام دانست٬
بـدونبه مردم اعـمال فـراوانـی را عده زیادی از زیرا بود؛ محکوم به حرمت خواهد
آنـان اعـمال  بر هم  "رشدی" هیچگونه  و انجام میدهند. رشاد" "غیر و "رشاد" عنوان 
لوازم چـنین که فقیهی چون صاحب جواهـر میرسد به نظر بعید مترتب نمیگردد.

باشد. گردنگیر توسعه ای را



401  کتب ضاّله  

کذب برخدا و آیات افترا٬ .3
شـامل چـندین آیـه در سـرزنش مـیکنند٬ را خـداونـد کذب بـر و آیاتی که افترا
آیه این  به  که  صاحب جواهر منظور میرسدکه  نظر به  ولی  است٬ مختلف  سورههای 

متعال میفرماید: خداوند سوره نحل باشد. از آیه 116 استدالل کرده است٬
َعلَی ٱللَِّه َحَراٌم لِّتَْفتَُرواْ َذا ـٰ َه ٌل َو ـٰ َحلَ َذا ـٰ تَِصُف َألِْسنَتُکُُم ٱلْکَِذَب َه لَِما تَُقولُواْ َال (َو

یُْفِلُحوَن) . ٱلْکَِذَب ٕاِنَّ ٱلَِّذیَن یَْفتَُروَن َعلَی ٱللَِّه ٱلْکَِذَب َال
مینویسد: صاحب جواهر

الحدیث والکذب وجوب اجتناب قول الزورولهو مّما حرمته ایضًا یستفاد بل قد

حـدیث لهـو٬ قـول زور٬ از وجوب پرهیز "حرمت کتب ضاله همچنین از ص 56: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 1
فهمیده شود". ... و خداوند بر افتراء کذب و

1.... واالفتراءعلی اهلل
خصوص سرزنش آنکه در نظایر آیه فوق و چگونگی استفاده حکم کتب ضالّه از
که میرسد به نظر چندان روشن نیست. شده است٬ وارد اتهام به خدا دروغ بستن و
شـمول زمان مرحوم عّالمه حلّی در چنین استفادهای مسبوق به نظریهای است که از
انجیلو فقها عّالمه حلّی قبل از تا شده است ٬ تورات پیدا انجیل و عنوان کتب ضالّه بر

ص 497. ج ٬14 ینابیع الفقهیه٬ أالحکام٬ قواعد . 2
ص 335. ج ٬35 ینابیع الفقهیه٬ تلخیص المرام٬ . 3

أالحکـام٬ 2 تـلخیص المـرام3 قواعـد وی در مصادیق کتب ضالّه نمیشمردند؛ از تورات را

چاپ قدیم. ص ٬298 ج ٬2 تذکرة الفقهاء٬ . 4

اّول شهید ویمرحوم پساز و داد. تورات  و انجیل  بودن ة الفقهاء 4 حکم به ضالّه  و تذکر
نیز در دروس در موردی با عنوان کتب منسوخه و در مواردی با تصریح به نام انجیل
کتب فقه باز در را این نظریه کم کم جای خود کتب ضاله شمرد. جزء را تورات آنها و
فتاوا احکام و به علت انتساب پاره ای از رهبانیون یهود و آن علما آیاتی که در و کرد
به عنوان دالیل حکم کتب ضاله گرفتهاند٬ سرزنش قرار مورد به مقام قدس الهی٬ خود

بحث گردید. وارد



کتاب ونقد کتاب نقد  402

کـرده به عنوان دلیل حکم یاد ادلّه استادش را مرحوم شیخ انصاری که بسیاری از
شیخ انصاری به علت آن عدم اعتقاد نمینماید بعید نیاورده است. را این مورد است٬
کـتب مـلل سـابق و بر این ادلّه که ناظر این از بنابر انجیل باشد. ضالّه بودن تورات و

فراچنگ آورد. نمیتوان حکم کتب ضالّه را علمای آنان است٬

آیات ذّم نویسندگان کتب مقدس مجعوله .4
ِبِهی ٱللَِّه لِیَْشتَُرواْ ِمْن ِعنِد َذا ـٰ َب بِأَیِْدیِهْم ثُمَّ یَُقولُوَن َه ـٰ (َفَویٌْل لِّلَِّذیَن یَکْتُبُوَن ٱلِْکتَ

آیه 79. سوره بقره٬ . 1

یَکِْسبُوَن) 1. ا مَّ ِمّ َویٌْل لَُّهم کَتَبَْت َأیِْدیِهْم َو ا مَّ ِمّ َفَویٌْل لَُّهم َقلِیًال ثََمنًا
برای اثبات حکم کتب ضالّه فقیهی است که به این آیه٬ تنها مرحوم صاحب جواهر

مینویسد: استدالل کرده و
الحدیث ولهو دل علی وجوب اجتناب قول الزور مّما حرمته ایضًا یستفاد بل قد
به یشتروا وانّه من کتابة الکتاب بالیدعلی انّه من اهلل علی اهلل والکذب واالفتراء

سخن زور٬ از وجوب پرهیز آنچه داللت بر "حرمت کتب ضاله همچنین از ص 56: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 2
و مـینویسند قبیل کتبی است که به دست خود آنکه این نوع کتب از و خدا بر افتراء کذب و حدیث لهو٬

چنگ آورند". بهای کمی فرا خداست تا که از مینمایند

ثمنًاقلیًال.2
است کـه کـتب صورتی قابل تصور در حکم کتب ضالّه تنها بر داللت آیه مزبور
منسوخه اقوام گذشته و نیز انجیل و تورات به عنوان ک تب ضالّه قابل قبول باشد؛ امّـا
وجود بین قدما به ویژه آنکه چنین باوری در پذیرش چنین رأیی چندان آسان نیست٬
شده به اینکه تعیین دوکتاب یاد بگذریم از تاریخ پیدایش حکم روشن است. و ندارد
رأی عـرف است و حوزه اختیار در باب تعیین مصداق است و عنوان کتاب ضاله از
باب حاکـم اسـالمی آنکه فقیهی از مگر چنین مواردی ارزش افتایی ندارد٬ در فقها

بیان کند. حکمی را
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مـتابعت خـود اسـتاد مواردی است که مرحوم شـیخ انـصاری از از نیز این مورد
اختالف رأی شـیخ ناشی از سابق٬ همچون مورد این نیز٬ نمینماید بعید و نکردهاند

تورات باشد. خصوص حکم انجیل و استادش در انصاری با

حرمت کمک به گناه .5
آیـه آیاتی که برای تبیین حکم کتب ضالّه بدان استدالل شده است٬ از یکی دیگر

سوره مائده می خوانیم : آیه دوم از در گناه است. همیاری بر مربوط به نهی از
ٱلِْعَقاِب) . ٱللََّه ٕاِنَّ ٱللََّه َشِدیُد ِٰن َوٱتَُّقواْ ثِْم َوٱلُْعْدَو َعلَی ٱْالِٕ تََعاَونُواْ َوَال ...)

ذیل آیه مینویسند: مفّسرین در
الحیاة السعیدة المتتبع للتأخرفی أمور التعاون علی إالثم الّذی هوالعمل السیء ...
التعّدی علی حقوق الناس الحّقة بسلب االٔمن من نفوسهم أو العدوانوهو وعلی

ص 163. ج ٬5 القرآن٬ المیزان فی تفسیر . 1

؛1 أعراضهم أوأموالهم ...
واقـع عـمل زشـتی کـه تعاون به گناهی کـه در تقوا٬ و مقابل تعاون به بّر در
عدوان که به تعاون بر زندگی سعادتمندانه است و موجب عقب افتادگی در
مفهوم تجاوز بر حقوق حّقه مـردم از طـریق سـلب آسـایش جـانی ٬ آبـرویی

دارد. قرار مالی است ٬ و
مرحوم مطرحکرد٬ حکم کتب ضالّه به عنوان دلیل بر نخستین فقیهی که این آیه را

مفتاح و گناه است". کتب ضاله نوعی کمک بر جواز آنکه در افزون بر ..." ص 503: ج ٬1 ریاض المسائل٬ . 2
ص 62. ج ٬4 الکرامه٬

مع اّن فیه نوع اعانة علی إالثم ..."2 ..." نوشت: خصوص  این  در وی  بود. ریاض  صاحب 
به ویژه در تردیدی نیست؛ اینکه نشرکتب ضالّه نوعی کمک به گسترش گناه است٬ در
همان گونه که بـعدًا امّا ندارند. را نادرست  و درست  بین  تمیز قدرت  کسانیکه  مورد
اینگونه نیست و ندارد گیری الزم را دلیل فرا شد٬ الشیعه یادآور مستند مرحوم نراقی در
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روی بر گونه کار دست کم هر یا و که همواره کتب ضالّه کمک به گسترش گناه باشد
والتـمسک بـحرمة ..." مرحوم نراقی مینویسد: کمک به توسعه گناه باشد. کتب ضالّه٬

نیست". گیر فرا "برایاثبات حکم چنگ زدن بهحرمت کمک به گناه٬ بحث مکاسب محرمه: مستندالشیعه٬ . 1

مطرد".1 المعاونة علی إالثم غیر

روایات ب ـ
فقیهان برای روشن ساختن حکـم کـتب ضـالّه بـه روایـات اسـتدالل گروهی از
تـحف العـقول است کـه فـقها مـنقول در خبر این مورد٬ مهمترین روایت در کردهاند.
مرحـوم شـیخ آن استخراج میکنند. از احکام مربوط به کسب معیشت را بسیاری از

مکاسب محّرمه می فرماید: آغاز در انصاری ضمن نقل تمام خبر٬
الواردة علی سبیل الضابطة للمکاسب من بعض أالخبار التیّمن بذکر وینبغی أوًال

و کسبحـالل برای اخباری که برای ارائه قاعده کلّی  نخست رواست بعضی از ص 1: مکاسب المحرمه٬ . 2
ک نقل گردد. تبّر عنوان  به  است٬ شده  وارد حرام 

حیث الحّل والحرمة .2
استدالل کردهاند: این روایت٬ بخش از موردکتب ضاله به چند در

روایت تحف العقول .1
روایت مینویسد: از استدالل به این فراز مرحوم نراقی در کل منهی عنه ..." "

: cdefg ... ولما رواه فی تحف العقول ورسالة المحکم والمتشابه للسید عن الصادق
وجـوه جمیع من  والشرک الکفر به  ویقوی اهلل لغیر به  یتقرب وکل منهی عنه مّما
که ومـلکه وهـبته حرام بیعه وشراؤه وامسا فهو المعاصی وباب یوهن به الحق٬

مـتشابه روایت رساله مـحکم و تحف العقول و به علت روایتی که در "و مکاسب محرمه : مستندالشیعه٬ . 3
خـداونـد غـیر همان نوع گناهان که بـه وسـیله آن بـر ممنوعی از هر cdefg که فرمود: امام صادق از کرده اند
خـرید٬ آن به حق تـوهین مـی شود؛ راهی که از یا شرک تقویت می گردد و کفر و نزدیکی جسته می شود

است". ضروری حرام  موارد در گونه تصرف جز هر عاریه و بخشش٬ مالکیت٬ نگهداری٬ فروش٬

الضرورة فیه الی ذلک ....3 فی حال تدعوا اّال وعاریته وجمیع التقلّب فیه ٬
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تـحف cdefg فی خبر داخلة فی قول الصادق انّها کما " مـینویسد: مرحوم صاحب جواهر

تحف العقول خبر cdefg در کالم امام صادق که کتب ضاله داخل در "همان طور ص 57: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 1
است ...".

العقول وکل منهی ...".1
مینویسد: و تکیه میکند این فراز مرحوم شیخ انصاری به قسمت دوم از

فی جمیع وجوه المعاصی او یقوی به الکفر ما أو cdefg قبل ذلک: قوله ویدل علیه ...

شکلهای آنچه از یا cdefg که میفرماید: سخن امام حرمت] ... بر داللت میکند[  "و ص 29: مکاسب المحرمه٬ . 2
حق شود. راهی برای تحقیر یا و گردد گناه موجب تقویت کفر

باب یوهن به الحق الی آخره .2
اثبات حکم کتب ضالّه استدالل شده روایت تحف العقول که بدان بر از قسمت دیگر

است: قسمت زیر است٬
نـظیر مـحضًا الفساد منها الّتی یجیء الصناعة الّتی هی حرام کلها٬ حرم اهلل انّما
أشبه ذلک من والشطرنج وکل ملهوبه والصلبان وأالصنام وما البربط والمزامیر
یکون منه والفیه وال یکون منه وفیه الفسادمحضًا صناعات أالشربة الحرام وما

من وجوه الصالح فحرام . شی ء

ص56. ج٬22 جواهرالکالم٬ . 3

ذلک من کلماته".3 "بل وفی غیر مینویسد: فوق  مرحومصاحبجواهرضمننقلفقره
مرحوم میپذیرد. آن را و میشود یادآور این استدالل را مرحوم شیخ انصاری نیز
به عنوان فوق را فراز این روایت استدالل جست٬ که بر نراقی که نخستین فقیهی بود
بـه فرازها  این  کم  کم  انصاری  شیخ  و  جواهر  از صاحب  پس  نمیکند.  یاد  حکم  دلیل 
مشکل عمدهای که در استدالل به روایت راه یافت٬ کتب فقها عنوان دالیل حکم در
قابلاعتماد روایت  این  سند روایتاست. سندیاین  اعتبار دارد٬ وجود العقول  تحف 
جبران کننده ضـعف سـند عمل به مضمون روایت را تا تالش کردهاند فقها نیست و

جبران میشود". فقها عمل  با روایت  "ضعف  مبحث کسب حرام: مستندالشیعه٬ . 4

بالعمل".4 وینجبرضعفها ..." مرحوم نراقی مینویسد: روایت بشمارند.
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شده به حکم الزم است عدم داللت فرازهای یاد داللت و به بحث٬ ورود پیش از
چگونگی آن نقل شود. اقوال بزرگان در بررسی و روایت مورد سند

بـن عـلّی  بـن  حسن مرحوم  است. شده نقل مرسل گونه به  العقول تحف  روایت 
است. قـابل اعـتماد و جلیل القدر قدمای امامیّه٬ حلبی از الحسین بن شعبه حرانی یا

ص 30. تحف العقول٬ . 1

به همین علّت و کوتاهسازی کتابش حذف کرده است.1 به خاطر روایات را وی اسناد
ولی بـه است٬ وی جـلیلالقـدر چه خود گر زیرا پایین آورده است٬ کتابش را اعتبار
بـه روایـات٬ شروط اعـتماد اختالف رأی در توثیق راویان و علّت اختالف مبانی در
صّحت معتمدات وی پایه مبانی خاص خودش دلیل بر بر فردی را نمیتوان اعتماد
کلّی طور به  العقول  تحف  روایات  این  بنابر کرد. تلّقی  مسانید مراسیل وی را و شمرد
بـه فقهاعملمشهور از بعضی میشود٬ روایاتضعیفشمرده همینزاویه از مرسلو

ص 346. ج ٬2 مستندالشیعه٬ . 2

لکن گروه دیگرچون عمل به محتوای روایت راجبران کننده ضعف روایت دانستهاند2٬
عمل راجبران کـننده ضـعف بین متأخرین معمول دیدهاند٬چنین اشتهار روایت را مفاد

ص 91. ج ٬1 منتظری٬ آیت اهلل دراسات فی المکاسب المحرمه٬ . 3

کـالم قوامی که معموًالدر به ویژه آنکه متن روایت دارای اضطراب است و نمیدانند؛3
مـجامع در خـصوصآنکـه  بـه  نـمیشود٬ روایتدیده  این در دارد٬ وجود  rstuv ائـمه

حدیثی نیز نقل نشده است. مرحوم محقق ایر وانی در مور د ر وایت مینویسد:
عـدم مع بعد هذه الروایة مخدوشة باالرسال وعدم اعتناءأصحاب الجوامع بنقلها
وقداشتبهتفیالتشقیق منالقلق واالضطراب. اطالعهمعلیها٬معماهی علیه فیمتنها

نـقل نکـردن مـؤلفان جـوامـع ارسـال و "این روایت به خاطر ص 2: حاشیة المکاسب للمحّقق االیروانی٬ . 4
مـتن آن اضـطراب و است به خصوص که در خدشهدار گاه نبوده باشند؛ آن آ است از آنکه بعید با روایی
بیرون نباشد٬ کنندهای از تأیید گر این ا بنابر تقسیمبندی به نوشته مؤلفان شبیه است٬ ناهماهنگی است ودر

کرد". به روایت اعتماد نمی شود

بمعاضدخارجی مشکل.4 لم تعتضد فاالعتمادعلیهاما والتقسیم کتب المصنفین ٬
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کـتب "ضـاله" از مراد گر که ا شد یادآور باید مراد٬ خصوص داللت روایت بر در
آن عناوینی از می توان بر باشد٬ مباحث اعتقاد محدوده علم کالم و حق در کتب غیر
صورتی که کـتب ضـالّه در در امّا کرد٬ بار وهن حق را یا شرک و و قبیل تقویت کفر
باشد٬ گیر فرا نوع مباحث را دو هر یا و محدوده مباحث اعتقادی مطرح باشد خارج از
بود. خواهد مّدعا از دست کم دلیل محدودتر و صدق نخواهندکرد عناوین مزبور

بگذریم کـه کـتب هنرهای فسادزاست٬ صنایع و بر ناظر ظاهرًا دوم روایت٬ فراز
آن فسـاد هـمواره از و صالح نداشـته بـاشد مواردی نیست که هیچ رویکرد ضالّه از
جبران شده عمل فقها ضعف سندروایت تحف العقول با گر این حال ا با تراوش کند.

وادی نیست. از روایت دور شده از استدالل به فقرات یاد باشد٬

روایت عبدالملک بن اعین .2
ایـن مرحوم شیخ انصاری روایت دیگری برای اثبات حکم کتب ضالّه نقل کـرده است .
تنقیح مناط موردکتب ضالّه را امّاشیخ با روایت درخصوص علم نجوم واردشده است٬
است: این قرار روایت از استفاده میکند. آن حکم کتب ضالّه را از داخل عنوان میکندو
محمد بن علی بن الحسین٬ باسناده عن عبدالملک بن أعـین٬ قـال: قـلت ٔالبـی
نـظرت الی الطـالع ورأیت فاذا الحاجة ٬ العلم فأرید ٕانّی ابتلیت بهذا :cdefg عبداهلل
فقال ذهبت فی الحاجة ٬ رأیت طالع الخیر جلست ولم أذهب فیه وٕاذا الطالع الشّر

cdefg به امـام صـادق ..." (تصحیح مرحوم شیرازی): حدیث شماره ٬15045 ص ٬268 ج ٬8 وسایل الشیعه٬ . 1
دنـبال آن بـبینم٬ طالع شـّر گر به طالع مینگرم ا علم نجوم شده ام هرگاه نیازی پیش آید٬ گفتم من گرفتار
آری فرمود: گفتم: طبق طالع حکم میکنی؟ آیا امام فرمود: پی آن می روم. ببینم در طالع خیر گر ا نمی روم و

بسوزان". کتابت[ نجوم] را

نعم قال احرق کتبک . تقض1٬قلت: لی:
مرحوم شیخ انصاری مینویسد:

حیث شکـی الی إالمـام cdefg فی روایة عبدالملک المتقدمة ٬ وقوله ویدل علیه ...
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أحرق کـتبک. قال: نعم ٬ قال: تقضی ٬ أ فی النجوم: cdefg ٕانّی ابتلیت بالنظر الصادق

بالحکم بالنجوم . للخالص من االبتداء علی أّن أالمرللوجوب دون االرشاد بناءًا
کـتب الضـالل ابقاء لم یترتب علی  ٕاذا ٕانّه فی هذه الروایة: ومقتضی االستفسار
مـنه یـجیء تقدم من اناطة التحریم بـما مقتضی ما مفسدة لم یحرم وهذاأیضًا

در ... داللت مـیکند نقل شده ـ قبًال روایت عبدالملک ـ cdefg در حکم قول امام بر ص 29: مکاسب محرمه٬ . 1
مـقتضای و پـایه نـجوم٬ گرفتاری به داوری بر برای رهایی از نه ارشاد و وجوب باشد بر امر که  صورتی
این حرام نیست و بقای کتب ضاله فسادی مترتب نباشد٬ بر گر روایت این است که ا توضیح خواستن در

منوط به فسادزایی محض کرده بود. مقتضای دالیلی است که حرمت را خود

الفسادمحضًا.1
وجهه وجوبی از اشاره شیخ پیداست وجهه ارشادی روایت بیشتر همانگونه که از
از خـالصی  بـه  ارشاد آن از خواننده استکه  گونهای به  روایت لحن و دارد نمود آن 

می فهمد. را زندگی عادی خود علم نجوم در وسوسه بهره گیری از گرفتاری و
کـتب ضـالّه در مـورد در وجوب کـنیم٬ حمل بر را "احرق" امر گر عین حال ا در
از قـهرًا و روایت استفاده میشود وجوب انهدام کتب ضالّه از ترتّب فساد٬ صورت 

است. حرمت نگهداری آن باالتر

روایت ابی عبیدة الحذاء .3

ص 346. ج ٬2 مستندالشیعه٬ . 2

نـقل مـیکنند 2 ایـن مـورد در روایت دیگـری را الشـیعه٬ مرحـوم صـاحب مسـتند

حدیث شماره 21270. ص ٬436 ج ٬11 وسایل الشیعه٬ . 3

"... لروایة الحذاء 3 من علّم باب ضالل کان علیه مثل وزر من عمل به ...". مینویسد: و
در استدالل به این کسی استدالل نکرده است٬ بر این روایت جز صاحب مستند

یادآوری است: که نیازمند دارد نکته وجود دو روایت٬
توسعه داده شامل کتب آن را گر ا مقام تعلیم است و بر نخست آنکه روایت ناظر .1
شـد؛ شـامل خـواهـد دستاندرکاران کتب ضالّه را گروه از دو تنها ضاله هم بدانیم٬
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حوزه کسانی که به نوعی در دیگر و آموزش دهندگان آن؛ نویسندگان این قبیل کتب و
کـتابداران فروشندگان٬ نظیر بود؛ حکم خواهند خارج از کتب ضالّه تالش میکنند٬

واصحاب کتابخانهها.
مـوجب تـعمیم روایت برای استنباط حکم کتب ضـالّه٬ آنکه استفاده از دیگر .2
اندیشه حوزه مسائل اعتقادی به حوزههای دیگر کتب ضاله در از عنوان "کتب ضالّه"

بود. انسانی خواهد

عمر روایتی به تورات و .٤
عـنوان حـرمت حرمت کتب ضالّه بـا مرحوم عالمه حلّی نخستین فردی است که از
نّص الشرع علی "الرابع ما مینویسد: أالحکام  کتاب قواعد وی در میکند. منصوص یاد

ص 497. ج ٬14 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ أالحکام در قواعد . 1

روایتی جسته شده است٬ روایتی که بدان استناد وی تنها کتب دیگر در تحریمه عینًا"1
إالحکام مینویسد: نهایة  در است. ُعَمر با ارتباط در

الی المسجدوفی mnopq یومًا منسوخان وخرج النبی ٔالنّهما ونسخالتوراةواالنجیل٬
hijkl حیّین لما کان موسی وعیسی لو وقال: فأمره بالقائها یدعمرشیءمن التوراة ٬

انجیل چون هـر حرام است نسخه برداری تورات و و ص 471(چاپ اسماعیلیان)؛ ج ٬2 نهایة إالحکام٬ . 2
دستور و دید را تورات  از قسمتی  عمر دست  در که میرفت  مسجد به  روزی  پیامبر و شدهاند منسوخ  دو

نبود". من برایشان روا پیروی از جز hijkl زنده بودند عیسی موسی و گر "ا فرمود: و کند رها را آنها داد

وسعهما اّال اتباعی . 2

ص 429. ج ٬2 تذکرة الفقهاء٬ . 3

طریق عامه نقل شده است. 3 تصریح میکندکه روایت از تذکرة الفقهاء در
انـجیل است خصوص تورات و در آن درست باشد٬ صورتی که سند روایت در
ضاله بودن دلیل بر نمیتوان آن را که مسأله موردی بوده است و دارد قرینه وجود و
تذکرة نقل عالمه در در آن استنباط کرد. از حکم کتب ضالّه را دانست و کتب مزبور
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روایت این گونه نقل شده است: آنجا در این قرائن کامًالروشن است. الفقهاء
من التوراة ٬ شیء عمرصحیفة فیها فرأی فی ید خرج ٕالی المسجد٬ ٕاّن رسول اهلل
ابن الخطاب٬ فی شّک أنت یا رأی الصحیفة مع عمروقال له :أ mnopq لما فغضب النبی

ص 429. ج ٬2 تذکرة الفقهاء٬ . 1

اتباعی ....1 ٕاّال وسعه ما کان أخی موسی حیًّا لو بیضة نقیّة ٬ لم آت بها أ
تورات" نیست که همین روایت موجب شده است که مرحوم عالمه "انجیل و بعید

کند. مقوله کتب ضالّه وارد در را

ج ـحکم عقل
برای قطع ریشه فساد٬ مرحوم شیخ انصاری نخستین فقیهی است که به حکم عقل بر
ٕالی حکم العقل "ویدل علیه مضافًا مینویسد: وی  است. استداللکرده ضاله حرمتکتب 

."... داللت میکند حکم عقل به لزوم ریشه فساد حکم مسأله افزون بر "بر ص 29: مکاسب المحرمه٬ . 2

2."... بوجوب قطع مادة الفساد

الطالب ارشاد رک : داشته اند. روا تردید استقالل حکم عقل به قطع ماده فساد در فقهای موجود پاره ای از . 3
ص 140. ج ٬1 فی المکاسب المحرمه٬

عاقلی ترجیح میدهدکه ریشه فساد هر داشت.3 تردیدروا این حکم عقل نباید در
لکن دلیل عقلی بـیش از آید٬ نیکی به وجود زمینه صالح و و بین برود جوامع از در
خـرید نگـارش٬ این حـرمت نسـخ٬ بنابر بیان نمیکند. را ضرورت قطع ریشه فساد
ممکن است نگـارش زیرا از دالیل دیگر به دست آورد؛ باید نظایر آن را فروش و و
و توزیع کتب ضاله در مواردی یا در شرایط زمانی و مکانی خاّصی وسـیلهای بـرای
نوع نوشتهای زشت تلّقی بین بردن هر جوامعی که از به ویژه در باشد٬ قطع ماده فساد
دست یـازیدن بـه تصمیم انسـان تـلّقی مـیکنند٬ نافی آزادی اراده و آن را و می گردد

به ابزاری علیه حق تبدیل می گردد. اتالف کتب ضالّه خود
زیـر در کـه  آوردهانـد دالیل دیگری برای اثبات حکم کتب ضـالّه  فقها پارهای از

اشاره می گردد.
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بدعت مبارزه با .1
میدانـد بدعت با مخالفت لزوم باب از را مرحوم مقدس اردبیلی حرمت کتب ضالّه

مینویسد: و
من باب النهی عن وأنّهامشتملة علی البدعة ویجب رفعها ولعّل دلیل التحریم ...

برگیرنده بدعت است و اینکه کتب ضاله در و دلیل حرمت ... "شاید ص 75: ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 1
ص 62. ج ٬4 مفتاح الکرامه٬ به : رجوع شود نیز و ."... دفع بشود منکر باب نهی از الزم است از

1.... المنکر
اّول درکتاب توسط شهید ملحق شدن کتب بدعت به حکم کتب ضالّه برای اولین بار

ص 326. الدروس الشرعیه٬ . 2

زبـان فـقها در و"کتب ضالّه" اصطالح "کتب کفر" وی دو قبل از انجام گرفت. دروس 2
فقیهان ادله پاره ای از نوع کتب فوق افزوده شد٬ آنکه کتب بدعت به دو از بعد مطرح بود٬
کـتاب در مرحوم فاضل مـقداد به دالیل حرمت کتب ضالّه افزودند. بدعت را مبارزه با

ص 12. ج ٬2 الشرایع٬ تنقیح الرائع لمختصر . 3

وی پس از و خصوص کتب بدعه دارد در شدیدترین رأی را الشرایع3 لمختصر الرائع تنقیح
اهل بدعت٬ این بزرگواران از مقصود و دارد است که برخوردی تند صاحب جواهر

مبسوط بحث شد. مبحث تاریخچه مسأله کتب ضاله به طور عامه هستندکه در

محتمل دفع ضرر .2
بـار اولین است. شده مطرح گون گونا تعابیر با فقها کتب از بسیاری در استدالل این

بـینشهای شـبهه بـر بـدعت تـرس از ..." مـؤسسه المـعارف االسـالمیه : ص ٬127 ج ٬3 مسالک االفـهام٬ . 4
ضعیف".

البصیرة من الشبهة". 4 "...خوفًاعلی ضعفاء نوشت: و مطرحکرد را آن  مسالک  در شهید
حفظکتبضالّه برای اغراض ساختکه مطرح اینگونه را صاحبریاضمسأله

نوشت: ساخت و به اهل بصیرت منحصر ولی آن را صحیح اشکال ندارد٬
بدونه فمشکل وینبغیتقییده بشرط االٔمن علی نفسه منالمیل الیالباطل بسببهاوأّما
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تمایل به باطل توسط کتب ضـاله گـردد٬ ایمنی از بر رواست که مقید ..." ص 503: ج ٬1 ریاض المسائل٬ . 1
باب مقدمه چه از گر ا خود٬ که واجب است از چون احتمال ضرری می رود لکن بدون آن مشکل است٬

دفع کند".

الواجب الدفع عن النفس ولومن باب المقدمة اجماعًا.1 مطلقًا٬الحتمال الضرر
وی مـینویسد: شده نـام بـرده است. دلیل یاد دیگری از تعبیر مقدس اردبیلی با

کشانده میشود". به حرام  نهایت  در که  است  آن  تحریم  دلیل  "شاید ص 76: ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 2

حالی است که مرحوم نـراقـی این در المحّرم"2 هو یؤول الی ما "ولعّل دلیل التحریم انّه قد
وی مینویسد: برای اثبات حرمت کتب ضاله کافی نمی داند. شده را دلیل یاد

لو یفید ٔالنّه انّما المظنون ضعیف ٬ المحتمل أو بوجوب دفع الضرر والتمسک ... ...
المـجاهدة فـی دفـع الدفع بذلک ولیس کذلک الندفاعه بعدم الرجوع أو انحصر

چنین استداللی در زیرا پنداری ضعیف است٬ یا احتمالی و وجوب دفع ضرر "استدالل بر مستندالشیعه: . 3
مـمکن است بـا زیـرا حالی که چنین نیست٬ در آن باشد٬ در منحصر است که راه دفع ضرر صورتی مفید

این تکلیف حرمت به حفظ کتاب نمیخورد". بنابر دفع کند؛ را رفع شبهه ضرر تالش و یا نخواندن و

یتعلق التکلیف به ....3 الشبهة ولذا
مـظنون محتمل یـا دفع ضرر در گر ا دقت است و مرحوم نراقی قابل تأمل و نظر
کـتب ناشی از دفع ضرر به حتم در هم شرط بدانیم٬ کم خطرترین راه را آسانترین و
وقتی که تا داشت و خواهد قرار مراحل آخر در انهدام آنها یا ضالّه حکم به حرمت و
بود٬ معقول نخواهد رجوع به طریق مشکل مزبور دارد٬ طریق پذیرفتنیتری وجود
این راه موجب پیدایش ضررهای دیگری خواهد به خصوص که گاهی بهره گیری از
شرح روضة البهیه به دلیـل مـزبور مرحوم عالمه شوشتری در فقهای متأخر٬ از بود.

وی مینویسد: تمسک جسته است.
... ٔالّن أ کثر الناس فهمهم قاصر عن تشخیص الحق والباطل ٬ فاذا قرأ کتاب ضالل

بنابر تشخیص دهند٬ باطل را آن است که حق و از مردم ضعیفتر کثر چون فهم ا ..." ص 34: ج ٬7 النجعة٬ . 4
توسط داشته باشد٬ دلش تردیدی وجود در گر ا که درست است و خواندن کتاب ضالل میپندارند با این 

میگردد". این کتاب زیادتر

لزیادته ... 4 کان فی قلبه زیغ یصیرسببًا وٕاذا یعتقده حقًّا
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درازنویسی از محتمل تمسک کرده اندکه برای پرهیز به دفع ضرر کسان دیگری نیز

ص 16. ج ٬4 امین زین الدین٬کلمة التقوی٬ شیخ محمد رک: . 1

برد. بحث بدان پی خواهند مظان 1 منابع و جویندگان از و کلمات آنان نقل نمی شود

اهل ضالل وجوب جهاد .3
مبارزه جسته و اهل ضالل استناد این مقام به وجوب جهاد در مرحوم صاحب جواهر
گمراهان خوِد مبارزه با از که موجب گسترش اندیشه ضالل می گردد٬ ضاله را آثار با

وی مینویسد: شمرده است. رواتر
دّل علی وجوب جهادأهل الضالل وأضعافهم بکل ما مّما یستفادأیضًا بل وقد ...
فباالٔولی مذهبهم بتدبیرأهله ٬ من ذلک تدمیر یمکن ضرورة معلومیّة کون المراد

یقتضی قوته . ما تدمیر
توجیه میکند٬ نگاری را رّد همین اساس استثنای حفظ کتب برای نقض و وی بر
بین حالی که از در ارزش می افتد٬ و اعتبار نگاری به واقع کل کتاب ضاله از رّد در زیرا
نسخهها ممکن است بعضی از زیرا فراهم نمیآورد٬ بردن نسخ آن چنین نتیجهای را

محفوظ بماند. بعضی دیگر و تلف شود
استدالل بر دلیل فوق در روزگاری که کـتب نسـخهبرداری مـیشدند و صـنعت
دست کـم در در این عـصر٬ امّا درست مینمود٬ زندگی انسان نشده بود٬ چاپ وارد
نـیست و آن بـار مـثبتی بـر هیچ آثـار زیرا ندارد؛ خصوص اتالف کتب ضاله کاربرد
گمراهان آنکه مبارزه با مگر گمراهان شمارد٬ راستای مبارزه با گامی در نمیتوان آن را

رّدیه نگاری انجام گیرد. و نقض  شکل  در کتب ضالّه  طریق مبارزه با از

به محتواست رضا حفظ آن بیانگر .٤
بودکه حفظ کتب ضالّه این باور وی بر مرحوم مقدس اردبیلی یادکردهاند. این دلیل را
میشود. نهایت به عمل به مقتضای کتاب منجر به محتوای آن است که در رضا بیانگر
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بـه آن باور رضایت عمل به آن و نسخ کتب ضاله بیانگر حفظ و ..." ص 57: ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 1
آن است". چیزی است که در

این دلیل فیه".1 بما بالعمل واالعتقاد ینبئی عن الرضا ونسخها حفظها وأّما ..." مینویسد: وی 
مؤلف مفتاح الکرامه نیز صدق نمیکند. همه موارد دست کم در چندان قوی نیست٬

ص 62. ج ٬4 مفتاح الکرامه٬ . 2

دالیل یادکرده است.2 به عنوان یکی از را دلیل مزبور

محّرم فی نفسه .٥
مـحرم فـی آن را و استدالل دانستهانـد از بی نیاز پارهای فقیهان حرمت کتب ضالّه را
ضروریات فقه اسالمی از چنان بدیهی ترسیم کرده اندکه گویا را امر و نفسه شمردهاند

(چـاپ ص ٬86 تـبصرة المـتعلمین٬ (چاپ جامعه مدرسین حوزه عـلمیه قـم)؛ ص ٬357 االذهان٬ ارشاد . 3
االسالمیه). مجمع الذخائر

ص 281. ج ٬35 مجموعه ینابیع الفقهیه٬ در نزهة الناظرفی الجمع بین أالشباه والنظائر٬ . 4
ص 503. ج ٬1 ریاض المسایل٬ . 5

را این تعبیر صاحب ریاض 5 و محّقق حلّی 4 نیز و خود کتب مختلف 3 عالمه در است.
برده اند. به کار

نفی خالف ٦.اجماع یا
مـنتهی مـرحـوم عـالمه در اجماعی دانستهاند. حرمت کتب ضالّه را فقها گروهی از
"ویحرم حفظ کـتب وی نوشت: که ادعای نفی خالف کرد. المطلب نخستین کسی بود

ص 1013. ج ٬2 منتهی المطلب٬ . 6

الحّجة علیهم بالخالف".6 النقض أو لغیر الضالل ونسخها
مـرحـوم اجماعی بـدانـند. مسأله را کم کم علما تا نفی خالف عّالمه موجب شد

ص 76. ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 7

" ... وقد یکون اجماعیًّا ایضًا ی ـفهم م ـن الم ـنتهی" 7 و صـ احب مینویسد: اردبیلی  مقدس 

ص 503. ج ٬1 ریاض المسائل٬ . 8

المنتهی". 8 "وعلیه االجماع عن ظاهر شدکه: ریاض یادآور
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مدرکی به  توّجه  با شد٬ به اجماع تعبیر بدیهی است که نفی خالف عّالمه که بعدها
دست به شده یاد دالیل از که آنچه بر افزون و باشد دلیل مستقلّی بودن آن نمیتواند

نمیرساند. مطلبی را میآید٬
مـنتهی از مرحوم صاحب حدائق ضمن نقل اجماع مستفاد همه این استداللها٬ با
بـه نیز و به همین خاطر که هیچ نّصی پیرامون این مسأله نیافته است. تصریح میکند
ریشه نفی از حکم مسأله را دلیل شرعی است٬ شرع نیازمند حکمی در علت اینکه هر

مینویسد: و میکند
وعندی فی الحکم من أصله توقف لعدم النّص والتحریم والوجـوب ونـحوهما
هـذه التـعلیالت علی الدلیل الشـرعی ومـجرد أحکام شرعیّة یتوّقف القول بها

وجوب و حرمت یا زیرا اصل حکم متوقفم ؛ به علت نبودن نص در ..." ص 143: ج ٬18 الناضرة٬ حدائق  . 1
این تعلیلهای متداول در و کرد دلیل شرعی اعتماد بر حکم بدان باید در و امثال آن احکام شرعی هستند

ندارد". را بودن  پایه حکم شرعی  ارزش  من  نظر به  علما کالم 

الشایعة فی کالمهم التصلح عندی لتأسیس أالحکام الشرعیّة ....1

تضییقحکم و توسعه  عوامل
تضییق حکم کتب ضـالّه عوامل توسعه یا مبحث کتب ضالّه٬ مباحث مهم در یکی از
حکـم کـتب ضـالّه بررسی تاریخچه مسأله میتوان دریافت٬ همانگونه که از است.
تحت تأثیر عوامل مختلف تحّوالت جّدی پیدا کرده است٬ به گونه ای که در زمـانی
حتّی حکم به جواز و در همان مورد٬ در زمان دیگر حکم به حرمت موردی میشده و
آن است کـه حکـم این تحوالت بیانگر تعلّم میشده است. تعلیم و وجوب حفظ یا
به عوامل زیر در میکند. پیدا تغییر و میگیرد گون قرار عوامل گونا تحت تأثیر مزبور

توسعه دایره حکم کتب ضالّه اشاره می گردد: یا تضییق و در مؤثر

مکلّف .1
ممکن است دگرگونی حکم کتب ضالّه است. در عوامل مؤثر یکی از عامل "مکلّف"
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حالی که همان کتاب برای در نگهداری کتابی برای شخصی حرام باشد٬ یا خواندن و
به این عامل توّجه ویژه دیرباز از فقها بلکه واجب گردد. جایز٬ نه تنها شخص دیگر
برای مثال مکلّف میدانستند؛ مدار دایر بسیاری موارد در وحکم کتب ضالّه را داشتند
لمن له أهلیّتها ..." حکم مینویسد: از استثنا موارد أالفهام در مسالک  در مرحوم شهید

بـرای تنها ..." ص 127(چاپ مؤسسة المعارف االسالمیة): ج ٬3 مسالک االفهام الی تنقیح شرایع إالسالم٬ . 1
شبه ...". گاهان در وقوع ناآ به علت ترس از دارند آنانی که توان آن را

لمن کان من ..." مینویسد: شرح لمعه دمشقیّه  ودر البصیرة من الشبهة..."1 خوفًاعلی ضعفاء

ص ٬214(چاپ کالنتر). ج ٬3 الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة٬ ثانی٬ شهید . 2

2."... أهلها
می نویسد: استثنا موارد جامع المقاصدضمن افزودن پاره ای از مرحوم محقق کرکی در

کـلی٬ بـه طـور نـه  است] برای کسی که توان نقض دارد [ حفظ آن جایز ..." ص 26: ج ٬4 جامع المقاصد٬ . 3
."... نیاید اعتقادشان به وجود راه خواندن آن سستی در گاهان اطمینان نیست که از ناآ چون بر

البصیرة الیؤمن علیهم خلل االعتقاد.3 ٔالّن ضعفاء لمن له أهلیة النقض المطلقًا٬ ...

ص 76. ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ . 4
ص 12(چاپ کتابخانه آیت اهلل ج ٬2 النافع٬ شرح الصغیرفی شرح مختصر ص 503؛ ج ٬1 ریاض المسایل٬ . 5

مرعشی).
ص 207(مؤسسه آل البیت). ج ٬8 مناهج المتقین فی فقه ائمة الحق والیقین٬ مامقانی٬ شیخ عبداهلل . 6

تـعابیر با دیگران 6 و مرحوم صاحب ریاض 5 و همچنین مرحوم مقدس اردبیلی 4
مـجموع ایـن از تضییق حکم اشاره کردهاند. یا توسعه و مختلف به عامل مکلّف در
خواندن که حکم کتب ضالّه مختص کسانی است که با میشود چنین مستفاد گفتهها
نـتیجه در نگهداری آن موجب وسوسه برای خوانـدن و و کشانده شوند آن به فساد
اطالع مردم بیشتر گاهی و آنچه دایره آ این هر بنابر گردد. فساد گمراهی و غلتیدن در
به همان میزان دایره شمول رود٬ بررسی آنان باال و نیروی نقد قدرت فکری و و شود
حکم کتب ضالّه محدودتر می گردد. از ایـن رو مـمکن بـود روزی خـوانـدن کـتب
آسمانی محّرف یا نوشتههای مخالفان مذهب٬ موجب گمراهـی عـدهای گـردد و در
امّا حرام میدانستند٬ را سطح عامّه آنها اعتقادی در ترس حصول فساد از نتیجه فقها
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بـین رفـته از حّدی باالست که چنین هراسی عـمًال گاهی جامعه اسالمی در کنون آ ا
علّت همین  به شاید باشد٬ باقی خود حال  به  چنینحکمی است  بعید این بنابر است.

نوشت: که مرحوم صاحب جواهر بود
یقال بخروج غالب کتب المخالفین والملل المفاسدة عن الضالل فـی هـذه قد ...
فهی حینئذ وافسادها٬ من نقضها وقع من جملة من أصحابنا ما أالوقات باعتبار
بأس بـبیعها بـل ال عن الوجود٬ بمعنی اعدامها اتالفها یجب حینئذ فال کالتالفة ٬

بـه این روزگـار در ملل فاسد کتب مخالفان و بسیاری از چنانکه میگویند ص 59: ج ٬22 جواهرالکالم٬ . 1
تـلف شـده کتاب  به  و خارج شدهاند عنوان "ضالل" از علما سوی  از آنها ارزش سازی  بی  و نقض  علت
برای گرفتن  مزد فروش و و بلکه خرید نیست٬ واجب  آنها بردن  بین  از معنای  به  اتالف  این  بنابر میمانند٬

مانعی ندارد". نوشتن آنها

ذلک ....1 ونحو واالستیجارعلی کتابتها وشرائها
تنّوع توّجه به وجود با طریق خواندن کتاب٬ از شود صورتی که تصور این در بنابر
می توان ادعا نویسی٬کسی به گمراهی نمیافتد٬ رّد و نشریّاتوسرعتنقد کتب و در
آنکه کسی در مگر بین رفته است٬ کردکه حکم کتب ضالّه همچون موضوع بردگی از

بورزد. صحت چنین تصّوری تردید

موضوع .2
در تـغییر نـقش داشـته بـاشد٬ تحّول حکم کتب ضالّه می توانـد عامل دیگری که در
گر موضوع حکمی از بین رود٬ به حتم حکم آن نـیز قـابل طـرح موضوع آن است. ا
غالبًا در محدوده کتب اعتقادی بود و به مثل موضوع کتب ضالّه در سابق بیشتر نیست.
مکاتب کالمی مذهبی و پیدایش فرقههای دینی و میزد. دور یهود مسیحیت و اسالم٬
چارچوب ادیان به حوزه درون نگارشهای اعتقادی در محدوده گمراهی از باعث شد٬
مقوله بدعت را فاضل مقداد٬ ثانی و فقهایی چون شهید این رو از دینی کشانده شود.
مـوجب مـذهبی جـنگ و شیعه  درگیری بین اهل سنّتو تشدید بحث کردند٬ وارد
جـّدی انـدیشیده شـود. عدم ضالّه بودن کـتب مـخالفین بـه طـور به ضالّه و گردید



کتاب ونقد کتاب نقد  418

ضمن فقیهی چون مامقانی در بابیّت باعث شد همچنین پیدایش فَِرق استعماری نظیر

همچنین است کتب ضاله جـدید ..." (افست آل البیت): ص 207 منهاج المتقین فی فقه ائمة الحق والیقین٬ . 1
."... ـ که خدای نابودشان کند بابی ـ مثل کتب فرقه کشفی و

وکتب الفرق الضالّة الحادثة کالکشفیة والبابیّة خذلهم اهللتعالی".1 ..." بنویسد: بیان کتب ضالّه 
دوگانگی نتایج تفرقه و گاهی آنان از آ مطرح شدن مقوله وحدت بین مسلمانان و
آن بر فقهای اسالمی را یک قرن اخیر٬ وروشن شدن دسایس قدرتهای استعماری در
آن را و دایره تنگ درگیریهای مذهبی خارج کنند از حوزه کتب ضالّه را داشته است تا

گیرند. به کار "آیات شیطانی" درباره کتب استعماری نظیر
بایدحکم کتب ضاله به دالیل وحکمت مسأله نگریسته شود٬ دیدی وسیعتر با گر ا
بـا گـرفت٬ بـه کـار انگیز آموزشهای فساد انتقال اطالعات و جدید ابزار در بیشتر را
مقوله آمده است٬ به وجود رسانهها اطالعرسانی و تنّوع ابزار توّجه به پیشرفتی که در
جدیدی نـظیر ابزار کتاب به ابزاری حاشیهای برای تأثیرگذاری تبدیل گشته است و
بـهره عـلمی مـقولههای  در بـیشتر کـتاب از امـروزه  گرفتهاند. را آن جای  ماهوارهها
صـالح یا فساد اعتقادی که حوزه ایجاد حوزه تأثیرگذاری فرهنگی ـ در و میگیرند
موضوع کتب ضالّه در این باید بنابر دیگری بهره گرفته میشود. ابزار از معموًال است٬

موضوع بازبینی کرد. اساس تحّول در بر حکم آن را و جّدی کرد تفکّر

زمان .3
نقش جّدی داشته باشد٬ تحّول حکم کتب ضالّه می تواند عواملی است که در زمان از
جـامعه است و افسـاد اضـالل و آن در آنجایی که حکم کتب ضالّه به علّت تأثـیر از
بدیهی میکند٬ پیدا عوامل مختلف تغییر طول تاریخ تحت تأثیر در ظرفیت جامعهها
بـودن روابـط روزی به علّت مـحدود گر ا متحّول شود. است حکم متعلق به آن نیز
بین بردن ماده فساد طریق از از کنترل فساد مجامع٬ بریدگی در فرهنگی بین مردم و
را انگیز گسترش بی رویه آموزشهای فساد عوامل جغرافیایی جلو یا و ممکن میشد
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دیگـران برای مّدتی نمی توان از فکری را هیچ ایده و حاضر عصر در میگرفت٬
نرم امروز کرد. بین بردن اصل کتاب نابود از با محتوای کتابی را مخفی داشت یا
جـای خـود در می توانـند افزارهای کامپیوتری به راحتی محتوای کتابخانه ای را
اختیار امکاناتی که صنعت ماهواره در منتقل سازند. جایی به جای دیگر از دهندو
انعکاس محتوای نوشتهای یا آن است که بتوان از از افزونتر داده است٬ قرار بشر
از این عامل زمان به روشنی می تواند بنابر سطح جهانی پیشگیری کرد. خبری در
گسترشو به  را آن حتّی و کند بی معنا را فساد بین بردن کتاب به انگیزه مبارزه با

تبدیل سازد. تبلیغ فساد
کـه بـرای نـظامهای مسـتبد با به علّت درگیریهای طوالنی انسانها سوی دیگر٬ از
گسترش اندیشههای آزادی بخش ممانعت به عمل میآوردند٬ از تداوم حاکمیّت خود٬
حـذفی شـود٬ آن بـرخـورد که بـا اندیشهای را هر و به نوعی شرطی شدهاند انسانها
بـین کـه طـرح از مینماید چنین شرایطی بعید در قابل دفاع تلّقی میکنند. درست و
ابـزار بـه  نـوعی  بـه  بلکه  باشد؛ داشته  فساد از پیشگیری  تأثیری در بردن کتاب ضالّه 

گشت. تبدیل خواهد تشویق جامعه برای روی آوردن به چنین نوشتهها
ز مان همان گونه ک ه میتواند در شیوه مبار ز ه با فساد تأ ثیر بگذار د٬ میتواند در

اسماعیلیان). (نشر ص 271 ج ٬2 نهایة االٕحکام فی معرفة أالحکام٬ . 1

باطل 1 و زمانی منسوخ بودن کتابی فساد نقش داشته باشد. نیز تحّول مفهوم فساد
زمینههای مختلف در این کتابها از کنون چنین نیست و حالی که ا در تلّقی میشد٬
انـجیل کـتب بـاطل تـلّقی روزگـاری تـورات و به مـثل در می توان بهره گرفت ٬
مطالعات تاریخی کتب مهم در صورتی که امروزه به عنوان یکی از در می گشت٬

به و اهمیّت مراجعه به کتب منسوخه واقف بودند به  دیرباز از الغطاء کاشف  فقهای روشناندیشی چون  . 2
قـواعـد شـرح  واجبمیدانستند٬ را آن  به مراجعه گاه  و نمیشمردند کتبضاله  جزء را آن  خاطر همین 

مبحث مکاسب محرمه. أالحکام خطّی٬

حتّی بین مسلمانان قابل استفاده است.2 گون دینشناسی٬ شاخههای گونا ادیان و
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مـیگیرد٬ انـجام گـرفته و مقوله "مقارنة االدیان" تحقیقات عمیقی که امروزه در
عـصر در گـر ا و تعالیم اصیل ادیان میکند. کمک بسیاری به بازیافت جوهره و
از ٬ mnopq اکرم کتمان بشارت پیامبر کاظم طباطبایی یزدی انجیل به خاطر مرحوم سید

العلم قم. افست دار ص ٬23 حاشیه سیدبرمکاسب٬ . 1

جمله مشابهتهای کلی در از طرق دیگری و امروزه از کتب ضاله بود1٬ وی جزء دید
بنابر وحیانی بودن قرآن کریم باشد. تصدیق جّدی بر می تواند تعالیم جوهری آن دو٬
و دارد انکارناپذیر و جّدی  تضییق حکم کتب ضالّه تأثیر توسعه و این مقوله زمان در
وذلک یختلف ..." به همین علّت مینوشتند: و واقف بودند به این تأثیر فقهای گذشته نیز

ص 207. مناهج المتقین٬ . 2

به اختالف االٔصقاع وأالزمنة والکتب ...".2

مکان .٤
مکانی کتابی در چه بسا است٬ ضالّه مؤثر حکمکتب  در استکه دیگری عامل مکان
چاپو باشد. داشته مخرب جّدی  مکان دیگری اثر در و منفی نداشته باشد هیچ تأثیر
قـدرت اسـتدالل مـتدیّن کـه از جـامعهای  دیـنی در ضـد یـا دیـنی  غـیر کـتب  نشـر
حـالی کـه هـمین در داشته باشد؛ عقیده افراد مهمی در تأثیر نمی تواند برخوردارند٬
کتاب در جامعه ای که آشنایی کافی با معارف دینی ندارد٬ تأثیر منفی خود را می گذارد.
اقـامه حـّجت در یک مـحیط شـیعی اسـتدالل و چاپ کتب مخالفین مذهبی حتّی با
با یک فضای ناآشنا حال آنکه در داشت٬ مردم نخواهد سست کردن عقاید تأثیری در
در بدبین کردن جامعه به تشیّع داشته باشد. جدی در تأثیر میتواند اصول تشیّع٬ پایه و
دست طرح شبهات دینی ایرادکلّی و جوامعی که دسترسی به اندیشمندان آسان است٬
عالم محیطهای فاقد صورتی که در در نمیکند٬ به باورهای مردم وارد پایدار کم ایراد
و اسـاس مکـانها این حکم کتب ضالّه بـر بنابر داشت٬ خواهد دینی چنین تأثیری را

میکند. تحّول پیدا و گون تغییر جایهای گونا
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اصول دیگر با برخورد .٥
بـا حکـم مـزبور برخـورد توسعه دهنده حکم کتب ضالّه٬ عوامل تضییق کننده و از

آن اشاره می گردد: دینی است که به مواردی از اصول دیگر

دین حفظ اعتبار ـ  الف
شـاید مـیکند٬ آبروی دین منافات پیدا و حفظ اعتبار گاه اجرای حکم کتب ضالّه با
امروزه که ارتباطات بین جوامـع بسـیار امّا نمیشد٬ گذشته پیدا چنین تعارضاتی در
جوامع بشری بدون توّجه به تـعالیم ادیـان نسـبت بـه سـرنوشت تنگ شده است و
چنین احساسی دشمنان ادیان از طرف دیگر از و احساس مسؤولیت میکنند یکدیگر
میآیدکه اجرای گاه شرایطی به وجود بهره میگیرند٬ راستای اهداف سیاسی خود در
به دین چهره ای و ارزش دین ضربه میزند و حکم کتب ضالّه به اعتبار احکامی نظیر
آثـار چنین شرایطی به اعـتبار در می دهد. نیازهای روحی بشر ناهماهنگ با خشن و
اجـرا مـناسب  بـه شـیوههای  نـخست  مرحـله  در باید شده٬ یاد اجرای حکم  مخّرب 
اصل حکم دست مرحله بعدی از در و گردد حکم بدون توابع مخّرب اجرا تا اندیشید
شست؛ زیرا این قبیل احکام اجتهادی اجتماعی دایر مدار مصالح و مفاسد هستند و
بدیهی است در صورتی در صورتی قابل اجرایندکه فساد مهمتری را موجب نگردند.

تفّوق دارد. مصلحتآن  بر اجرا مفسده شود٬ خدشهدار ارزشدین  و اعتبار که
حکم کـتب ضـالّه مـوجب صورت تعارض با دین همان گونه که در حفظ اعتبار
عدم اجرای آن صورتی که اجرای آن باعث تقویت دین و در تضییق حکم می گردد٬
می گرددکه نمونه مؤکّدتر و اجرای حکم کتب ضالّه فوریتر موجب وهن به دین شود٬

به وقوع پیوست. جریان "آیات شیطانی" روشن آن در

گسترش فساد) حرمت تشییع فاحشه ( ب ـ
بیان حکم موارد بسیاری از در توّجه به روحیه شرطی جوامع٬ همانگونه که گذشت با
به میگردد٬ آن به مردم  عالقه و نوشتهای باعث توّجه  خصوص کتاب و کتب ضالّه در
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در بین رفتن آن مـیکند. از گونهای که عدم طرح آن کمک جّدی به فراموش کردن و
مصادیق "تشییع فاحشه" تعیین مصداق آن از چنین شرایطی بیان حکم کتب ضالّه و
حکم کتب ضالّه در نقض غرض موجود بدیهی است که نتیجه آن٬ و گشت. خواهد
ادلّـه روح حاکم بر با و بود نخواهد به ضالّه بودن کتابی روا فتوا این موارد در است.
شرایط کنونی چنین حالتی برای بسیاری در داشت٬ حرمت کتب ضالّه تنافی خواهد
بیان حکم کتب ضالّه در میرسدکه عمًال چنین به نظر آمده است و به وجود موارد از
حکم از گسترده طور به  نمیتوان و است  شده واقع محذوراتشرعی  از مجموعهای
تضارب افکـار حّل هویّت مبارزات قلمی و راه بهترین این بنابر گرفت. بهره  مزبور
حکمت حکم کتب ضالّه فرهنگی مردم به فلسفه و اندیشه دینی ـ راه رشد از است تا

عمل کرد.

حفظ نظام ج ـ
وکردار اعمال  جهانی سطح  در استو اسالم  دین نام  به جوامعی که حاکمیّت  در
آبـروی و اعـتبار آبروی دین بـا و اعتبار دین تلّقی میکنند٬ تفسیر حکومتی را٬
نظام گر ه میخور د. در چنین موار دی اعالن یا اجرای پار های از احکام اجتماعی
راه ضربه خوردن اعـتبار از تا نظام هماهنگ کرد٬ مالحظه اعتبار با باید اسالم را
مـحدوده حـفظ در البـته چـنین هـماهنگیها دین ضربه نخورد٬ به اعتبار نظام ٬
هـماهنگسازی ضـربه روند صورتی که اصالت دین در در اصالت دین است و
مـبحث دیـن است ٬ حفظ آبروی نظاِم مبتنی بر دین اولی از به حتم اعتبار ببیند٬
پایه حفظ کیان فرهنگی جامعه بر و آنجایی که جنبه اجتماعی دارد کتب ضالّه از
مبحث حفظ نـظام اسـالمی گـره با بسیاری موارد در اسالمی مطرح گشته است ٬
می گیرد. کننده نظام قرار عوامل تهدید این جهت تحت تأثیر از قطعًا و میخورد
دایره حکمکتب توسعه  و تضییق  در استکه  اسالمی  اصول  از نظام  این حفظ  بنابر

ضالّه بی نقش نیست.
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حکم کتب ضالّه مستثنیات از
حکم آن نیز از استثنا موارد متون فقهی٬ مطرح شدن مبحث کتب ضالّه در همزمان با
در بیان مبحث مزبور جمله اّولین فقهایی است که پس از از مرحوم مفید مطرح گشت.
یـحّل وال ..." مینویسد: کرده و یاد نیز را استثنا موارد بیان اصل حکم٬ کنار در کتاب٬

ص 588(چاپ جامعه مدرسین قم). مقنعه مفید٬ . 1

چنین پیش وی غالب فقها پس از الثبات الحجج فی فساد".1 کتب الکفروتخلیه الصحف اّال
گسـترش یـافته نیز استثنا این فرق که به موازات توسعه اصل حکم موارد با رفتهاند٬
مـرحـوم خصم همواره مطرح بوده است: بر اثبات حّجت" "نقض و مورد دو است.

ص 326. الدروس الشرعیه٬ . 2

همین بر مرحوم صاحب ریاض کار عصر تا و بدان افزود2 نیز اّول مقوله تقیّه را شهید

ص 12. ج ٬2 النافع٬ الشرح الصغیرفی شرح مختصر . 3

از نتیجه هـفت مـورد در و افزود3 استثنا به موارد را دیگر مورد وی چهار نمط بود.
تحصیل تقیّه٬ الحجة علیهم٬ ایراد نقض٬ از: شدکه عبارت بود حکم کتب ضالّه مستثنا

بد. خوب از تمیز مذاهب و اطالع بر تحقیق٬ کمک بر ملکه اجتهاد٬
مرحوم شیخ انصاری موارد بود. محدود همین هفت مورد بر مدتها تا استثنا موارد
حکم به استثنای چنین مواردی مطرح ساخت و را دیگر مفاسد مصالح یا تعارض با

نوشت: و کرد
... وقد تحّصل من ذلک ان حفظ کتب الضالل ال یحرم اّال من حیث ترتب مفسدة
کـانت المـفسدة المـحّققة فان لم یکن کـذلک أو احتماًالقریبًا٬ او الضاللة قطعًا
أقـرب عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقـوی أو معارضة بمصلحة اقوی او

مگر که کتب ضاله حرام نیست٬ مجموع آنچه گذشت چنین استفاده می شود "از ص 30: مکاسب المحرمه٬ . 4
فسـاد تحقق یافته یا فساد یا چنین نباشد گر ا آن و احتمالی لکن فوری بر یا و قطعی فساد ترتب به علّت
آنکه به اجـماع اعـتقاد مگر حرمت نیست٬ دلیلی بر معارض باشد٬ فوریتر یا و مصلحتی قویتر متوقع با

داشته باشیم".

أن یثبت اجماع ....4 فالدلیل علی الحرمة اّال منها٬ وقوعًا
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مـوارد آرای شیخ انصاری٬ بر تعلیقه خود در کاظم یزدی نیز محمد مرحوم سید
نوشت: و کرد مستثنا دیگری را

الکـتب المشـتملة عـلی وکذا لیست منها الغزلیّة ونحوها فمثل کتب أالشعار ...
کانت موضوعة ٕاذا لم یترتب علیهاضالل خصوصًا٬ اذا القصص المجعولة الکاذبة٬
ککتاب کانت نافعة فی أالدبیّة ٬ اذا للنصیحة مثل کتاب أنوارالسهیلی ونحوه وکذا

هـمچنین کـتبی کـه کـتب ضـاله نـیست٬ امثال آن از غزال و کتب اشعار " ص 23: حاشیه سیدبرمکاسب٬ . 1
بـه ویـژه وقـتی کـه مـوضوع آن آن مترتب نباشد٬ صورتی که گمراهی بر ساختگی در قصههای دروغ و
امثال این چون مقامات حمیدی و باشد٬ ادبیات مفید آنچه در یا سهیلی و کتاب انوار نظیر نصیحت باشد؛

کتب ضاله نیست". جزء دو٬

مقامات الحریری والسیدونحوهما.1
روزگار آنکه در کتب با که بسیاری از چنین دانسته می شود پی گیری این روند از
تردیدی در و می آمد وی جزءکتب ضالّه به شمار پس از عالمه و اّول و مرحوم شهید
حرمت ضالّه بودن خارج شده و گون از گونا پی استثنای موارد در ضاله بودن آن نبود٬
تـذکرة دیـد از بـودن  تورات به عـلّت مـنسوخ  به مثل انجیل و بین رفته است؛ آن از

ص 298. ج ٬2 تذکرة الفقهاء٬ . 2

بـر بودن  مشتمل  به علّت  افسانهها کتب قصص دروغ و و کتب ضاله بود2 از الفقهاء٬

ص 12. ج ٬2 الشرایع٬ تنقیح الرائع لمختصر .4 و 3

بـه قـدیم  نگارشات حکمای  و نوشتههای اهل سنّت به انگیزه بدعت بودن 3 باطل و
ولی امروزه در میآمد٬ کتب ضالّه به شمار فقهای گذشته٬ نظر از علّت محّرف بودن 4
حکم به و ضالّه نمیشمارد را کسی آنها حکم کتب ضالّه٬ از استثنا پی افزایش موارد
"اغـراض آنـها از  بسـیاری  در  زیـرا نـمیکند٬ آن  فروش  و خرید یا و مطالعه  حرمت 

ص 76. ج ٬8 مجمع الفایدة والبرهان٬ در اردبیلی  مقدس  مرحوم  از است  تعبیری  . 4

صحیحه" و "فوائدکثیره" 4 وجود دارد٬ به گونهای که بعضی از همان کتب ضالّه از دید

مثل الزبـور کان منها بل ما ٬ السابقین ... "ولیس من کتب الضالل کتب انبیاء ص 59: ٬22 ج جواهرالکالم٬ . 5
اعلم". واهلل رأیناها مواعظ ونحوه علی حسب ما اّال لیست  ٔالنها الرشاد٬ احسنکتب  من ونحوه

بهترین کتب شمرده میشود. 5 جزء فقها بعضی از
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جـمله مـباحث از وسعت بیشتری دادهاند٬ به دایره استثنا فقهای متأخر برخی از
که است  آیاتی  و چگونگی جمع میان حکم کتب ضالّه  مقوله کتب ضالّه٬ قابل طرح در
این فهمیده میشود. عملی خود فکری و گزینش مسیر آن آزادی انسان در به نوعی از
آیاتی که بر دسته تقسیم کرد: مقوله کتب ضاله می توان به دو ارتباط با در قبیل آیات را
مشـی آزادی انـتخاب در آیاتی که بر می ورزد؛ انتخاب سخن تأکید آزادی انسان در

عملیداللتدارد.

انتخاب سخن آزادی در .1
متعال میفرماید: خداوند سوره زمر٬ از 18 و آیه 17 در

ِعبَاِد ْر ٕاِلَی ٱللَِّه لَُهُم ٱلْبُْشَرٰی َفبَِشّ َأنَابُۤواْ َو یَْعبُُدوَها ُغوَت َأن ـٰ ٱلطَّ ٱلَِّذیَن ٱْجتَنَبُواْ (َو
َک ُهْم ـِٕ ل ـٰۤ ُأْولَ ُهُم ٱللَُّه َو َک ٱلَِّذیَن َهَدلـٰ ـِٕ ل ـٰۤ ُأْولَ ٱلَِّذیَن یَْستَِمُعوَن ٱلَْقْوَل َفیَتَِّبُعوَن َأْحَسنَُهوۤ

ِب) . ـٰ لْبَ ٱْالَٔ ُأْولُواْ
سنجش بین با تا می گذارد گونه سخن آزاد شنیدن هر در این آیه به وضوح انسان را
که این حکم کتب ضالّه  بنابر کناری نهد. بر را نانیکو و برگزیند نیکوترین آن را گفتهها
موجب در دست ر س ق رار ن گ ر فتن یک بخش از سـ خنان است٬ بـ اعث سـ لب قـ در ت
آن را که فقها برگزیند چیزی را باید انسان به اجبار و انسان می گردد اختیار انتخاب و
میان به تعبیری دیگر به کناری نهد. که آنان زشت دانستهاند٬ آنچه را و نیکوشمردهاند
صورتی بدیهی است در و قانون کتب ضالّه نوعی تنافی دیده میشود آیه فوق و مفاد
حکم از باید آیات قرآنی منافات داشته باشد٬ آیه ای از مفاد که یک حکم اجتهادی با
حکـم باید این رو از داد. مالک عمل قرار آیه قرآنی را مفاد اجتهادی دست شست و
با افراد تا داد نوشته ای را به جامعه امکان دسترسی به هر گذاشت و کنار کتب ضالّه را

سخن خوب پیروی کنند. از و یابند باز بد از سخن نیک را آزادی٬ با مطالعه و
حکـم کـتب ضـالّه آیـه و که میان مـفاد شد یادآور پاسخ به چنین ایرادی باید در
انـدیشمندانـی است کـه تـوان آیه بحث از در زیرا هیچگونه منافاتی دیده نمیشود؛
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سطح از هر در آیه شامل همه انسانها و دارند. ناسره را سره از و بد بازشناسی خوب از
عهده گرفته بر را دین هدایت بشر است و هدف دین هدایت بشر زیرا نمیگردد؛ فکر
این از ندارند. ضاللت را توان بازشناسی هدایت از بدیهی است همه انسانها است و
طرق جعل قوانین و از خداوندهدایت را ندارد٬ مرحلهای که چنین توان وجود در رو
شـد٬ قدرتمند بد بازشناسی خوب و زمانی که انسان در و تشریع دین انجام می دهد
شنیدن خوب خواندن و در وی را و میدهد قرار هدایت او ابزار را قدرت فکری بشر
حکم کتب ضالّه چـنانکه از بازشناسد. بدیها از را نیکیها خود تا می گذارد آزاد بد و
آنچه بر هر خورده است و چنین افرادی استثنا مورد در به دست میآید٬ فتاوای فقها
حکمکتبضالّه تضییق میگردد. دایره شود٬ افزوده  جامعهها و افراد قبیل این  تعداد
هر و ندارد حکم کتب ضالّه هیچ گونه تعارضی وجود و آیه مزبور این بین مفاد بنابر
کـتب ضـالّه افـرادی است کـه تـوان حوزه کـاربرد دارند. را کدام حوزه خاص خود
این افرادی است که از حوزه شمول آیه٬ و ندارند را بد بازشناسی بین سخن خوب و
حـوزه در تـقلیل مـوجب  دو٬ این از یک  هر حوزه در افزایش  برخوردارند. توانایی 
حوزه دیگری میگردد. کدام باعث افزایش در هر شمول دیگری است وکاهش در

عمل آیات آزادی در .2
تـبیین کـه بـیانگر دارد وجود ضاللت" قرآن به نام آیات "هدایت و آیات فراوانی در
است آزاد کـدام هـر از پیروی در انسان  و خداست  سوی  ضاللتاز و هدایت  طریق

آیه 92. النحل٬ و آیه 41؛ الزمر٬ آیه 15؛ بنی اسرائیل٬ آیه 108؛ یونس٬ آیه 256؛ بقره٬ نظیر: . 1

ندارد.1 اجباری وجود و
خوب تشـریح شـده و راه بد محتوای این آیات دانسته میشود٬ همان گونه که از
ضالّه٬ حالیکهحکمکتب  در است٬ راهیآزاد انتخابهر فردیدر اینهر بنابر است.
از فسـاد ایـجاد به اعـتبار کتب ضالّه را صالح است و پیروی از شرع بر اجبار بیانگر
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وصالح تبیین شده است و به واقع راه فساد گر ا نگه میدارد. جامعه دور دسترس افراد
طریق صالح گاهی از آ دین ابزار چرا است؛ مختار آن دو انتخاب هرکدام از هرکس در
تشویق به و طریق فساد اسباب اطالع از و انسان میگذارد اختیار در تشویق به آن را و
و اعـمال  نـتایج مسـؤول خود انسان  استکه این  نه مگر میکند؟ دور انسان از را آن
آن دو یک از حق گزینش هر آیات "هدایت وضاللت" خویش است وطبق مفاد کردار
از آن را و ایـن حـق دخـالت مـیکند حکم فقهی کتب ضاله در این چرا بنابر دارد. را

انسان سلب میکند؟
بـاید خـود) کردار نتایج اعمال و برابر (مسؤولیّت انسان در پاسخ به این ایراد در
آیات همچون آیه مبحث سابق مختّص آنـانی است کـه تـوان تشـخیص مفاد گفت:
آزادی اسـتناد بـه  مکاتببشـریکـه خالف  بر دینی اندیشه  دارند. را فساد از صالح
مسؤول نمی داند٬ محدوده الزامات اجتماعی٬ در قبال صالح وی جز در را انسان خود
توان جامعه که از قبال آن بخش از در این رو از میشمارد. وظیفه خود را هدایت بشر
زمینه تا میکند الزامات شرعی ایجاد ندارند. بد فکری الزم برای بازشناسی خوب از
پـیدایش از پس و کند ایجاد آنان در قدرتتشخیصرا به دستیابی برای الزم فکری 
کّفه سنگین مسؤولیت را بر دوش فکر و اندیشه بشر ی مینهد. که  است  قدرتی  چنان 
همین نگرش ناشی از گذاشته میشود٬ مقّصر و احکام شرعی میان قاصر فرقی که در
ایـن حکـم گـفت  باید خصوص حکم کتب ضالّه٬ این در بنابر انسان است. دینی بر
پس از است و بد دستیابی انسان به قدرت شناخت خوب از مربوط به مرحله قبل از
حکم و میگیرد حکم کتب ضالّه قرار حوزه مستثنیات از در رسیدن به چنین توانی٬

درباره وی منتفی می گردد. مزبور
دام فسـاد در است تـا البصیره" آن "ضعفاء مرحوم محقق کرکی حکم از به تعبیر
که است  افرادی  آِن  حکم از فقهای موجود٬ از یکی دیگر به تعبیر یا و اعتقادی نیفتند

گرنه: و دام شیطان واقع شوند گاهانه در ممکن است ناآ
الکتب لمن أمن ذلک وکانت له النظرة الصائبة التی یفرق بها االحتفاظ بهذا یجوز
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لمن زّود بل یجب االحتفاظ بها والصواب ویحسن٬ بین الحسن والقبیح والخطأ
الّذی یکشفه الظلمة والّذی یستطیع به المشعشع ٬ بالهدی الکامل وأتاه النور اهلل
احقاق الحق وابطال الباطل وملکه زمام القول یبیّن من تلک الکتب مواضع الزیف

حفظ ایـن ..." سال 1413): توسط مؤلف٬ (نشر ص 16. ج ٬4 کلمة التقوی٬ امین زین الدین٬ شیخ محمد . 1
را نادرست  و درست و بد و میتواندخوب که درستیدارد دیدگاه و است ایمن که کسی برای قبیل کتابها
به آنان هدایت کامل بلکه حفظ آن واجب است برای کسانی که خداوند نیکوست٬ و جایز تشخیص بدهد٬
ابـطال قدرت احقاق حق و و می زنند٬ به کنار را کرده که بدان تاریکیها نوری درخشان عطا داده است و
باطل را طریق همان کتب موارد از تا اختیارشان گذاشته است٬ در زمام سخن را خداوند و دارند. باطل را

جویندگان به درستی بنمایند. برای خوانندگان و نشانههای حق را و نمایند باز

ویوضع للقارئین والمسترشدین معالم الحق .1
آیات مربوط از کلّی مستفاد اصول  و این هیچگونه تنافی بین حکم کتب ضالّه  بنابر
بلکه فقدان چنین انسان ندارد؛ اصل اختیار تعارضی با نیست و به "هدایت وضاللت"
سنجش٬ اصول اولیّه "اختیار" چون از انسان ناهماهنگی دارد٬ اصل اختیار حکمی با
ندارد٬ تشخیص را مرحله ای که انسان توان سنجش و در انتخاب است و تشخیص و
وی که شرایط فکریاش بـر این به کاری کشانده میشود بنابر قدرت انتخاب ندارد.

.(1374 اسفند بهمن ـ ٬ شماره 6 ٬ آینه پژوهش (سال 6  

نمیکند.  تحقق پیدا اختیار عمل انتخاب و در تحمیل کرده است و
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نگارنده سابقه آشنایی داشت پارسال تلفنی گالیه میکردکه دوکتاب ناشران که با یکی از
ولی وزارت به مـرحـله صـحافی رسـانده٬ هزینه گزاف وزحمت زیادچاپ کرده و با را
آن دوکتاب را قضا از خودداری کرده است. برای آنها نشر اسالمی ازصدورجواز ارشاد
روی چاپ اول به زبان فارسی از به زبان انگلیسی ودیگری را یکی را من خوانده بودم٬
ک تاب ٬ از اینکه میشنیدم وزارت ارشاد اجاز ه پخش این دو ک تاب را صادر نکـ  رده است
این دوکتاب چیزی که خـالف مـصالح داشتم در آنجاکه به خاطر تا زیرا متعجب شدم٬
دلداری دادم وگفتم شایدکارشان مزبور به ناشر نداشت . جمهوری اسالمی باشدوجود
بخواهند ندارند٬چون مطمئن بودم که اگر را مجال رسیدگی سریع به کتابها است و زیاد

آنچه هست گیرند". باید"درشهرهر بگیرند٬ را این کتابها نشر واقعًاجلو
کتابهایش سر پرسیدم بر دیدم و را حسب تصادف همان ناشر سه ماه پیش بر دو
همه اۤالن هم تقریبًا و کردند صادر را دو پخش هر جواز گفت: و خندهای کرد چه آمد.
دربـاره نـوع او از غنیمت شـمردم و فرصت را به فروش رفته است. نسخههای آنها
گفت سؤال کردم. پخش کتابها مجوز ناشران وکیفیت صدور با وزارت ارشاد برخورد
سال گذشته بـود٬ در وزارت ارشاد کار کندیهایی که گاهی در و تنگنظریها بعضی از
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بالتکلیفیای که گاهی بدان مبتالمیشدندخالص ناشران از برطرف شده و الحمدهلل
که "مـن بـه افزود بعد و نه. گفت: هم میکنند؟ سانسور را کتابها پرسیدم آیا شدهاند.
من سالهاست که ناشر نیست. سانسور مملکت ما جرأت میتوانم بگویم که اۤالن در
برکت انقالب که از سال 1357 اواخر در جز گذشته٬ هیچ وقت در وکتابفروشم و
هیچگاه چنین مملکت ما حاکم شده بود٬ نشر کار باری بر و حتّی بی بند آزادی کامل و

ندیده است". به خود نشر کار در آزادیای را
آن از کنون ناشران مـا چه آزادیای که هم ا اندازهای حق داشت٬ البته تا این ناشر
اضافه کنم که ایـن باید اما کم سابقه است. نگوییم بی سابقه) گر (ا واقعًا برخوردارند
وزارت ارشاد خود دهد. نشر کتابی اجازه طبع و به هر نیست که وزارت ارشاد طور
انکارکندکه مسؤوالن وهیأت ممیّزه آن وزارتخانه به هرمطلبی اجازه نشر هم نمی تواند
که متأسفانه بـه عـلت ضـعف بـنیه وماهنامهها وهفته نامهها وضع روزنامهها نمیدهند.
مورد نیست ٬ولی در موضوع بحث ما مطبوعاتی به نوعی "خودسانسوری"مبتالهستند٬
اینکه هم اکنون نوعی ممیّزی اعمال میشود. بگویم که ازطرف وزارت ارشاد کتاب باید
طرف مسؤوالن سؤالی است که از قبول کتابهاچیست٬ برای ردو ضوابط وزارت ارشاد
آن وزار تخانه باید پاسخ گفته شود. شاید آن وزار تخانه هنوز مـ وفق بـ ه تـ دوین ایـ ن
ارزشهای اسالمی می توان خطوط توّجه به قانون اساسی و ولی با ضوابط نشده باشد٬

داد. بحث قرار مورد تصمیمات هیأت ممیّزه حاکم باشد بر که باید اصلی را
"نهال انقالب پس مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است که: در
شـهید هزار 60 خون بیش از باروری از با پیگیر و اندی مبارزه مستمر یک سال و از
تـومان خسـارت مـالی در جای نهادن میلیاردها بر با و معلول٬ زخمی و هزار و100
به این عبارت٬ در نشست". حکومت اسالمی به ثمر آزادی٬ میان فریادهای استقالل٬
همین از جای دیگر در و شعارهای مردم صحه گذاشته شده. آزادی به عنوان یکی از
اجتماعی فکری و گونه استبداد نفی هر "قانون اساسی تضمینگر مقدمه آمده است که:
چهارم قانون اساسی تصریح اصل بیست و بأالخره در و اقتصادی میباشد" انحصار و
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مخل به مبانی اسالم یا مگر بیان مطلب آزادند مطبوعات در "نشریات و شده است که:
حقوق عمومی باشند".

مـطبوعات نشـریاتو بیستوچهارمضامنآزادی  اصل  میشود٬ مالحظه  چنانکه 
افکاری که نشر مرج ٬ باری وهرج و بی بندو عین حال برای جلوگیری از ولی در است٬
سؤالی کـه در همین اصل منع شده است . با مخّل به مبانی اسالم یاحقوق عمومی باشد٬
نوع کتابهایی که مخل به عبارت دیگر یا اینجاپیش میآیداین است که مصادیق این قانون٬
به عهده قانون نهاده به مبانی اسالم یاحقوق عمومی است چیست؟تعیین این مصادیق باز
بدون شک قانون معین می کند". همین اصل آمده است که "تفصیل آن را شده ٬چنانکه در
یـعنی مـجلس شـورای مرجع قـانونگذاری٬ اسالمی و مشکلترین وظیفه وزارت ارشاد
کتابهایی که مـخل بـه از اینکه بگوییم مراد تفصیل آن است. این اصل٬ مورد در اسالمی٬
مبانی اسالم است کتابهای ضالّه است مسأله راحل نمیکند٬چه ایـن پـاسخ مـصادره بـه

باقی است :کتابهای ضالّه کدام است؟ هم به قوت خود سؤال هنوز مطلوب است.
اصول عقاید سهوًا یا که عمدًا برشمرد پاسخ به این سؤال می توان کتابهایی را در
بدیهی است درباره اسالم تحریف میکنند. مطالب تاریخی را یا مذهبی و اسالمی و
ک ه تشخیص این قبیل انحرافات و تحر یفات به عهده فقها و علمای دین و متفکران و
نـمی توان حکـم نـوع تـحریفات نـیز البته در مـورد متخصصان تاریخ اسالم است.
مذهب میزنند تحریفات هست که تیشه به ریشه دین و بعضی از کرد٬ واحدی صادر
ریشهای همهستکه ولیبعضیها شود٬ بایدجلوگیری  آنها نشر از بدیهیاستکه  و
بهتر شاید این قبیل موارد در منابع اسالمی گرفته شده است. از خود بعضًا و نیست٬

گیرد. بررسی قرار و نقد مورد نشر باشدکه این تحریفات پس از
این قبیل تـحریفات تمییز تعیین و پس از ممیّزه وزارت ارشاد هیأت  حال٬ هر به
این حقی است کـه و آن تصمیم گیرد عدم صدور یا نشر جواز برای صدور میتواند

قانون اساسی به دولت داده است.
تحریفاتی وجود انحرافات و آنها در کتابهایی که درباره اسالم نوشته شده و تعداد
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افکـار آنـها کتابهایی مواجـه است کـه در با بیشتر امروزه جامعه ما نیست. زیاد دارد
مـیخواهـیم تـا ایـنجا در و تبلیغ شده است٬ شرکآمیز الحادی و و آرای کفرآلود و
رژیم سابق که یک رژیـم در بپردازیم. کتابها اندازه ای به بحث درباره همین دسته از
دیـدگاه مـادی و کـه از شـد کتابهای زیادی نشـر مذهبی بود گاهی ضد غیرمذهبی و
نشر جلو اسالمی بود٬ تعهد غیرت و که رژیم فاقد آنجا از و الحادی نوشته شده بود٬
تعداد زیرکانه اهتمام میورزید. نیز ترویج آنها گاهی در نمیگرفت البل٬ را این افکار
نـاشران طـّماع کنون نایاب شده و هم ا نیز آنها بسیاری از کم نیست٬ این قبیل کتابها
این٬کتابهای بسیاری هم هست که درسالهای تجدیدچاپ آنهاهستند.عالوه بر درصدد
بـی شک صـدور هسـتند. آنها نشر ناشران به دنبال چاپ و ترجمه شده و نوشته یا اخیر
کرده است . اسالمی ایجاد این قبیل کتابهاست که مشکلی برای وزارت ارشاد اجازه نشر
نیز باحقوقعمومیملتمسلمان بلکه است٬ بعضًامخلبهمبانیاسالم تنها نه اینکتابها
نشرهرگونه مطلبی که از می توان به وزارت ارشادحق دادکه از آیا منافات دارد.علی هذا٬
هر سانسور آیا و شّدت جلوگیری نماید؟ الحادی نوشته شده است با دیدگاه مادی و

به زیان آن؟ اسالمی است به نفع فرهنگ جامعه ماست یا عقاید کتابی که مغایر
ممکن است بعضیها بگویند ک ه شّدت عمل به خـ رج دادن در ایـ ن مـ ور د عـ مًال
نسخههای سالهاست به چاپ رسیده و حال این قبیل کتابها چه به هر ممکن نیست٬
بـخواهـند گـر ا جوانـان مـا است و شخصی موجود کتابخانههای عمومی و در آنها
که این منع خود چه بسا تازه٬ و کنند. دسترسی پیدا که شده به آنها طور هر میتوانند
بدون شک این نکـته قـابل شود. جوانان به خواندن این کتابها موجب حرص بیشتر
ولی بـه این شّدت عمل به نتیجه مـطلوب رسـید٬ نمی توان با حقیقتًا و توجه است٬

نه؟ انجام آن به صالح ماست یا آیا شدنی باشد٬ فرض اینکه این کار
که رعایت کامل اصـول بـهداشـتی هـمواره متخصصان بهداشت خوب میدانند
در عکس کودکانی که بیشتر بر به بیماری نیست٬ ابتال موجب مصونیت اشخاص از
مـحیط مألوف خـود به محض ایـنکه از بهداشتی بزرگ شدهاند خانوادههای مرفه و
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به بیماری میشوند٬ مبتال گرفتند قرار ویروسها و معرض میکروبها در و خارج شدند
ویـروسها و مـعرض مـیکروبها در محیط زنـدگی خـود حال آنکه کودکانی که در و

مصونیت بیشتری داشته اند. بوده اند
جوانانی که در بسیاری از صدق میکند٬ معنوی هم عینًا امور مورد این مطلب در
خانوادههای مذهبی سختگیر در المذهب شدهاند بی دین و منحرف و سالهای اخیر
به اجتماع بزرگ ورود این جوانان به محض اتمام دوره دبیرستان و پرورش یافته اند.
ویـروسهای فکـری کـه در و معرض مـیکروبها در راه یافتن به دانشگاهها٬ احیانًا و
که آنجا از و گرفته اند قرار فرهنگی موج میزند محیط اجتماعی و باتالقهای این دو
بیماریهای اعتقادی مصونیت نداشته به انحراف کشیده شده اند. برابر قلب ایشان در
میان این از تسامح بزرگ شده اند با و خانوادههای بازتر صورتی که جوانانی که در در
این٬ بنابر حفظ کردهاند. را ایمان خود دین و تالطم به سالمت گذشته و موجهای پر
مادی الحادی و دینی و ضد هرگونه فکر نشر جلوگیری از شّدت عمل نشان دادن و

نهایت نتیجه معکوس بدهد. در چه بسا
مـیشودجـمود الحادی عاید شدیدکتابهای ضددینی و سانسور زیان دیگری که از
فکری در میان متفکران مسلمان است . در نیم قرن گذشته نویسندگان بز رگ مذهبی ما که
افکـار ایـن  بـا بودهاندکه  کردهاندکسانی  ایستادگی  الحادی  افکار هجوم  برابر در مردانه
اسـالمی بـه فکـرچـارهجویی تـعهد روی غـیرت و از آشــناشـده و وعــقایدعــمیقًا
اصـول کتاب معروف مرحوم عالمه طـباطبایی٬ افتاده اند. وپاسخگویی به شک وشبههها
این کتاب وهمچنین بر ـ  رضوان اهللعلیهم ـ  روش رئالیسم٬وحاشیه مرحوم مطهری فلسفه و
الحادی ومادی شایع افکار این مرحومان حاصل برخوردآنان با بسیاری ازکتابهای دیگر
کتابهای مـادیون گـرفته نشر اگرجلو مسلمًا نیم قرن گذشته بوده است. در جامعه ما در

داشتن این کتابهای مهم وسودمندمحروم میماند. از فرهنگ ما میشد٬جامعه و
جـوامـع گوناگون یکـی ازخـصوصیات بـارز عقاید ابراز آزادی در اصوًالتسامح و
تمدن اسالمی است٬ افتخارات بزرگ تاریخ فرهنگ و یکی از اسالمی بوده وهمین خود
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عـدم اثـر بر عصرجدید قرونوسطیوچهحتّی در در اروپاییچه فجایعیکهجوامع 
اصًال جوامع اسالمی یا تسامح وتعصبهای شدیدوکورکورانه مذهبی مرتکب شدهانددر
بوده بسیارخفیف وآن هم معلول تنگ نظری وکوته فکری پاره ای از گر ا دیده نشده ویا
عقایدمادی و زندقه آمیز مذهبیون قشری بوده است.صاحبان افکار فرمانروایان ظالم و
مییافتهاندوهمین خود بیش مجال اظهارنظر جوامع اسالمی کم و مختلف در اعصار در
پـاسخهای بـحثهای عـقلی و و میان متفکران مسـلمان مـیشده٬ باعث تحرک فکری در
میکرده است.سابقه این آزادی در تمدن اسالمی غنیتر در فرهنگ عقلی را سودمندآنها
این باره می نویسد: اسالم میرسد٬چنانکه مرحوم مطهری در تمدن اسالمی حتّی به صدر
تمدن اسالمی سابقه طوالنی درفرهنگ و جهان اسالم و اندیشههای مادی در
جاهلیت عصر در معاد و خدا که اندیشه انکار آیات قرآن برمیآید از دارد.
قـرن دوم هـجری کـه از داشـته است . میان مردم جـزیرة العـرب وجـود در
سـخت اوج گـرفت ٬ آرا و عـقاید بـرخـورد و شـد اختالط ملل مختلف آغاز
در محافل عـلمی و در اندیشه های خویش را و کمال آزادی عقاید مادیین در
مکتب خویش دعوت به پیروی از دیگران را و می داشتند مجالس علنی ابراز
میکردند٬ احیانًا در مسجد الحرام و یا مسجد النبی حلقه تشکـیل مـیدادنـد
و به گفتگو درباره عقاید خویش می پرداختند. این چنین آزادی بـرای مـادیین

ص 23. هق٬ تهران 1398 علل گرایش به مادیگری٬ . 1

جهان سابقه ندارد. 1 هیچ محیط مذهبی در در
چـه مخالفان هراسـی نـداشـتهانـد٬ عقاید ابراز از جوامع اسالمی هرگز این٬ بنابر
وزش این بـادهای که با آن میدانستند از مستحکمتر را پایگاه فکری خود موضع و
فرهنگ اسالمی شده بـه این آزادی عاید سودی که از واقع٬ در مخالف سست شود.

باطل بوده است. عقاید و آرا زیانهای احتمالی ناشی از مراتب بیش از
مسؤوالن دولتی ما بسیاری از چشم متفکران مسلمان و از خوشبختانه این نکتهها
نشـر چـاپ و اسـالمی در به همین جهت است کـه وزارت ارشـاد پوشیده نیست و
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ایـنجا سؤال دیگری در ولی باز اسالمی شّدت عمل به خرج نمیدهد٬ کتابهای غیر
داد؟ الحادی می توان اجازه نشر دینی و کتاب ضد به هر آیا پیش میآید:

وزارت اگرهـیأت مـمیّزه ای در نگارنده پاسخ به سؤال فوق بایدمنفی باشد٬ به نظر
بـیبندو مـرجو زودیهرجو به یابد نشر بررسیاجازه بدون کتابی نباشدوهر ارشاد
وارد این راه لطمه بـزرگی بـه مـا از باری فرهنگی دامنگیرجامعه اسالمی خواهدشدو
پرتو اجتماع سالم در باری فرق داردویک فرهنگ بارورو بی بندو آزادی با خواهدآمد.
باری وهرج ومرج همان چیزی بی بندو بار٬ محیط بی بندو نه در آزادی به وجودمیآید

آن یادشده است. از قانون اساسی به عنوان :"مخل به ...حقوق عمومی" است که در
مسأله اساسی بـرای باریک است و دقیق و باری بسیار و بی بند میان آزادی و مرز
به سعی خواهیم کرد اینجا در است. تعیین همین مرز هیأت ممیّزه کتاب تشخیص و

کنیم: اشاره کمککند ما به  میتواند مرز این  تعیین  در نکاتیکه 
دسته تقسیم کرد کلی می توان به دو به طور مادی را دینی و ضد کتابهای الحادی و
دسته باری جای می گیرد. و بی بند میان آزادی و یک طرف مرز در این دو یک از که هر
صرفًا مؤلفآنها و تدوینشده٬ منطق و دلیل با و عقل روی از استکه اولکتابهایی
قصد تبلیغ و گمراه ک ر دن خواننده خود را نداشته است. مطلب یا مـ طالبی را تـ حقیق
مـخیّر را خواننده خود ارائه کرده و را توسل به استدالل آنها ارائه مدرک و با کرده و
جـمهوری نسـیم آزادی در از باید این نوع کتابها نپذیرد. یا بپذیرد را او کرده که نظر
چند هر باکی داشته باشند٬ نباید آنها نشر مقامات اجرایی از و باشد اسالمی برخوردار
در اسالم دین خـداست و آرای دینی ایشان باشد. و مؤلف برخالف عقاید که عقاید
متفکران کشورها سایر چه در ایران و چه در غیرتمند و مسلمان متعهد میان میلیونها
مدافع و mnopq حفاظت کنند دین رسول اهلل چگونه از دلسوزی هستندکه خوب می دانند
اسالمی موجب میشود ضد اسالمی یا ولی غیر کتابهای جدی٬ نشر چاپ و آن باشند.
عقاید رّد در را دالیل خود و دفاع کنند دین خود از و افتند که متفکران مسلمان به فکر
دو دست داشتن هر در با نیز دانشپژوهان مسلمان ما خوانندگان و نمایند. باطل اظهار



کتاب ونقد کتاب نقد  436

بسنجند. طرف را دو برهانهای هر دالیل و و تحقیق کنند نوع کتاب آزادانه میتوانند
عـقاید بـرابـر که جوانان مسلمان در تحقیق است که موجب میشود همین آزادی و

به پاسخ شبهات مسلح باشند. و کنند باطل مصونیت پیدا انحرافی و
بلکه علی باتوسل به برهان نوشته نشده ٬ دسته دوم کتابهایی است که ازروی تحقیق و
یاجنبه تبلیغی وشعارآمیزآن بر تبلیغی محض دارد٬ االصول جنبه خطابی وشعارگونه و
توسط کسانی نوشته شده است این قبیل کتابها معموًال برهانی غلبه دارد. جنبه تحقیقی و
تألیف کتاب نهادن طعمه قصدشان از گروه سیاسی دارندو که وابستگی به یک حزب یا
نه به این نوع کتابها٬ محقق وجوانان ساده لوح است . برای به دام افکندن خوانندگان غیر
تـحقیقی بـودن و غیر علمی و بلکه به دلیل غیر دلیل بطالن عقایدی که اشاعه میدهند٬
واقع این بایدجزءکتابهای ممنوعه قلمدادشوندودر برای حفظ سالمت فرهنگ کشور

آنهامخل به حقوق عمومی است . مصادیق کتابهایی است که نشر یکی از کتابهاخود
به دلیل مخالف بـودن همان گونه که اشاره شد٬ ممنوعه بودن کتابهای دسته دوم٬
تحقیقی بودن غیر علمی و بلکه به دلیل غیر اسالمی نیست٬ عقاید نظرگاه نویسنده با
واقـع مـبارزه بـا در منع این قـبیل کـتابها در اقدام وزارت ارشاد روش مؤلفان است.
شار التانیسم است. البته وقتی بنا شد وزار ت ار شاد با شـ ار التانیسم مـ بار ز ه ک ـ ند٬ آن
گر حتّی ا آن مبارزه کرد٬ با باید شد لباس که این پدیده ظاهر به هر و هرکجا وقت دیگر
واقع برای حـفظ آبـروی در رفته باشد٬ کتابهای اسالمی به کار سبک در این روش و
بـاشد. جـدیتر کتابهای مبتذل اسالمی باید اعتالی فرهنگ اسالمی مبارزه با اسالم و
صرف چاپ الاقل بیت المال را بگیرد٬ را آنها نشر جلو دولت نمیخواهدرسمًا گر ا و
سالهای اخیر که در کتابهای اسالمی ما متأسفانه تعدادی از نکند. این قبیل کتابها نشر و

کتابهاست. همین دسته از جزء به چاپ رسیده است٬
مـیگفت از اعضای کمیته انتخاب کتاب برای کـتابخانههای عـمومی کشـور یکی از
ارزنده اسالمی برای کتابخانههاست. جمله مشکالت این کمیته انتخاب کتابهای خوب و
نوشتههای کم محتوا بسیاری ازکتابهای اسالمی که امروزه به طبع می رسدسخنرانیهاو
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بدیهی نیست. مبین غنای فرهنگ اسالمی ما وکممایهای است که به هیچ وجه معرف و
خواهدکرد وارد این قبیل کتب لطمه بزرگی به فرهنگ اسالمی جامعه ما است که نشر
جهان ماننداسالم این همه هیچ دینی در خواهدشد٬ آینده ظاهر در آن یقینًا سوء آثار و
همه رشتههای دانش بشری بـه فـرهنگ جـهانی عـرضه ارزنده در کتابهای عمیق و
فـرهنگ مـهد انقالب بزرگی که به اسـم اسـالم در پس از دریغ است که ما و نکرده٬

کنیم. یک مشت کتاب بنجل پر با را بساط کتاب فروشیهای خود اسالمی شده٬
لحاظ علمی مسؤوالن مؤسسات انتشاراتی دولتی از که پاره ای از آنجا متأسفانه از
انقالب قبل از مؤسسه ای که تا این فاجعه گاهی سهیم میشوند. در نیز آنها کم مایه اند
گاهی دیده چاپ میکرد٬ را ترجمههای نسبًة معتبر متون اصیل و کتابهای تحقیقی و
حتّی مطالب شعارگونه سخنرانیهای تکراری یا نشر که مبادرت به چاپ و میشود
لحاظ تاریخی که از مذهبی ما البته سخنرانیهای شخصیتهای بزرگ سیاسی و میکند.
ولی چاپ آبرومندچاپ کرد٬ به صورت منقح و را آنها باید ارزنده است مستثناست و
نویسندگان استداللهای ضعیف سخنرانان و مطالب سست و سخنرانیهای کم مایه و
ذهـن خـوانـندگان بـلکه چـه بسـا بود٬ نخواهد ثمر مثمر نه تنها ناوارد کم اطالع و
مشوش کرده در اعتقادات آنـان بـه اصـول عـقاید را به خصوص جوانان ما مسلمان٬

اسالمی خللی وارد نماید و حتی خدای ناک رده٬ آنان را از اسالم دور کند.
به ایـن علل گرایش به مادیگری (ص 211) در علیه ـ رحمة اهلل مرحوم مطهری ـ

که مینویسد: نکته خوب توّجه کرده آنجا
مسائل مربوط بـه در ناوارد که افراد دیده میشود ضعف منطقهایی که غالبًا
قـدرت کـامله مشیت الهی٬ اراده و الهی٬ قدر و قضا عدل الهی٬ حکمت الهی٬
جهنم و بهشت و معاد و برزخ و قبر عالم٬ ِقَدم حدوث و اختیار٬ و جبر الهی ٬
مسـتمعان آنـها غـالبًا و نشـان مـی دهند خـود غـیره از مـیزان و صــراط و و
متن تعلیمات دینی است بیخبران میگویند که آنچه این جاهالن و میپندارند
مـوجبات بـزرگ المـذهبی یکـی از به اعماق آن تعلیمات رسیده اند٬ اینها و

گرایشهای مادی است. و
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تبلیغات دینی زمان خود مرجی که بر درباره هرج و ادامه سخنان خود نویسنده در
می گوید: دلی پردرد با بوده است٬ حکمفرما

مکتب الهیون آشنا مصیبت است برای اهل معرفت که افرادی که نه با چقدر
سیستم تبلیغات بینظمی که در مرج و هرج و از مکتب مادیون٬ نه با هستند
مـادیون رد در استفاده کرده و دارد وجود جامعه تشّیع ـ در خصوصًا دینی ـ
است . استهزاء و که اسباب تمسخر الطائالتی به هم می بافند کتاب مینویسند.
زمـان کتبی کـه در از مادیگری است. بدیهی است که چنین تبلیغاتی به سود

این زمینه نوشته شده است فراوان میتوان مثال آورد. در ما خود
ولی مـتأسفانه بـه انقالب اسالمی نوشته است ٬ مرحوم مطهری قبل از این کلمات را
توّجه شده٬وحتّی درسالهای اخیرشّدت بزرگ کمتر متفکر هشدارهای این دانشمندو
یکی دوسال گذشته چندین بار بی نظمی بیشترشده به طوری که در مرج و این هرج و
ایـن نـمایندگان مـحترم مـجلس در حضرت امام خمینی وهمچنین آیت اهللمـنتظری و
مطالب مبتذل و قاطعیت سعی کردهاندجلونشر با داده٬ خصوص به ملت مسلمان هشدار
پارسال بسـاط کتابهاوجزوههایی که برای امتحان ایدئولوژی اسالم تا بگیرند. سست را
برایجمهوریاسالمی فرهنگی  فاجعههای  بودیکیاز  پرکرده  را پیادهروها کتابفروشان 

گرفته شد. بودکه خوشبختانه باهشدارهای امام امت به موقع جلوآنها
جانب تکراری هم انتقادهای به جایی از و مجالت کم محتوا نشر چاپ و مورد در
ولی مـتأسفانه نشـر شده است٬ منتظری ایراد آیت اهلل نمایندگان مجلس و بعضی از
خروارها و رواج دارد٬ هنوز چه به اسم اسالم٬ اسالمی و چه غیر کتابهای بی محتوا٬
نشـر مـرکز حالیکـه در میشود٬ مصرف  آنها طبع برای چاپ دیگر وسایل و کاغذ
رشتههای پزشکی در درسی٬ کتابهای علمی و دانشگاهی برای چاپ متون اسالمی و

دریوزگیکند. برایکاغذ و باشد مضیقه در باید مهندسی٬ علوم  و
علی الخصوص آن کتابهای تنک مایه٬ نشر چاپ و همان گونه که اشاره شد باری٬
صرف نظر میشود٬ ولی بدون محتوای غنی منتشر کتابهایی که به اسم اسالم٬ دسته از
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بسـیار لحاظ فرهنگ اسالمی نـیز از وسایل چاپ میشود مصالح و اسرافی که در از
لحـاظ کـیفیت در از البته نمیتوان توقع داشت که مطالب همه کتابها است. زیانآور
مایلندکه میان نسل جوان٬ به خصوص در خوانندگان ما٬ بسیاری از سطح عالی باشد.
ولی نکـته فـهم بـخوانـند٬ زود به زبـان سـاده و همچنین علمی را مطالب اسالمی و
مـبتذل نـوشتن فـرق و کتاب بی محتوا فهم نوشتن با زود اینجاست که کتاب ساده و
کسی بـرنمیآید٬ دست هر از و خوب نوشتن کاری است دشوار کتاب ساده و دارد.
خوب دریافته هم موضوع را باید نویسندهای که دست به نوشتن کتاب ساده میزند

سادهنویسی داشته باشد. هنر هم قدرت بیان و و باشد
این قبیل نویسندگان نمونه بارز کسی جمع میشود٬ کمتر خصوصیت در این دو
که آن مرحوم این بود هنر مرتضی مطهری بود. شهید دینی استاد مسائل مذهبی و در
به تفصیل اینکه خود از بعد فلسفی را دقیق دینی و میدانست چگونه مطالب عمیق و
متأسفانه امثال آن مرحوم در ساده بیان کند. به زبانی روشن و به اجمال و دریافته بود٬
ولی قدرت که به مطالب تسلط دارند٬ عدهای هستند نیستند٬ زیاد میان نویسندگان ما
کسانی هم بفهمد. را به زبانی بنویسندکه همه کس آنها نمی توانند و بیان کافی ندارند
هسـ ـ تند ک ـ ـ ه نسـ ـ بًة سـ ـ اده مـ ـ ینویسند٬ ولی از آنـ جا ک ـ ه تـ خصص ک ـ افی نـ دار نـ د
زیانی که به ابتذال است٬ حد در نوشتههایشان توخالی و اظهارنظرهایشان سطحی و

است. ناحیه همین نویسندگان دسته اخیر از میشود وارد فرهنگ جامعه ما
خاتمه کتاب علل گرایش به مـادیگری خـطاب بـه مـتفکران مطهری در آیت اهلل
اظـهارنظرهای نـامتخصص مـبارزه مرج تبلیغی و هرج و با "باید مسلمان میگوید:
زمان آن مرحوم احسـاس کنون بیش از ضرورت این مبارزه هم ا (ص 256). شود".
طریق مقامات مسؤول چاره ای برای سامان بخشیدن به این بینظمی از گر ا و میشود
دیـری نـیندیشند بـیمحتوا کـتابهای ضـعیف و نشر چاپ و نظارت دقیق علمی در
عمیقآن و معارفارزنده و معرفاسالم و ما حاصلفرهنگجامعه پاییدکه نخواهد
شخصی وکتابخانههای عمومی و شد بیارزش خواهد یک مشت کتابهای سطحی و
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کمترین کاری که دولت جمهوری گردید. خواهد این نوع کتابهای بیمحتوا از پر ما
کـتابهای کـممحتوا نشـر از این است که مـؤسسات دولتـی را بکند اسالمی میتواند
ایـرانـی و وظیفه اصلی این مؤسسات حفظ میراث فـرهنگ اسـالمی و دارد. برحذر
عـلمی کـتابهای ارزنـده تـحقیقی و ترجـمههای خـوب از تحقیقات عمیق و انتشار
که تاکنون چـاپ گرانقدری را آثار چیز هر قبل از باید این دستگاهها خارجی است.
ارزنده در علمی تصحیح وطبع کنند.کتابهای خوب و به طرزی انتقادی و نشده است٬
اصول وفلسفه وعرفان وتفسیردرگنجینههای خطی ما قبیل فقه و رشتههای گوناگون از
تصحیح این کتابهارا تشویق کنندتا کم نیست ٬مؤسسات انتشارات دولتی بایدمحققان را
زمـینه ادبـیات و امروزه عالقه فراوانی به کتابهای اسـاسی در این٬ عالوه بر کنند. احیا و
ولی متأسفانه گاهی مؤسسات انتشاراتی وزین میان خوانندگان پیداشده٬ تاریخ ایران در
این نشر توّجه نشان میدهند.کنارکشیدن مؤسسات دولتی ازچاپ و به این زمینهها کمتر
کرده است وچون این ناشران نه بازاری باز و برای ناشرانی تازه کار میدان را قبیل کتابها٬
تجدیدطـبع بیشتر کتابهایی که چاپ می کنند دارند٬ نه حسن نیت الزم را سرمایه کافی و
البته چاپ متون اصیل وکتابهای تحقیقی وعمیق نبایدناشران دولتی کتابهای سابق است.
د٬ فـ  رق ار ه شـ  را از چاپ و نشر ک تا بهای ساده و ز ود فهم باز دارد٬ و لی همان گو نه ک ه اشـ 

باهم اشتباه کرد. نباید این دورا است میان ابتذال وسادگی و
مؤسسات کار بایددر بهخصوص وزارت ارشاد٬ نظارتی که دولت و عالوه بر باری ٬
این از البته مراد نبایدغفلت کند. فعالیت ناشران خصوصی نیز از انتشاراتی دولتی بکند٬
تشویق ارزنده وخوب را ناشران آثار دولت باید است ٬ ارشاد هدایت و اینجا نظارت در
گـاه تحقیقی و علمی وغیر نشرکتابهای غیر دلیل صالح نداندکه جلو به هر گر ا و کند.
اجـازه نکـندو تشـویق  را باری  بیبندو این  بایدکاریکندکه  دستکم  بگیرد٬ مبتذلرا

.(1381 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : باره نشرکتاب وحّق مؤلف (چاپ  در  

به ابتذال کشند.  فرهنگ جامعه اسالمی را ندهدفرصت طلبان وسودجویان٬
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پژوهش غش در
گلی زواره غالمرضا

حقیقت سرایـی است آراسـته
بـرخـاسته گـرد هـوس ٬ و هـوا
برخاستگرد که بهجایی  نبینی
چه بـیناست مـرد گر دگر نبیند
"سعدی"

به ه نگ ام تأ ل یف ک ت اب "ه اج ر ٬ اسو ه اس ت ق ا مت " ا ز ک ت اب " قصص ق رآن " م رحوم صد ر ا لد ین
تتبع نویسنده وشیوایی متن نـوشتار و استفاده شایان توجهی نمودم ودقت نظر بالغی٬
مراسم بزرگداشتی جهت تجلیل بودم که ویژه نامه یا مترّصد آن روزها از راستودم . مزبور

قرآن پژوه پرتوان صورت گیردکه این آرزوعملی نشد. و مقام این محقق عالیقدر از
مـدیر نـوروزی (نـویسنده و جناب آقای محمد 1382 روزهای پاییز یکی از در
از و پـژوهشگاه فـرهنگیان قـم آمـد تـحقیقات و به مرکز ک اندیشه) انتشارات پژوا
مشـغول وی خاطرنشان ساخت حروفچینی سـّجاد فاجعه ای فرهنگی سخن گفت.
کـه البـته تـغییرات روی متن آن مـیباشد بالغی از صدر تایپ کتاب "قصص قرآن"
کتاب برخی صفحات دیده میشود. ضروری است در غیر جزئی که اغلب آنها بسیار
مشاهده کردم که نام آقـای... پشت ویترین بعضی کتاب فروشیها در را "قصههای قرآن"
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چند میخوردمکه  تأسف  نگرانکننده  وضع  این  بر بود. گردیده  درج  آن  جلد روی  بر
مـجله آیـنه شـماره 82 مـندرج در مقالهای تحت عنوان "به چـه قـیمتی" قبل با روز
نه حتّی رونویسی ماجرای حروفنگاری (و این نوشتار در پژوهش مواجه گردیدم.
مقایسهای هّمت برای خوانندگان روشن شده و روی کتاب یک نویسنده با از آن) از
در همان شماره و در و صورت گرفته بود. متن جدید تطبیقی هم بین کتاب اصلی و
که توضیح داده بودند را چگونگی این کار چرایی و صفحه مستقل آقای... ضمن دو
راقم این سطور بنده درباره آن چیزی نمیافزایم. و خوانندگان مالحظه کردهاند حتمًا
دهـنده٬ رشد حقنمایی آموزنده و و این روشنگریها استقبال از در به این مناسبت و
یک بررسی تاریخی در تضییع حقوق معنوی مؤلفان را سرقت ادبی و انتحال و روند
پـیشوای و مشـخص کـرد را کـاستیها این بـاورم کـه بـاید بر زیرا بازنگری نمودهام؛
مداهنه مینمایند تو که با "بدترین دوستان کسانی هستند پرهیزگاران هم میفرمایند:
مینمایم نمیخواهم البته تأکید ص 446) الحکم٬ (غرر پنهان میسازند" عیوبت را و
را افراد خدای ناکرده اعتبار یا فردی مطلبی بنگارم و مخالفت با شخصی و دفاع از در
و مـعایب از تفکیکمحاسن و واقعیتها روشنشدن بررسی این در مخدوشسازم.
مشخص گر دیدن حاصل زحمات نویسندگانی ک ه عدهای حقوقشان را ضایع و تـ باه
و ایـن نـوشتهها با و دارد کسی جای خود خصال هر می باشد. مطمح نظر نموده اند٬
وانگـهی در منزلت کسی متحول نـمیشود٬ ارج و مالمتها و مذمتها ستایشها٬ احیانًا
بدیهی است اشخاص. نه خود میباشد افراد تدوین آثار و نوشتهها سر بحث بر اینجا
بـه خـوبی خـود خـردمندی خـویش٬ وجدان و میزاِن ایمان٬ با خوانندگان کنجکاو
نـاسره جـدا از سـره را افراد محک زدن آثار٬ با و درک مینمایند ارزیابی و حقایق را
هادی ربانی و اکبری٬ محمود حسین فالح زاده٬ حجج اسالم آقایان محمد میکنند.
اخـتیار یادداشتهایی که در حضوری و گفتگوهای تلفنی٬ در عباس رفیع پور سید
تـدوین نـوشتار که در مطرح ساختند تذکرات مفیدی را دادند٬ قرار راقم این سطور

نمایم. این عزیزان تشکر از دارد جا و بود راهگشا بسیار حاضر
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خلل و خطا
کـرد مجاز شرمنده رهروی که عمل بر پـدید کـه پـیشگاه حـقیقت شـود فردا
وابستگی به گرایی و دنیا موازین شرعی٬ ارزشهای دینی و وحی٬ تعالیم مبتنی بر
بـه اشـتغال  از است  انسانی خواسـته  جامعه  از و دانسته  مذموم  را آن  فناپذیر تعلقات 
حق غفلت از و فریب میدهد آدمی را این روند زیرا ؛ اموری اینگونه اجتناب نمایند
این واقعیت نیز عین حال معیارهای اسالمی بر در به دنبال میآورد. معنوی را امور و
به را قرآن کریم پیروان خود و فراموش نکنید دنیا از نمودهاندکه بهره خویش را تأکید

به عنوان وسیلهای برای تحصیل آخرت توصیه مینماید. این امور بهره وری از
ترغیب و تشویق  بدان  و اهمیّتتجارتتأکید به عنوان نمونه روایات زیادی که بر
می آورند اجتماعی دشواریهایی به بار چون مناسبات اقتصادی ـ اما بسیارند٬ میکنند
جامعه باقی سطحی گسترده در در گواری را نا آن عوارض منفی و اختالل ناشی از و
تا ضوابطی دقیق ترسیم نماید احکام و طبیعی است اسالم برای آن قوانین٬ میگذارند٬

نامطلوب آن جلوگیری شود. آثار هرگونه خلل و از
آن وکاستی  عیب  متوجه  خریدار که  نحوی  به  را وکاال طعام  عرضه  در اسالم تقلّب 
نگردد و نیز مخلوط نمودن متاع خوب با بد را عملی نادرست دانسته است. رسـول
دست مشاهده نمودند. مجموعهای طعام (گندم) mnopq از جایی عبور میفرمودند اکرم
ای خطاب به صاحبش فـرمودند: رطوبت داشت. دیدند داخل آن نمودند. مبارک را
باران اینگونه گردیده اثر بر جواب داد: چیست؟ صاحب طعام این رطوبت ناشی از
قـرار بـاال در آن قسمت نـامرغوب را چرا حضرت فرمود: .mnopq است ای رسول خدا

ص 79. ج ٬4 هیثمی٬ ابن حجر مجمع الزوائد٬ . 1

روایت دیگری در نیست.1 ما از معامله کند هرکس غش در ببینند. مردم آن را ندادی تا
اینکه به نمیبینم جز را تو دادند: اصحابش هشدار آن حضرت به یکی از آمده است:

ص 210. ج ٬1 عاملی٬ شیخ حر وسائل الشیعه٬ . 2

اسـاس بـر مـعامله مـرتکب شـده ای.2 در آنان را غش با مسلمین خیانت نموده ای و
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دارد٬ عالیتر و جنسی که کیفیتی باال بایدکاالی نامرغوب از روایات معتبر احادیث و
تقلّب به مخلوط نمودن اینگونه اجناس غش و و به مردم عرضه شود و تفکیک گردد
جامعه مسلمین دور از که به این عمل مرتکب گردد mnopq کسی را پیامبر میآید. شمار
قیامت بـا روز در و سخط الهی می گردند دچار افرادی این گونه٬ فرموده اند دانسته و
فروش اجناس خـویش بـه به عالوه اشخاص متقلبی که در میشوند. محشور یهود
مـعیشت آنـان در رزق خویش میبرند؛ از برکت را چنین حیلهای متوسل میشوند٬

چـاپ آسـتان قـدس مـحدث قـمی٬ سفینة البحار٬ (تحریم الغش ...)؛ باب 86 کتاب التجارة٬ همان٬ رک : . 1
ص 794. ج ٬3 رضوی٬

نمایند.1 افشا مسلمانان است که این مزّوران را بر و اختالل پیش می آید

.163 آیه عمران٬ آل  60؛ آیه انفال٬ . 2

اجـازه مسلمانان  مبارزه میکند.2 کسی که مرتکب خیانت گردد با نیز قرآن مجید
مـصنوعی یـا نـور بـا آن را و آنچه هست نمایش دهـند از بهتر را ندارندکاالی خود
تـبلیغات بـا نیستند مجاز نیز و عرضه کنند آن به شکلی دیگر مانند تزیین و طبیعی٬
بردن تدلیس٬ به کار به شکلی خوب به مردم معرفی کنند. جنس نازل را ناروا دروغ و
مذمّت گردیده است. این عرصه بسیار راه خیانت در شدن از وارد نیز و مکر خدعه و
بدیهی است مطرح مینماید. ک عادی مردم چنین دقتهایی را خصوص خورا اسالم در
روح٬ جـان٬ بـا آنـها زیـرا اهمیّت بیشتری دارد؛ عرضه نمودن کاالهای فرهنگی نیز
اندیشه و عمق وجود انسانها سر و ک ار دارند و باید در تولید٬ نشر و توز یع آنها دقت
نوشتن راه  از واقع در نهادهاند٬ گام وادی  این  به افرادیکه اصوًال و شود مبذول  الزم 
کسـی کـه تالش میکنند. تکامل معنوی مردم٬ فکری و رشد برای اعتالی فرهنگی٬
به امر و گوید سخن  معنا و سلوک  اهل  از و رواجدهد جامعه  در فضیلترا میخواهد
راه تـدوین مـطالب از تـهیه و در دیگـران مـراقب بـاشد بیش از باید معروف نماید٬
نگارش دروغ در عرضه کاالی فکری فاصله بگیرد. غش در نیرنگ و خدعه٬ خالف٬
منابع به دادن مأخذ در ننماید؛ ذکر چیزی مأخذ ذکر بدون مطالبدیگران از نگوید؛
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وسیله کسب رزق و نوشتن را نگارش و باشد؛ معتبر اشاره متقن و مورد اثر دقت کند؛
مذمت شده خصوص علوم دینی بسیار به ویژه این برنامه در ندهد؛ قرار روزی خود
حـرام حـالل و نـمودن آنـان بـا آشـنا گرفتن برای تعلیم واجبات مردم و مزد است.

طی کند. تعالیم مذهبی را شرع و روندی منطبق با باید خداوند
شما (ای مسلمین) خطبه معروف خویش فرموده اند: OPS در حضرت فاطمه زهرا
آیـات سنگین دین الهی و که بار هستید این شما و درفشهای افراشته احکام خدایید
(این هم  و عملکنید آن  به  امانت  و صدق  سر از خود هم  تا گرفتهاید دوش  بر را وحی 
چـنین از آنان را (و گیتی ابالغ نمایید به سراسر را دهنده) مواریث رشد همه آیات و

ص 372. ج ٬3 من الیحضره الفقیه٬ . 1

حقایقی مطلع سازید).1

ازبیابان تردید عبور
طول قرون در جای نهاده اندو بر ماندگار و آثاری ارزشمند خود علمای برجسته که از
تـعالیم الهـی نشـر در مدرک دیگران بـوده است و و نوشتههای آنان مأخذ اعصار و
نسبت دادن کتاب در و دیگران تعمق مینموده اند کار در لحظه ای خاموش نبوده اند٬
به نگاه میکردهاند. دیده تردید با اشتهار آن٬ وجود نوشتهای به شخصیت معروفی با یا
cdefg از زمانی که علما با عنوان نمونه در خصوص تفسیر منسوب به امام حسن عسکری
زمـان چـه از گـر ا مطرح کردهانـد. گونی را تاکنون اقوال گونا گردیدند این متن آشنا
تفسیر این از بعد٬ سال یکصد تا هجری 260 سال  cdefgدر امام حسن عسکری شهادت 
ابـن بـرقی٬ احـمد علی بن ابراهیم قمی٬ دانشورانی چون کلینی٬ نامی نبوده است و
نـه تـنها نهاده انـد به یادگار خود که تألیفات گرانسنگی از عالم دیگر صدها قولویه و
امـا راویانش نبرده اند. آن و بلکه حتّی نامی از نقل نکردهاند٬ مزبور تفسیر مطلبی از
من امالی و الرضا٬ قبیل عیون اخبار گرانمایه ای از آثار عالم فرزانه ای چون شیخ صدوق در
حالی است که شیخ طوسی این در و می آورد. را این تفسیر الیحضره الفقیه بخشهایی از
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روی کار قرن ششم تا از نه به راویان آن اشاره ای دارد. آن نقل کرده و از نه مطلبی را
مـصادر مـؤلفش در و مـذکور تفسیر نشانهای از مورد آمدن صفویه به استثنای چند
آنکه در تا آن مشاهده نمیشود٬ عیاشی ومجمع البیان نقلی از تفسیر در و ندارد شیعه وجود
آن را االخیار عنوان آثار با ترجمه این اثر الدین علی بن حسن زوارهای با فخر این عصر
و این مفّسر کار علما گروهی از برای عموم عالقه مندان فارسی زبان قابل فهم میکند.
اثری مخدوش وی خرده گیری کردهاندکه چرا عدهای بر اما ستودند٬ را مترجم پرکار
داده است که غالبًا خوانندگانی قرار اختیار در تأمل را مطالب مورد عبارات آشفته و با
آثاری که به عالوه نشر ندارند. آن را غیر تفکیک مطالب صحیح از قدرت تشخیص و
به ویژه آنکـه کاهش میدهد٬ علمی فرهنگ اهل بیت را اعتبار میباشد٬ تردید مورد
روش ائمه هدی سازگاری ندارد. به مدح چهرههایی پرداخته که با این تفسیر راوی در
نـقل ایـن نکـات مـجعول تعمدی در پدیدآور عدهای گفتهاند مقابل این انتقادها در
قرون متمادی چنین مضامینی به آن راه هنگام استنساخ آن در احتمال دارد نداشته و
مـانند میتوان مطالبی جـعلی یـافت٬ دیگر برخی کتب معتبر چنانکه در یافته باشد.
مطهری آن را آمده است که شهید یزدگرد دختر اصول کافی درباره شهربانو آنچه در

.133 ـ ص 122 ایران٬ خدمات متقابل اسالم و رک: . 1

نقد می نماید. 1 عـلمای مـعاصر نـیز در خـصوص ایـن تـفسیر تـردیدها و تأمـالتی
اهلل آیت مرحـوم دارد. مفصلی انتقادهای آن بر بالغی جواد محمد مرحوم داشتهاند.
ولی تأییدنمیکند٬ سخن گفته است وثاقت آن را این تفسیر چندجایی که از خویی در
قابل وی را کرده است و مشایخ شیخ صدوق ذکر از راویان آن را مواردی یکی از در
مجمع البیان اشـتباهات تعلیقات پایان تفسیر در شعرانی نیز آیت اهلل میداند. اعتماد
اعتبار الشیعه مطالبی داردکه مؤید تعلیقه کتاب وسایل  در اما می دهد٬ تذکر را این نوشتار
آن است که علمای شیعه گون بیانگر قضاوتهای گونا و این ارزیابیها است. این تفسیر
از و وسـواس عـلمی ویـژهای داشـتهانـد بـرای روشـن شـدن حـقیقت مـوضوعی٬

یک بُعدی اجتناب مینموده اند. نگرش عجوالنه و سطحینگری و
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موریانههای اندیشه
دچار خویش٬ انگاره کار در نویسنده باید "محقق یا حکیمی: محمدرضا به گفته استاد
بـحثی در مـقاله و که نویسنده کتاب یا دیده میشود چه بسیار نگردد. فتور سستی و
ـ کار که  همین  اما میشود٬ کار به  تحقیق دست  استقصاء برپا و پرنشاط  و پرمایه  آغاز
نشـانههای و سستی می گیرد و لحظه به لحظه ُافت میکند به نیمه میرسد٬ مَثَل ـ در
سـرانـجام کـه بـه تا میشود آن پدیدار سرسری گیری در کنی و دنباله رها کم توانی٬
آیـین خـالف سـنّت عـلم٬ بـر اینگونه کارکرد میافتد. فرو اوج خود از روشنی کار
کـوتاهی است و هم تـقصیر رضایت وجدان علمی است و عمل و دقت در تحقیق٬
چـیرگی و بـاشد شکیبا محقق باید مراجعه به اثر. استفاده و در نسبت به حق جامعه٬
و سنجشی سرسری گرفته نشود هیچ استنتاجی و فصلی و هیچ بخشی و تا نشان دهد

.201 ـ ص 200 حکیمی٬ رضا محمد حماسه غدیر٬ . 1

عـرضه کـاالی مـعامله و غش در این ویژگی مصداقـی از 1."... نیاید آب در آبکی از
ولی است٬ مستند تحقیقی و و استوار نوشتار بخشی از زیرا فرهنگی به جامعه است٬
cdefg حضرت علی معنوی هستند. ارزش ادبی و فاقد بیمایه٬ سست٬ قسمتهای دیگر
وی وجـود دقت در بـا زیـرا مـؤمن آیـنه مـؤمن است٬ خطاب به کمیل فرموده انـد:
بـه و مـیکند  برطرف  او توسط  خویشرا  معنوی  نقایص  و باطنی  نیازهای  مینگرد٬

ص 173. تحف العقول٬ . 2

را ایـن گونه کـاستیهای خـود نویسنده بـاید زیبایی میبخشد. 2 و حالت درونی خود
نامی و ببرد به یغما مشقت دیگران را نه آنکه محصول اندیشه وزحمت و برطرف کند
امری سبقت گیردکه مسلمانان بدان هرکس بر منابع روایی آمده است: در آنان نبرد. از

ص 342. ج ٬6 سنن البیهقی٬ . 3

نشان داران گستاخی که نام و کم نبوده اند است.3 بدان سزاوارتر او سبقت نجستهاند٬
غـارت به را دانشمند و شریف  مردمانی بردنهای  رنج و خوردنها جگر خون  حاصل 
آن به "انتحال"سخن گفته شده منابع ادبی از این همان موضوعی است که در و بردهاند
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ص 36. روشن٬ محمد مقاله دکتر کتاب شناخت٬ . 1

قـرن پـنجم مشـاهیر قرون اولیه متداول بوده که یکی از این موضوع از گویا است.1

ص 386. ج ٬2 تقی بینش٬ به کوشش محمد زوزنی٬ عبداهللحسین بن احمد ابو المصادر٬ . 2

توضیح این لفظ در دهخدا انتحال گویند.2 خویش بستن را سخن کسی بر مینویسد:
بـر سـخن دیگـر سـرقت ادبـی٬ دعـوی کـردن٬ جهت خود کسی را چیز مینویسد:
و بـدون تـغییر جـلوه دهـد٬ آن خـود از چنان باشدکه کسی آن را خویشتن بستن و

ص 3448. ج ٬3 ٬1377 دوره جدید(دانشگاه تهران)٬ چاپ دوم از دهخدا٬ کبر علی ا لغت نامه٬ . 3

به تصرفی اندک.3 معنی یا لفظ و تصرف در
دعوی سـیادت و و حکایت شیّادی که گیسوان برتافته بود گلستان در سعدی در
دیـوان "شـعرش در که دروغ گفته است مـینویسد: معلوم گردید و شاعری میکرد
بدین سبب خوانده بود. به نام خود سرقت کرده و انوری را یعنی شعر انوری یافتند"
آنـجایی کـه تا و غافل بود راهزنان ادبی نباید از فن توصیه مینمایند است که اساتید

به قول حکیم نظامی: شود آنان پرهیز از امکان دارد
راه است در دزد کــه٬ بــاید گــاه است شــــحنه  آ گــر مــایه را پــر مــــرد
اتـفاق افـتاده است کـه اشـخاص "چـه بسـا جالل الدین همایی مینویسد: استاد
بلندنامی و سودایشهرت  و تصنیف  و هوستألیف  ایمانکه  بی و آزرم  بی  فرومایه
بـه دسـتبرد تـقویت کـنند٬ را ادبی خـود سرمایه علمی و بُنیه و اینکه جای  به  دارند٬
مؤلفات دیگران ز دهاند و ک تابی را یا با افکندن نام مؤلف یا مواضع مهم پر ار ز ش آن را
آن به دزدی برده و عبارت ـ یعنی تغییر تبدیل لباس ـ با یا زیاد بی کم و و به التقاط عینًا
امین حاجت به یادآوری نیست که اشخاص فاضل دانشمند نسبت دادهاند. به خود را
صنف طّراران پاره ای از نمیروند. رسواییها و این قبیل خیانتها بار زیر هرگز باتقوا
عبارت لطیف حتّی یک اصطالح و تازه٬ دیدهام که به محض اینکه فکر شوخچشم را
به آن را فور بر می خوانند٬ نوشتههای شما در یا میشنوند زبان شما ادبی بیسابقه از
که پـنداری چنان به خرج میدهند و میبندند به خود و تردستی میربایند چابکی و
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و بـازار ایـنکه مـحتسب در غـافل از ایشان است. خود نوزاد فرزند یا میراث اجداد
که این دارند وجود کنار گوشه و در نقادان بصیر و دانشمند هنوز است. پاسبان بیدار

.350 ـ ص 349 عالمه جالل الدین همایی٬ صناعات ادبی٬ فنون بالغت٬ . 1

می شناسند".1 فرزندان ُصلبی حاللزاده باز از قبیل اطفال حرام زاده را
غش باشد او که در هر سیه روی شود به میان تا محک تجربه آید گر خوش بود
است تنها نقل استوار بر تألیفاتی که پایه آنها "در حکیمی: محمدرضا به قول استاد
هیچ امانت رعایت نشود٬ چنین کتابها در گر ا مایه وثوق امانت است. اصلی و جوهر
عقایدنویس معرفی مورخ و آنانکه به عنوان محقق ٬ که چه بسیاری از دریغا است و
یکی و الفبای مکتب است بیبهره بوده وهستند و کار این صفت که جوهر از شدهاند٬
روشن کردن نقلهای [به قلم عالمه امینی] همین مچ گرفتنهاست و جریانات الغدیر از
عدم نقل٬ خیانت در "نقل نامعتبر٬ این محقق پرآوازه میافزاید: مکذوب". تقطیعی یا
عـقیم را مـعرفت  مـیسازد٬ ویـران را شـالوده مـیکند٬ دگرگون  را حقایق دقتنقل٬

ص 215. حماسه غدیر٬ . 2

گمراه میسازد".2 خواننده را و ضایع میکند علم را می گذارد٬
دیـن در قـلمرو در نشر طبع و تألیف٬ چه کار گر ا گرانمایه٬ این دانشور به اعتقاد
این عـرصه کـارهای در رواج داشته و چشمگیر به صورت گسترده و دهههای اخیر
ارجمندی شده است٬ اما در این ز مینه ک ار هایی بسیار مـ بتذل٬ نـ اهن جار ٬ بـ ی اسـ تناد٬
مـیان ایـن  در است و نـبوده  کـم  دیـنی  فرهنگ  دین و زبان  به  یک کالم  در عوامانه و
صحت و نظر از تاریخ شیعه نوشتهاند٬ خصوص فرهنگ و کتابهایی که در مقداری از
وی بوده است. زیانبار استنباط بس منحط و و سطح دید شکل عرضه٬ ُسقم برداشت٬
عالقه به مـذهب مقاله بنویسد٬ درباره مذهب کتاب یا کسی نباید هر میگردد متذکر
را اطالعاتانسان و مسموعات  اندکی  و تمایل صرفاین  اما ستودنیاست٬ و خوب 

.298 ـ ص 297 همان٬ . 3

تبدیل به مؤلف مذهبی نمیکند.3
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باتالق چشمه تا از
به خوانندگان معرفی کنم که بـیانگر دارم نمونههایی را قصد نوشتار این بخش از در
رسم نبودکه وقتی مطلبی را بین قدما گفته نماند البته نا انتحال می باشد. سرقت ادبی و
سلف مشاهیر از مواردی دانشوری عباراتی را در گر ا و دهند مأخذ جایی میگیرند از
به عنوان نـمونه نمیباشد. نظر این ویژگی مصداق بحث مورد خویش گرفته است٬
حکمای اربعه تـهران٬ از ق) ه 1238 ـ ابوالحسن جلوه زوارهای (1314 حکیم میرزا
گـردان برای شـا مدرسه دارالشفای تهران تدریس می نمود٬ در را مالصدرا وقتی آثار
این حکیم عارف پرتوی پرمایه از چه اسفار مطرح نمودکه گر خویش این واقعیت را
این آمدهکه مالصدرا از قبل دانشمندان  از قولهایی نقل  آن ولیدر اندیشههایاوست٬
آن درصـدد هنگام تدریس ایـن کـتاب٬ در آن کیست و فیلسوف مشخص نکرده از
در فیلسوفی دیگر. آن عبارت از فالن حکیم است و این عبارت از برآمدمشخص کند
به صاحب اصلی بر و استخراج مینمود البه الی اسفار از واقع حکیم جلوه آن کالم را

.119 و ص 108 نگارنده٬ از ابوالحسن جلوه حکیم فروتن٬ میرزا . 1

اما مشخص ساخت.1 آن را مآخذ نیز اسفار حواشی بر وی ضمن تحریر میگردانید.
نمونههای نگران کننده:

که عمر با برکت خویش را در 1. هجویری عارفی راستین و دانشوری پاکدل بود
راه کسب فیض از علما و تألیف و تصنیف سپری کرد. وی که در قرن چهارم هجری
"آنچه به ابتدای کتاب نام خـود دست سارقان آثارش دل پرخونی دارد: میزیست از
کـه نـام بـبینند جهله این علم[ وقتی] کـتابی نـو بود: چیز این دو از مراد اثبات کردم٬
مـقصود و کـنند نسبت آن کتاب به خـود آن مثبت نباشد٬ جای بر مصنف آن به چند
آن نـباشدکـه نـام تألیف وتصنیف کردن به جـز ازجمع و آن برنیایدکه مراد مصنف از
این گویندکه مرا دعای خیر متعلمان وی را مصنف بدان کتاب زنده باشدوخوانندگان و
بازگرفت واصل نسخه جزآن یکی آنکه دیوان شعرم که بخواست و بار: به دو حادثه افتاد
ـ  تاب اهللعلیه ـ آن بیفکندورنج من ضایع کرد سر نام من از بگردانیدو آن جمله را نبود
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مـدعیان از یکـی الدیـن"٬ "منهاج آن نام تصوف طریقت  اندر هم کتابیکردم دیگر و
نمودکه نزدیک عوام چنان  به  و ک کرد پا آن  سر از نام من  نکند٬ او گفتار که کرای  رکیکه 
تـعالی خـداونـد وی خـندیدندی تـا آن قول بر خواص بر چند هر وی کرده است.

بـهار چـاپ هـفتم٬ مقدمه قـاسم انـصاری٬ تصحیح ژوکوفسکی و تصنیف هجویری٬ .کشف المحجوب٬ 1
.2 ـ ص 1 ٬1380

ک گردانید".1 دیوان طالب درگاه خویش پا نامش از و رسانید در بیبرکتی آن به دو
مـعموًال است٬ گونهای به گـونه دیگـر از دادن چیزی را انتحال تغییر موارد از .2
اصـلی گـوینده یـا تقطیع عـبارات مـقصود نقل و حذف برخی جمالت در مؤلف با
فاجعه مصادیق مسخ نامید. می توان از این حالت را عوض میکند٬ را نویسنده دیگر
یـا و شود برده  دست معصومین  عبارات  و کلمات  در که میگردد آشکار بیشتر وقتی
حادثه ای حیاتی از که نکته ای مهم یا عباراتی به گونه ای حذف میشود برخی الفاظ و
آن حال به این کار در و باشد کسی روزه دار گر ا می گردد. مستور خواننده مکتوم و دید
به عالوه جـعل روزهاش باطل میشود. طبق فتوای مراجع تقلید خالف روی آورد٬

ص 36. نگارنده٬ از ارزیابی سوگوارههای نمایش٬ . 2

آیت شهید استاد حرام است.2 و افترا روایات معصومین کذب٬ تحریف در مطالب و
قـیام٬ عـمل٬ قـول٬ پیشوایی است و "افرادی که شخصیت آنها مطهری می گوید: اهلل

اول. جلد حماسه حسینی٬ . 3

تـحریفی واقـع شـود" 3 یک سخنان شان ... در حجت است نباید و سند نهضت آنها
مورخ مشهور وقتی بخواهد با جعل و تحریف تار یخ و اتفاقی مهم ٬ طبق دلخـواه و
این وضع زیانهای واقعًا اشتباه افکند٬ مسیر در تمایل خویش عدهای از خوانندگان را

مینماید. فرهنگی قابل توجهی به جامعه اسالمی وارد معنوی و

ص 45. ج ٬3 البدایه والنهایه٬ . 4
ص 351. ج ٬3 دمشقی٬ القرآن العظیم ابن کثیر تفسیر . 5

تـفسیرش 5 نـیز و کتاب تـاریخ 4 در به ابن کثیر دمشقی مشهور اسماعیل بن کثیر
"فانکم یوازرنی عـلی مینویسد: طبری نقل میکند٬ از mnopq را پیامبر استوار وقتی گفتار
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تا معاضدت میکنید مرا شماها یعنی کدام یک از وکذا" االمرعلی انه یکون اخی وکذا هذا
وصـی مـن وی چـنین عبارت خلیفه من و به جای دو چنان باشید. چنین و برادرم و
mnopq کـه اعـالم بـه مـقام جمالت بـعدی حـضرت مـحمد در گذاشته است. وچنان را
اخی ووصیی وخلیفتی cdefg بیان شده است به جای عبارت ان هذا خالفت علی وصایت و
بـحث حـجة الوداع تـمامی در تاریخ خـود در وکذا٬ اخی وکذا ان هذا فیکم مینویسد:
خـطبه ولی از صـحاح سـته نـقل مـیکند٬ از mnopq را خـطبههای پـیامبر نیز حوادث و
ذکـر را اهلل" "کـتاب تـنها ثـقلین٬ حدیث  از فرمودهاند٬ ایراد عرفات در mnopqکه پیامبر
متن حدیث جمله "واهل بیتی عترتی" میکندکه در وچنین به خواننده وانمود مینماید
چاپ اول (ص 140)حدیث آغاز کتاب "حیاة محمد" در هیکل نیز دکتر ندارد. وجود
حـضرت نـام اثـر این دوم چاپ در اما است٬ نموده نقل تحریف اندکی  با را دعوت
نـص مـتن و و خالفت ایشان گواهـی مـیدهد وصایت و که بر عباراتی را cdefg و علی

عالمه یحیی نوری. تحقیقی کوتاه درباره شیعه٬ رک: . 1

اسقاط مینماید.1 mnopq است حذف و فرموده پیامبر
بدان چه در استناد مقدمه تاریخش خاطرنشان مینماید: آنکه طبری در وجود با
ما به  دیگری یکیپساز دیگران  از استکه  اسنادی و روایات  به اینکتابمیآوریم 
یا سند روایت را به ایشان میرسانم٬ نه از آنان روایت میکنم و من نیز خود رسیده و
آنکه در آوردن مطالب تاریخ استنباط فکری و استخراج عقلی شده باشد. اما تمایالت
حجة کتاب تاریخ بزرگ خود٬ در و می دهد بروز نگارش این اثر در را نفسانی خود
از یعنی دنـباله واقـعه را که تمامی جزئیات آن برای مسلمانان اهمیّت دارد٬ الوداع را
شرح بـازگشت مورد در و مینماید مکه است رها mnopq در آخرین روزهایی که پیامبر
تا گردد منجر واقعه مهم غدیر به ذکر مباداکار تا النبی خاموش میشود مدینة  تا پیامبر
بـه رنـجی مبتال کتمان این جریان مسلم وجدانش آرام نبوده و از مدتها آنکه پس از
عنوان "الوالیة فی طرق وکتابی مستقل با سپس قلم به دست میگیرد درونی میشود.
مرحوم ملک الشـعرای حکیمی و محمدرضا که استاد تألیف میکند حدیث الغدیر"
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آفاق تفسیر٬ رک: نیز و 33؛ ـ ص 32 حماسه غدیر٬ ص 88؛ ج ٬2 گُلبن٬ محمد اهتمام به ادب فارسی٬ و بهار . 1
علی مهدوی راد. محمد

کـتاب "المـغنی فـی مـعتزلی در بن احمد قاضی عبدالجبار به آن اشاره دارند.1 بهار
بـه اسالم نگاشته شده٬ تاریخ صدر مسائل اعتقادی و که در والعدل" ابواب التوحید
کـتاب "الشـافی فـی مرتضی علم الهـدی در تحریف حقایقی پرداخته است که سید

ص 19). مقدمه ٬ (خالصه عبقات االنوار٬ میدهد. جوابویرا االمامة"
مـرحـوم مـلک قراردادی بـا وقت٬ هنر ش وزارت فرهنگ و ه سال 1312 در .3
که منسوب به بلعمی است و کتاب ترجمه تاریخ طبری را تا نمود منعقد الشعرای بهار
میرساند٬ انجام به را ویاینکار چه  گر ا اما آمادهکند٬ برایچاپ  بود٬ نموده  تصحیح 
سـال سرانـجام در و بایگانی اداره کل نگارش می ماند در ولی نسخه دستنویس او
خودش چاپ شودکه نظر زیر تا میبرند استاد نزد هش آن متن دستنویس را 1327
و بیماری جانکاه مرحوم بهار نیز فرسودگی نسخه و هم ریختگی مطالب و به دلیل در
و پی میگیرد را او پروین گنابادی کار محمد سال 1330هش دکتر درگذشت ایشان در

پـروین به کوشش مـحمد تقی بهار٬ به تصحیح محمد بن بلعمی٬ بن محمد علی محمد ابو تاریخ بلعمی٬ . 2
پروین گنابادی. مقدمه محمد ٬1380 زّوار٬ تهران٬ گنابادی٬

این اما می گردد.2 ش آمادهسازی کتاب برای چاپ آغاز ه 1339 شهریور تاریخ 21 از
ولی تحت بلعمی٬ کسانی غیر محقق متوجه این حقیقت نمیشوندکه این کتاب را دو
روشن که تاریخنامه طبری (گردانیده منسوب محمد آقای دکتر نوشته اند. نظارت او
به این واقعیت پی میبردکه تحشیه به چاپ میسپارد٬ پس از تصحیح و را به بلعمی)
مؤلف واقعی این اثر بلعمی نبوده و بـه وی نسـبت دادهانـد. وی مـینویسد: پس از
تطبیق و یکدیگر با مقابله نسخهها نسخههای تاریخنامه طبری وسنجش و بررسی در
به یقین دریافتم تردید کاستیهای آن بی اندک شبهه و و افزونها متن تازی و ترجمه با
دبـیران دانشـمند سه گـروه از سه گونه روایت که حاصل کار که تاریخنامه طبری در
گونه مقدمه تـازی و دلیل نخستین دو گردانیده شده است. دیوان بلعمی بوده است٬
بـه نـیز بازشناساندن نسـخهها آن در بیرون از نسخههاست و سر فارسی است که بر
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سخن گفته ام. به یکدیگر روایت نسخهها نزدیکی شیوه نگارش و دوری و تفصیل از
و مقدمه چاپ کردهاند با مینوی نسخه عکسی آن را روایت سوم همان است که استاد
از چندان دور کارها دوم سنجیدهام. دفتر در نسخه اساس خود با آن را من بخشی از

مقدمه. ج ٬1 روشن٬ تحشیه محمد به تصحیح و تاریخنامه طبری٬ . 1

مـحمد خـردمندی است.1 از نسخه دور یگانه بودن دو ک و هم است که گمان اشترا
مـقاله نـظامی عـروضی سـمرقندی ضـمن چهار تعلیقات خویش بر در قزوینی نیز
قوی ترجمه "به احتمال بسیار علی بلعمی مینویسد: ابو توضیح درباره ابوالفضل و
بوده است نه به قلم علی بلعمی) (ابو عنایت او اهتمام و تاریخ طبری فقط به سعی و

تـصحیح عـالمه قـزوینی٬ اهتمام و به سعی و نظامی عروضی سمرقندی٬ احمد مقاله٬ کلیات چهار رک: . 2
ص 15. مقدمه مصحح٬ پیشین٬ مأخذ نیز و ص 96؛ اشراقی٬

خـصوص بـررسی مقالهای در در مرحوم ملک الشعرای بهار مستقیمًا".2 شخص او
است آن است تحیر چیزی که اسباب تأسف و نسخههای تاریخنامه طبری مینویسد:
دقت با و رسیده  نویسنده نظر به چاپیکه  یکنسخه  و خطی  نسخه  ده این  تمام  در که 
که به تقریب شبیه به یکدیگر نسخه دیده نمیشود مقابله کردهام دو مطالعه و را آنها
و کم  در نسخهایچه هر و حکایتمیکنند یکمأخذ از دو آن گفتکه بتوان  و باشند
اختالف عبارات به قدری بـا اغالط یا اضافات یا چه در سقطات و مطالب و در زیاد
بـه تـصرفات و گاه خواننده صاحب مطالعه نباشد متفاوت است که هر نسخه دیگر
را کـتاب  این که  کرد خواهد حتم  بل  تصور باشد٬ نداشته  روزافزون هزار ساله توّجه 
چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردهاند و چون به اول هر نسخه نگاه کند و
یا و تن بودهاند گفت بلعمی چند خواهد باز آن بلعمی است٬ از ببیندکه همه نسخهها

در که پروین گنابادی آن را یافته بود انتشار 6 و شمارههای 5 سال اول (1310)٬ مجله تمدن٬ مقاله در این  . 3
مقدمه تاریخ بلعمی آورده است .

کرده است.3 تن برگزار به چند آنکه بلعمی این ترجمه را
مدعیان فـقاهت الف زده یکی از جالل الدین همایی مینویسد: مرحوم استاد .4
مـؤلفات فـقه اسـالمی بـیسابقه زوجه نوشته کـه در میراث زوج و که کتابی در بود
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زوجه" و "میراثزوج  رساله از نسختی  که  شد معلوم تحقیق  از پس  است. بینظیر و
است و به فرد به توهم اینکه نسخه منحصر مؤلف داشته و به خط خود ثانی را شهید
وی نسـبت داده بـود. بـه خـود انتحال کرده و آن را آن اطالع ندارند٬ کسان از دیگر
مـیبست کـه به خود رسایل فلسفی گذشتگان را شیخی متفلسف یکی از میافزاید:
اهل خبرت پیش از و آورد رسوایی بار چون نسخه قدیمش به خط مؤلف یافته شد٬
مـتأخران از شخص دیگـر نیز که انتحال است. یقین داشتند احوال٬ شواهد از آن نیز
تـراب حسـنی ابـو بـن مـیرزا محمد الدین گلستانه (میرزا عالء مؤلفات سید یکی از

.361 ـ ص 360 فنون بالغت وصناعات ادبی٬ . 1

کرد.1 نشر طبع و به نام خود را ق) ه متوفی 1100
جـواهـرشناسی بـا ابوالقاسم عـبداهللکـاشانی در ش اثری از ه سال 1345 در .5
انـتشارات جـزو افشـار ایـرج اهتمام به ونفایساالطایب" الجواهر "عرایس  عنوان:
ارائه شرح حـال مـؤلف کتاب پس از آغاز مصحح در ملی به طبع رسید. انجمن آثار
نامه منحول کتاب تنسوخ  صورت منقول و قسمت اول کتاب آشکارا نوشت: او تبحر و
برای نشان دادن وحدت مطالب وکیفیت انتحال ما الدین طوسی است و خواجه نصیر
ضـمایمکـتاب در دو آن فـهارس  جدول انضمام  به را کتاب  دو از قسمتهایی  مؤلف٬
آورده و نحوه اقتباس مؤلف را نشان دادهایم. مـؤلف در ایـن ر وش نـاپسند چـندان
الدیـن طـوسی نـامی نـبرده بیپروایی داشته است که حتّی از خواجه نصیر دلیری و
که: آن به اثبات رسانید در این زمینه مقالهای نوشت و عباس اقبال آشتیانی در است.
شـده تـحریر منبع دیگری نـقل و کتاب از اثری اصیل نبوده و "... "عرایس الجواهر
مجله یغما که در تحقیقی دقیق نمود ایرج افشار این اثر٬ انتشار چندی پس از است.

فروردین 1350. شماره ٬1 سال ٬24 یغما٬ . 2

آن مـوقع بـه در نـوشت: و رأی شد به تغییر گزیر وی نا این نوشتار در درج گردید.2
بـعضی تـغییرات جـزئی از که کتاب تنسوخ نامه ایلخانی با نمیکرد مخیّلهام خطور
سال 592هق به دست رسیدکه تصنیفی از روزی خواهد نقل شده باشدو کتاب دیگر
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به قراینی دست یافتم خواهدآمدومعلوم خواهدشدکه تنسوخ نامه کتاب اصیلی نیست .
مـقدمه عـرایس نـوشتهام کاشانی بـه عکس آنـچه در اینکه مبنای کار بر که داللت دارد
داده بـود. اسـتفاده قـرار مورد نظامی را اثر "جواهرنامه" اومستقیمًا تنسوخ نامه نیست و

.4 شماره هفتم٬ سال مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران٬ . 1

تنسوخ نامه نیست.1 جواهرنامه نظامی آمده است که در عرایس به نقل از مطالبی در زیرا
غـازان خـان مـغول و نـامدار هـمدانـی وزیـر الدیـن فـضل اهلل خواجه رشید .6
مـورخ٬ حکـیم٬ انسـانی دانشـور٬ ق٬ ه کشته شده به سال 718 ابوسعید٬ و اولجاتیو
قدرت وشهرت فرهنگی منصب و مقام و برخورداری از بودکه با مفسر زبانشناس و
طرحی بزرگ بـرای و فراخواند فنون را علوم و اهل فضل در گروهی از اجتماعی٬ و
مستند آن روی این کتاب اثری جامع و از تدوین دانشنامهای تاریخگونه تنظیم نمود.

به کوشش خانم مهین همبلی چاپ کرده است. سال 1348 کتاب در نشر بنگاه ترجمه و را تاریخ اولجاتیو . 2

و مدعیمشخصیدارد تاریخ اولجاتیوست 2 بخش سوم آنکه در اما میرود٬ به شمار
ابوالقاسم می باشد. ناشناخته ای است٬ بن علی کاشانی که فرد نوشته ابوالقاسم عبداهلل
به دستبرد الدین و سه جای کتاب خویش به انتحال خواجه رشید عبداهللکاشانی در
بسـتان طـبع "مؤلف این ترکیب از جایی مینویسد: در و اشاره دارد تاریخ اولجاتیو
مکارم اخالق خسروانه شطری از شاهانه و آثار مأثر شمه ای از و تازه نوباوه ای آورد
که او از سیاقت سواد در بیاض استنساخ آورد و تاریخ حوادث و وقایع ایام دولت او

ص 5. تاریخ اولجاتیو٬ . 3

خالصه و نقاوه جامع التواریخ است٬ تتمیم و ضمیمه آن گرداند". 3 وی خاطر نشـان
الدیـن کـتاب جـامع خواجـه رشـید ایران) ایران (وزیر دستور "آدینه هم٬ مینماید:
بـرای پـادشاه به دست جهودان مـردود تصنیف این بیچاره بود التواریخ که تألیف و
وعـده بـه تـصنیف یک درم بـه مـؤلف وجـود با و... بستد جایزه آن ... و عرضه کرد

ص 240. همان٬ . 4

جمع کرده".4 به سالها نجیح نموده بود جهد که سعی بلیغ و ومصنف آن نداد
کرد کار رنج بردم ولی مـخدوم مـن آن به نام خویشتن بر
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مجتبی مینوی مینویسد: استاد
سـامانیان مـربوط بـه تـواریـخ غـزنویان ٬ (جلد این مجلد ُمحّرر یا مؤلف  آیا
الدیـن رشـید خود چاپ کرده است) آتش آن را احمد آل بویه که پروفسور و
بیسوادی بیشعوری و بیذوقی و بوده است که بسیار گر ا بوده است؟ فضل اهلل
آقـای مـن گـمان نـمیکنم و داده است . بروز خود بیصداقتی از بی امانتی و و
به مشـخصه ایـن الدین خود نیست که رشید آتش هم معتقد احمد پروفسور
کرده است که غالب همان کاری را ظاهرًا کرده باشد. انشا و تحریر کتاب را
گردان خویش فرمان میدهند شا که به زیردستان و بزرگان میکنند رجال و
به بدون اقرار غالبًا تهیه کرده ایشان را سپس آن چیز و تهیه کنند را فالن چیز
به نـام خـود فالن کسانند کننده فالن کس یا حاضر این مسأله که نویسنده و

ص 53. کتاب شناخت٬ . 1

1.... بیرون میدهند
بـه بررسی کـرده انـد سلجوقیان را مربوط به عصر مورخانی که آثار محققان و .7
نوشتههای این دوره انتحالی از که متنهای تاریخی بازمانده از این واقعیت رسیدهاند
العراضة فی الحکـایة السـلجوقیه نیز راوندی و اثر جمله "راحة الصدور" از دیگران است٬

حسینی یزدی. تألیف وزیر محمد
مرحوم حمید الملک افشار کتاب سلجوق نامه خواجه امام ظهیر الدین نیشابوری
به ضمیمه ذیـل سـلجوقنامه تألیـف ق درگذشته است٬ ه حوالی سال 582 که در را
سلسله در سال 1332 در را ق) ه سال 599 بن ابراهیم (تألیف شده در محمد ابوحامد
آغاز از راحة الصدور نوشت : مقدمه این اثر وی در به چاپ سپرد. نشریات کالله خاور
احادیث بی ادنـی امثال و به اشعار٬ را کتاب خود گرفته و الدین را انجام متن ظهیر تا
سلجوقنامه ظـهیری روایتی از به عنف آراسته و الحق کالم اکثر سابق و مناسبتی با
ایـن یـادداشت را کـتاب خـود پـاورقی بـرگ 5 در مـرحـوم افشـار ارائـه داده است.
از متشبث شدهاند٬ حرفه ادب به این سرقتها برای استفاده از "بعضی قدما مینویسد:
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چهارم "زبدة التواریخ" تمام جلد جلدسیم و اواخر آن جمله عبدالرزاق سمرقندی از
درج کتاب "مطلع السعدین" عبارت در بدون هیچگونه تغییر سرقت و را حافظ آبرو
موسوم سرقت و آخر اول تا از زین العابدین نسخه جهان آرای غفاری را میرزا نموده .

نوایـی چـاپ شـده است که به اهتمام دکتر عبدی بیگ شیرازی (نویدی) ازتکملة االخبار غیر کتاب  این  . 1
است.

به اسـم "بـزم آرا" سرقت و علی رازی تذکره عوفی را سید نموده. به تکملة االخبار1
سـرقت و را تاریخ نفیس "الفی" سه جلد رازی هر حیدر وی میر پسر [است]. نموده
بقیه و قزوینی تحقیق فرموده اند را سرقت بزم آرا موسم به "زبدة التواریخ"کرده است.

اسماعیل خان افشـار٬ مقدمه میرزا ٬1332 کالله خاور٬ تهران٬ الدین نیشابوری٬ ظهیر سلجوق نامه٬ رک: . 2
ص 5.

چاپلندن. از افست  طبع  براون٬ ادوارد اهتمام و سعی  به نصفاول٬ لباب االلباب٬ . 3

نـوشته کتاب "لبـاب االلبـاب"3 حواشی که بر مرحوم عالمه قزوینی در نگارنده.2 را
کـتابخانه تـذکرههای مـحفوظ در ضمن تـفحص در "در است خاطرنشان مینماید:
علی بـن مـحمود للسید لندن تذکرهای یافتم موسوم به "بزم آرا" در بریتیش میوزیم٬
در آن را خویش و عصر اقدم ازمنه تا فارسی از الحسینی متضمن تراجم احوال شعرا
زیـاد بـی کـم و تمام لباب االلباب عـوفی را تقریبًا ق تألیف کرده است و ه سنه 1000
نـموده اخـتصار که اندکی متن عوفی را بعضی موارد در مگر استنساخ نموده است٬
به اسم لباب االلباب اطالع نداشته دنیا کتابی در وجود از که اصًال وچنین مینمایاند
مقدمه حتّی دیباچه و به آخر اول تا لباب االلباب بیچاره عوفی که از از اصًال و است ...

ص 44. روشن٬ محمد مقاله دکتر کتاب شناخت٬ . 4

را استنساخ نموده اسمی نمیبرد. 4
نـاصری کـه اهـل انـطباعات عـصر السـلطنه وزیـر حسن خان اعـتماد محمد .8
سرقت از ترجمه کرده است نیز یا اندیشه بوده وچندین جلدکتاب تألیف و فرهنگ و
از یکـی  است. نـبوده  مـصون  نـمودن  خـود نـام  به را افراد نوشتههای یا دیگران آثار

مینویسد: محققان معاصر
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خدمت وزارت انطباعات میرزاهایی داشته که در السلطنه دستیاران و اعتماد
السـلطنه سـرپرستی آن را که اعتماد به اصطالح کارمندان دستگاهی بودند و
را او کـارهایی جـزئیتر تهیه مـطالب و این کسان در داشته است . عهده) (بر
سـمت سـرپرستی داشـته بــیشتر ایــن گونه مــوارد در او و  یــاری مــیکردند

ص 54. همان٬ . 1

افزون میکرده است.1 کم یا نوشتههای آنان را و
نشریات یکی از السلطنه نوشت که در آقای محمودکتیرایی مقاالتی درباره اعتماد
محمدحسن خان اعتماد آثار خاتمه کتاب خلسه (از در را سپس آنها تهران چاپ شد.

ص 11. مقدمه ایرج افشار٬ السلطنه٬ روزنامه خاطرات اعتماد . 2

اسـرافـیل روزنـامه صـور وی بـه نـقل از به چاپ رسانید.2 سال 1348 در السلطنه)
ذکاء قلم  به  رسانیده طبع به السلطنه اعتماد مرحوم  رسایلیکه و کتب  اکثر مینویسد:
نـوشته شـده عـلی فـروغی) مـحمد مـیرزا حسین فروغی پدر محمد الملک (میرزا
را وکار السلطنه فراهم میکرد غیره اعتماد کتاب و از میتوان گفت اسباب را [است].

ص 225. کتیرایی٬ به کوشش محمود السلطنه٬ محمدحسن خان اعتماد خلسه٬ . 3

احمدکسروی ذیل معرفی کتاب "التدوین فی الملک صورت میداد".3 مرحوم ذکاء
مقدمه شرحی تحت آخر "در مینویسد: صنیع الدوله است٬ آثار جبال الشروین"که از
نـتیجه تـتبع و دانست که این شـرح نـیز باید عنوان حالت حالیه سوادکوه مینویسد
استق راء شخصی صنیع الدوله نبوده و غصب است". ک س ر وی متذک ر می گ ر دد علیقلی
نوشته که پس از دوازده مجلد والیات در و اعتمادالسلطنه مطالبی درباره بالد میرزا
به همه این مجلدات ما می افزاید: وفاتش به کتابخانه صنیع الدوله انتقال یافته است و
روی قرائن عدیده یقین دارم که شرحی لیکن از مراجعه نکردهایم٬ دسترسی نداشته و
اواخر ورجال در باب علما همچنان شرحی که در که صنیع الدوله راجع به سوادکوه و
تاریخ در گفتار متن کتاب که تحت عنوان " آن مجلدات است. نقل از کتاب مینویسد٬
ظهیرالدین است روی هم رفته خالصه مطالب تاریخ سید شروع میشود سوادکوه"
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کتاب اقتباس از ضمن مطالب به مناسبتی میآورد فارسی که در عربی و حتّی اشعار
فقره از چند ما تألیف سیدظهیرالدین هست و اشتباهاتی که در و سهوها است. مذکور
و همچنینجدول و گردیده نقل اصالح تصرفو بدون نمودیم٬ ذکر سابق در را آنها
یک از مدت استیالی هر اسامی حکمرانان مازندران و برای قید فهرستی که سیدظهیر
کـه لیکـن صـنیع الدوله نـمی خواهـد اقـتباس شـده٬ بدون تغییر آنان ترتیب داده ...
طرز سعی میکندکه با بسیار و بفهمند پی به این نکته برده و خوانندگان کتاب او
تـتبع مـختلفه  مـتعدده  کـتب  از را مـطالب  کـه  بـفهماند مطالب  برداشت  و تعبیر
در جایی می نویسد: در مثًال تحقیقات به عمل آورده است! جمعآوری کرده و و
صورتی که کتاب موالنای در است ... تاریخ خواجه مکرم محلی روایاتی مسطور
کتاب ظهیرالدیـن اقـتباس شـده است . از عبارت فوق عینًا است و مفقود مذکور
سرقتهای ادبی اعتمادالسـلطنه (صـنیع ادامه این مقاله نمونههایی از کسروی در

.39 ـ ص 36 کاء٬ به کوشش یحیی ذ کسروی)٬ احمد از گفتار مقاله و کاروندکسروی (مجموعه 78 . 1

میشود.1 به خواننده یادآور را الدوله)
ارزیـابی به عالمه قزوینی این گونه به داوری و خان قزوینی مشهور محمد میرزا

نوشتههای اعتمادالسلطنه میپردازد:
اعـتماد السـلطنه بـه زور و تـهدید وا مـی داشت فـضالیی کـه در جـزو اداره
اقـتراح را مـوضوع آنـها او کتابهایی که خـود دارالترجمه بودند٬ دارالتألیف یا
امـضا و نشـر و طـبع خود اسم  به را آنها او خود بعد و نمایند تألیف  میکرد
قـلمی آثـار تای تمت از تا بای بسم اهلل از واۤالثار مثل کتاب المآثر مینمود.
سـبک تـحریر است چـه مـن بـا همین صاحب ترجمه مرحوم شمس العلماء

آشنایم. کامًال انشای او و
کتاب مطلع الشمس وبخش اعظم از قسمتقابلتوجهی قزوینی مرحوم نوشته به بنا
تـاریخ اشکـانیان مـوسوم بـه "درر تـاریخ مـازندران و التدوین فی احوال جبال شروین در
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حسـین فـروغی و مـحمد نـوشته مـیرزا سه جـلد در التیجان فی تاریخ بنی اشکان"
عـبد شمس العلماء ذبیح بهروز)٬ ابوالفضل ساوجی (پدر فضالیی چون حاج میرزا
محمدحسین ملک حاج میرزا و عالمه قزوینی) عبدالوهاب قزوینی (پدر رب آبادی٬

کتاب شناخت روشن٬ محمد دکتر باب انتحال٬ گفتاری در 59؛ ـ ص57 ٬3 شماره پنجم٬ سال مجله یادگار٬ . 1
ص 57. ٬1363 طهوری٬ تهران٬ (مجموعه مقاالت)٬

عالمه قزوینی ذیـل یـادداشـتهای خـود می باشد.1 خان ملک ساسانی) الکتاب (پدر
می گردد: متذکر

علم حاصل شبهه ای ٬ بدون ادنی شک و یقین و قطع و به طور برای راقم سطور
تای تمت لفظًا بای بسمله تا از به آخر تا سر از واۤالثار المآثر است که این کتاب 
خامه مرحوم شـیخ اثر همه لحظات دیگر از و ترتیبًا و موضوعًا و مطلبًا و
24 مـتوفی در مهدی قزوینی عبدالرب آبادی ملقب بـه شـمس العـلما محمد

.98 ـ ج٬8ص97 یادداشتهای قزوینی٬ . 2

ق است ....2 ه ذیحجه 1331
نـوشته است: مـقدمه) اول٬ (جلد واۤالثار المآثر کتاب  یادداشت آغاز در ایرج افشار
نـظر ایـن اظـهار پس از و السلطنه نـیست ٬ اعتماد که این کتاب از دارد شهرتی بسزا
سـؤال ایـن هم درست نباشد. و هم صحیح باشد این موضوع می تواند می گوید:
السلطنه به اعتماد و می نوشتهاند مطالبی را برخی شخصیتهای دیگر گر است که ا
نام خود انـ ت شار مـ ی داده است ٬ پس چـ را آنـ ان در ز مـ ان وی ز بـ ان بـ ه اعـ ت راض
پاسخ مطلبی نوشته که میتواند واۤالثار المآثر مقدمه بر در ایرج افشار نگشودهاند.
رفـتار از مـیکردند "کسانی که زیردست اعتمادالسلطنه کار به این اشکال باشد:
نـمیتوانسـتند دوره حـیات او در گـر ا و رضایتی نداشـتند شخصی او اداری و
افـضل فرزندان آنـان بـرگفتهانـد. یا نوشته و وفاتش سخنها از بعد اظهاری کنند
میگردد: یادآور السلطنه نوشته است٬ فوت اعتماد کتاب خودکه پس از الملک در
دولتی ترقیات ملتی و فضل و و هنر علم و دوره ناصری جلو السلطنه] در [ اعتماد
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ص 286. افضل التواریخ٬ . 1

با تألیفاتکه وزیر السلطنه  اعتماد مرحوم میکند: اضافه جایی در وی  می گرفت.1 را
کس هـر دشمنی داشت به مـن گـفت: زباندان ایران حسادت و مصنفین و مؤلفین و

ص 371. همان٬ . 2

چنین شخصی دشمن هستم.2 با من طبعًا زبان خارجه بداند تألیفی یا
وزیـر السـلطنه) (اعتماد چون او عالمه قزوینی هم این گونه به داوری مینشیند:
شرارت نفس نبود٬ بالطبع خالی از نیز او خود و مستبدی بود انطباعات پادشاه مقتدر
از ولی بعد نفس شان درنمیآمد. هم به طمع نان٬ ترس جان و هم از مؤلفین مذکور
خصوص در را ادعای ذی حق بودن خود مؤلفین مزبور بعضی از وفات آن مرحوم٬
در و چاپ شده بود لکن چون کتاب سابق الذکر نمودند٬ آن مؤلفات اظهار بعضی از

.152 ـ ص 151 همان مأخذ٬ نیز و 102؛ ـ ص 101 ج ٬8 یادداشتهای قزوینی٬ . 3

خارجی چندان نشد.3 اثر برایشان منشأ گشته[ بود] این ادعا منتشر اقطار

تعرض دست تطاول و
زیـاد کـم و دست بردن به متون دیگران و انتحال٬ سرقت ادبی٬ نیز دهههای اخیر در
رشـدی رواجی قـارچگونه و ترجمهها مغشوش نمودن متون اصلی در نمودن آنها٬

سرطانی داشته است که به نمونههایی می پردازیم:
1. م رحوم محدث قمی ک ه اهل صدق٬ اخالص٬ تقوا و تـ زک یه بـ وده است از ایـ ن
یـعنی او٬ مشـهور اندیشه اثر و موریانههای فکر تعرضات مصون نبوده و و تطاولها
محدث پرهیزگار آن عالم عامل و مصون نگه نداشتهاند. یورش خود از مفاتیح الجنان را

مینویسد: وارث  زیارت  ذیل 
بـالفاصله از من این زیـارت را این زیارت معروف به زیارت وارث است و
زیـارت نقل کردم وآخر همان کتاب شریف (مصباح المتهجدین شیخ طوسی)
پس این زیارتها لیتنی کنُت معکم فأفوزمعکم . فیا شد: کر که ذ همین بود شهدا
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لؤلؤو کتاب  در شیخ ما فضولی است. زیادی و کرکرده اند٬ این ذ از که بعضی بعد
دروغ واضح است عالوه بر این کلمات که متضمن چند مرجان فرموده (است)
cdefg چنان شـایع فرموده امام جسارت افزون بر بدعت و جسارت ارتکاب بر
مـرقد حـضور در روز شب و مـرتبه در هـزار متعارف شده که البته چند و
ایشان ایـراد احدی بر و خوانده میشود بلند به آواز ... cdefg و عبداهلل ابا منور
کمکم این و گفتن این دروغ وارتکاب این معصیت نهی نمینمایند از و نمیکند
عوام جمع میکنند ادعیه احمقان از زیارات و مجموعههایی که در کلمات در
از گشته و منتشر به چاپ رسیده و جمع شده و آن میگذارند گاهی اسمی بر و
به جایی رسیده که کار مجموعه این احمق به مجموعه آن احمق نقل گردیده و

.701 ـ ص 700 ذیل زیارت وارث٬ طبع جدید٬ محدث قمی٬ مفاتیح الجنان٬ . 1

بعضی طلبه مشتبه شده (است).1 بر
گردیده است: طلیعه ملحقات مفاتیح الجنان متذکر حاج شیخ عباس قمی در

تألیـف نـمودم بـه تـعالی کـتاب مـفاتیح الجـنان را ازآنکه بـه عـون اهلل بعد
را کار این  هرگاه  دیدم  لکن  ... کنم  زیاد آن  بر آن دوم طبع  در که  رسید خاطرم 
فضوالن بعضی از شود بنا کتاب مفاتیح و برای تصرف در کنم فتح بابی شود
بعد از این در آن کتاب بعضی از ادعیه دیگر بیفزایند یا از آن کم کنند و به اسم
چنانکه در مفاتیح الجنان مشاهده مفاتیح الجنان در میان مردم رواج دهند
بعد این هشت مطلب را گذاشتم و به همان حال خود الجرم کتاب را میشود
نـفرین و قـهار به لعنت خداونـد ملحق به آن نمودم و تمام شدن مفاتیح ٬ از
مفاتیح که در حواله نمودم کسی را و گذار cdefg وا ائمه اطهار mnopq و رسول خدا

ص 885. همان٬ . 2

تصرف کند.2
مـفاتیح بـرخـی اضـافه آخـر کـه در را مرحوم محدث قمی حدیث شریف کساء
زمان ما حدیث معروف کساءکه در جایی مینویسد: در و تأمل میداند مورد کردهاند
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مـجامع مـتقنه اصـول حـدیث و کتب معتبره معروفه و شایع است به این کیفیت در

.821 ـ ص 820 ج ٬1 قم٬ چاپ هجرت٬ حاج شیخ عباس قمی٬ منتهی اۤالمال٬ . 1

خصایص کتب منتخب است.1 میتوان گفت از محدثین دیده نشد.
نسـبت بـه کـار و بـود باصفا مرحوم علینقی فیض االسالم که انسانی دانشور٬ .2
به دانشـمندان خاتمه ترجمه نهج البالغه ذیل تذکر اخالص ویژه ای داشت در خود

گویندگان مینویسد: نویسندگان و و
ترجمه و برای تدوین٬ را خود ده سال پیش نگارنده تمام اوقات شبانه روز از
نـدانسـته کسی دانسته یـا گر ا این رو پس از بردم ... شرح نهج البالغه به کار
به یا بیفزاید آن  بر یا کرده  کم  آن  از چیزی  یا داده  تبدیل  و تغییر را آن  بخواهد
چـنین اضافه کردن مطالبی که درخور پیش نمودن جمالت و پس و مختصر
امیدوارم او معرفی نماید به نام خود و کتابی نیست به شکل دیگری درآورد
عالم دنیاداری که بـی تأمـل و پیشوا یا رجالنویس بیسواد و ناشر کاتب و و
نـفهمیده و نـویسندگان درآورد ردیـف مـؤلفین و در اندیشه چنین کسـی را و
تـقریظی بـنویسد نـوشته او بر معرفی خود و برای جلب توّجه مردم بیخبر
پـیشگاه شـاه والیت خیر ندیده و به عذاب خدا گرفتار و در آن را بستاید و
شرمنده و روسیاه گردد ... وظیفه پیشوایان مسلمانان و دانشمندان و رؤسای
ایـن قـبیل از انـصاف ٬ عـدل و مملکتی است کـه بـه پـاس احـترام عـلم و هر
کتابفروش عوام نفر ازیکی دو و نادان جلوگیری نمایند و دروغگویان حسود
برای به دست و قوانین نیستند. قانونی از ادیان و به دینی از تهران که پای بند
تـفسیر تـرجـمه و قـرآن و دست بردن در غلط چاپ کردن و آوردن پول از
ک نداشته حقوق نویسندگان را ادبی با علمی و کتب دینی و و اخبار ادعیه و و
مـلل مسـلمان نـنگین سـایر نـزد در معارف شیعه را و تضییع مینمایند ... با
خـود هم برای فریب عوام با تقریظنویسان بی اطالع را بعضی از و میسازند
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صـالح طـور هـر مـی گردانـند٬ مرّوج کاالی نادرست خـود همدست ساخته ٬
دستخوش اغراض باطل این عالم تشّیع را بیش از تا نمایند منکر نهی از میدانند

.1310 ـ ص 1309 ٬1358 چاپ تهران٬ علینقی فیض االسالم٬ شرح نهج البالغه٬ ترجمه و . 1

ندهند.1 خویش قرار
انـصاری اثـری خواجه عبداهلل به تفسیر مشهور وعدة االبـرار کتاب کشف االسرار .3
محمدروشن می گوید ق دکتر ه. سال 520 نوشته شده در الدین میبدی٬ رشید است از
آراستن آن کار دانشورانی که در محققان و آن با پس از و کشف االسرار طول انتشار در
وکاریاسمیورسمی خود اثریاز عنوان متن اهتمام داشتندروبهروشدم که حتّیبه 
مسـجع و به مقدمههای ده گانه شیرین و گر خواستاران ا به مقامات ارائه کرده بودند.
باز زیر شرح  به را گانه  مجلداتده مصححان بنگرند حکمت  اصغر علی دکتر مقفای 
جـلد سـادات نـاصری٬ دکتر دوم: جلد مژده٬ علی محمد اول دکتر جلد میشناسند:
سـید پـنجم: جـلد پروین گنابادی٬ محمد دکتر چهارم : جلد شعار٬ جعفر دکتر سوم :
هـفتم: جـلد مهدی جویا٬ دکتر ششم: جلد نقیب زاده مشایخ طباطبایی٬ عبدالحمید
جلد مهدی محقق٬ دکتر جلدهشتم: علی توانگر٬ دکتر سیف الدین نجم آبادی و دکتر
نام این افراد اما حسن سادات ناصری. دکتر دهم: جلد عبدالحسین حائری٬ استاد نهم:
حذف گردیده و کتاب حاضر اینگونه معرفی شده است: کشف االسرار به اهـتمام و

.62 ـ ص 61 کتاب شناخت٬ . 2

حکمت! 2 کمترین بندگان علی اصغر نظر دانشمندان زیر تصحیح گروهی از
در مجتبی مینوی سالیان متمادی به نسخهشناسی دیوان حافظ پرداخت. استاد .4
توسط انتشارات ابن سینا تحقیق ایرج افشار مقدمه دیوان کهنه حافظ که به کوشش و
در و نسـخه دیـوان سـلمان سـاوجی بـود آمـده است: شـده٬ مـنتشر سال 1348 در
همه حکایت بالجمله تزئینات دیگر حاشیهاش غزلیات حافظ اسلوب جدولبندی و
کـمی آقای رحیمی نسـخه را است. اوایل قرن نهم ... آن داشت که کتابت نسخه از از
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اعتمادی داشتن معیارهای مورد گفتم با من[ ایرج افشار] به او میدانست. قدیمی تر
دکتر حافظ باکوششهای مجتبی مینوی و باب شناخت اشعار این بیست سال در که در
حاشیه در بود. نخواهد دشوار ... تشخیص اصالت اشعار خانلری به دست آمده است٬
نسخههای معروف حافظ به جز آقای مجتبی مینوی٬ میخوانیم: نیز صفحه ج این اثر
در و جمع کردهاند را نسخه قدیمی دیگر چند چاپ قزوینی معرفی شده است٬ که در
در کنند. دیوان حافظ نشر انتقادی از ک آقای خانلری چاپ منقح و صددندکه به اشترا
مینوی بـا روشنی گفتار صراحت و 9 تا صفحات 7 ٬1352 شماره پاییز کتاب امروز٬
نجف دریابندری شفیعی کدکنی٬ محمدرضا دکتر شاهدانی چون ایرج افشار٬ حضور
تبیین توضیح و خصوص چگونگی کار٬ در سمیعی که طرف مصاحبه بودند احمد و
این خصوص در شکی هست) گر هرگونه تردیدی (ا بر نسخههای دیوان حافظ راه را
ششم بهمن سال 1355 مینوی در میبندد. کرد دیوان حافظ کار سر بر که مینوی سالها
مجله سخن (شماره نهم از خانلری شماره ویژه ای از دکتر هش به سرای باقی شتافت.
به یادواره مرحوم مینوی اخـتصاص داد. بود عهده دار که مدیریت آن را را دوره 25)
مینوی سفت وسخت پای بست اقدم نسخ مقاالت این ویژهنامه آمده است: یکی از در
بود. در ایام حافظخوانی روزی کارمان به گفتگو کشید. به طعنه گفتم: استاد کاش به
میخواهی بگویی بزن. را خندیدکه حرف آخر ... و دمنه میپرداختید همان کلیله و
خانلری رفع وجود را این کمبود غصه نخور ندارم. تصحیح حافظ را من ذوق درک و
کهنترین نسخههای مقابله چهارده متن از دیوان حافظ با سال 1360 بهار در اما میکند.
انـتشار ایران هنر و ادب  فرهنگستان و ایران  فرهنگ بنیاد سوی از جهان٬ در موجود
نـاتل پـرویز از تـحشیه و تـصحیح  مـقدمه٬ است: آمده اینکتاب انتساب در یافت.
فرهنگی مـرحـوم ادبی و البته این موضوع به معنای نفی تالشهای علمی٬ خانلری!؟

.70 ـ ص 66 همان٬ . 1

خانلری نمی باشد.1
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شبان من (یـعنی) آنگاه که حاصل رنج روزان و روشن مینویسد: محمد دکتر .5
تـطاول قـرار مورد عنوان ساختگی "داستانهای بیدپای" دمنه با ترجمه کتاب کلیله و
سر تمام از ایثار با گزیرکاری مشترک تلقی شدو نا شد) منتشر سال 1360 گرفت (ودر

.71 ـ ص 70 همان٬ . 1

آن گذشتم.1
نـحل مـلل و مقابله ترجمهای از تطبیق و کار فرزان در محمد دکتر فقید استاد .6
مـتن صورت گرفته است زحـمات فـراوانـی مـتحمل شـده و هند شهرستانی که در
سید دکتر آقای  است. داده  قرار بررسیدقیق  مورد را هاشمی  خالقداد مصطفی  ترجمه
مـقدمه و بـا کـه تـوضیح المـلل نـام دارد جاللی نائینی همین ترجـمه را محمدرضا
سـید نـامی از اما تعلیقات توسط انتشارات اقبال به چاپ سپرد٬ تصحیح و حواشی٬
شـرح حـال ش اثـری در ه سـال 1343 شگـفت آنکـه وی در فـرزان نـبرد. مـحمد
وی در مرحوم فرزان ساخت! تحفه هشتادمین سال تولد آن را شهرستانی نگاشت و
دل و اهل دانش و هم قدر ما ... دارد جا خاطرنشان ساخت: صفحه سوم این نوشتار
زنده بلخی سفارش فرموده است تا جالل الدین محمد همان گونه که موالنا مردمی را
کـوششهای ادبـی و تتبعات٬ البته نباید بزرگداشت آنان بکوشیم. در بدانیم و هستند

همت دک تر جاللی نائینی را فراموش ک رد.
خـصوص حسین فـالح زاده کـه در جناب حجت االسالم والمسلمین محمد .7
علوم اسالمی مناسب نمودن این رشته از دستهبندی احکام و تنظیم و مسائل فقهی و
شـیوه عـرضه مـطالب زحـمات زیـادی را و نـثر نظر گون جامعه از گونا برای اقشار
یادداشتی برای نگـارنده در انتحال آثارش سخن می گفت و متحمل گردیده است از
بـدون نوشتم٬ مراجع را وقتی احکام نوجوانان مطابق فتوای یکی از مشخص نمود:
کـه یکـی از مناسک ویـژه بـانوان را به نام خودش به چاپ سپرد! کسی آن را اجازه٬
پس از دهـد٬ بـررسی قـرار مـورد تا به ایشان داده بودند مقلدان مرجعی نوشته بود٬



کتاب ونقد کتاب نقد  468

فالح زاده استاد نویسنده نامی از خودشان است و مطالب از اکثر مشاهده متوجه شد٬
فرستادندکه مالحظه اهواز شهر چندین جزوه از ایشان اضافه مینمایند نبرده است.
ایـن مـؤلف نـوشتههای ایـنجانب است. سـوم مـطالب از مـتوجه شـدم دو کنم امـا
CD های زیادی توّجه به نوارهایم٬ با بنده اطالع استبدون باور این  سختکوشبر

داده اند. انتشار مناسک حج تهیه کرده و خصوص احکام و در
تـوضیحات و نـقد تـصحیح٬ فروزانفر دکتر نظر امین ریاحی زیر محمد دکتر .8
دقـتهای به انجام میرساند. به عنوان پایاننامه٬ نجم الدین رازی را العباد کتاب مرصاد
آن است بیانگر راهنمایی فروزانفر گون با منابع گونا جستجوهای فرساینده در و زیاد
چه پایه و از نیز مشقتی برای مصحح داشته و چه میزان زحمت و که تصحیح این اثر

1375 خـرداد فـروردین ـ ٬75 ـ مـجله کـلک شـماره 73 ریاحی طی مقاله ای در دکتر شرح این تالش را . 1
نوشته است.

علی احمد فارسی دانان مصری به نام دکتر به تازگی یکی از است.1 مایه ای برخوردار
وی بـه خـیال اسماعیل دست به ترجمه این کتاب بدون هیچگونه تغییری زده است.
حتّی گرفتن هرگونه حقی برای ایشان٬ نظر بدون در ریاحی فوت شده و اینکه دکتر
منتشر م) ق (2002 ه این کتاب به سال 1423 آورده است. نیز حواشی را و پاورقی ها
من المبدأ العباد فی کتاب مرصاد التصوف والدعوة الی اهلل عنوان فلسفه و این کتاب با شده است.
ران مشـمول ایـ  اسـالمی  تاب سـال جـمهور ی  ک  ه جهانی  یاز دهمین دور  در  ال ی المعاد٬ 
دریافت دست رئیس جمهور از مؤلف لوح تقدیر و جایزه جهانی کتاب سال گردید

.286 ـ ص 285 آبان ٬1382 ـ مهر شماره ٬32 مجله بخارا٬ . 2

ص 3).2 شماره ٬167 (کتاب هفته ٬ کرد.
ترجمه مؤلفی را این است که مترجمی مطلبی کوتاه از روشهای ناپسند یکی از .9
برگ می دهد شاخ و مباحث را آن قدر و مطالب بسیاری به آن می افزاید اما مینماید٬
میگردد. ناپدید نوشتههای زاید٬ البه الی انبوهی از آورنده در که اندیشه اصلی پدید
مـینوشت شـرح حـال مـالصدرا مـطالبی در مجله خوانـدنیها منصوری در ذبیح اهلل
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ایـن مـجموعه ترجمه میکنم. من آن را ومیگفت نویسندهاش هانری کربن است و
یک سال چاپ کرد. انتشارات جاویدان آن را و به صورتی کتابی مستقل درآمد بعدها
دانشوران ایرانی در برخی از هانری کربن به ایران آمد. اولین طبع آن بود که همزمان با
تعجب گفت با او خوانده ایم. باب مالصدرا در را وی گفتندکتاب تازه شما مالقات با
وی شگـفتی  بـه بـودند خوانـده برایش  را آن از بخشهایی چون  و ندارد کتابی چنین
عیسی سپهبدی که اغـلب مـترجـم طریق دکتر از گردید کربن عالقهمند افزوده شد.
مترجـم مـالقاتی داشـته باستانی پاریزی با واسطه دکتر با و سخنرانیهای کربن بود
نگـرانـی گـفت: شگـفتی و بـا میان نهادند منصوری در با وقتی این موضوع را باشد.
شـما مگـر آری٬ بـاستانی پـاریزی پـاسخ داد حیاتند. قید آقای کربن در عجب مگر
ذبیح حاالکه ایشان نمرده اند٬کاش به آقای کربن می گفتید منصوری گفت : نمی دانید؟
باستانی پاریزی بعدها البته مالقات هم صورت نگرفت و منصوری زنده نیست! اهلل
بـه آن کربن بوده است که آن قدر منصوری مقالهای از منبع اصلی کار متوجه گردید

.235 ـ باستانی پاریزی ص 234 هزارستان٬ . 1

تشخیص دهد.1 کربن نمیتوانست آن را برگ داده است که خود شاخ و
بـبینی نشـناسیش بـاز تـو ساز گـر برگ و او بر بسکه ببستند

10. نویسنده کتاب کرشمههای شیطانی نیمی از مطالب ک تاب "برای ریحانه" بـه قـلم
کـتاب آداب مـؤلف در نـیز آورده است و مأخـذ و سند بدون ذکر اکبری را محمود
بدون استناد اکبری را چکیده بحث کتاب حق الناس محمود آن٬ فصلی از در اسالمی٬
تـوسط را نویسندهای کتابی تحت عنوان "دنیای شیرین دخـتران" درج نموده است.
به قولی و کتاب دنیای دختران بود چون رونویسی از و انتشارات جام جوان به طبع سپرد
کـتاب انتشارات پیام مهدی (نـاشر مدیر نام چاپ کرده است. تغییر با همان کتاب را
به این تقاضا اسالمی قم تسلیم کرد. ارشاد به اداره فرهنگ و شکایتی تنظیم و اصلی)
پس مقرر میباشد. انتشارات پیام مهدی) (مدیر ومشخص گردیدحق با رسیدگی شد
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کلیه نسخههای موجود نیز و معدوم گردد گشت زینک کتاب "دنیای شیرین دختران"
توسط را کتابی به نام "زنگ خطر" شخصی دیگر نیز و گردد. خمیر آن جمعآوری و
تغییراتی جزئی واقع همان کتاب دنیای دختران با که در انتشارات الهوتی چاپ کرد
بود قرار نماید. استیفا این خصوص حق خویش را به دالیلی نتوانست در ناشر اما بود
آثـار از چون غالبًا اما دهد شخصی انتشار را مکافات عمل" گنهکاران و کتاب "کیفر
یکی از گرفتند. طبع آن را جلو رونویسی شده بود٬ بدون مأخذ علی کریمی نیا محمد
چهل حدیث خدمترسانی با از پنجم٬ شماره چهارم و نشریات سازمانی تبلیغی در
ترجمه فارسی با روایاتی را و استفاده کرد عباس رفیعپور ترجمه حجت االسالم سید
ندادن این مأخذ توّجه و قابل  خصوصاغالط  در نویسنده درجکرد. مجله آن در وی

گفتگوی عباس رفیع پور٬ دست نوشته حجت االسالم سید کبری٬ ا دست نوشته حجت االسالم محمود . 1
مـاهنامه داخـلی ٬5 و شماره 4 بُشری٬ مجله انصاری٬ انتشارات پیام مهدی جناب آقای امیر مدیر تلفنی با

ش. ه. 1382 مهر سازمان تبلیغات اسالمی٬

ولی اعتنایی به آن نشد.1 داد٬ تذکر مطالب کتبًا

انتحال اهتمام یا
و نام بی و بیبرگه دزدی یا دغلکاری و ذیلشیادی الدینهمایی جالل استاد .11

نشان مینویسد:
همان سرقت مدارک و مآخذ تـحقیقی فـضالست . شـخصی دانشـمند مـحقق
سرگشته و تفّحص میبرد تتبع و و سالها رنج و که ماهها زحمتکش چه بسا
این کتابخانه به آن کتابخانه میرود از این کتاب به آن کتاب و سراسیمه از و
بـرای و مـقاله ای مـینویسد کتابی یـا در آن را مطلبی تازه به چنگ آورد. تا
را نوشته خود سند و مأخذ مستدّل نموده باشد٬ و مستند را اینکه نوشته خود
خصوصیات نسخه به دست ودیگر سطر صفحه و کر ذ با حاشیه غالبًا هم در
نشـان بـه دست بـی نـام و اینکه به وسیله دزدی بـی برگه و غافل از میدهد٬
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به جای و انتحال میکنند را تردست ادبی داده است که نوشته او سارقان شّیاد
خـود کـار سند را او مأخذ نویسنده مقاله نام ببرند٬ مؤلف کتاب و اینکه از
نخوانده ندیده و را آن مأخذ اصًال خود تمام عمر اینکه در با میدهند؛ قرار
نمیآیند٬چنانکه من خودیکی عهده فهم آن بر از فرض هم که ببیند بر باشند٬
کرده قلمداد نوشته خود سند را دیدم که شفای بوعلی سینا این جماعت را از
ندیده را کتاب شفا خود عمر در که اصًال وی معلوم شد با برخورد در و بود
از پارهای  و نمیدهد امتیاز تفنگدار سه و ارسالن امیر افسانه از را آن و است
را مأخـذ و آن سـند که اصـًال میکنند چنان وانمود این جماعت گستاخی را
حال آنکه شاید و نویسندگان آن مقاله دیده بودند مؤلف آن کتاب و پیش از
ایشـان وضع کـار تتبعات و معلومات و حدود ندیده باشند. را آن مأخذ ابدًا

.371 ـ ص 370 فنون بالغت وصناعات ادبی٬ . 1

آن دعوی نباشد.1 مناسب با هرگز
پاییز٬1382 فصلنامه علوم حدیث شماره 29 مقاله ای که در آقای مهدی غالمعلی در
تحقیق کتاب تحف العـقول به قـلم آقـای صـادق ترجمه و درج گردید٬ 175 ـ ص 163
قرار داده وخاطرنشان نموده است که ترجمه مـزبور رونـویسی مورد نقد حسن زاده را

شده از ترجمه پرویز اتابکی از تحف العقول تحت عنوان "ره آورد خرد" است.
عـنوان و مـتن" روشهای نقد عنوان "فقه الحدیث و سال پیش کتابی دیدم با چند
به روی نیز دیدم که نام فردی دیگر مدتی کتاب را پس از آن بهره بردم. موضوع تازه از
رسالهای را جستجوکردم دریافتم که نویسنده کتاب بخش مهمی از کتاب آمده است٬
اسـاس داوری این کتاب انتحال کرده است به گونه ای که بر که چاپ نشده است در
نویسنده ملزم شده است نام صاحب رساله کتاب) جلسه محاکمه گونه دانشگاه (ناشر
این کـتاب نـیز طرفه آنکه بخشهای دیگری از روی کتاب نهد. بر نام خود کنار در را
یـادآوری آورده و است که نویسنده فقط اسـم نـویسنده را رسالهای دیگر انتحال از
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نـویسنده کـه گـویا بوده است٬ نوشتن این کتاب "راهنمای خوبی" کرده است که در
ندارد. خبر ماجرا از رساله دوم هنوز

اندیشه عالمه طباطبایی کـتابی تـحت عـنوان خصوص زندگی و نگارنده در .12
تـقریظ عـالمه ش با ه. سال 1375 به نگارش درآوردم که در "جرعههای جانبخش"
خدای چاپ شد. سبحانی توسط انتشارات حضور مقدمه آیت اهلل حسن زاده آملی و
بـلکه بسـیاری از گـرفت٬ توّجه خـوانـندگان قـرار مورد نه تنها شاکرم که این اثر را
گردانش مطلبی شا استادان و یا عالیقدر درباره این مفسر نویسندگان که میخواستند
افـروخته" مهر کتاب "ز نویسنده در دادند. خویش قرار نوشتار مأخذ آن را بنویسند
اصولی به آن مأخـذ دقیق و استفاده نموده و کتاب مزبور از (1381 سروش٬ (تهران٬
کـتاب "جـرعههای از تـرجـیح دادهانـد نـویسندگان دیگـر گروهی از اما داده است٬
البـه الی انـبوهی از در یـا و نـدهند مأخـذ یـا و بـهره بـرداری بـنمایند جـانبخش"
گـویا آن رفرنس دهـند. به مآخذ و کنند اکتفا عنوان این اثر به ذکر پاورقیهای خود
فالن کتاب تنها محصول زحمات ماست و این نوشتار کنند به خواننده القا میخواهند

فـرهنگی مـؤسسه  و فـراهـم شـده  نصرآبادی  باقی  علی  نگارش و آقایان حمید توسط  کتاب  این مطالب  . 1
چاپ کرده است. آن را انتشاراتی امام عصر(عج)

موفقیت عالمه طباطبایی" 1 چنین وضعی دارد. کتاب "رمز یکی از مآخذکتاب است !
ا گر چه مؤلفان در هشت مورد به ک تاب جرعههای جانبخش ارجاع داده انـد٬ ولی در
از و رفرنسدادهاند آن مأخذ وسپسبه نموده اینکتاباستفاده نثر از متعددی موارد
هویداست که مؤلفین آن به کتاب اصلی مراجعه ننمودهاند٬شـتابزدگی و قرائن کامًال
ص در مـواردی درست نـباشد. در عدم دقت موجب شده که ارجاع به منابع مذکور
نگـارنده بـررسی٬ کـه در دادهانـد تابان عالمه تهرانـی مأخـذ به کتاب مهر 117 و 116
مقدمه کتاب به حتّی در چنین مطالبی نمیباشد؛ نظر صفحات مورد مالحظه نمودم در
بـدون مأخـذ آن هم  جرعه های جانبخشکه  که اقتباسی از وضوح جمالتی دیده میشود
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دیگـری از را مـضمونی  و فکـر گـر ا حـتّی  همایی خاطرنشان مینماید٬ استاد است.
داده بـاشند٬ تـغییر بدون اینکه مـوضوع را بریزند٬ قالب عبارتی جدید در و بگیرند
رونویسی معنی را لفظ و گر ا و نام دارد "المام" یا نوعی انتحال صورت گرفته که "سلخ"

.365 و ص 317 فنون بالغت وصناعات ادبی٬ . 1

ارجاع به چه با گر ا بود.1کتاب "طبیب عاشقان" انتحال خواهد کندکه مصداق نسخ یا
ولی کثرت استفاده به حدی است که حـجم تدوین شده٬ کتاب جرعهای جانبخش٬
روزنامه شماره 6785 در اشاره است. مورد اثر آن رونویسی کامل از قابل توجهی از
ابـراهـیمی جمهوری اسالمی مقالهای مفّصل درباره عالمه طباطبایی تـوسط ابـوذر
نویسنده با و کتاب جرعههای جانبخش بود که غالب مطالبش از ترکمان درج گردید
این خصوص در داده بود. مأخذ به منابع دیگر اینجانب٬ نثر از استفاده آشکار وجود
مـرقومه مـورخـه نـوشتم کـه ایشـان در مسـؤول روزنـامه مـزبور نامهای بـه مـدیر
اشاره از مقاله مورد خاطرنشان ساختند 1381/9/11که برای نگارنده ارسال نمودند٬
آنـچه از همکارانی که مبادرت به چـاپ آن نـموده انـد بیرون روزنامه ارسال شده و
نویسندگان روزنامه مقالهای در خود گر ا و اینجانب اطالع داده بودم خبری نداشتند

بودند. منابع مُقیّد ذکر به حفظ امانت و این خصوصی نوشتند
13. در شرح حال٬ اندیشه و اخالق حکیم میرزا مهدی الهی قمشهای ک تابی تحت
مقدمه عالمه حسنزاده آملی توسط انـتشارات نگاشتم که با عنوان "آشنای عرشیان"
خـصوص استقبال جامعه فرهنگی و با این اثر به لطف خداوند چاپ شد. قیام (قم)
مـرقومهای کـه بـرای حسـین اسـتادولی در اسـتاد برخی نویسندگان مواجه گـردید.
در و داشـتهایـد تـتبع الزم روا که تحقیق و "انصاف را گردید: متذکر نگارنده فرستاد
عـناوین شـیواست٬ قـلم آن روان و ... نکردهایـد جمع مدارک مطالب هیچ فروگذار
کـتاب خـویش٬ آثـار در اهل قلم نـیز برخی از منطقی ..." مطالب پیوسته و جالب و
این نوشتار از کتاب کوچه مهر نویسنده در اما دادند٬ قرار نوشتههای خود مأخذ را مزبور
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پاورقی به ذکر: در دوجا گذشته ودر مواردی بدون مأخذ ولی در استفاده نموده است ٬
کرده است . اکتفا نه مشخصات کامل آن ازجمله پدیدآور آشنایی عرشیان و

شـماره ٬188 کیهان فرهنگی٬ مقاله کتاب شناسی حکیم الهی قمشه ای مندرج در
مأخـذ بـدون ذکـر کتاب آشنای عـرشیان نگـارنده٬ رونویسی شده از 1381 خرداد
مآخـذی ارجـاع داده به ذکر متن مقاله خوانندگان را [؟!] در فراهم آورنده و میباشد

منابع نگارنده است. است که تمام آنها
دیگران برای معرفی اهل فـضیلت چـه مـقاصدی را آثار راستی رونویسی از
صداقت امانت و به رعایت تقوا٬ را نه این است که اسالم ما مگر تعقیب میکند؟
ایـن مـقاله چـنین انـتحال آشکـاری در عبارات دعوت مـیکند؟ نقل الفاظ و در
cdefg بدون زمان امام صادق شخصی در می نماید: به ذهن متبادر ماجرایی جالب را
را آنها میوه فروشی برداشت و از انار عدد نانوایی ودو نان از اجازه صاحب آن دوعدد
متذکر آیه قرآن کریم را کردارش معترض گردید٬ چون آن حضرت بر و به بیماری داد
آن کـیفر به مـقدار بدی جز کار هر و پاداش دارند ده برابر نیکیها که می فرماید: شد

آیه 61. انعام٬ رک : . 1

انفاق راه خدا ولی چون در گناه مرتکب شدم٬ چه چهار گر ا افزود داشت. 1 و نخواهد
نمودم دارای چهل پاداش گ شتم. و قتی چهار خالف از آن ک سـ ر گـ ر دد٬ سـ ی و شش
مگر مادرت به عزایت بنشیند٬ cdefg به وی فرمود: امام صادق ثواب برایم باقی می ماند!

آیه 27. مائده٬ . 2

از صـرفًا [ خـداونـد یَتََقبَّل اهللمن المتقین 2 انّما نشنیدهای که میفرماید: را قول خداوند
دو نان و توکه دوعدد نیک ارزشی ندارد. نباشدکار تقوا گر پرهیزگاران قبول میکند] ا
چون بدون اجازه صاحبش به شـخص گناه شدی و برداشتی مرتکب چهار انار عدد
چهار بر را چهل حسنه  هرگز و افزودی  پرونده خود به  دیگر گناه  دادی چهار دیگری 

ص 129. ج ٬2 احتجاج طبرسی٬ ص 238؛ ج ٬47 االنوار٬ بحار . 3

گناهت اضافه نکردی.3
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کتاب آشنای رونویسی از مقاله ای با نیز مجله "آشنای خانواده" میشوم در یادآور

شـهریور شـماره ٬96 آشـنا٬ علی شجاعی صائین٬ شوریده حال٬ الهی قمشه ای حکیم سرمست و مقاله : . 1
.1382

عرشیان درج شده بود.1
تـفحص در و مشـقت زیـاد نگارنده با را وحدت" تکبیر مفتح٬ کتاب "شهید .14
العلوم چاپ پژوهشکده باقر ابرار" با مجموعه "دیدار تألیف نمودم که در یافتن منابع٬
مـرکز کـه مـیباشد عـاشقی" ماجرایکتاب"حدیث  انتحال اسفانگیزترین  گردید.
رونویسی مطالباینکتاب  اکثر است. نموده اقدام  چاپآن به  اسالمی انقالب  اسناد
که نامهای  قول خودش (طی  به  که  نویسنده  و است  وحدت  مفتح ٬تکبیر کتاب شهید شده از
شش جا در استفاده کرده٬ این امر جای جای کتابش از در برای نگارنده نوشته است)
خـودش کـه اقرار وجود با و آن به صراحت نمیباشد داده که مواردی از به آن مأخذ
مقدمه بـه ایـن در چاپی وی بوده است٬ مأخذ دو مفتح یکی از کتاب شهید می گوید
مدارکی میان انبوهی از در را پایانی این مأخذ مآخذ منابع و در موضوع اشاره نکرده و
قرائن نشان نگارنده بوده و مأخذ غالبًا نیز مقاالت که آنها مجالت و و چون روزنامهها

نموده است. ذکر مراجعه نکرده ٬ به آنها وی شخصًا می دهد
خصوص همسایگان نوشتم که مدتی مقالهای در شماره 58 مجله مسجد٬ در .15
بعد عین مطالب آن را در یکی از مجالت مشهد مشاهده نمودم. چون اعتراض خود را
نـامهای حـاکـی از نـویسنده٬ طی نامهای به مـدیر مسـؤول آن مـجله اعـالم کـردم٬
ایـن بـابت از شرمساری خـویش را ناراحتی و پوزش برایم نوشت و عذرخواهی و

است؟! شده ساختاشتباه خاطرنشان و نمود اعالم 
مطالبی درباره حکیم جـلوه میدان عمل" ششم کتاب "مردان علم در جلد در .16
کـتاب "مـیرزا از کـه نـویسنده تـمامی ایـن مـطالب را زوارهای به چشـم مـی خورد٬
برخـی چه در گر ا نموده است و به قلم نگارنده اخذ ابوالحسن جلوه حکیم فروتن"
به مآخذ این کتاب خواننده را استفاده از وجود مواردی با در داده است اما مآخذ جاها
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مـثل مبهم معرفی کـرده است٬ ناقص و را مآخذ مواردی نیز در آن ارجاع داده است٬
دیدار مجموعه حالیکه  در ابرار؟! با کتابدیدار است: نوشته پاورقیکه  182 صفحه

است. ده جلد و یکصد از متجاوز ابرار با
جـمال الدیـن سـید شرح حال آیت اهلل در عنوان "تماشای تزکیه" مقالهای با .17
(دی و241 (آبان 1380) شماره های 239 اسالم٬ مجله پاسدار گلپایگانی نوشتم که در
بـه و دهـم گسـترش  و بسـط را مطالب این بودم مایل  خیلی گردید. درج (1380 ماه
مـجموعه شـرح حـال اسـتادی در حـضرت آیت اهلل صــورت وجــیزهای درآورم.
ایـنکه در از غـیر و اندکی تـلخیص درج نـمودند با دانشمندان گلپایگان این مقاله را
دیباچه جلد در نویسندهاش نامی به میان آوردند٬ خاتمه آن از و مزبور مقدمه نوشتار
جـامع آیت اهلل شـرح حـال مـفّصل و اول شرح حال دانشمندان گـلپایگان نـوشتند:
اسالم مجله پاسدار جمال گلپایگانی به قلم آقای گلی زواره ای از العظمی حاج سید
نـقل مـطالب ایـن گونه در کـه آن مـحقق ارجـمند دارد جای تشکـر نقل شده است.
دی مـاه سـال جـاری در فراموش نکردهاند. را زحمات حقیر و امانتداری فرمودهاند
ورودیهای محّل و دیوار و گهیهای تبلیغاتی فراوانی که به در آ نشر پس از (1382)
ب ر گ زار ی نماز جم عه شه ر قم نصب شده بود٬ چشم ن گار نده به ک تاب "جمال عار فان"
آوردهام٬ دست  به  قبلی مطالب  تکمیل  برای  جدید منبعی  کردم  تصور گردید. روشن 
نیمه اول کتاب که مشاهده کردم نویسنده خصوص در تورق نمودم٬ وقتی کتاب را اما
در تنها مقاله نگارنده استفاده کرده و به کرات از می گیرد بر در آن را صفحه از 65
بـه مآخـذ بـقیه مـوارد در و اسالم 239. پاسدار پاورقی نوشته است : مواردی در
نگـارنده از را حتّی عـناوین تـیترها حالی که غالبًا در اینجانب ارجاع داده است ٬
کتاب درج آغاز مقاله آوردهام در صدر حافظ در بیت شعری که از دو نموده و اخذ
ولی شـرح حـال اهـل عـرفان مـی نویسند٬ در آری کتاب عرفانی و نموده است .
بـه انـتحال و کتمان می نمایند زحمات نویسندهای را این گونه ناسپاسی نموده و

روی میآورند. ورونویسی بدون مأخذ



477 پژوهش   غش در

شـیخ مـورد در را پژوهشهای خـود محصول  سال 1368 در این سطور راقم  .18
مـوردمردم [زواره] زیـارتگاه و زادگاه نگارنده بُرسی (که مرقدش در رجب "حافظ
روزنامه جـمهوری اسـالمی آن در جزوه ای فراهم آوردم که خالصه ای از در است)
جناب محقق معاصر مآخذ این مقاله یکی از درج گردید. (1369/5/4) شماره 3231
دانشنامه جهان اسالم بود بُرسی مندرج در تألیفمطلبیدرباره مختاریدر آقایرضا
و تـحقیقاتی جـدید بـا این عارف گـمنام را مورد نوشتههای قبلی در سال 1379. در
تـهران٬ بـرخـی دوسـتان فـاضل در از اسـتمداد و مراجعه به چندین کتابخانه مـعتبر
ظـلمت در به صورت کتابی تحت عنوان "مشعلی منیر قم تکمیل کردم و اصفهان و
بررسی نیز تألیف مقالهای درباره وی و در .(1379 حضور٬ نمودم (قم٬ منتشر کویر"
نـویسنده جـز این کتاب استفاده زیادی شده است و دانشنامه امام علی از آثارش در
موارد در است٬ معرفیکرده را اینکتاب مآخذ انبوهی البهالی در اندککه  مواردی
مزبور نوشتار از شناسایی نسخههای آنها بُرسی و معرفیکتابهای خصوصدر دیگر
داده مأخـذ خودم بـهره بـرده ام٬ نثر با آنها به منابعی که نگارنده از رونویسی کرده و

.(495 ـ ص 483 مرجعشناسی٬ جلد دانشنامه امام علی٬ (رک: است.
19. ن گار نده در سالهای 369 1 و 370 1 ه. ش م طالبی در خصوص ک شور ها و مناطق
اضافات بازنگری و بازنویسی٬ مسلماننشین جهان فراهم آوردم که این مجموعه با
نواحی مسلمان جهان) و عنوان "سرزمین اسالم (شناخت اجمالی کشورها فراوان با
به تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم٬ انتشارات دفتر سوی مرکز ش از سال 1372ه. در
دانشگـاه و فـرهنگی حـوزه و استقبال محافل علمی و آن پس مورد از و طبع رسید
مـقدمه چـاپ دوم در گـرفت کـه گـزارش آن را برخی پژوهشگران این عرصه قـرار
حوزه مدیریت  تبلیغ  تخصصی  رشته  (دکترا) 4 سطح  در کنون  ا هم  کتاب  این  آوردهام.
فـرانسـه مسـلمانان در کـتاب اسـالم و در درسی میباشد. علمیه قم متن آموزشی و
بـقیه در مـورد دو جز و این کتاب استفاده نموده اند مؤلفان از (چاپ بوستان کتاب)
فصل اول این کتاب مطالبی به چشم می خوردکه در آن مرجع داده اند. به مآخذ موارد
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نـویسندگان بـه امـا است ٬ کتاب "سرزمین اسـالم" 488 ـ ص 486 رونویسی شده از
حسین نساجی همکاری آقای دکتر با و خود نثر با را آنها منابعی که نگارنده برخی از
مطالب فـصل دوم ایـن به فارسی برگردانیدهام رفرنس داده اند٬ دانشگاه کانادا استاد
به مآخذی نگارنده است که ناشیانه خوانندگان را اثر رونویسی شده از غالبًا کتاب نیز
مطالب کتاب نـیز متأسفانه حجم مهمی از توّجه داده اند. بهره برده ام٬ آنها که بنده از
مأخـذ کـمتر رونـویسی کـرده انـد به کتابهایی که مطالب را زیرا دارد٬ همین وضع را
مهم آنان مأخذ اروپای غربی" نوین اسالم در به عنوان نمونه کتاب "حضور داده اند.
این گونه القا و کامل معرفی نکرده اند منابع پایانی آن به طور پاورقی و در بوده است اما

داده اند. به منابع التین آن مأخذ مینمایندکه کتاب مترجمی نداشته است و
آن سنگ پیروی از cdefg که همه ما امام علی از زیبا و فرمودهای استوار با را نوشتار

به پایان می برم. سینه میزنیم٬ بر حضرت را

نامه 53(نامه به مالک اشتر). نهج البالغه٬ . 1

آنان یک از تالش هر امرٔی ٕالی غیره ...1 نَّ بالَء تضمَّ ثُّم اعرف لکّل امرٔی منهم ماأبلی وال

.(1382 اسفند بهمن ـ ٬ شماره 6 آینه پژوهش (سال ٬14  

به حساب دیگری نگذار.  زحمت کسی را کوشش و هرگز بشناس و را



کتاب صنعت نشر آیندهنگری در
ایرانی ناصر

صـاحبنظران ایـران است٬ کـتاب در صـنعت نشـر درباره مشکلهایی که گریبانگیر
برای راه حلهایی از و ودست اندرکاران این صنعت تاکنون مقالههای زیادی نوشته اند
آن راه حلهای پـیشنهادی شـامل بخش عمدهای از کردهاند. پیشنهاد رفع آن مشکلها
کتاب مشکلهای صنعت نشر تا پیش گیرد مالی ای است که دولت باید سیاستهای غالبًا

ر فع ش ود.
مـقبولیت ایـران طـبیعی است و تـوجه بـه نـقش دولت در با این گونه پیشنهادها
یکسره را امور تصدی  یا اندکی٬ بسیار موارد در جز ما٬ کشور دولتدر همگانیدارد.
بـا مـعموًال دست بـاز٬ بـا بـتوانـند مـتصدیان دیگـر تـا پول میدهد یا به عهده دارد

اداره کنند. را مربوط به خود امور ولخرجیهای فراوان٬
تجربه ملی نیز و کشورهای سوسیالیستِی سابق ٬ به ویژه در تجربه مردم جهان٬
نـهادهای خودمان ثابت کرده است که هرگاه دولت چنین نقشی بـه عـهده گـیرد
مـعاف تـنازع بـقا صنعتی متکی به حمایتهای مالی دولت از بازرگانی و اداری و
تضمینکرده وضعی و حال هر در را حیاتشان ادامه  دولت  پول وچون  میشوند.
بـرنامهریزان مـبتکرترین مـدیران و کـارآمـدترین و نـمیشوند گـزیر نــا است٬
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چه محصول کارشان هر تا گیرند به کار و بجویند کارگراِن ممکن را وکارمندان و
هـر در و شـود به ارزانترین قیمت تـولید و داشته باشد بهترین کیفیت را هست ٬

رقیبان برآید. پس رقابت با بازاری از
جمعیتشان از ابتدا معاف شوند٬ تنازع بقا حیوانات که از گروهی از طبیعت هر در
نابود هم منابع غذاییشان را سپس معموًال و میشود ظرفیت محیط زیستشان بیشتر
فـرصت بـاقی است نـجات تا گر ا نتیجه٬ در و بیماری میشوند هم دچار و میکنند
جزیره قویون داغی من در خوِد بین میروند. از نگرداند٬ بال و راه نرسد دهندهای از
به چشم دیدهام که چون میشهایی را قوچ و که بزرگترین جزیره دریاچه ارومیه است٬
هم تعدادشان چندان نبودند٬ تنازع بقا از گزیر نا و منطقه حفاظت شده میزیستند در
هـم دچـار و کـنند نابود منابع غذایی محدودشان را که نزدیک بود افزایش یافته بود
در و نوعی بیماری کـبدی ٬ دچار نکند حافظه ام خطا گر ا بیماری سختی شده بودند٬
آن سازمان حفاظت مـحیط زیست در گرفته بودند. مرگ همگانی قرار معرض خطر
سـالمتبخش و نـعمِت زنـدگیساز از را میشها آن قوچ و تا اندیشید تدبیر زمان دو
بـه جـزیره تشـویق کـرد که شکارچیان را اول این بود تدبیر سازد. بهره مند تنازع بقا
قویون داغی بر وند و قوچ و میش شکار ک نند؛ و تدبیر دوم آن بود ک ه یک جفت پلنگ
آنجازادوولد تادر به قویون داغی برد پارک جنگلی گلستان زنده گرفت و از نروماده را
آورندکه درنده پدید ـ  چرنده ـ  محیط زیست جزیره تعادلی طبیعی بین مرتع کنندودر
این حقیقت بزرگ غافلند مردِم نازکطبع وشاعرمسلک از برخی از حاصل تنازع بقاست.
چشـم بندی های یکـی از "قانون جـنگل " و بود درنده نباشدچرنده هم نخواهد که اگر
ظاهربینان چـون تـنها گمراه میکند. می فریبدو عقلربای آفرینش است که ظاهربینان را
میکشدومیخوردآن قویترضعیفتررا پیش چشم دارندومی بینند قانون جنگل را ظاهر
میمانند آن عاجز ازدرک باطن حیرتانگیز لذا و قانون راوحشیانه وظالمانه میشمرند.
درست بـا قـویتر زیـرا مرگ زاده میشود٬ از آن است که زندگی ققنوسوار که حاکی از

ممکنمیسازد. نسلآنرا بقای  استکه  همین کشتن وخوردِنضعیفتر
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به هم حاکم است و انسانها زندگی اجتماعی ما این قانون متناقض نمای جنگل بر
فـرهنگی سـیاسی و نـهاد هر و معاف شود٬ تنازع بقا جامعهای که از همین سبب هر
مدتی خواه ناخواه در محروم گردد٬ دهنده تنازع بقا موهبت رشد اقتصادیای که از و
کـممحصول پـرهزینه و و اسـرافکـار و پرخـور تنبل و و ورم میکند نه چندان دراز
ایـن هـمان بپاشد. که فرو بسا و میگیرد آستان ورشکستگی کامل قرار در و میشود
فـرهنگی نـهادهای سـیاسی و جـامعههای سـوسیالیستی و کـه بـه سـر بــالیی بـود
شکل گیری طبقه جدیِد پیش از ابتدا٬ چه اذعان بایدکردکه در گر ا ـ اقتصادیشان آمد و
قدرت مطلقه سیاسی برآمده از و تنازع بقا که قویتراِن معاف از آن جامعهها حاکم بر
قویتران خودساختهای معدوم عدالتطلبانه باعث شد نیتهای خیرخواهانه و بودند٬

اصلی بودند. مولد خواه اقتصادی٬ خواه فرهنگی و حرفه خود٬ گردندکه در
چندسال است که زیانهای دولتی بودن نهادهای صنعتی چندین و نیز جامعه ما در
شـده است بـه حـمایتهای مـالی دولت آشکـار وابسـته بـودن آنـها بــازرگانی یـا و
روز هـمین چـند میکنند. گوشزد را وکارشناسان لزوم خصوصی سازِی واقعی آنها
انـدازه دولت حمایتهای بـیش از روزنامهای خواندم که کارشناسان گفته اند پیش در

ص نایع ای ران را ف لج ک ر ده اس ت.
آن دلیلشهـم است. نشده  فلج هنوز خوشبختانه ما کشور کتابدر صنعتنشر
آن بخش خصوصی در وابسته به دولت نیست و است که این صنعت یکسره دولتی یا
فعال بخش خصوصی باعث و نسبًة مؤثر حضور فعال دارد. و حضوری نسبًة مؤثر
صـنعت در نظارت دقـیق دولت٬ چه زیر گر ا شده است که فضای حیاتی محدودی٬
اندکی مطبوع  فرهنگ ایرانِی مکتوِب  این فضای حیاتی محدود در و باقی بماند نشر
البته آزادِی آزادی ـ در جز هنر که فرهنگ و همگان دانند و آسان نفس بکشد؛ و آزاد

نمییابد. تعالی و نمیبالد ـ هنرپرور فرهنگو و مترقی به قانوِن مقید
خاصه آنانی که دولتی کتاب٬ اندرکاراِن صنعت نشر دست از بعضی است ممکن
یـادآوری کمکهای مالی دولت به این صنعت به سودشان است٬ بودِن این صنعت یا
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چه دستاوردهایی داشته است و وابسته به دولِت صنعت نشر کنندکه بخش دولتی یا
چـه انـدازه بـه یـاری دولت دهندکه دستاوردهای بخش خصوصی هم تـا تذکر نیز

حاصل آمده است.
برهان آنان دو که هر دربست می پذیرد مجادله ندارد این نوشته کوتاه چون قصد
به وابسته به دولِت صنعت نشر دستاوردهای بخش دولتی یا نمی پرسد قوی است و
ده سـال که دولت بـه مـثل در کّل پولهایی را گر ا یعنی است٬ شده حاصل قیمتی چه 
آیا یافته تقسیم کنند٬ کّل عنوانهای انتشار کتاب خرج کرده است بر گذشته برای انتشار
برای چنان هزینهای است که بخش خصوصی معموًال از بیشتر عنوان سه بار هزینه هر
بـه آن کـتابها عـنوان از چند نمی پرسد نیز و بیشتر. بار چهار یا عنوانی خرج میکند
غـنای فـرهنِگ دسِت کم ذرهای بر و زبانی داشتهاند هنری یا راستی ارزش فکری یا
نبودهاند هیچ حیث ارزشمند از آنها عنوان از چند و افزودهاند مکتوب مطبوع ما
آن بـه سـر بـه ویـژه نـمی پرسد و حیِف پولی که خرج انتشارشان شـده است . و
وابسته به دولت شدندچه آمدو موفقی که دولتی یا سازمانهای انتشاراتی بزرگ و
موفق دیگری درست شبیه سرنوشت نهادهای صنعتی بزرگ و سرنوشت آنها آیا
نشد ک ه دول تی یا وا بس ته به دولت شدند و حـ ا ال جـ ز بـ ا پـ ول دولت نـ می توانـ ند

نگه دارند. پا سِر خودشان را
کتاب دولتی بودِن صنعت نشر گر حتی ا این نوشته کوتاه آن است که بگوید: قصد
را صنعت نشر و مقبول باشد کمکهای مالی دولت به این صنعت سیاستی معقول و و
آن صنعت را آیندهای نه چندان دور گزیریم در نا ما فلج نکند٬ خالف صنایع دیگر بر
نوع کمک مالی دولت به آن صنعت را گذاریم وحتی هر یکسره به بخش خصوصی وا

هم قطع کنیم.
گزیریم؟ نا چرا

منابع عمدًة به اتکای درآمدهای حاصل از کنون مدتهاست که ما ا پاسخ این است:
مـلیمان خـرج که معنا بدین میکنیم٬ زندگی هم اسرافکارانه و میکنیم  زندگی نفت
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نفت). دخل ملِی واقعی مان است (بدون احتساب درآمدهای حاصل از از بسی بیشتر
دائم به سویی جمعیت کشور از زیرا نفت همیشگی نیست٬ درآمدهای حاصل از اما
تمام و نفت محدود ذخایر سویی دیگر٬ از و حال افزایش است. ک در میزانی خطرنا
که نـیازهای داخـلی بـه نـفت میرسد پس خواهی نخواهی روزی فرا شدنی است.
مـیتوانـیم که تنها نفت به قدری کاهش مییابد ذخایر و میکند چندان افزایش پیدا
مـجبور کـه شـاید مـیرسد دیگری فرا سپس روز و برآوریم؛ نیازهای داخلی مان را
شاید این چشمانداز طریق واردات نفت برآوریم. هم از شویم نیازهای داخلیمان را
در هـمین امـروز از گـر ا بـود٬ نخواهد ولی مصیبت بار بنماید٬ اندکی وحشت انگیز
حال از به هر اندیشه سامان دادِن زندگی ملی مان طبق مقتضیات چنان فردایی باشیم.
پس هـزینههای از نفت نتواند آینده نزدیک که درآمدهای حاصل از همان روزی در
و کم کند حتی االمکان هزینههایش را میشود گزیر دولت نا روزافزون دولت برآید٬
که بخش خصوصی می توانـد مستقیم اموری دست بردارد غیر تصدی مستقیم و از
آن صـورت یـقین داشـته بـاشید در انـجام دهـد. کیفیت بهتر و هزینه کمتر با را آنها
جمله از و هنر هزینههای مربوط به فرهنگ و نخستین هزینههایی که حذف میشود٬

مر بوط به ک تاب خواهد بود.

گـاه و ترجمه مـیکنند گاه "سازمان تجارت جهانی" World را Trade Organizationرسانههای گروهی . 1
هم گاه "سازمان بهداشت جهانی" World را Health Organization همچنان که "سازمان جهانی تجارت"٬
درست است نـه دانست صورت دوم آن ترجـمهها باید گاه "سازمان جهانی بهداشت". و ترجمه میکنند
در جـهانیند. لذا و کشورهای جهانند بیشتر متشکل از نهادها خوِد مورد دو هر در زیرا اولشان٬ صورت 
International به فارسی ایـن Monetary Fund Labour و Organization Internationalترجمه نامهای
"صندوق پوِل بین المللی" و بین المللی" کاِر "سازمان  را آنها نمیتوان  مطلقًا زیرا میشود٬ آشکارتر نکته 

نه پول بین المللی. بین المللی داریم و کاِر نه استکه روشنتر روز از خواند.

شـرایـط الزم یکـی از گزیریم به سازمان جهانی تجارت 1 بپیوندیم و همچنین نا
دولت آن سازمان پیوستن به میثاقهای بین المللی حق مؤلف است. برای عضویت در
به عـضویت سـازمان جـهانی تـجارت درآیـد ایران مدتی است که به حق میکوشد



کتاب ونقد کتاب نقد  484

زندگی بـین المـللی بسـتگی دارد٬ فعالمان در هرحیث به حضور که از ومنافع ملی ما٬
بنابر یافت . به این هدف دست یابدوالبددست خواهد ایجاب می کندکه هرچه زودتر
ندارد. داردسوخت وسوز زود این پیوستن به میثاقهای بین المللی حق مؤلف دیرو

حذف کمکهای مالی یعنی از گریز٬ نا و گزیر نا امر این دو ممکن است کسانی از
پیوستن دولت ایران به میثاقهای بین المللی حق مؤلف٬ کتاب و دولت به صنعت نشر
ولی نویسنده این کلمهها به زیان آن صنعت تشخیص دهند٬ را آنها و خوششان نیاید

است. مثل آب نطلبیده مراد امر است آن دو معتقد
صورت تحقق کدام شرطها؟ در به چه دلیل و

بر که اصل تنازع بقا میدهد وضعیتی قرار در کتاب را به این دلیل که صنعت نشر
نه نیستند٬ چنین وضعیتی ناشرانی که به معنای واقعی کلمه ناشر در آن حاکم است.
نه دارنده سرمایه شخصی و فنی کتابند فرهنگی و تولید صاحب تخصصهای الزم در
نمدکمکهای مالی دولت به به بوی آن به عرصه نشرکتاب پای گذاشتهاندکه از و الزم٬
رانت خـواران حـوزه فـرهنِگ مکـتوِب یـا بـدوزند این صنعت کـالهی بـرای خـود
تصاحب کردهاند را به واقع متعلق به مردم) وسرمایههای متعلق به دولت (و مطبوعند
و هر جور ک ه دلشان بخواهد آنها را ر یخت و پاش میک نند٬ خواهـ ی نـ خواهـ ی ایـ ن
کتاب آن وقت صنعت نشر و میکنند رها را کم سود و پردردسر صنعت پرزحمت و
توانست٬ آینده هم خواهند در و توانستهاند٬ حاال کشتهای که تا ناشران کار و میماند
دوام حـرفه شـریف خـود در ناخوش روزگار تمام دگرگونیهای خوش و وجود با
به صورت هم بیشتر خدمتشان را البته مزد و به فرهنگ ایرانی خدمت کنند و بیاورند

معنوی دریافت دارند. اجر
بودکسب وکارشان خواهند صورت تحقق دوشرط قادر کشته در این ناشران کار
رعـایت مـیثاقهای کمکهای مـالی دولت خـبری نـیست و آن از وضعیتی که در با را
کتاب وکتابخوانی را وحتی کار کنند بین المللی حق مؤلف اجباری شده است سازگار

رونق بیشتری دهند.
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کـنون مـعلوم هم ا از مجریان سیاستهای کشور آن است که طراحان و شرط اول:
برای عضویت دولت ایران شرایط الزم را تا سال طول خواهدکشید چند تقریبًا کنند٬
به صفر را کمکهای مالی اش به صنعت نشر نیز و کند سازمان جهانی تجارت احراز در
ظرف آن چندسال حرفه داشت که در این صورت ناشران فرصت خواهند در برساند.

باشد. وضعیت جدید به گونهای سامان دهندکه متناسب با خویش را
به صنعت نشر این است که دولت به موازات حذف کمکهای مالی خود شرط دوم:

هم دست بردارد. بکن نکنهای بازدارنده خود کتاب از
نگفتم بـه و دست بردارد بکن نکنهای بازدارنده خود که گفتم از توجه فرمایید
آزادی مطلق کند. که دلش خواست منتشر کتابی را هر تا آزادی مطلق دهد صنعت نشر
چون در مرج نیست٬ هیچ آدم عاقلی طالب هرج و و مرج است٬ آزادی نیست هرج و
دولت معقولترین انتظاری که میتوان از نمیشود. مرج سنگ روی سنگ بند هرج و
حـرفهای کشـورها و دورانـها تمام در که هم٬ کتاب  نشر حرفه با استکه این داشت
بکند همان معاملهای را دست اندرکارانش مردمی اهل فرهنگ٬ شریف بوده است و
می بیندکسی و دولت وقتی تحقیق میکند سازی میکند. همبرگر به مثل ـ حرفه ـ که با
صالحیت و س ر مایه و عال قه همب ر گ ر ساز ی دار د٬ به ا و جواز ک سب مـ ی دهد و از آن
و بسازد فاسد همبرگر وقتی که او مگر دخالت نمیکند٬ سازی او همبرگر کار پس در
سالمت مردم دارد پاسداری از وظیفهای که در این هنگام بنابر در مردم بدهد. به خورد
حق آن است مجازاتش میکند. محکوم و طبق قوانین کشور و به دادگاه میکشاند را او
سـازان هـمبرگر هـمچنان کـه از و بکـند را ناشران کتاب هم هـمین کـار که دولت با
بهداشتی ممیز توزیع نزد بستهبندی و پیش از یکایک همبرگرهایشان را نمیخواهد
سالمتشان به کسب اطمینان از پس از و میکروسکوپ بگذارد زیر را آنها او تا ببرند

بدهد. توزیع و بستهبندی  اجازه آنها
بـه مـقید و اشـخاصی درستکـار سـازان را همچنان که همبرگر به عبارت دیگر
هم درسـتکار ناشران کتاب را آنکه خالفش ثابت شود٬ مگر قانون می داند٬ اخالق و
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تـازه تـنبیه نـاشر آنکه خالفش ثابت شود. مگر قانون فرض کند٬ به اخالق و مقید و
فاسدخورده میشود همبرگر است. آسانتر خالفکار تنبیه همبرگرساز هم از خالفکار
حـال آنکـه نسـخههای کردنی است٬ حاشا بازگرداندنی نیست و و مسموم میکند و
رسوای عام ناشرش را نویسنده و و سوزاند و می توان جمع آوری کرد را کتاِب فاسد

وخاص ساخت.
وضعیت پـیش حتی در کشته میتوانند٬ ناشران کار شرط تحقق یابد٬ این دو گر ا
حقیقت آن باشد. سودآور ده و باز به گونهای اداره کنندکه پر کارشان را گفته کسب و
گشـوده٬ نـا نـامکشوف و است که سرزمین کتاِب فارسی زبان سرزمینی است هنوز
کـتاب نشـر معلوم آن سـرزمین بـه کـار حاشیههای مألوف و در معموًال ناشران ما و
نـویسندهای شـاعری تـا مـیمانند مـنتظر غـالبًا بـختکی٬ اهلل آن هم بیشتر مشغولند
آن نویسنده گر حال ا به دست آنان بسپارد. انتشارش را چاپ و مترجمی کتابی بیاورد
یکجا کتاب را نشر بتوان تمام هزینههای چاپ و و هم باشد مترجم تازه کار یا شاعر یا
زبـاِن فـارسی همه  این با نیستکه بیخود بهتر. چه گرفتکه  او خود از پیشاپیش  و
درجا متوسط کتاب تقریبًا تیراژ کشورهای دیگر در خودمان و کشور تحصیلکرده در
ز ده است و ک م و بیش در حد همان ز مانی مانده ک ه عده باسوادان ک شور مان یک سوم

یک چهارِم باسوادان کنونی هم نبود.
مـمکن است کرده٬ پیدا سال افزایِش بسیار یافته در عنوانهای انتشار اینکه تعداد
کـه بـخش دارد توجه به این حقیقت تـلخ بـاز از و گمراه کند اندیش را شخص آمار
زبانی چنان نازلی دارندکه به یک تألیفی و مرتبه فکری وهنری و آن کتابها عمده ای از
کتابی هر نکنند. پس طبیعی است که خواننده چندانی پیدا خواندن هم نمیارزند٬ بار
دسِت یا٬ آن بیاموزد به نیازمنِد فنی را یا برآورد زیباییشناختی را نیازی فکری یا باید
کـه کند کتابی تولید ناشر گر ا محظوظ کند. طول مطالعه سرگرم و در خواننده را کم٬
جمعیت خـوانـندگاِن متناسب با آن کتاب البد برآورد خوانندگان را نیاز چند یک یا
یعنی کـتاب ویـژه فـرهیختگان کـم فـروش مـیشود ـ بالقوه اش به فروش میرسد
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شـاهکارهای جـهان در بـیشتر زیرا (ولی نه ضرورًة کم ارزش ٬ وکتابهای عامهپسند
را) مردم عامه هم استو کرده مسحور را فرهیختگان هم انسان نوع متوالی نسلهای
کتابخوانـی ایـن عالم کتاب و در نوجوانان پرفروش. کتابهای خاص کودکان و نیز و
حوزه کتابهای خاص کودکان من در خوِد انیرانی ندارد. ایرانی و قاعده ای است عام٬
چاپهای مختلف در آنها کتابهایی شرکت فعال داشته ام که تیراژ تولید نوجوانان در و
گرایشها به توجه با میتوان٬ استکه  پرشماریبوده بالقوه خوانندگان  وجود حاکیاز
کـمبود مـا صـنعت نشـر درِد به خوانندگان بالفعل مبدلشان کـرد. نیازهایشان٬ و
آنانی آنهاست. کتابهایی است که جامعه نیازمند خواننده نیست کمبود و خریدار
به جای علت می گیرند. معلول را می نالند ما کشور خواننده کتاب در کمبود که از
هیچ کـجای جـهان تـمام در ندارد. هیچ کجای جهان خواننده پیشینی وجود در
کتاب معتبری که به مـوضوع رمـان در ندارند. خواننده پرشمار و خریدار کتابها
یـافته ده رمان انـتشار هر از سال 1976 فرانسه در خواندم که در اختصاص دارد

این است : مشخصات کتابشناسی منبع مزبور . 1
Fictions The Novel and Social Reality, by Michel Zeraffa, translated into English by

Catherine Burns and Tom Burns. Middlesex: Penguin Books, 1976.

آن کتاب چـاپ شـده صفحه 138 که در ترجمه دقیق گفته نویسنده را شما بی فایده نیست که خوِد و
نسـخه 2000 از فـروشی بـیشتر یافته هفت رمان٬ ده رماِن انتشار هر از ... 1976 فرانسه در "در بخوانید:
نسخه 20000 از یک رمان که فروشش بیشتر و نسخه بود؛ و20000 رمان بین 10000 فروش دو نداشتند٬

گرفت". پرفروش جای  کتابهای  ردیف  در بود

کـتابهای مـفید تـولید نسـخه نـداشـتند.1 2000 از فروشی بیشتر هفت تای آنها
تـحقیق نـاشران مـعموًال بـلیغ . جهد و تخصص میطلبد سودآور خواندنی و و
میک نند تا در یابند در سرتاسر هرم خـوانـندگان بـ القوه٬ از رأس هـ رم گـ رفته ک ـه
چـه نـیازهایی هست کـه کـتاب قاعده هرم که مردم معمولیاند٬ تا فرهیختگانند
نیرومندتر و مطالعه کتاب همگانیتر چه گرایشهایی در و برآورد را آنها میتواند
طوری انتشاراتیشانرا برنامههای  گرایشها و نیازها آن به توجه وقتبا آن  استو
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خـوانـنده بـالقوه و محدوده کارشان بیشترین خریدار که در میکنند اجرا طراحی و
خواننده بالفعل مبدل شود. و کتاب به خریدار

که ادامه حیات حرفهایشان بستگی گیرند وضعیتی قرار در گر ناشران ایرانی هم ا
سودآور لذا و کند خواننده کافی پیدا و به اینکه کتابهایشان خریدار کند تمام پیدا و تام
تـا بـرد خـواهـند به کار را دسترس خود در یا تواناییهای حرفه ای خود البد شود٬
هـمچون و کشـفکـنند را کـتاب بالقوه خوانندگان و خریداران نیازهای و گرایشها
صرفه جویانه کتابهای طریق تولیدکارشناسانه و از ناشران موفق کشورهای پیشرفته٬
پس این از آنان میتوانند خواننده بپردازند. و خریدار چه بیشتر هر پرکیفیت به شکار
این بازار در انحصاری ایشان است و وسیع زبان فارسی بازار قلمرو زیرا برآیند٬ کار
تا گرفته کهنساالن از و معمولی٬ مردم تا گرفته نخبگان از باسواد٬ میلیونها انحصاری

.(1381 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : باره نشرکتاب وحّق مؤلف (چاپ  در  

مشتری بالقوه کاالی ایشانند.  خردساالن٬



آسیبشناسی پژوهشهای دینی
گزلو ذکاوتی قرا علیرضا

به ذهنم این عنوان ـ چه نه با گر بودکه موضوع آسیبشناسی پژوهشهای دینی ـ سالها
عادی پژوهشهای یا مطالعه کنندهای حرفهای و حتّی هر و پژوهشگر هر نیش میزد.
اما برخورده است٬ ـ خواهدشد که ذکر این مشکالت ـ بیش به بعضی از کم و دینی نیز
ایـن بـه بـعضی از ذیـًال واقفترند. پژوهشگران به این دردها محققان و به یقین خود

میگردد. توضیحیعرضه مختصرًا و میشود اشاره  مسائل

ـ  تکرار مکّررات الف
آن است کـه نـاشی از ایـن یـا مکـّررات بـرمی خوریم و فراوان به تکرار پژوهشها در ما
اگرهم حرف تازه ای داشته درمیان مطالب نویسنده کتاب یامقاله حرف تازه ای نداشته٬یا
مخاطب مقدماتی داردو آن گرفت که خواننده یا بر بایدفرض را تکراری گم شده است .
دوباره بازگوکنیم .خالصه اینکه یعنی مخاطب قاعدًة میداند٬ الزم نیست هرچه راکه او٬
همچنانکه ایـجاز است٬ به اطناب بگرایدکه میدانیم ماللآور نویسنده یاسخنران نباید

تفهیم مطلب خلل واردمیسازدوشرح وشارح میطلبد. نیزدر بیجا بی حدو
مأخـذ دو یا یکی به برگشتهمه میکنندکه ذکر منبع ده یکمطلب برای گاهی

میباشد! خواننده مجذوبکردن  مرعوبیا برای  منبع همه  آن ذکر و است 
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لحن تبلیغی ـ  ب
دیگری یکینفسپژوهشو دارد: دوجهت  پژوهشهایدینیمیرود٬ وقتیسخناز
مـوضوعات سـخنرانـان در برخی نویسندگان و موضوعات دینی است. پژوهش در
آنکه حال  میورزند٬ آن  بر بیشتری تأکید و میگیرند سنگینتر را تبلیغی  جهت  دینی 
متفاوت تدریس نیز همچنانکه تحقیق با مقوله است. دو شأن تبلیغ از شأن تحقیق با
از اسـتفاده  بـا تـبلیغ  در است٬ مـیان  در فن  مسلّمات یک  تدریس سخن از در است٬
در و راسختر عقاید در مشهورات می خواهیم مخاطب را استحسانات و خطابیات و
این است که میخواهیم به تحقیق فرض بر حال آنکه در سازیم. عمل دینی مصممتر
الزم عین آنکه به جای خود لحن تبلیغی در حقیقت تازهای برسیم٬ برداشت یا نکته یا
تحّقق بودن در ومخاطب را تحقیقی نمیآید به کار دارد٬ را ویژه خود کاربرد است و
گُتْرهای اینکه  نه  ببرد بهکار و وزنکند را بایدکلمات  محّقق  میافکند. مطلب به تردید
ریـاضی هـمسر در "عالمه حـلی ... بزرگواری مرقوم فرمودهاند: مثًال چیزی بپراند٬
بزرگترین مرد قرین  فن٬ هر در و ارسطو قرین  تنبّه  تحقیق عقلی و در و ابوریحان ...
میکنید تصور آیا شیعه وسنی". پس بی شبهه بزرگترین علمای اسالم است از آن فن٬
این لحن آدم محقق است و آیا ک سی این ح ر ف را می پذی ر د؟ بـ ه هـ ر حـ ال در تـ بلیغ

تحقیق باشد. بر محض هم بایستی پایه کار

پیشداوریها عادتهای ذهنی و ـ  ج
دیـنی ذهـنیاتی خـصوصًا سیاسی و محیطی درباره مسائل مختلف اخالقی و هر در
خـود یکـی در مـی گذارد. سـوء پژوهشهای مـربوط اثـر راه بر دو که از دارد وجود
در دیگـر و دارد علمی نـیاز به ریاضت ممتد آن عادتها شدنش از که رها پژوهشگر
مقابل آن مقاومت دارند. به نوعی در و میپذیرند دیر که برداشت تازه را مخاطبان او
که گاه صرف تازه بودن دیدگاه بدین معنا البته عکس این قضیه هم گاهی صادق است؛
و مـینماید بـرای آن ایـجاد جاذبه ای را درست باشد٬ آنکه غلط یا برداشتی اعم از و
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حالت خط پویایی افتاده اند٬ جوامعی که تازه در در سخت میپذیرند. آن را بر انتقاد
پیش داوریهای عادات ذهنی و بر باید حال پژوهشگر هر در رخ مینماید. بیشتر اخیر
بـرحـذر قیمت حرف تـازه ای زدن٬ آفِت به هر از همچنانکه باید عامیانه غالب آید٬
ولی هر استکه"ُرّب مشهورالاصل له"٬ درست  نگردد. مصداق"خالفتعرف" تا باشد
نتیجه تحقیق گر این حال ا با باشد. شاّذی هم معلوم نیست ارزشمند حرف غریب و
جنجال بترسد٬ از نباید یقین عادی رسانید٬ یک مسأله به یک ظن قوی یا در محّقق را

به رنسانس نرسیده ایم. مواردی هنوز در ما عرضه دارد. آن را بلکه باید

تجّددگریزی تجّددزدگی و ـ د
دو آغـاز٬ از نـیست امـا قرن بـیشتر دو غرب٬ با جدی ما و گرچه سابقه تماس مؤثر
حتّی در بعضیها هم ادامه دارد٬ که هنوز شد آن پیدا تجدد مقابل غرب و گرایش در
آذربـایجان از مـدتی در مـی گویند: تخم بعضی گیاهان مقاومت کردند. مقابل ورود
بـعضی مـتقابًال اکـراه داشـتند٬ ـ چون فرنگی نامیده میشد خوردن گوجه فرنگی ـ
آنـها نـظر که حتّی پوشیدن لباس کهنه خارجـیان در به جایی رساندند تجددزدگی را
فضیلت به حساب میآمد. مطبوعات در اواخر ر ژ یم سابق نوشتند ک ه: ک سی در تهران
گشـود وقتی آن را فرنگی خریده٬ یک قوطی کنسرو به فروشگاه سطح باالیی رفته٬
آقـا مـی گوید: به فروشنده مـراجـعه کـرده٬ بدطعم است٬ و بدبو بسیار دید وچشید
فروشنده توضیح میدهدکه آن کنسرو است. فاسد تاریخ گذشته و کنسروتان ظاهرًا

مخصوص سگ بوده است!
مـقابل برگردیم مالحظه میکنیم که همین حالت در به بحث خود گر کنون ا ا
بـعضی دربست آن را هست٬ مـا روش تـحقیق آنـان در تحقیقات خـارجـیان و
در و حال آنکه حـقیقت بـینابین است. میکنند٬ بعضی دربست رد و می پذیرند
قال وال الی ما "انظر است : بهتر عمل کنیم ٬ به مضمون این عبارت مشهور گر ا اینجا

الی من قال". تنظر
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علمگریزی علم زدگی و ـ ه
عـلم گریزی بـین چون سابقه عـلمزدگی و کردم. جدا این قسمت را بنده مخصوصًا
وقتی که علوم اوایل رایج بین از تجّددگریزی مقدم است. تجّددزدگی و مسلمانان بر
دنیای اسـالم شـد٬ هندیان وارد یونانیان و رومیان و ملل متمدن قدیم مثل ایرانیان و
مثل اهل حدیث بعضیها و بدان گراییدند شیفته وار معتزله) فالسفه و (مثًال بعضیها
حتّی بعضی متکلّمان تعلیم براهین هندسی را مقابل آن موضع گرفتند. سلفیون در و
دالیـل که براهین و آید ذهن متعلم این شبهه پدید در که مبادا نمیشمردند هم جایز
متقابًالکسانی هفت آسمان قرآن داشته باشد. وضوح را دینی هم بایستی همان قوت و
و تطبیق کـردند زحل) مشتری و مریخ٬ شمس٬ زهره٬ عطارد٬ هفت فلک (قمر٬ با را
الجـهات مـحدد هـمان فـلک االفـالک یـا عـرش را همان فـلک ثـوابت و کرسی را
از فرضیه عقول طـولی فـلوطینی ربـط داده٬ با سپس همین را و بطلمیوس انگاشتند
آنکه چهارصد کنون پس از عقول عشره سخن به میان آوردندکه حتّی ا افالک تسعه و
هـم در بـاز شناخته شـده ٬ سال فرضیه افالک بطلمیوسی به کلی مردود پانصد ـ
علمزدگی عقول عشره میرود! نوشتههای بعضی معاصران سخن از گوشه وکنار
بعضی از متکلّمان و مفسّر ان قدیم آن قدر شـ د ید بـ ود کـ  ه نـ صوص دیـ نی را بـ ر
آن بـا تـا تأویل مـینمودند٬ نصوص را و تطبیق میکردند فرضیات موهوم قدما
غریب پیدا اشکاالت عجیب و تحمیل٬ این تحکم و فرضیات مطابق درآیدکه از
موضوع معراج در التیام افالک که فرض میکردند قبیل مسأله خرق و از میشد.
ماه و خورشید فرض جاودانگی افالک وستارگان و با یا این اشکال پیش میآید٬
اخـبار فالسفه قـدیم ـ طبق نظر و ـ مییافتند در دشوار آیات مربوط به قیامت را
بـپذیرند. مشکل مـیتوانسـتند به هم ریخته شدن عالم ٬ درباره قیامت و قرآن را
شامل همین گونه شرح مواقف که بعضًا و قبیل شرح تجرید وجالب است که کتابهایی از
وظایف تـحقیق یکی از تدریس میشود. تمحیص٬ و بدون نقد هنوز مباحث است٬

این گونه متون است. از تحلیل نوین وکارآمد امروز٬
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بـعضی در جـابلسای مـذکور و نشـانِی جـابلقا مایه همین علمزدگی است. در و
cdefg امـام غـایب مـحّل اقـامِت  را مـثلث بـرمودا یـا دادن و کرات دیگـر در روایات را

انگاشتن ...
ممالک دارای تمدنهای آنکه اسالم در پس از به گذشته تاریخی رجوع شود٬ گر ا
گسترشیافت النهر ماوراء و هند و روم از قسمتی  و شام و مصر عراق٬ و ایران از کهن
گون بروز واکنشهای گونا آنگاه کنش و امتزاج و سپس اختالط و و نتیجه برخورد در
مـانویگری مـزدکیگری٬ زرتشـتیگری٬ بودیسم٬ هلنیسم٬ عناصری از و کرد
مسلمین از تعابیر و عقاید اسرائیلیات در و یونانی) گنوسیسم (عرفان مسیحی ـ و
بی دینی عرف ٬ فرقههای جدیدکه در گاه شکل مذاهب و و مفاهیم قرآنی نفوذکرد
نـیازی دیـنی التـقاطی بـود٬ که فلسفه و اینها آمد. پدید بددینی تلقی میشده ٬ و
هنگامی که و جذب میکرد را تودهها الجرم بخشی از و پاسخ میداد اجتماعی را
نـحله پـویای آن بـه مسـلک و جنبههای زنـده و دست می داد٬ از را نیروی خود

رسوب میکرد. جدیدی رسوخ و
دنـباله خـرم دیـنان اسماعیلیه مـعاصرش را سیاست نامه٬ خواجه نظام الملک در
و ق ر مطیان و م ز دک یان می داند ک ه از جهتی در ست هم هست٬ گ ر چه به ل حاظی دی گـ ر

غلط است. مسلمًا
جـهت از جـهت تـطبیقی غـلط و خالصه اینکه حکم خـواجـه نـظام المـلک از
در دیـن خـرم داشتکـه را عملکـردی همان اسماعیلی درستاست. فونکسیونل
جهت تطبیقی غلط ادامه خرمدینی نامیدن از اسماعیلیگری را اما داشت٬ زمانی دیگر
اسـماعیلی گری وجـود خـرمدیـنی در توّجه داشت که عناصری از باید این را است٬

اسماعیلی گری یک نحله التقاطی بوده است. داشت و
انجام وقتی پیوند هستند٬ پل واسطه بوده و حکم محلّل و جریانهای التقاطی در
گـر ا پـل  گـذشت٬ پل  از که  خر و میشود زده  کنار محلّل  شد٬ رابطه برقرار گرفت و

چه باک؟ خراب شود
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فیزیک یا کسی هم به تئوری نسبیت اینشتین در فیالمثل امروز گر ا مینویسند٬
آنچه عجالًة التقاطی است. او ضمن مسلمان باشد ودر باشد تبدل انواع داروین معتقد
نسـبیت الیـتچسبکی (!) آیـه بـه طـرز حدیث و کسی از گر گفت این است که ا باید
کسی حوزه ایمان را گر ا اّال التقاطی است و درمیآورد تبدل انواع داروین را اینشتین و
همین ساینتیستها چنانکه بسیاری علمای طبیعی و کند٬ معرفت جدا حوزه علم و از
گرکسی برای حل تناقض به التقاط پناه ا و هیچ تناقضی نمیشود. دچار میکنند٬ را کار
عقب میرود. واقع یک سنگر در و تناقض میشود سطح دیگری دچار در جوید٬

آنجا کجا؟ در تناقض خواهدشد٬ هم دچار او کسی بالمره ساینتیست باشد گر ا اما
و کند توصیه و رعایت  را آلیستی ایده ارزشهای  و اخالقی  یکسیستم  میخواهد که 

آن بحث دیگری است. اخالق محض باشد٬ ضد و نکند گر ا
و آن هم آشکار میکندفقط یک ضعف دارد حوزه عقیده جدا از آنکه حوزه علم را
همان ضعف را است؛ تمام عقایدش "علمی" کند کسی تصور گر حالی که ا در گاهانه. آ
اولی مانندکسی است که روی حساب درست عـینک خطرناک. پنهان و منتها دارد٬
مـیکند کـه خـیال  مـناظری  از و بـیناست  مـیکند خیال  است و کور دومی  و میزند

"میبیند" توصیف هم به عمل میآور د!
از نـصوص هم مسـلمانان سـعی کـردند هم مسیحیان و یک مرحله تاریخی٬ در
همین میکرب میگفتند همگی شنیدهایدکه جن را درآورند. "علوم جدیده" مقدس٬
هبة الدین شهرستانی علوم طبیعی وهیأت جدید آنجاکه امثال طنطاوی و تا ... است و
بـخوانـد. مطالب را این جور نمیتواند لبخند با گاه جز که آدم آ به قرآن ربط دادند را
آن قـبیل از جوانی اش نـوشته٬ اسالم که آقای مهندس بازرگان در کتاب مطهرات در
ودرست چه خواصی دارد وجب کُر٬ ثابت میکند3/5×3/5×3/5 "فرمول" است که با

نوشته است. چه چیزها یادم نیست دیگر
نـوشته توجیه مـعجزات انـبیا قرآن و تفسیر خان هندی در احمد مطالبی که سید

میباشد. مایهها همین استدر
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برایخدا غضب و رضا مجیء٬ وجه٬ بصر٬ سمع٬ ید٬ چون کلماتی تفسیر درباره
مراد فیالمثل٬ گفته اندکه: مرتضی) سید و متکلّمان شیعه (مثًالمفید آمده٬ قرآن در که
نتیجهای که بـرای شـخص مـغضوب بشـر غضب الهی آن است که نتیجهای نظیر از
این میشود. حاصل  شدیدتر بلکه هم٬ خدا مغضوب  شخص  برای  میشود٬ حاصل 

.10 فتح٬ . 1

و "یداهلل"1 تعبیراتی نظیر باقی است که چرا ولی جای این سؤال هنوز است٬ عقلپذیر

.5 طه٬ . 2
.22 فجر٬ . 3

رفـته قرآن به کار در َصفًّا) 3 ٱلَْملَُک َصفًّا َربَُّک َو جَآَء (َو و ُن َعلَی ٱلَْعْرِش ٱْستََوٰی) 2 ـٰ ْحَم (ٱلرَّ
از مراد گر ا و نبرده٬ به کار را همانها تصرف است چرا قدرت و "ید"٬ از مراد گر ا است؟
از مـراد گر ا و نیاورده است. همان کلمات را چرا حکومت است٬ و استیالء "استواء"
به همین صورت که شبههانگیز چرا باشد٬ ربّک" اَمُر "جاَء چنانکه نوشتهاند٬ ربُّک" "جاَء
( یَأِْتـَی َأْمـُر قرآن هم مـیخوانـیم: از جای دیگر چنانکه در نیامده است؟ هم نباشد٬

.33 نحل٬ . 4

َرِبَّک) 4.
مَـجاز حمل بر نباید همه را و بود حقیقت معانی قرآنی غافل نباید به گمان من از
بالغت وکمال مقّدرت بیانی قرآن فصاحت و اعتراف بر حتّی منکران وحی نیز کرد٬
دیگر چیز و دیگری بگوید که قرآن میخواسته است چیز کرد تصور باید چرا دارند.
گفته است؟ بهت ر آن است ک ه ب گوییم ق رآن همان چی ز ی را ک ه خواسـ ته است ب گـ وید٬

گفته است.
حافظهکه بر تکیه با سابقه٬ با نویسندگان بعضی  که  میشود دیده  گاهی االسف  مع
اشتباههای تأسفانگیزی و مسائل نقلی تن میزنند مراجعه به کتب در از خائن است٬

معروفی نوشتهاند: دانشمند گلشن راز شبستری و مورد در مثًال رخ میدهد.
فـرستاد ق] هفده سؤال به تبریز 587 ـ 666 ] مولتانی الدین زکریا شیخ بهاء
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جـواب بـدهد را ه.ق] آنـها 687 ـ 720 ] کـه شـیخ شـبستری اتفاق کردند و

ص 63. شریعه خرد٬ . 1

سرود.1 را شبستری گلشن راز و
حسـینی هـروی است سـؤال کـننده امـیر این عبارت سه غلط فاحش هست: در
بـلکه بـه "اتـفاق نکـردند"٬ و سؤاالت هجده تاست نه هفده تا. تعداد [ متوفی 782].
وانگهی دم". گفته است که "جوابی گوی در بدو دیده" کار تصریح شبستری "یک مرد
شـبستری درگـذشته تـولد مولتانی که پیش از الدین زکریا چگونه ممکن است بهاء

باشد! او سؤال کننده از است٬
مثًالبعضی محققان اصطالح خلط رخ میدهد. اصطالحات نیز تطبیق معانی و در

ص 128. ج ٬3 نامههای عین القضات همدانی٬ رک: . 2

در شهوات و و نفی خواستها حالی که "نیروانا" در انگاشتهاند2٬ یکی را اتحاد و نیروانا
در "اتـحاد" است و مجدد چرخه تولد خارج شدن از نهایت نفی اوصاِف شخصی و
تأثـیر من منکر بقای باهلل. و به صورت فنای فی اهلل عرفان پیوستن بنده است به خدا
بحث این است که مسائل خلط نشود. عرفان اسالمی نیستم. اندیشههای هندی در

حـال آنکـه ٬(172 و فـریسیان شـمرده (152/3 از همان محقق عیسای مسـیح را

عـقاید فـصل مسـیحیت٬ تـاریخ جـامع ادیـان٬ جان نـاس٬ رک : اسنییان٬ درباره ارتباط محتمل مسیح با . 3
به معنای کسی است که جدایی میگزیند. فریسی خود فریسیان شبیه معتزله بوده و

یسنی یان مربوط بوده است. 3 اسنی یان یا با cdefg ظاهرًا عیسی
ا گر فلسفه یا عرفان را بخواهیم درست بفهمیم باید از منظر قداست به امور ننگریم
تقریروچه در تدریس و یعنی چه در تصحیح کنیم ٬ این بایدروشهای گذشته را عالوه بر
شنیده ایدکـه این قصه را تصحیح متون قدیم به روشهای امروزی روی آوریم. تألیف یا
یکـصد یک اسفارخطی داشته که حدود قرن گذشته٬ حکمت در استادان نامدار یکی از
صفحه بزرگ دستنویس آن افتاده بودوچون کتب خطی قدیم شماره صـفحه نـداشت ٬
گردان هم کـه کـتاب به همان ترتیب درس می داده ٬شا متوجه نمی شدوچنددوره آن را



497 آسیبشناسی پژوهشهای دینی  

تکـراری و الفـاظ آن قـدر مـطالب آن قـدرشـبیه و زیرا متوجه نمیشدهاند٬ نداشتهاند٬
آن از بیش  یا کم  اگرصدصفحه  که  است  نشده  تعریف  و منجز غیر قدر آن  اصطالحات 
از یک کتاب لغت ساده یا از گر درحالی که ا بازضرری به جایی نمیخورد! ساقط شود٬
این حکایت اگرراست معلوم میشود. یک کتاب جغرافیای پنجم ابتدایی یک ورق بیفتد٬

است. گذشته ای نه چندان دور مادر بودن روش کار پیکر و بی در نشانه ای از باشد٬
تأسـفانگـیز بـدیهیات تـاریخی نـتایج گـمراه کـننده و بی توجهی به سوابـق و
"عـبد عرفان گفته است : فلسفه و یک مدرس مشهور می آورد. وشگفت آوری به بار

به تقاضای شمس تبریزی نوشت". شرح فصوص را الرزاق کاشی٬
حـال آنکـه شـمس درگـذشته٬ 735 الرزاق کـاشی در که عبد جالب است بدانید
الدین پسر به دست عالء احتماًال غایب شده و 645 مولوی در تبریزی معروف مرشد

یک مسأله خانوادگی کشته شده است. سر مولوی بر
شـمس میشود چطور دارند٬ اختالف سال نود وفات  سال  در دو این حال هر به
طرفه اینکه تقاضای تألیف کتابی نماید! نشده است٬ متولد کسی که هنوز تبریزی از
متخصص مباحث دهها حضور در عرفان این مطلب را فلسفه و این مدرس مشهور
اسالمی در یک ک نگر ه بین المللی مطرح میک ند و از احدی صدا در نمیآید. این ناشی
عرفان عـار فلسفه و تعلم ماست که یک مدرس مشهور پوسیدگی روش تعلیم و از
میکنید فکر بپرسد. دانایی  از یا نگاهکند کتاب  در را وفاتکسی  تولدو سال  میداندکه 
ممکن است خیلی هم دقیق باشد. چند هر مطالب اینان چگونه تلقی میشود؟ سایر
سهروردی صاحب عـوارف شهاب الدین عمر یک نویسنده معروف اسالمی معاصر٬
شهاب الدیـن یـحیی سـهروردی صـاحب حکـمة االشـراق با را المعارف (متوفی 632)
سهروردی صاحب عوارف با چون ابن عربی (متوفی 638) اشتباه کرده و (مقتول 587)
از بـعضی افکـارش را "سهروردی صاحب حکمة االشراق٬ مینویسد: مالقاتی داشته٬
سال پیش از حال آنکه صاحب حکمة االشراق 51 محی الدین عربی اخذکرده است".

محی الدین فوت شده است!
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ترجمه کرده است. "چکامه سرچشمه" را نویسنده دیگری قصیده عینیه بوعلی سینا
که به کتاب مرجـع آن میدانند اجل از را نتیجه آن است که بعضی شأن خود اینها
زمـان هـم در بـین مـا اتفاقًا که بین المللی است و حداقل شیوه علمی را و نگاه کنند

رعایت نمیکنند. قرن ششم رایج بوده است٬ شکوفایی علمی تا
مسائل علوم ـ نه خود بی توجهی به تاریخ علوم ـ نتایج اسف بار از یکی دیگر
عـرفان و در مثًالسهم واقـعی ایـران را نشناسیم و را گذشته خود این است که ما
همان نویسنده معروف اسالمی معاصر نگزاریم. حق آن را فلسفه درک نکنیم یا
یک کتاب منطق به عـربی تـرجـمه شـد"! اسالم تنها ایران پیش از "از می نویسد:
جـزء حـقًا زبان سریانی به عـربی تـرجـمه شـده ٬ توّجه نکرده اندکه آنچه هم از
زبان سـریانی زبـان عـلمی زیرا مواریث فرهنگ ایرانی محسوب میشده است ٬
حـق اداری آن دوره بـوده است . زبان پهلوی زبان ادبـی و اسالم و ایران پیش از

فرهنگ ایرانی این گونه تضییع میشود.
فقط شواهدی را و اشتباه شود برداشتی دچار یک محقق شتابزده امکان داردکه در
یا و به سادگی بگذرد اوست٬ مواردی که خالف نظر از و ببیند. میخورد او که به درد
حتی آنها را نبیند٬ مخاطب نیز محتمل است با عجله نفی و انکار نماید یـ ا بـ ه عکس
هـر پـژوهشگری در هر تأنّی است. تأمل و شأن تحقیق٬ تصدیق کند. نکرده٬ تصّور
تاریخی یا سند غلط خواندن یک کلمه از فرهنگ ممکن است حتّی با دانش و سطح از

به نتیجه گیریهای نادرست بکشاند. و گمراه سازد مخاطبش را و خود کتاب کهن٬
"هر می گوید: او میآید. به کار اینجا حرفی داردکه در جاحظ نویسنده بزرگ ٬
ایـن پیداست که در کن". به آن نظر ماه بعد چند و چه می نویسی به کناری بگذار
اصالح یا آن را چه بسا و می نگرد به مثابه یک منتقد خود نویسنده به اثر دوم ٬ نظر
مـیشود هـمین را شنونده یک مـطلب نـیز درباره خواننده و تصحیح می نماید.
کـه گـفتهانـد: ستم کرده بـاشد چه بسا عجوالنه قضاوت کند٬ گر یعنی ا کرد٬ تکرار

"النظرة االولٰی نظرةُ حمقٰی".
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کم اطالعی سهل انگاری و ـ  ح
پس از اما مبحثی کند٬ اتفاق میافتدکه پژوهنده عالقهمندی شروع به پژوهش در زیاد
حتی عربی و تحقیقات پیشرفته به زبانهای خارجی و آن مبحث٬ میفهمدکه در مدتها
اثـر بـر هم داریم که این دوباره کاریها یک اثر از ترجمههای مکرر ما فارسی هست.
مـخصوصًا فـهرستهای روزآمـد٬ بـانک اطـالعات و وجـود بی اطالعی بوده است٬

همکاریهای مؤسسات بزرگ الزم است.

حمله قوی به آن است از بدتر دین٬ دفاع ضعیف از ـ و
سؤال زیر ندانسته دین را علوم مثبته ٬ ضد مواضع بر اتخاذ عدهای دوست نادان با
میمون گر ردنظریه تکامل انواع می گفت که ا یک شخص باحسن نیت در می برند.
حالی که در شده باشد! متر الجرم بایستی دمش هفتاد آدم شده٬ کرده و تحول پیدا
متقابًالکسـانی هـم شدن آن. نه درازتر افتادن دم باشد ممکن است نتیجه تحول٬
واجب مجتهد بر را علومعصر همه  با بودنکامل آشنا افراطی٬ موضع  از هستندکه
در مکان الزم است و نقش زمان و با البته به گمان بنده آشنایی مجتهد میشمارند.
}wxyz مطرح فر مود٬ نمیتوان تر دید داشت. ا گـ ر حقانیت این قضیه ک ه حضرت امام
درست تـر و دقـیقتر دین بـه عـمل مـیآید٬ دفاعی که از یقینًا تحقیق بسط یابد٬

بود. خواهد

کج فکری کج فهمی و ـ ز
فهم درست"کج فهمی وکج فکری حسرت  اندر "مُردم  شنیدهایدکه مولوی میگوید:
همچنانکه تحقیق و آن شوند. مخاطبان ممکن است دچار آفت است که محققان و دو
استقصای در سهلانگاری بکاهد؛ رشته این در منابع و نیرو اتالف از میتواند نشر٬
نیز اینجا میگرددکه در منجر بیراهه رفتنها به نتایج نادرست و یک موضوع نیز مأخذ
حـوزوی عهده نـهادهای دانشگـاهی و بر چندانی ساخته نیست و کار دست فرد از
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دست کـم ارائـه ارائه منابع یـا ارزشیابی اثر٬ پژوهشگران در یاور و است که دستگیر
خـودششـعر مثلکسیکه تنها٬ دست محقق ناخواه خواه گرنه  و باشند آنها نشانی
جامعه خودش و خواهدرفت و استعدادش به هدر خودش بهبه میگوید و میخواند

رسید. به بهره کامل نخواهند

باب روز کارهای بازاری و ط ـ
زمینه تحقیق رفتن است. در جریانهای روز و تحقیق به دنبال موجها آفتهای دیگر از
نیز ابتذال و افراط حد از حافظپژوهی میکنیدکهکار مالحظه تحقیقاتادبی در مثًال
بـفروش و یکبساز به  نهایت در باشد٬ بازار چشمشبه گر ا محقق  است. گذشته در
است یعنی چه کسانی بهتر گردد٬ منظور باید اولویتها اینجا در ادبی تبدیل میگردد.
شـرط اول هـرگونه مهم٬ لحاظ کردن اهم و و تقسیم کار کنند. چه زمینههایی کار در

سطح پژوهشهای علمی است. در ارتقاء

رشته تحقیق مدیریت در ضعف سازمانی و ـ  ی
همه از تقویت تحقیق دم میز نند و غالبًا حسن نیت هم دار نـ د٬ امـ ا ا گـ ر بـ پ ر سیم از
پژوهشهای دینی٬ مؤسسات دولتی در و نهادها سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و
بـه عـلت زیـرا مثبت نـیست٬ جواب کامًال حاصل متناسب به دست آمده است؟ آیا
یا مواردی سلیقه ای عمل میشود٬ در تشتت مدیریت این رشتهها ضعف سازمانی و
گاه به موارد و می چربد ژرفا باطن و رویه کاری بر یا می گیرد. روابط جای ضوابط را
یک رشـته٬ کـه در یک آقـا است. جهتی هم تأسـف آور مضحکی برمی خوریم که از
یک بنده خدای دیگر کتب دینی میشود. ناشر و فیالمثل میآید کاسبی ناموفق بوده٬
هم چاپ و او و می آورد او نزد هم بندی کرده٬ سر آنجا و اینجا تألیفی از که ترجمه یا
بـخش هـم در و ناشران خردهپا بخش خصوصی و این قبیل هم در از پخش میکند

عمومی دیده میشود.
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که شخصی از اوایل انقالب مطلع شدم این بود این جانب در یک نمونه که خود
تا پول قابل توجهی گرفته بود مسکن یک استان٬ بنیاد اداره کل مسکن وشهرسازی یا
نه سفارش گیرنده حال آنکه نه سفارش دهنده و درباره معماری اسالمی پژوهش کند.
برای آن اداره ضرورتی هم نـداشت کـه چـنان تـحقیقی و قضیه نداشتند تصوری از

فقط پولی به دست بنده خدایی آمده بود. برایش انجام گیرد٬
به اصطالح تحقیقی بودکه یک بنده خدای دیگری به قول خودش دیگر یک مورد
"علمای اسالمی بـه این عبارت شروع میشد: با و اسالمی نوشته بود درباره اقتصاد
غزالی امام محمد فی االعتقاد توجه ویژه ای داشته اندکه نمونه اش کتاب االقتصاد اقتصاد
بـهبه و بـا مقاالت این چـنین مـحققی را بایدکتاب و جالب اینکه بعضیها و است!"
غـزالی در حالی که موضوع کتاب االقـتصاد در معرفی میکردند. چه چه به یکدیگر

علم کالم است!
پیش از خصوصًا و تحقیقی بپردازد آنکه به کار محقق پیش از چاره چیست؟ اما
نـه است  تحقیقی  کارشکار باشدکه یافته  اطمینان  باید دارد٬ عرضه  را خود کار آنکه
هم کار و هم سرمایه علمی داشته باشد البته امکانات تحقیق هم فراهم باشد٬ مبتذل٬
ندارد؟ یا  دارد  تحقیقی  جنبه  یککار  معلومکنندکه  باید  چهکسانی  یا  چهکسی  اما  کند٬ 
دلبر منتقد تنها دلیرانه٬ درست و انتقاد و نقد اینجاست که به اصل قضیه میرسیم:
که بدبختانه همان قدر رهنمون به طریق حق میشود٬ شنونده را خواننده یا نویسنده و
بلبشوی مطبوعاتی هرکس به خود در کم نیست و نیز نما منتقد است٬ زیاد محقق نما
هـر که بر اجازه میدهد کسی به خود هر و موضوعی بنویسد هر که در حق میدهد
موضوعات آزادی قلم در اما آزادی قلم نیستم٬ البته بنده منکر سازد. وارد کسی انتقاد

انتقادی به یک حداقل قابل قبول کارشناسان فن بایستی مشروط باشد. تحقیقی و
با دو که هر تعارف٬ مقوله فحش است یا از یا نقدها اکثر محیط ما مع االسف در

به گفته متنبی: حقیقت فاصله دارد٬
المسـاویا تبدی  السخط  عین  ولکن  عـیبکـلیلة  عـنکـل الرضـا وعین
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در قابل رشد باشدکه جهات مثبت و آنچنان باید اثرگذار یک نقد و پویا یک منتقد
گـوینده را خـاص نـویسنده یـا اسـتعداد و دریـابد سخنرانـی را مقاله یا یک کتاب یا
نویسنده آن محقق و حتّی خود به مخاطبان و و تشخیص دهد را جایگاه او و بشناسد
مـنتقدان واقـعی در زمینه پیدایش مـحققان و سالهای اخیر در گوینده ارائه نماید٬ و

آمده است. پدید ما کشور
از درستی اطالع ما قدیمی آموختگان  دانش  غالب  و ما الحال متوسط مطالعه اهل
یک کتاب تالس در از علمیه حق" نقل قولی درباره "صور مثًال ندارند٬ اندیشهها سیر
غیر این نگرش ساده اندیشانه و دیده میشود. تألیف شده٬ حجیم که طی سالهای اخیر
بـه تطورات فکـر و تصحیح شود باید حوزههای فلسفی ما علمی در غیر تاریخی و

گیرد. قرار ما چشمانداز موازات تحوالت اجتماعی در
اثر سپس حرفهای تازهای که بر عباسی و توجه به غلط فهمیهای مترجمان عصر
مبحث دلکشی است که میباید آمده٬ تطبیقهای غیرمنطبق پدید تحلیلهای عوضی و

متخصصان بدان بپردازند.
حالت مصرف کننده محض حرفهای مستشرقان بیرون بایستی از ما سوی دیگر از
آییم و البته به گمان من وضع تحقیقات اسالمی در ای ران هم ا ک نون از غالب ک شور های
این از بهتر چارهکنیم٬ را دشواریها چنانکه و است. بهتر ممالکاسالمی دیگر عربیو
مطالعه انتقادی تـاریخی صـورت پذیر مسیر در این حرکت جز و باشد هم می تواند

.(1381 انتشارات حقیقت٬ تهران٬ اّول : (چاپ  ماجرا در ماجرا گزلو٬ کاوتی قرا ذ علیرضا  

بود.  نخواهد
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باره کتاب خویش قضاوت نویسنده در

اسفندیاری محّمد

گفته نا و خطاست. بلکه انسان سراپا الخطاست٬ انسان جایز کم است اینکه می گویند
وسکـندری مـیلغزند و میکنند خطا مردم٬ دیگر مانند پیداست که نویسندگان نیز٬
بـار دو خالف تودههای مردم٬ بر این تفاوت که نویسندگان هوشمند٬ با میخورند؛

لِکلِّ عالٍم هَفوٌة. و کَبوٌة  لِکلِّ َجواٍد راست گفتهاند: نمیکنند. یک خطا
پس در سهو و خطا تفاوتی میان عالم و عامی نیست. حتّی گـ اهی امکـ ان خـ طای
مـیان بـاشد. در گـرایشـها و هنگامی کـه دلبسـتگیها از عوام است: دانشمندان بیشتر
قـلّه دانش بـه دره عـصبیّت ایــنجاست کــه دیـده شـده چـه دانشـمندان بـزرگی از
گـردیدهانـد. مـنحطتر عـوام نـیز از به لحاظ دلبستگی به موضوعی٬ و فروغلتیدهاند
حکـایت از مثنوی بـه آن اشـاره کـرده است٬ که مولوی در ماجرای نحوی وکشتیبان٬
نحوی چندان دلبستگی بـه عـلم خـویش داشت کـه بـه مرد همین موضوع میکند.

فنا. در شد تو نیم عمر گفت: / ال گفت: خواندی؟ نحو هیچ از کشتیبان گفت:
موضوعی است که به آن دلبسـتگی قضاوت در باره کتابش نیز قضاوت نویسنده در
می نماید او.ودور اوست ونشانه اندیشه وهنر وتعلّق دارد.کتاب نویسنده ٬حاصل عمر
بیهوده نیست یعنی قاضی اندیشه وهنرخود. باشد؛ قاضی کتاب خود نویسندهای بتواند
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غـالبًا مـیپسندید٬ بـیشتر کـتابهایتان را نویسندگان میپرسندکـدامـیک از هنگامی که از
مـیان وچنانکه پـدری نـمیتوانـد فرزندان اوست٬ نویسنده مانند می گویندکتابهای هر
از فرق بگذارد. میان کتابهای خود نمی تواند نویسنده نیز فرزندانش تبعیض قائل شود٬
بـه مـاننددلبسـتگی آنـها میتوان دریافت که دلبستگی نویسندگان به کـتابهایشان٬ اینجا
بکـمال نـمایدوفـرزندخـود عـقل خـود آنجاکـه "هـمه کس را واز فرزندانشان است.

باب هشتم. گلستان٬ .1

دیده آنها بجمال"1٬کتابهای نویسندگان ٬که نشانه عقل آنهاست وبه مثابه فرزندانشان٬در
مقبول ومسموع باره کتابهایشان٬ بنابراین قضاوت نویسندگان در بکمال است وبجمال.

باره کتاب خـویش در استثناهای نویسندگان این قرن است٬ شمار که در ویل دورانت٬ حتّی فردی مانند .2
ودست کرد خواهد باز پیگیر٬ مداوم و امّا آرام٬ راهش را این مجموعه تاریخ تمّدن ... من  "به نظر میگوید:
در نمیتواند مادری  و پدر که هیچ  میکنم  تصّور امّا گرفت... خواهد کم برای نیم قرن دست دانشجویان را
عبداللّهی (چـاپ ترجمه هرمز زندگینامه٬ دو آریل دورانت٬ ویل و باره فرزندانش قضاوتی عینی بکند."

ص365. ٬(1372 آموزش انقالب اسالمی٬ انتشارات و تهران٬ اّول :

یعنی: فَمَِن الْجاهُِل. لَیَت ِشعرِی یا / نَفِسِه عاقٌِل فِی درست گفته اندکه :کلُّ امْرِیٍء نیست.2
هیچکس که نادانم گمان نبرد بسیط زمین عقل مـنعدم گـردد به خود از گر

لّذت می برد٬ دیدن نوشته خود از دیوانه نوشتن است و یا به کسی که بیمار فرنگیها
ک است. اندازهای گرافومانیا نویسنده تا هر (Graphomaniac) میگویند. گرافومانیاک
به عشق نویسندهای گر ا استکه حسن  لحاظ  بدین عیب: وهم است  حسن  هم  این٬
از و نمیکند. رغبت به نوشتن پیدا دیدن نوشتهاش لّذت نبرد٬ از و نوشتن نداشته باشد
توفیق نمییابد. باره نوشتهاش٬ قضاوت درست در عیب است که نویسنده در این رو
را نویسنده اینعشق٬ نتواننشست) گر" "ا (ودر  گر  ا خوباست٬ نوشتن  پسعشقبه
بـه گـفته وحـجاب دیـده اش نشـود. نـفریبد باره نوشتهاش٬ در قضاوت درست در

خطبه 1٠9. نهج البالغة٬ .3

که هر یعنی  َصحیَحٍة.3 بَِعیٍن َغیِر ُر یَنظُ فَُهَو َاْعشٰی بََصَره... مَْن َعِشَق َشیئًا امیرالمؤمنین:
بنگرد. پس به دیده بیمار سازد... کور دیده اش را عاشق چیزی شود٬
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ایـن قـاضی کـتابش بـاشد٬ نویسنده نمی تواند دلیل دیگری که نشان می دهد
آن وکاستیهایی در نادرستیها چندی که به کتابش می نگرد٬ است که هرکس پس از
مـّدعی هیچ نویسندهای نیست که بتوانـد گذشته نمیدانسته است. میبیندکه در
اینکه آن نویسنده پیشرفت مگر آخرین کتابش است؛ نخستین کتابش مانند شود
سـردخانه مـانده بـاشد. آخرین کـتابش در فاصله میان اّولین و ودر نکرده باشد
باره کـتابهای سـابقشان بـدین مـعنی است کـه نویسندگان در نظر بنابراین تغییر
بـاره کـتابهای در البتّه ایـن حکـم ٬ و درست نبوده است . سابق ٬ در قضاوت آنها

صدق میکند. جاریشان نیز
هـمراه اصـالحات چـاپ مـیشود٬ کتابهای مـهم کـه تـجدید امروزه شماری از
نواقص بوده وسپس این یعنی اینکه چاپ قبلی آن دارای نقایص و و اضافات است. و
یک کتاب بدین معنی است که نظر ویرایشهای مکّرر نویسنده به آن متفطّن شده است.
البتّه که باز و کرده است. تغییر بیعیب میپنداشت٬ که آن را باره کتابش٬ نویسنده در
قاضی کـتاب خـود داشت که نویسنده بتواند انتظار پس نباید کرد. خواهد هم تغییر

نظری درست به آن داشته باشد. و باشد
از اینها گذشته٬ نویسنده٬ مّدعی است؛ و اصوًال مّدعی نمی تواند قاضی باشد. ز یرا

باب دوم. گلستان٬ .1

بـیطرفی است خـویشتن را." 1 شـرط قـضاوت٬ مـّدعی جـز "نبیند به گفته سعدی:
به گفته سنائی: قاضی درسترأیی باشد. وشخص ذینفع نمی تواند

سـوی خـویش نـفرستند را تو کــتاب فــهرستند جز هــمه چــون از
به گفته نظامی: و

که دوغ من ترش است بـهانه تـیزهُش است کس نگوید کسـی در هـر
دهلوی: به گفته امیرخسرو و

دهــر انــدر مـــن است  یــــادگار بــهر  نشــاط دارد کــز ایــن ورق 
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که دوغ من ترش است خویشهُش است کس نگوید بهکار را هرکسی 
بــود تــمام  مــهی  مــادر پــــیش  بــود چــــه ســیاهفام  ار زنگــــی 

*
اگرهم خیلی این حکم ٬ باشد. نویسنده نمی تواندقاضی خوبی برای کتاب خود باری ٬
بیابیم اکنون بایدراه چاره را نویسندگان صادق است. باره بسیاری از در خوشبین باشیم٬
آنـچه باره کتابهایشان بپردازند. به ارزیابی واقع بینانه ای در که چگونه نویسندگان می توانند
امیددهیم ودرجستجوی راه چاره باشیم. اکنون باید آیه یأس خواندن بود. تاکنون گفتیم٬
نـخستین به ارزیابی درست کـتاب خـویش بـپردازد٬ برای اینکه نویسنده بتواند
ادبـیّات در اینکه غالبًا گو داشته باشد. خود" از شرطش این است که شجاعت "انتقاد
و دارد. کاربرد جا همه  در صحبتمیشود٬ ٬(Autocriticism)خود از انتقاد از سیاسی
احادیث پیشوایان اسالم به در پی برده٬ خود از بتازگی به اهّمیّت انتقاد بشر چند هر
مِْن َدالئِل الْعالِِم روایت شده است: ع ـ امام حسین ـ از این موضوع اشاره شده است.

شر مؤّسسة النّ قم٬ غّفاری (چاپ چهارم : کبر تصحیح علی ا تحف العقول عن آل الّرسول٬ ابن شعبه حّرانی٬ .1
ص 248. ٬(1416 االسالمی٬

خـویش سـخن  از انتقاد به استکه این دانشمند نشانههای  از یعنی  انتِقادُه لَِحِدیثِه.1

الکـتاب دار قـم٬ مـهدی رجـائی (چـاپ دوم: تـصحیح سـیّد الکـلم٬ درر غررالحکم و آمدی٬ عبدالواحد .2
ص 1٠٠. ٬(141٠ االسالمی٬

َالْعاقُِل مَِن اتََّهَم َرأیَه. 2 روایت شده است: ع ـ امیرالمؤمنین علی ـ همچنین از بپردازد.
یعنی خردمند کسی است که رأی خود را متّهم ک ند[ در معرض نادرست بودن بداند.]
تألیف نویسنده هنگام تحقیق و این است که هر خود از انتقاد از ما مقصود اینجا در
به گفته لئون تولستوی: دیگری منتقد. یکی نویسنده و شخصیّت داشته باشد: دو باید
داشـته وجـود هم٬ با شخصیّت٬ دو نویسندهای همواره میباید هر در

مـرکز٬ نشـر تهران٬ اّول : حقشناس (چاپ  ترجمه علی محّمد رمان به روایت رماننویسان٬ میریام آلوت٬ .3
ص 275. ٬(1368

دیگری منتقد.3 یکی نویسنده و باشد:
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به گفته آلکسی تولستوی: و
یک "هنرمند" یک "متفکّر"٬ آِن واحد٬ در یک نویسنده باید٬ وجود در
این مـفروضات یکی از وجود باشند. مشغول کار هم٬ با ویک "ناقد"٬
هدفهای میداند٬ را پاسخ چراها است. دلیر فّعال و متفکّر٬ کافی نیست.
هـنرمند٬ مشـّخص مـیکند. را نشـانههای راهـنما و مـی بیند نـهایی را
این سؤال طرف محاط در هر از عواطف زنانه دارد. احساساتی است و
نیاز میرود٬ به دنبال چراغ راهنما انجام داد. باید را است که چگونه کار
از گر ا تجزیه میگردد. و میشود وگرنه پخش وپال به فارغ شدن دارد٬
از بـاید نـاقد اندکی ُخـل است. میگویم که هنرمند نرنجید٬ این تعبیر
آفریننده نـیست٬ ناقد٬ باشد. استعدادتر با هنرمند از و هشیارتر متفکّر

مازیار٬ انتشارات گوتنبرگ و اّول : روحانی (چاپ  ح. ترجمه م. ادبیّات٬ رسالت زبان و آلکسی تولستوی٬ .1
ص41. ٬(1353

سنگدل است.1 بسیار
که کارش خلق اثر یکی نویسنده٬ نویسنده حّداقل بایددوشخصیّتی باشد: پس هر
شخص دوم است است. اثر که هّمتش یکسره معطوف به نقد دیگری منتقد٬ و است٬
پس وجود باره کتابش بپردازد. به قضاوت درست در تا که به نویسنده یاری میرساند

او را غنیمت شماریم و پاس داریم.
به ارزیابی درست کتابش تا هست که به نویسنده امکان می دهد شرط دیگری نیز
دشـمن نـیز بلکه از دوست٬ از نه تنها را انتقاد باشد. اینکه "انتقادپذیر" آن٬ و بپردازد
اهـل پس نـویسنده بـاید به طرف مقابل گوش فـراده. رومیان قدیم گفتهاند: بپذیرد.
نه اینکه مـتکلّم هم بشنود؛ را حتّی ناسزا بشنود؛ و بگوید نه مونالوگ. دیالوگ باشد٬
نـویسنده وظـیفه دیگـران بشـمارد. وشـنیدن را وظـیفه خـود گفتن را و وحده باشد
اهـل مـونالوگ نویسنده انتقادناپذیر امّا تکلّم میکند٬ اهل دیالوگ است و انتقادپذیر

تحکّم میکند. است و
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او و حقیقت باشد نویسنده باید سنگر بسازد. کتابش سنگر هیهات که نویسنده از
انـتقادی را هـر میکند٬ سنگر آنکه کتابش را است. این سنگر فقط موظّف به دفاع از
وی تخریب که به نظر انتقادی٬ هر برابر در موظّف میداند را خود و حمله میپندارد

دفاع کند. سنگرش است ٬
مـیآیند انـجمنهای ادبـی گـرد سنّتهای پسندیده این است که شاعران در یکی از
میکنندکه صـائب یعنی همان کاری را واصالح میخوانند. برای نقد اشعارشان را و
بنمای به صـاحبنظری گـوهر / عیسی نتوان گشت به تصدیق خری چند گفته است:
ابـونواسشـعری که  آنجا تا است؛ بوده  رایج  شاعران میان دیرباز از اینکار را. خود

قمیحة (چاپ اّول: محّمد مفید تحقیق المستطرف فی کّل فّن مستظرف٬ َابشیهی٬ شهابالّدین محّمد ک: ر. .1
ص 138. ج٬1 ٬(1368 انتشارات شریف رضی٬ قم٬

بـه مـردان.1 چـه رسـد اینکه حّداقل به شـصت زن عـرضه مـیکرد؛ مگر نمیسرود
حـالی کـه الزم است در انجمنهای ادبی رایج است٬ متأّسفانه این سنّت سنیّه فقط در
در چگونگی کتابهایشان را وچکیده و چنین انجمنهایی داشته باشند نویسندگان نیز

ارزیابی گردد. و نقد تا دیگران بیان کنند حضور
ادبیّات فارسی همواره نقدالّشعررایج بوده وکتابهای متعّددی ذیل ادبیّات عرب و در
این عنوان بندرت کتابی با نقدالنّثررونق نداشته است و امّا همین عنوان نوشته شده است .
یافت میشود. اینکه در گذشته٬ شعر برجستهتر و درخشانتر از نثر بوده٬ به همین سـبب
امّا بدین با اینکه شعر دشوارتر از نثر است٬ نه. نثر داشت ونقد است که نقدشعر وجود
تجربه نشان داده که هرچه نقدشده ٬ گردیده است . پرورده وپخته تر علّت که نقدمی شده ٬

بسامان نمیشود. نشود٬ نقد تا نیز وکتاب ونثر گردیده است ٬ بسامانتر
برای ارزیابی بـه صـاحبنظران چاپ٬ پیش از نویسنده کتابش را٬ است هر سزاوار
بـه خـود٬ یـعنی  کـند. اصالح وکتابشرا آورد گرد شده٬ آن به که را انتقاداتی و دهد
نویسنده باید هر به عبارت دیگر٬ نقدکنند. کتابش را تا کند تقاضا و زند دیگران نیشتر
مـحّمد آل صـادق  از است. انتقادپذیری اعالی حّد این٬ و برود انتقاد" به "استقبال از
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ص 366. تحف العقول٬ .1

یـعنی بـهترین ِالیَّ مَْن َاهْدٰی ِالیَّ ُعـیُوبِی.1 َاَحبُّ ِاْخوانِی میفرمود: که  بیاموزیم ـ ع ـ
به من پیشکش کند. برادرانم کسی است که عیبهایم را

معرض انتقاد در بلکه بایدکتابش را باشد٬ انتقادپذیر نویسنده باید پس نه فقط هر
وسودمند: این باره سخنی است بلند در شمس قیس رازی را بگذارد.

وسخن چنان آراید به درجه کمال رسد فّن شعر کسی خواهدکه در گر ا
گفته اّول وهلت بر به هیچ حال در بایدکه... ارباب طبع باشد٬ که پسند
ناقدان سخن ُاخرٰی بر بعد مّرًة آن را تا و نکند پرداخته خویش اعتماد و
بـه ایشـان از آن صـواب و وخطا عرضندارد مشفق فاضل ودوستان
درسـتی قـبول وزن و ایشان به صّحت نـظم و و نشنود طریق استرشاد
مـنّصه بر آن را لطافت معانی آن حکم نکنند٬ قافیت وعذوبت الفاظ و

مـدّرس قـزوینی و تـصحیح مـحّمد العـجم٬ اشـعار المعجم فی معاییر بن قیس رازی. شمسالّدین محّمد .2
ص 46٠ـ461. ٬(136٠ کتابفروشی زّوار٬ رضوی (چاپ سوم:

کس نیارد.2 هر ناپسند و معرض پسند در و عرض عامّه ننشاند
ادامه به علّت این موضوع اشاره میکند: وی در

گـر ا چگونه که آمد٬ هر گفت٬ چون بیتی چند است. شاعر فرزند شعر
که گـفته خویشتن نیاید از افتاده است٬ ابیات دیگر از که کمتر چه داند
لَْمرُء مَـفتوٌن بِـَعقلِه بزرگان گفته اند: َا پرداخته خویش را باطل کند. و و
مغرور عقل خـویش وشـعر خـویش ِابْنِه. یعنی مرد٬ فتنه و َو ِشعِره َو
[پس شاعر] خویش. فرزند و عقل وشعر بپسندد و خویش باشد وپسر
سوزانیده خاطر دیگران که نه او شعر بر دل نسوزد را ناقد امّا مبتلٰی بود٬
بـاشد٬ چـه نـیکوتر پس هـر معانی آن. ترتیب الفاظ و نظم و است در
نـظم خـویش در شاعر چه٬ بگذارد. چه رکیک باشد٬ وهر کند اختیار

ص 463ـ464. همان٬ .3

بود.3 جوینده بهآمد ناقد و باشد طالب خوشامد
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میپندارد عناد را انتقاد خویش است (گرافومانیاک)٬ شیفته اثر کسی که دیوانه وار
واژه ای فارسی٬ در ظاهرًا درمان کرد. شناخت و این بیماری را پس باید نمیپذیرد. و
زاکانی٬ به تعریف عبید بنا را٬ بتوان واژه "مخبَّط" شاید معادل آن ساخته نشده است.
چنین تعریف کـرده را "المخبَّط" خود٬ رساله "تعریفات" وی در معادل آن گذاشت.

ص 324. ٬(1343 انـتشارات زّوار٬ تـهران٬ اتـابکی (چـاپ دوم: بـه اهـتمام پـرویز کـلّیّات٬ کانی٬ زا عبید .1
ک گرافومانیا هنرمندی. عجب مرد خندی٬ گویی وخود خود اینمَثل است: یادآور مخبَّط٬ از تعریف عبید

خودمان خوشمان آمد. خودمان از نبریم که ناصرالّدین شاه همواره می گفت : یاد از یعنی همین.

مـعادل آن نـهاد. همچنین میتوان مـدمَّغ را جنباند."1 وسر "آنکه بیت خواند است:
این از بهتر امّا دانای کل می پندارد. را احمقی خود از و دارد یعنی کسی که دماغ تکبّر

به شرحی که سپس میآید. واژه منجنیق است؛ دو٬
به طرف دشمن پرتاب میکنند. و آن میگذارند منجنیق ابزاری است که سنگ در
را کسـی کـه نـخست ایـن ابـزار منجنیک بوده که فـارسی است. اصل٬ در این کلمه٬
سپس این عبارت "من چه نیک!" که گفت : خودش به اعجاب افتاد چندان از ساخت٬
عربی هـیچگاه در اّال و به عربی منجنیق گردید؛ و شد مختصر به صورت "منجنیک"

القومی)٬ االرشاد الثّقافة و وزارة  (قاهره٬ صبح االعشی فی صناعة االنشاء قَلَقشندی٬ احمد ابوعبّاس ک : ر. .2
گر ا "منجنیک". و ذیل کلمه "منجنیق" فرهنگ آنندراج٬ ذیل ماّده "جنق"؛ اقرب الموارد٬ 144؛ ـ ص 143 ج٬2

لطمه نمی رسد. ما به مقصود نمیپذیرد٬ این وجه تسمیه را چه دهخدا

یک کلمه جمع نمی شود.2 قاف در جیم و
مـنجنیق گو بـرنمی تابد. را انـتقاد هـرگز است "من چه نیک "٬ کسی که معتقد
نکند تاکسی باور نمیرود. گوش او تملّق چیزی در مدح و است وجز نقدناپذیر
نـمیدارد. خـوش  را انتقاد است٬ "جهول" و "ظلوم" خودش٬ جمله  از  انسان٬ که
دچـار اعـجاب شـدن . آنکـه از به اشـتباه افـتادن است و در خود بدترین اشتباه ٬
حماقت از دیگران را و همان چاه افتد در سرنوشت دون کیشوت درس نیاموزد٬

وادارد. صادقانه اش به تمسخر
واقـعیّت را بتوانـد تا برگیرد را این پرده پندار نخست باید نویسنده منجنیقپندار
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کـه بسـیاری نویسنده دریابد توّجه کافی است تا اندکی  بنهد. گردن  را انتقاد و بنگرد
انتقاد؟ هراس از اعجاب وچرا پس چرا وروند. آیند و رفتند و آمدند نویسنده٬ چنو
تـی. به دست آورده انـد. نتایجی چشمگیر رفته اند٬ انتقاد کسانی که به استقبال از
خود منظومههای ارزشمند سرودن یکی از پس از انگلیسی٬ نامدار شاعر الیوت٬ اس.
او داد. پاوند عزرا خود٬ بررسی به دوست شاعر و برای نقد آن را به نام سرزمین بیحاصل٬

بـنگاه (تـهران٬ حسـن شـهباز تـفسیر و نـقد ترجـمه و منظومه سرزمین بیحاصل٬ الیوت٬ اس. تی . ک : ر. .1
بـنگاه سیری دربزرگترین کتابهای جـهان (تـهران٬ حسن شهباز٬ ؛ ص 6٠ـ62 ٬(1357 کتاب٬ نشر ترجمه و

ص4٠2. ج٬4 ٬(136٠ کتاب٬ نشر ترجمه و

الیوت آن آن داد.1 تغییرات بسیاری در و حذف کرد آن منظومه را نیمی از حدود در
کـتابش پـرآوازه نتیجه ایـنکه٬ و کرد همان تغییرات واصالحات منتشر با منظومه را
تاکسی عیب متکلّم را پس خوب گفته است سعدی: افتاد. زبانها سر نامش بر و گردید

باب هشتم. گلستان٬ .2

نیز: و سخنش صالح نپذیرد.2 نگیرد٬
تـوانـد... تـوانـد نکــوهشکنان دوســتار ســتایش سرایــان نــه یـار
جاهلی عـیب خـویش از داند پـیش هنر آن کس که عیبش نگویند هر

آن را کـتابی نـوشت و جاهلی عیب خویش٬ میدانست از که هنر فردی٬ گفتهاند
مُضیَِّع ُعمرًا فیا شیخ نوشت: آن تقریظی نویسد. بر تا پیش شیخ مرتضی انصاری برد

. ص84 ٬(1361 زندگانی وشخصیّت شیخ انصاری (چاپ دوم : مرتضی انصاری٬ .3

امّا تألیف این کتاب تباه کردی٬ در عمرت را قَرائتِه! 3 تو فِی ُاضیُِّع ُعمِری فَال فِیکِتابَتِه/
من عمرم را در خواندن آن تباه نمیسازم.

"چون به گفت: به او پیش نکته دانی رفت و همچنین نقل است که شاعری مهمل گو
مالیدم." االسود حجر ک در تبّر برای تیّمن و از را خود دیوان شعر خانه کعبه رسیدم٬

انـتشارات اقـبال٬ گلچین مـعانی (چـاپ چـهارم : تصحیح احمد لطائف الطّوائف٬ فخرالّدین علی صفی٬ .4
شیخ مرتضی انصاری آمده است. از کتاب فوق (ص83)٬ مشابه همین حکایت در ص237. ٬(1362

می گوید: جامی نیز بودی."4 بهتر آب زمزم میمالیدی٬ در گر "ا وی گفت:
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مـوصوف پـرخـلل غـزلی کاین به حذف الف بـود شــاعری خـوانـد
آن تـمام حـروف آن که کنی حذف از گـفتمش نـیست صـنعتی بـه از

باره کتابش به قضاوت درست در بتواند تا باشد انتقادپذیر گفتیم که نویسنده باید

خداوند یعنی شنونده خوشبین بودن . مقابل کسی٬ در گوش بودن " " توّجه انتخاب کرده ام . با را این تعبیر .1
آیـه 61). لَکُم (سوره تـوبه٬ ُاُذٌن قُْل ُاُذُن َخیٍر َو یَُقولُوَن هُ مِنُهم الَّذیَن یُؤُذوَن النَّبیَّ َو َو قرآن میفرماید: در
ایـنجا در گوش خوبی است برای شما. بگو گوش است. که او ومیگویند میآزارند را پیامبر برخی یعنی 
خوشبین نیز به آنها بلکه باید شنونده سخنان منتقدین باشد٬ استکه نویسنده نه فقط باید این مقصودمان

سخن درستشان نگردد. محروم از تا باشد

درمقابل منتقدین گوش بودن"1 " کنون بیفزاییم که شرط مهّم انتقادپذیری ٬ ا بپردازد.
خوب سخن تا مقام نویسندگی میکوشد که در همان طور نویسنده انتقادپذیر است.
امـیرالمـؤمنین خوب سخن بشـنود. تا بکوشد باید مقام انتقادپذیری نیز در بگوید٬

مـؤّسسة الوفـاء٬ بـیروت٬ (چاپ دوم : االئّمة االطهار اخبار الجامعة لدرر االنوار بحار مجلسی٬ باقر محّمد .2
ص43. ج٬2 ٬(14٠3

یـعنی ُحْسـَن الْـَقول.2 َعلَّم تَـ کَما اْالْستِماع٬ ُحْسَن  تََعلَّم است: آموخته  ما به ـ ع علیـ
میآموزی. چنانکه خوب گفتن را بیاموز٬ خوب شنیدن را

چه مـیگویند٬ که آنها آنکه بیندیشند پیش از منتقدین٬ با برخورد در برخی افراد
دریابدکه تا نخست میکوشد نویسنده انتقادپذیر امّا بگویند. میاندیشندکه چه به آنها
نمیکندکه مشغول  را خود فکر وکنه سخنشان چیست. مّدعا و منتقدین چه میگویند
بیاساس یاوه و ثابت کندکه آنها تا کمین نمینشیند در و چه پاسخی به منتقدین دهد
مشتی را آنها و سفیه به منتقدانش مینگرد نگاه عاقل اندر نویسنده ای که با می گویند.
چنین منتقدین نیست. برابر شنونده خوبی در نمیفهمند٬ نادان میداندکه سخنش را

نویسندهای٬ گو اینکه مّدعی انتقادپذیری باشد٬ انتقادناپذیر است.
یکسره و دهند یابسی  و رطب  هر به  گوش  نویسندگان  نیستکه  این  مقصود البتّه 
لحیهای کرده فالن مّدعی چه اظهار چه گفته و کارشان بکشندکه فالن نامجو دست از
نمیتوان انتظار ساخته شده است٬ سبز پنیر ماه از اعالم کند مثل ـ در کسی ـ گر ا است.
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بـزند زانـو او برابر در و افکند دور را داشت که اخترشناس حرفهای تلسکوپ خود
این است که باید بلکه مقصود پیداست که مقصودمان این نیست٬ بشنود. وسخنش را
نـقد مـحروم از را خـود و یکسره گوش بـود چه آمیخته به اشتباه٬ گر انتقاد٬ برابر در

منتقدین نکرد. نظر و
آن حضرت از این باره اشاره نکنم. در ع ـ امام صادق ـ به حدیثی از دریغم می آید
اْالْستِماِع ُحْسُن  و ُحْسُن اللِّقاِء أِی: الرَّ ِاصابَِة  َعلی ثَالثٌَة یُستَدلُّ بِها روایت شده است:

ص 323. تحف العقول٬ .1

خـوب خـوب٬ بـرخـورد درست است : نشانه نظر یعنی سه چیز ُحْسُن الَْجواِب.1 و
در درست میدانند. نشانه نظر فقط پاسخ خوب را غالب افراد پاسخ خوب. شنیدن و
چگونه مخالفینش را و ببین که چه پاسخ خوبی به منتقدین داد فالنی را مثل میگویند:
وخوب منتقدین٬ خاّصه با خوب (حسن اللّقاء)٬ صورتی که برخورد در مُجاب کرد.
درست نشانههای نـظر دیگر از بویژه سخنان منتقدین را٬ شنیدن (حسن االستماع)٬
مقّدم بر خوب شنیدن هم٬ خوب شنیدن است و خوب مقّدم بر برخورد اساسًا است.
به پاره اّول این مـوضوع اشـاره کـرده طرفه اینجاست که فردوسی نیز پاسخ خوب.
مادامـی کـه سخنهای دانندگان بشنوی. به آموختن چون فروتن شوی/ گفت: است.
فـروتنی در نویسنده ای برخورد خوب با منتقدینش نداشته باشد٬ یـعنی بـردباری و
از کـوره در رود٬ نـمی توانـد در مقابل انـتقاد گـردن کشـد و برابر آنها نداشته باشد و
نـتیجه٬ در خـوب پـاسخ دهـد. نـمی توانـد مآًال و بـاشد شنونده خوب سخنان آنـها
عبّاس از او و اضطرابند حسین در بهر از آنها بغداد؛ از او و ری میگویند منتقدینش از

جوابش. میگوید
باره هرکتاب فایده نیست که قضاوت نهایی در توّجه به این نکته خالی از پایان٬ در
که چه کتابی ارزنـده است وچـه میسازد گذشت زمان آشکار به عهده تاریخ است.
بـه میتواند بهتر میرود٬ جلو به  چه هر بشر نمیارزد. هم خواندن یکبار به  کتابی
زمـان کـتاب در باره هر قضاوت در زیرا باره کتابهای گذشتگان بپردازد. قضاوت در
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کمی اثر بر یا بغض ورعایت برخی مالحظات و حب و تألیف آن ممکن است توأم با
دانش باشد.

دوره زندگی "کسی که فقط در میگوید: انگلیسی٬ منتقد نویسنده و ویلیام هزلیت٬
صفحه تـاریخ آزمون بزرگی٬ بزرگ نیست؛ حقیقت٬ در آید٬ خویش بزرگ به شمار

٬(1369 انـتشارات عـلمی٬ تـهران٬ اّول : شـاعران (چـاپ  دیـداری بـا چشمه روشن : غالمحسین یوسفی٬ .1
ص748.

بـاره مـیتوانـیم در بهتر امروزه ما صادق است. نیز باره کتابها این حکم در است."1
آیندگان و قضاوت کنیم٬ فرانسیس بیکن)٬ و کتابهای گذشتگان (مثًالکتابهای ارسطو
هـم بـینظر تـاریخ٬ قـضاوت کـنند. باره کتابهای معاصران مـا در می توانند بهتر نیز
همینگوی درست چنگ دارد. در را بیغرض است وهم گنجینه دانش همه نسلها و
هـم جـدا از و بـررسی مـیکند را بـد فقط زمان است که کتابهای خـوب و می گوید:

. ص57 ٬(1368 انتشارات بهنگار٬ تهران٬ اّول : مصیبت نویسنده بودن (چاپ  (مترجم)٬ سیروس طاهباز .2

آویبوری گفته است: او٬ از بهتر می سازد.2
باره کتاب هم ٬مانندهمه چیزهای دیگر٬جاری است. قانون بقای اصلح در
پافشاری مقابل حوادث روزگار به این جهت بایدکتابهای قدیمی را٬که در

. ص6٠ ترجمه ابوالقاسم پاینده (بدون مشّخصات کتابشناختی)٬ آغوش خوشبختی٬ در آویبوری٬ لرد .3

داد.3 توّجه قرار مورد بیرون آمده٬ میدان امتحان سرفراز کرده واز
مگـر قاضی خوب کتاب خـویش بـاشد٬ چکیده سخن اینکه نویسنده نمی تواند
اینکه اّوًال شجاعت انتقاد از خود داشته بـاشد (دوشـخصیّتی بـاشد: یکـی نـویسنده
بـرابـر در االستماع" "حسن  (که شرط مهّمش  باشد انتقادپذیر ثانیًا دیگری منتقد)؛ و

تاریخ است. البتّه قضاوت نهایی با منتقدین است.)

انتشارات صحیفه قم٬ باره کتاب ونقدکتاب (ویرایش دوم: کتابپژوهی:پژوهشهایی در اسفندیاری٬ محّمد  
.(1385 خرد٬

اْالَرضِ .  یَنَفُع النّاَس فَیَْمکُُث فِی  ما َامّا و فَیَْذهَُب ُجفاًء بَُد الزَّ فََامَّا
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پرونده یک کتاب
سیداخالقی  محمد

اشاره
"پرونده یک نیست برای کسی یاکتابی پرونده سازی شود. قرار "پرونده یک کتاب " در
حوزههای مختلف به لحاظ طراحـی شده در فنی کتابهای منتشر واقع نقد در کتاب"
از گذر با و میشود آغاز روی جلد این بررسی از فنی کتاب است. ساختار داخلی و
صفحات آغاز و توّجه به جز ئیات صور ی متن ـ از جمله بـ خشبندی و فـ صلبندی
تـدوین به تنظیم و نیم نگاهی نیز ویرایشی ـ غلطهای چاپی و حروف متن و کتاب٬
این بررسی نادیده در نیز آرایش پشت جلد البته مضمون و کتاب دارد. صفحات آخر
این بررسی ترجمه در عرصههای تألیف و محتوایی کتاب در نقد این٬ بنابر نمی ماند.
این بررسی فنی در بضاعت صاحب این قلم نبود. هم داشت در گر که ا جایی ندارد٬
کنیم که مؤلفههای اصلی آن سلیقه شخصی به معیارهایی استناد از کوشیدهایم به دور
چـارچـوب مـعقولی است کـه منطق فنی و پشتوانه اجرایی آن٬ صراحت و سادگی٬

میرساند. مقصود سرمنزل  به متن توی  هزار از سالمت  به را گریزپا خواننده 
کـتاب آن و کـتاب  این ایراد رخکشیدن  به  و عیبجویی  یککتاب" "پرونده  هدف 
بررسی و نقد است که در این باور نگارنده بر قلم نیست. اهل اندیشه و نامهربانی با و



کتاب ونقد کتاب نقد  518

آرام آرام به استانداردهای فنی فنّی کتابهای گوناگون می توان باهمراهی وهمدلی اهل فن ٬
در پنهان صاحبان انـدیشه را و کتاب آرایی نزدیک شدوحاصل زحمت وتالش آشکار
بـنا به هـمین مـنظور کتابخوانی ارائه کرد. پیراسته به دوستداران کتاب و هیئتی آراسته و
همین چـارچـوب بـررسی در منتشرشده را آثار گاه درجهان کتاب یکی از از داریم هر
بـاچـندوچـون مـطالب فـنی٬ آشـنایی آنـها برای سهولت مراجعه خوانـندگان و کنیم.
خـوانـندگان اعـالم مـیکنیم تـا آینده بررسی شـود است در که قرار مشخصات کتابی را

تهیه کنندیادرجایی نگاهی به آن بیندازند. پیش آن را از بتوانند عالقهمند
عـلی مـجموعه مـطالبی است دربـاره دکـتر اول) (جـلد نگاه مـطبوعات: شریعتی در
تا سال 1356 از فصلنامه ٬ هفتهنامه و روزنامه و مطبوعات ایران اعم از شریعتی که در
یـعنی این تاریخ ٬ از است مطالبی که بعد قرار شده است و منتشر چاپ و سال 1360
یعنی به ترتیب تاریخ شده به همین سبک وسیاق٬ مطبوعات منتشر در سال ٬60 از بعد
کتاب اذعان پیشگفتار گردآورندگان در جلدهای بعدی این مجموعه بیاید. در انتشار
ترتیب زمـان انـتشار گون٬ که مناسبترین شیوه برای دستهبندی مطالب گونا کردهاند
قابل تفکیک بودن آنها غیر بوده است به این دلیل که "به سبب پراکندگی موضوعات و
سی ر ز مانی مطبوعات (ب ر اساس تار یخ ر وز و ماه و سال انتشار ر وز نامهها و م جالت)
کدام مختص بـه یک پنج فصل که هر در اول را جلد این مجموعه پی گرفتیم و در را
بدون نظم بلند٬ کوتاه و اعم از واقع گردآورندگان٬ در تنظیم نمودیم". سال میباشد٬
باعث شـده فـصلهای کـتاب هـیچ همین امر هم آمده است. کنار قاعده خاصی در و
خواننده کتاب طرف دیگر از نداشته باشد. یکدیگر با محتوا تناسبی به لحاظ حجم و
به فهرست کتاب مراجعه کندکه این شیوه باید تنها خود نظر برای یافتن مطالب مورد
نه تقسیم مطالب کتاب به لحاظ موضوعی و میرسد به نظر نیست. اغلب کارساز نیز
جـالب ایـنجاست کـه گـردآورندگان میکرد. برابر چند کتاب را زمانی بهره گیری از
"جـالل در بـاید که احتماًال کتاب دیگری درباره جالل آل احمد در مجموعه حاضر
هـمه شـده٬ سوی انتشارات جامی منتشر نام مرغ حق از با اما باشد٬ نگاه مطبوعات"
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پنج بخش به یا مرگش نوشته انددرچهار مطالبی راکه مطبوعات ایران درباره جالل بعداز
نظر به راحتی مطالب مورد میتواند موضوعی تقسیم کردهاندوخواننده عالقهمند طور
بخش مربوط دنبال کند.ضـمن آنکـه گـردآورندگان کـوشای ایـن مـجموعه در را خود
بـه بـخش مـربوط مطالب جـدیدرا ویراستهای بعدی به اقتضای موضوع٬ میتواننددر
تـنظیم شـده٬ مطالب تـدوین و اساس زمان انتشار کتاب حاضرکه بر در اما اضافه کنند٬
مطالب مربوط به سالگرددکترشریعتی بامضامین مشابه مواجه بارهادر و خواننده بارها
دیگری از سالگرد پیام تازه ای نیست وبه احتمال زیاددر میشودکه بعضًاحاوی نکته یا
به همین تکرارشده است. دکترشریعتی باهمان مضمون٬ولی باعبارت وواژههای دیگر
دکترشریعتی وحتّی اظهارنظرهای چندسطری نظرآثار نقدو دلیل مصاحبه شخصیتهاو
هم آمده است.وخواننده اغلب به هم ودرکنار تسلیت همه پیچیده در وآگهی ترحیم و
میکند. انبوه مطالب متنوع ودسته بندی نشده پیدا در نظرخودرا تصادف مطالب مورد
الی یـوم برای دسـته بندی مـطالب هـمواره٬ انتخاب زمان انتشار سوی دیگر٬ از
نـیست مـطالب کـه بـعید پـی دارد در ایـن مـجموعه را جلدهای دیگری از القیامه٬
تاریخ دیگری فقط به این دلیل که در و جلدهای قبلی مشابه باشد جلدهای بعدی با
منتشر شده وظیفه ایجاب میک ند بعد از آنکه به حـ جم مـ ور د نـ ظر ر سـ ید٬ در جـ لد

طبع آراسته شود. دیگری به زیور
هـر گردآورندگان در به تعبیر یا سال٬ هر نگاه مطبوعات در واقع کتاب شریعتی در در
ترحیمومصاحبهکوتاهومفّصل آگهی  از است  قماش  هرجنسو از مطالبی  فصل٬شامل 
تدوین این بی تناسبی در استخوانداردرباره آثاروشخصیت دکترشریعتی. تامقاله بلندو
فصل اول ٬16 روشن میشود: فصل بیشتر مراجعه به تعدادصفحات هر فصل بندی با و

فصل چهارم 150وفصل پنجم 160صفحه است . فصل سوم ٬90 فصل دوم ٬35
اول و که ایراد فصلبندی کتاب٬ اشاره کوتاه به نحوه تدوین و از حال بعد هر در
از کتاب٬ مشروح به قسمتهای دیگر اساسی این مجموعه است به روال گذشته به طور

متن میپردازیم. و آخر صفحات اول و جمله روی جلد٬
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پشت جلد و رو
عـنوان کـتاب بـه رنگـی زرد شریعتی و دکتر تصویری از زمینه سیاه و با روی جلد
گفتههایی از با و ادامه دارد نیز پشت جلد زمینه سیاه در معقولی دارد. ترکیب مناسب و
زمینه مشکی بر شریعتی به صورت نگاتیو کالم دکتر شریعتی تزیین شده است. دکتر

هست". هم خدا شوم باز تنهاترین تنهاها گر "ا است: چشم نواز خواندنی و

صفحات اول
بسیاری متبرک شده است. مزیّن و الرحمن الرحیم " "بسم اهلل نخستین صفحه کتاب با
الگـویی ایـن خـود که  استفاده میکنند کتاب  اول  صفحات  این شیوه در از ناشران  از
حال یکی از هر در عده دیگری نیز تنظیم صفحات آغازین کتاب. آرایش و است در
صدر البته در میکنند٬ آغاز "بسم اهلل" یا عبارت "به نام خدا" با صفحات اول کتاب را
ابـتدای کـارهای تألیـفی٬ در معموًال ... و یادداشت ناشر مطالبی همچون پیشگفتار٬
در امـا عبارات قرآنی٬ مؤلف محّل مناسبی است برای درج اسمای الهی یا پیشگفتار
مـعموًال کـتابهایی کـه مـترجـم پـیشگفتاری نـدارد به خصوص در کارهای ترجمه٬
در ابتدای فـهرست چند هر است٬ مناسبتر اختصاص یک صفحه کامل به "بسم اهلل"
مطالب ک تاب نیز گاهی می توان از این شیوه استفاده ک ر د. در موار دی برخی از ناشران
که به هیچ میدهند متن اصلی قرار ابتدای پیشگفتار در را به اشتباه عبارت "بسم اهلل"
نام خارجی مؤلف با انتهای پیشگفتار به خصوص وقتی خواننده در نیست؛ جایز رو

میشود. آشکار بیشتر بی تناسبی کار امضای وی مواجه میشود و
مشخصات کتاب مطابق نوشتههای کتاب به روال معمول تکرار صفحه عنوان٬  
روی در صفحه عنوان لفظ گردآورندگان آمده و این تفاوت که در با است. روی جلد

به کوشش. جلد
ذکـر بـا دارد را آرایش خـاص خـود نـیز شـناسنامه کـتاب  یـا صفحه حـقوق٬  
شـابک (شـماره مـحّل چـاپ و نسـخههای چـاپ شـده و تعداد مشخصات کتاب٬

نشانه ناشر. به همراه نشانی و بین المللی کتاب) استاندارد
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هـمان صفحه فهرست شـده است. چهار مندرجات کتاب در فهرست مطالب٬  
در پنج سال تـقسیم شـده است. کتاب به پنج فصل یا این اشاره شد٬ که پیش از طور
تـفکیک مقاالت دیگـر عنوان مطالب و عنوان فصلهای پنج گانه از فهرست مطالب٬
فـصلهای اصـلی و بخشها معموًال است. کردن آن برای خواننده دشوار پیدا نشده و
فـاصله گـذاری از بـا یـا مشخص میشود مطالب دیگر از حروف متمایز با کتاب یا

حروفچینی میشود. مطالب دیگر
مشخص تنظیم نامناسب کتاب ناشی میشود٬ تدوین و فهرست که از دیگر ایراد
بـه دقـیقتر گـر ا مقاالت این مـجموعه است. نشان نویسندگان مطالب و نبودن نام و
صفحه سوم فهرست که حاوی مطالب فـصل چـهارم در فهرست مطالب نگاه کنیم٬
درمی یابیم که مطالب نویسندگان مقاالت مواجه میشویم و اسامی برخی از است با
ایـن فهرست فراموش شـده است. در آنها نویسندگانی داشته که ذکر حتمًا نیز دیگر
انتهای مقاالت٬ و ابتدا در متن٬ چون در مراجعه به متن کامًالروشن میشود: مطلب با
این دست که حاوی مـقاالت و کتابهایی از حال در هر در نام نویسندگان آمده است.
فـهرست ضـرورت نام نویسندگان مـقاالت در ذکر متعددی است٬ مطالب متنوع و
دار د٬ اما از آن جا ک ه در تنظیم و تد وین ک تاب قالب و قاعده خـ اصی پـ یش بینی نشـ ده

کمرنگ کرده است. نام نویسندگان را ذکر عناوین٬ مطالب و تعدد تنوع و است٬
وسومینسالگرد سال1359 مربوطبه (ص7)که  مطالب  فهرست  سوم  صفحه در
"سخنان اسـتاد این مضمون: مطالب با عنوان یکی از شریعتی است٬ درگذشت دکتر
شگـفتزده را شما شهادت فرزندش علی" هفتمین سالگرد تقی شریعتی در محمد
تا عنوانش پیداست مربوط به سالهای 1356 که از همان طور چون این جلد٬ میکند.
هفتمین سالگرد؟ پس چرا شریعتی. درگذشت دکتر از سال بعد یعنی 5 است٬ 1361
مراسم بزرگداشت گزارشهایی از " این مضمون: عنوان دیگری با پایینتر٬ سطر چند
در به این متن مراجعه کنید. میکندکه حتمًا کنجکاو بیشتر را شما "... سومین سالگرد
گـریه چـرا جـان  "عـلی  است: دیگـری  چـیز اصـًال مطلب  عنوان  کتاب٬ 247 صفحه 
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هفتم شریعتی در سخنان استاد نوشته شده: حروف ریز این عنوان با زیر "... میکنی؟
شب هفت به اشتباه هفتمین فهرست٬ شب هفت فرزندش که در شهادت فرزندش یا

است. حذفشده  فهرست  در بهکلی  سخنرانی  عنوان و آمده  سالگرد
پیشگفتارچهارصفحه ای گردآورندگان کتاب آمـده کـه مـروری فهرست ٬ از بعد  
نوید است برفعالیتهای دکترشریعتی وآثارونتایج آن وتوضیح مختصری درباره کتاب و
این مجموعه که احتماًالمقدمات چاپ آن تاکنون فراهم شده است. جلدهای دیگری از
آن هم مسأله تقدم فایده نیست و این نکته خالی از درباره صفحات اول کتاب ذکر
علی القاعده پیشگفتار است. فهرست مطالب نسبت به یکدیگر و پیشگفتار تأخر و
با صفحات پیشگفتار شماره گذاری نیز در و بگیرد فهرست مطالب قرار قبل از باید
مـحتوای مـضمون و دلیل این تـقدم٬ عدد. نه با شمارههای حرفی مشخص میشود
تهیه کـتاب و است که حاوی مطالبی است کلی درباره چگونگی تدوین و پیشگفتار
دوستانی که به نحوی در همکاران و سپاسگزاری از و تشکر احتماًال جزئیات فنی و
مـحتوای متن و با این پیشگفتار بنابر چاپ کتاب مشارکت داشته اند. و جریان تولید
حالی که فهرست مطالب حاوی همه مطالبی است که در کتاب ارتباط تنگاتنگ ندارد.

در متن آمده و الجرم بهتر است در صفحه یا صفحاتی نز دیک به متن قرار گیر د.

صفحات متن
فـاصله مـطبوعات در شـده در مـطالب مـنتشر این اشاره شد٬ که پیش از همان طور
کدام به منزله یک فصل انتخاب شده است. هر یعنی پنج سال٬ ٬1360 تا سالهای 1356
تنظیم مستقل آرایش و و صفحات فرد پنج فصل است که در واقع کتاب مشتمل بر در
ذکر مگر عنوانی ندارد٬ بقیه فصلها فصل اول که دارای عنوان است٬ به جز شده است.
مفّصل سفید فصلهای  بخشیا فرد و صفحاتمستقل  پشت  معموًال نظر. مورد سال 
نیست٬ سوم سفید پشت صفحه اول و کتاب این قاعده رعایت نشده است. در است.
البته رعایت این قاعده٬ شده است. منظور یک صفحه سفید 5 و 4 فصلهای ٬2 ولی در
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آشـفته مـتن چـندان ضـرورتی عنایت به طراحی مغشوش و با نیمبند٬ حتی به طور
به دنبال هم بیاید مفّصل٬ کوتاه و اعم از همه مطالب٬ بود قرار گر چون ا نداشته است.
اخـتصاص یک صـفحه کـامل بـه فـصل چـه کتاب به همین شیوه نیزعمل شـده٬ که در
میشد عبارت نگاهی به مطبوعات ایران سال 1359را به عبارت دیگر٬ ضرورتی دارد؟
پـایان تا فاصله بقیه مطالب را یکی دوسطر با و داد قرار ابتدای یکی ازصفحات فرد در
نداردکه فصلهای پنج گانه هیچ صفحه جدیدی وجود به دنبال هم آورد.چون در سال 59
باشد.صفحهمستقلبخش آنها بر فردومستقلمشتمل باشدعنوانفصلدرصفحه الزم
بـعدی هرکتاب دیگری متضمن چندین صفحه مستقل وجدید این کتاب و فصل در یا
مـجموعه البـته در این کتاب چنین نیست. میگیرندکه در است که ذیل این صفحه قرار
از مقاله یک صفحه ای "فصل نوین" مثًالدرصفحه 79 دوشیوه عمل شده٬ به هر حاضر
ولی مقاله مفّصل "شریعتی وخطوطی ازسیمای معنوی او"که صفحه جدیدشروع شده ٬
البـته فـقط ـ  آمـده انتهای صفحه 38 ابتدایی در ده صفحه است به صورتی بسیار بالغ بر
در شروع مـی شود. یعنی صفحه 39 متن مقاله ازصفحه بعد٬ نام نویسنده . عنوان مقاله و
مقاله صفحه برای هر هم آمده یا مقاالت پشت سر این مجموعه معلوم نیست مطالب و
جدیدی در نظر گرفته شده است. به صفحه 344 و 345 نگاه ک نید. نزدیک به نصف هر دو
صفحه بی دلیل سفید است و به نظر می رسد مطلبی در این فاصله حذف یا مفقودشـده
نام نویسنده فقط عنوان مقاله و پایانی صفحه 38 فضای چندسطر درحالی که در باشد.
فـاصلههای بـی جا مـورد در متن مقاله آمده باشد. از آمده بدون آنکه حتی یک سطر

نگاه کنید. نیز 256 و 255 ٬170 ٬169 ٬133 ٬132 ٬110 به صفحات ٬78 می توانید
فهرست واقع به نوعی دستیار اجزای متن در  سرصفحه٬سرصفحه به عنوان یکی از
مواردی بدون مراجعه به فهرست ٬ مطالب کتاب است وخواننده به کمک آن می توانددر
آوردن سرصفحه ضرورتی ندارد فصلها آغاز معموًالدر بیابد. را نظرخود مطالب مورد
این مطلب نیزرعایت نشده است .ضمن آنکه درصفحات دیگرکتاب که درکتاب حاضر
مضمون سرصفحه باعنایت به فهرست ناقص وفصل بندی نادرست نه تنهاهیچ کمکی به
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در نـیست. مقام دستیاری فهرست مطالب نیزچندان کـارساز بلکه در خواننده نمیکند٬
این دست که حاوی مطالب متنوع ومتعددی است٬سرصفحه به عنوان بازوی کتابهایی از
مفیداست.درکتاب حاضردرصفحات زوج نام کتاب ودر کمکی فهرست مطالب بسیار
بوددرصفحات زوج سال انتشار نظرذکرشده درحالی که بهتر صفحات فردسال مورد
البته این شیوه به دلیل تدوین نامناسب و مطالب ودرصفحات فردعنوان مقاالت میآمد.
ودرشت به طور فایده نمیافتاد.چون مطالب ریز دسته بندی نامعقول متن چندان مفید
اساس عناوین متعدد٬ متن ترکیب مناسبی نداردکه بتوان بر هم در نامنظم کنار مخلوط و

مضمون مناسبی برای سرصفحه انتخاب کرد.
مطالب با بعضًا این اشاره شد٬ به دلیل دسته بندی نادرست متن٬همان طورکه پیش از
باشرح دیگری درصفحه191 انتهایصفحه 186عینًا مثًالشعر تکراری مواجه میشوید.
یامصاحبه زیست نامه صفحه 207است . احتماًالخالصه ای از آمده یاگاه شمارصفحه 31
استادمحمدتقی شریعتی درصفحات 247٬113٬72و461 پدردکترشریعتی ٬ وگفتگوبا

مقایسه دقیق می توان به آن پی برد. مطمئنًامضامین ومفاهیم مشابهی داردکه در
صفحه 331 چون اولین سطر معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است٬ صفحه 330 در
با شمار ه ٬14 ی عنی بند چهار دهم یک مطلب خاص ش ر وع شده اما با م راج عه به صف حه
٬13 به دلیل نـحسی عـدد شاید قبلی هیچ اثری نیست. سیزده بند از یعنی 330 قبل٬

فدای آن شدهاند! قبلی نیز٬ دوازده بند
معلوم نیست آنها چندطرح گرافیکی چاپ شده که مأخذ 295 تا صفحات 292 در

ارائه نشده است. هیچ توضیحی هم برای تصاویر و
مـطالب فاصله از یک سطر عنوان مستقل با معموًال تیترهای مستقل٬ یا عنوانها  
فاصله منظور یک سطر یعنی باالی عنوانهای مستقل همواره باید می شود٬ قبلی جدا
فاصله یک سطر دادن به واژهها معنا وج ـ نهال ایمان ... عنوان ب : صفحه 174 در کرد.
دارد. را فاصله این  بعد صفحه ه و د بند حالیکه در فراموششده٬ عنوانها این  باالی
گـوینده مـخاطب و تـغییر و تنظیم نشانههای گفتگو معموًال نشانه های گفتگو٬  
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جمله رمـانهای ایـرانـی بـه آن تـوجهی از اغلب کتابها٬ که در اصولی دارد ضوابط و
توّجه کنید: برای روشن شدن مطلب به گفتگوی صفحه 167 نمیشود.

گفتم : به اوکردم و رو ..."
قلب تاریخ است. شهید و برادر: ـ

گفت : ... و به من نگاه کرد او و ـ (×)
شریعتی قلب تاریخ است". و ـ

چـون است. مشخص شده زاید × سوم که با سطر ( گفتگوی فوق خط تیره ـ( در
مطلب توصیفی است نه محاوره.

توّجه کنید: صفحه 333 در به یک نمونه دیگر
گرفتند؟ را شدکه تو "چطور
فقط چندتایی اسلحه داشتم!

خب چی بود؟ اسلحه داشتی؟
خودکار ـ

مارکش چی بود؟ اوه اسلحه خودکار؟ ـ
بیک!!! ـ

ـ چی؟ بیک؟ نشنیدهام!
بیک". خودکار بیک٬ بله٬ ـ

ابـتدای از بـاال مـطالب چـون است. افـتاده گفتگو اول  سطر ابتدایسه تیره خط
مطلب توصیفی ندارد. روست و در رو گفتگوی مستقیم و

مـطالب بـه دو مأخـذ به عبارت دیگر مطالب یا نشان مقاالت و نام و  مأخذها٬
برخی در گانه و جدا پانویس به طور اغلب مقاالت در مأخذ شده است. صورت ذکر

انتهای مقاله آمده است. در
بیوه بی عطا عطای سطر کتاب باعث میشود ایرادهای فراوان متعدد بیوه٬ سطر  
این زمینه به صفحات نیست در بد اما بپردازیم٬ دیگر به موارد به لقایش ببخشیم و را

نظری بیندازید. 301 و 269 ٬147 ٬144 ٬112 ٬102
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صفحات آخر
دو مگـر پیوستی دیده نـمیشود٬ متأسفانه هیچ مطلب یا مجموعه صفحات آخر در
ضمن این کار با پرداخته است و خود هوشمندی به معرفی آثار با صفحهای که ناشر

پیشگیری کرده است. صفحه نیز ماندن این دو سفید از معرفی کتابهای خود٬
فـهرست نبود تنظیم نادرست مطالب٬ تدوین و از بعد اساسی کتاب٬ مهم و ایراد
که اسامی بسیاری قبیل مجموعه حاضر کتابهایی از در فهرست راهنماست. اعالم یا
به کمک ضروریات است. فهرست اعالم یکی از وجود رفته٬ جای جای متن به کار در
مطالب مهم به راحتی درباره اشخاص و این فهرست چندصفحهای خواننده می تواند
رفـع ایـن نـقیصه مـحترم در چاپهای بـعدی نـاشر در اهلل ان شاء به متن مراجعه کند.

افزود. فوایدکتاب خواهد بر و خواهدکوشید

غلطهای چاپی
و دقـیق نظاره فرصت کتاب٬ آشفته فصلبندی و ساختاری فراوان ایرادهای دلیل به
در گر غلطهای چاپی فاحشی دیده شدکه ا چندجا در اما کلمه به کلمه متن فراهم نشد٬

دارد: تقدیر جای امتنان و چاپهای بعدی مرتفع شود
> مترلینگ 1. ص 187 ـ میترلینک --

> فرنگ رفتهها -- فرهنگ رفتهها ـ س 8 ص 234/ .2
ساواک به  منسوب   < ک -- منصوب به ساوا ـ س 14 ص 275/ .3

> فروردین فرون -- ـ ص 296 .4
مـقصر مـطبوعات را غـلطهای چـاپی٬ مـورد گردآورندگان محترم در البته شاید
نسخههای چـاپ شـده استفاده از با حروفچینی این مطالب عینًا چون ظاهرًا بدانند٬
حتّی در حال بازخوانی دقیق نمونههای چاپی٬ هر ولی در مطبوعات انجام شده است٬
جـریان در کتاب است که ناشران محترم باید نشر چاپ و واجبات کار نوبت از چند

.(1376 آذر ٬24 ـ شماره 23 جهان کتاب (سال ٬2  

فراهم آورند.  اساسی لوازم آن را به طور چاپ کتابهای خود و تولید آمادهسازی و



نخبهکشی جامعهشناسی
احمدسیف

اینکه و جالب هم دارد ایرادهایش یک وجه بسیار همه معایب و با زندگی فرهنگی ما
به چه قیمت کتاب٬ گر ا همیشه تشنه دانستن است و از اقلیت کتابخوان ایرانی بیشتر
این زمینه مفید که در کتابی را ولی هر میشود روزه بیشتر هر قیمتها٬ دیگر تبعیت از
نوشته محقق گرامی آقای استقبال چشمگیری که از به واقع میبلعد. تشخیص بدهد
علی ر ضاقلی شده است تنها از این دیدگاه قابل تبیین است. نمیتوان و نباید از ک تابی

سرسری گذشت. چاپ شده٬ تجدید بار 9 ماه٬ فاصله چند که در
ولی بـا نـداشـتهام٬ نـویسنده مـحترم را آشـنایی بـا پیشاپیش بگـویم کـه افـتخار
بوده آشنا سالیان به دست من رسیدهاند٬ گذر نشریاتی که در ایشان در نوشتههای مفید
دارم که شماری از اعتقاد بلکه به جد آموختهام٬ بسیار این نوشتهها نه فقط از وهستم.

برگیرنده تحلیلهای هوشمندانه ای بوده است. در این نوشتهها٬
را امیدوارم که دنباله این کار کاری کرده است قابل توّجه و این کتاب٬ نویسنده در
جالب است که نه تنها موضوع این کتاب٬ پیگیری کند. پشتکاری که دارد جدیت و با
عین ولی در چه گاه بحث برانگیز٬ گر نگرشی است ا نگرش نویسنده٬ هم هست و نو

بررسی. سزاوار حال قابل تأمل و
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از تـن مـوفقیتسـه عـدم  واقـعی عـلل  تا میشود اینکتابکوشش  در چه گر ا
ارائه شـده بسـی ولی اهمیّت تحلیل  تازه وارسی شود٬ و نگرشی نو با دولتمردان ما
تحلیل نویسنده مـیتوان بـرای وارسـیدن نگرش و از این چارچوب است. از فراتر
دکـتر از (بـعد ما به زمانه خود دورهای نزدیکتر و قائم مقام) گذشته (قبل از آنچه در

استفاده کرد. نیز رفت٬ ما بر مصدق)
ولی من به بیان هنرها٬ میپردازند بعد و عیب میگویند رسم این است که اول از
بپردازم به وارسی آنچه از آخر در هنرهای این کتاب بگویم و از ترجیح می دهم ابتدا
بـیماری مـزمن مسـؤولیت از انـتقاد نـویسنده در عیب این کتاب است. دیدگاه من٬
رو از قـلم را شـمشیر گریزی که به واقع عمده ترین آفت زندگی فـرهنگی مـاست٬
رّد در ریشـه یابی کـند. رفـته٬ فراتـر قضایا ظاهر از عین حال میکوشد در و می بندد
یعنی بـه جـای سنگ تمام میگذارد. ما توطئه ساالر و ذهنیت توطئه پندار نگرش و
که نـه فـقط به وارسی نظامی می پردازد سیارات ٬ ثوابت و شکوه از ندیدن خویش و
بررسی تاریخی بسیار اهمیّت تاریخ و در که زیستگاه توطئه پردازان است. زمینهساز٬
بـه پـاسخگویی بـرای  گـذشته قـبر بـرایشنـبش  تـاریخ و مـیگوید سخن  سنجیده
ک ن ج کا ویهای ر وشنف ک رانه نیست٬ تا آن جا ک ه من از ایـ ن نـ وشته و دی گـ ر آ ثـ ار آ قـ ای
گـذشته بـاقی ولی در گـذشته آغـاز مـیشود از تـاریخ بـرای او رضاقلی فـهمیدهام٬
بازگویی سـرگرم چه هست٬ هر به آینده میرود. و می خورد به حال پیوند نمی ماند.
مشغول کـننده دربـاره فسـاد قصهپردازیهای رایج و یا و رویدادها کننده حوادث و
کسـی بـاز کـار ولی گرهی از چه سرگرم کنندهاند٬ گر اخالقی قدرتمندان نیست که ا
فرهنگستانی به کتابش "کتابی ژرف و فروتنی می گوید چه نویسنده با گر ا نمیکنند.
تاریخ دارد به تعریفی که از کتاب٬ سرتاسر ولی در (ص 8)٬ معنای دانشگاهی نیست"
به سه فصل نوزدهم می گذرد٬ آنچه در برای درک جامعتر برای نمونه٬ می ماند. وفادار
قـرن بـیستم بـر به آنچه در ارتباط یافتههایش را بعد٬ و میگردد بر قرن پیشتر چهار

میکند. روشن  خواننده برای  میرود٬ و رفت  ما جامعه
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رگههای قابل توجهی از دیگر متعدد موارد در این چندخصلت کلی که بگذرم٬ از
"بـاژگونه از مـطلوب است. و دلپسـند کـه بسـیار تحلیل بـه چشـم مـی خورد و نقد
این یکی از خواندن٬ "امنیت" را "ترس" نمونههای زیبایی به دست میدهد. خوانی"ها
بـاز ایـران را در "تـوسعه" داسـتان دردآلود جای دیگر٬ در و نمونههاست (ص 44).
تـحوالت بـه  نسـبت  کـه "صـنعت  راست  و مـیگوید هـم درست  چقدر و میگوید
عیب این کتاب خواندنی خالی از این همه٬ با (ص 147). اجتماعی پس آینده است"

ونقص نیست.
مـاهیتی مـتناقض نـوشتههای دیگـر٬ بسـیاری از جامعه شناسی نخبه کشـی مـانند
گاه عین حال٬ چه بی گمان حاوی رگههای درخشانی است ولی در گر ا دارد. متضاد و
درخشـان است تـحلیلها یک جـا در مـیشود. ولنگار دهندهای سست و آزار به حد

سطح روزنامهنگاری تنزل میکند. تا جای دیگر٬ در و وچشمگیر٬
کـل قـلم نـویسنده آقای خوزستانی میپذیرم کـه در به تبعیت از چه من نیز گر ا
وکم شلخته میشود مواردی که متأسفانه کم هم نیست٬ ولی در گیراست"٬ "جذاب و
(ص 184). بست وکشت" گرفت و رضاشاه همه را سال 1312 "تا برای نمونه٬ دقت.
نمیدانم سهلانگار ی است یا بدنویسی؟ ر ضا شاه هر چه هم ک ه بد بوده باشد ک ه بود٬
سرکوبگرش بوروکراسی عظیم و بکشد. و ببندد و بگیرد را ولی نمیتوانست "همه"

پس چه کسانی می گرداندند؟ را
بـلکه نـیست٬ دقـیق  و زیبا فقط  نه  خواندن  (ص 165) "مُلک سفلهپرور" ایران را

ضرب خارج میکند. زیر از سفلگی را سفلگان و
درست است ولی وقتی از عامیانه" سطحی و "مدلهای ساده٬ رد چه بحثش در گر ا
کشتن در را به اصطالح "دستهای آلوده اجتماعی" تا سخن میگوید "فعالیت اجتماع"
به واقـع "فعالیت اجتماع" سنجیده حرف نمیزند. کند٬ قائم مقام "برمال" و امیرکبیر
نـتیجه هـمین بـزرگان نـیز پیگیری کنیم ظـهور نگرش نویسنده را گر ا و یعنی چه؟
بـه ایـن تـرتیب٬ به همان صورتی که قتل ناجوانمردانـهشان. بود٬ "فعالیت اجتماع"
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میآید در پژوهش به صورت "این همان گویی" خوب که چی؟ میرسیم به اول خط٬
چـه گـر ا حـرف مـیزند٬ "دستهای آلوده اجـتماع" وقتی از یا و نیست. که گرهگشا
در بلکه بی معنی است. ولی نه فقط روشنگرانه نیست٬ میآید٬ دلپسند حرفش به نظر
اکثریت قریب به اتـفاق در که نویسنده دربارهاش سخن میگوید٬ همان "اجتماعی"
مـبادله نـه ابـزار داشت و نـه حکـومت انـتخابی وجـود اداره اش نقشی نداشتهانـد.
و انـصارش و اعـوان و بـود شاه  حاکمیتسکوالر یکشاخه٬ قانون. نه  و اطالعات
چه بین این گر ا بودندکه برای خویش حاکمیتی داشتند. "روحانیت" هم٬ شاخه دیگر
به این ستون بسـته بـودند را ولی شماری خود نداشت٬ چین وجود شاخه دیوار دو
یـعنی هـمان ولی واقـعیت ایـن است کـه اکـثریت مـردم٬ وشماری به ستون دیگر٬
مـجریان صـرف صـرفًا مواردی دیگر٬ در نقشی نداشتند. اغلب موارد در "اجتماع"
کسی بخواهد"دستهای آلوده تا وکارهای نبودند قدرتی نداشتند دیگران بودند. اوامر
بـندهای و قـربانی زد "نُـخبگان" ایـن  کـند. نـخبگان رو ایـن  کشتن  در را اجتماعی"

شدند. دیگر "نُخبگانی"
عـامیانه قـلم چه علیه مدلهای ساده و گر من به نویسنده آن است که ا دیگر انتقاد
میز ند٬ ولی خودش در به ک ار گی ر ی مدلهای پیچیده ناموفق است. ی عنی در س ر تاس ر
بـررسی از و معلولی بسـنده مـیکند فقط به وارسیدن مناسبات ساده علت و کتاب٬
برای روشن شدن این نشانهای نیست. و اثر روی یکدیگر بر تأثیرات متقابل پدیدهها

توّجه کنید: نکته به قطعه زیر
دانش طـبقه مـتفکر فـالکت٬ و فـقر و اسـتعمار و اسـتبداد علل وجـود "یکی از
(ص27). میکند". مشکل را استبداد با مبارزه خود نوبه  خودشبه استکه  جامعهای
حلقه مفقوده ای دارد٬ حدس میزنم که این عبارت کامل نیست و چیز٬ هر قبل از
نویسنده است بـه ایـن صـورت نظر که مّد رابطهای را ولی فرض کنیم نداشته باشد.

می توان خالصه کرد.
فالکت و فقر استعمار٬ استبداد٬ ـ دانش طبقه متفکر
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یـعنی دارد. تأثـیر دانش طبقه متفکر بر نیز استبداد و تردیدی نیست که استعمار
به این صورت نوشت. باید این رابطه را برای رسیدن به درکی مفیدتر٬

فالکت و فقر استعمار٬ استبداد٬ ـ دانش طبقه متفکر
حتّی بددانشی طبقه متفکر بیدانشی و یا چه درست است که کم دانشی و گر یعنی ا
به نیز استعمار یا ساالری و ولی استبداد میشود استبداد و سلطه استعمار زمینهساز
آن از مسـتقیم دارد. تأثـیر کمدانشی طبقه متفکر به واقع بیدانشی و دانش یا نوبه بر
وقتی که مجموعه شرایط اجتماعی تا نشان بدهد چه نویسنده میخواهد گر ا گذشته٬
در ولی نگرش مستتر نُخبگان کاری برنمیآید٬ از تاریخی آماده نباشد٬ فرهنگی و و
نُخبه گـرایـانه است کـه چگـونگی اش را همه این تفاصیل٬ شیوه ارزیابی نویسنده با

خواهیم دید.
به واقع اقلیتی اغلب جوامع "طبقه متفکر" بلکه در ایران قرن نوزدهم٬ در نه تنها
بین رفتن آن هـم مسألهای که از شدن استبداد نه فقط پدیدار آن وقت٬ و است ناچیز
نگـرش چنین پیشگزارهای بـا غلط٬ درست یا دوش این اقلیت کوچک. بر میشود
نمونه دیگری به دست بدهم. اجازه بدهید می گیرد. تناقض قرار این کتاب در حاکم بر
"نار ساییهای فر هنگی به معنای وسیع ک لمه را حاصل استبداد و استعمار دانستن
و بـی حـد فـجور فسق و ناشی از تخریب را کهن است که زلزله و این تفکّر همانند
که به به "قانونمندی طبیعی" ادامه اشاره دارد در و (ص 25). مردم میدانست" حصر
قوانین طبیعی آتش فشان ناشی از اینکه زلزله و در میشوند. آتش فشان منجر زلزله و
از را اسـتعمار و اسـتبداد وجـود گر ولی پرسش این است که ا حرفی نیست٬ هستند
پستتر نژاد و برتر نژاد فرهنگی کدام است؟ علت "نارساییهای" معادله حذف کنیم٬
برخـالف آن سرزمین که نارسایی فرهنگی دارد؟ نگرشی تقدیرگرایانه به این یا یا و
تأثیرات معلولی کافی نیست. یک نگرش ساده علت و این حوزهها٬ در نویسنده٬ باور
این تأثیرات نامطلوب راههای مقابله با روی هم بایدشناخته شده و بر متقابل پدیدهها
بازشناختن راههای مقابله با حتّی میتوان گفت آنچه اهمیّت دارد بایدکشف شوند٬
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که حتّی بازیافتن آن چرا این تأثیرات متقابل است نه کوشش برای یافتن علت اولیه ٬
نیست. تحوالت ثانویه کارساز علت اولیه بدون وارسیدن تأثیرات متقابل و

کـه چـندان مختصری به دست مـیدهد مغول تصویر عصر ایران در نویسنده از
ایـران در هـیچ دوره ای "صـنایع دسـتی" برخالف ادعـای نـویسنده در دقیق نیست.
سـر بـر مانعی جّدی  همه دورهها در البته سیاستهای دولت٬ نبودهاند. دولتی" "صرفًا
تجارت ابـریشم انحصار از نکته همسان نیستند. ولی این دو راه توسعه صنایع بود٬
قـادر این است که "ایرانـیان خـود چرایش ظاهرًا و سخن می گوید دست ونیزیها در
"تسـلط بـر نـویسنده از نمیدانم مـنظور (ص 32). فروش نبودند" بازار به تسلط بر
سـوی دیگـر٬ از فروش تسلط داشـتند؟ بازار بر ونیزیها مگر چیست؟ فروش" بازار
را ایران "سلطه تجارت خـارجـی" نویسنده چیست وقتی مینویسد نمیدانم منظور

(ص 32). پذیرفت.
چـه بـه گر ا و میالدی بسته شد 1320 که در مؤلف به قراردادی اشاره میکند
مـیآورد" به خاطر ترکمنچای را تجاری ضمیمه قرارداد "قرارداد طعنه می گوید
ایـن شـباهت تـوّجه نـویسنده را دیگـر٬ یک مـورد و ولی مثل هـزار (ص 33)٬
بر نمیانگیزاند. ترک منچای قرار دادی بود ک ه ر وسـ یه تـ زاری پس از پـ یر وزی در
چـرا قرن پیشتر 5 تحمیل کرد. فتحعلی شاه٬ ایران عصر طرف مغلوب٬ جنگ بر

داشت؟ همان وضعیت قرار ایران در
"خود آن مقصر٬ مقصری دارد٬ بداست و ناهنجاری موجود گر ا جایی میگوید در
"کلیت روح جمعی در را "جامعه ایرانی" جای دیگر در (ص 44). جامعه ایرانی است"
خـالقیت نـوآوری و روحـیه سـختکوشی٬ فـاقد درمـانده٬ ناتوان٬ بیلیاقت٬ خود"
(ص 49). کند توسعه پیدا و گون رشد حوزههای گونا میداندکه طبیعًة نتوانست در
قبال سؤال این است که در دربست میپذیریم. بحث نویسنده را برای سادگی کار٬
مـیبایست نگـرشی یـعنی یـا بشـود؟ چـه بـاید یـا٬ و کرد چه باید این گونه نبودنها
هـم زمان به شیوه ای که چندان آشکار که به مرور بود امیدوار تقدیرگرایانه داشت و
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نمیپذیریم باید این نگرش را گر ولی ا به تدریج رفع شوند٬ این ناهنجاریها نیست٬
جـایی شـروع از تحّول باید یعنی فرایند سخن بگوییم. روشنتر و کمی مشخصتر
دولت دست بـه کـار یعنی یـا هست. آغازگری نیز که آغازی باشد٬ چه را هر و شود
مـفهومی است مـجرد "جـامعه" طـبقه. دسـته و فالن گروه و یا نُخبگان و یا میشود
کوششی است برای کتمان مسؤولیتهای کسـانی کـه آن بیلیاقت خواندن "جامعه"٬ و
بـه سـخن دیگـر٬ مـی گردانـند. آن جـامعه را آن بـدتر٬ حتّی از و میسازند جامعه را
بیماری نه فقط با گرفته میشود این کتاب به کار نویسنده دیدگاهی که در برخالف ما٬
تضادی مسؤولیت گریزی دایمی مان ایرانی است تناقض و مزمن تاریخی مان که همانا
آنگاه ارزیابی میشود٬ وقتی "جامعه بی لیاقت" بلکه به واقع مکمل آن است. ندارد٬
تـحت الشـعاع و طبقاتی رنگ می بازد نهادی شده و گروهی و بی لیاقتیهای فردی و
گرفته میشودکه "به فکر اصلی به "جامعه" است که ایراد همین دید با و میگیرد. قرار
بـه اصـلی او حالی که ایراد در (ص 49). [پرتغالیها] نیفتاد" تعبیه ابزاری برای راندن
با می گرداندند. به قدرتمندانی که آن بوروکراسی را صفویه است و بوروکراسی فاسد
"شـمارش مـدتی بـعد٬ کـه بـه گـفته نـویسنده٬ این نمیدانم چه پیش میآید وجود
م ع کوس ف ر هنگ ای رانی د وبار ه ش ر وع میشود" (ص 50). در ک دام د ور ه این جـ ر یان

شود؟ دوباره آغاز تا متوقف شده بود
را گاه اول خود ناخودآ می گیردکه "اندیشه مرسوم جامعه ما چه نویسنده ایراد گر ا
(صص 24 خالصه میکند" استعمار و استبداد در وسپس همه جنایات را تبرئه میکند
ولی میکشد به نقد مستقیم این دیدگاه را غیر مستقیم و مکرر دیگر موارد در و (23 ـ
قرن یکسره کردن "قرن نوزدهم٬ مینویسد: به شیوهای که چندان روشن نیست٬ باز
چـنان دست آمـوز را هـند و را٬ که هند همان گونه یکسره کردند ایران را کار بود. کار
یکسره افریقا خیزان میآمد. پس هم افتان و در امریکای التین را و کردندکه چین را
شـد. "فـرمان خـفتن صـادر کـمی بـعد٬ باز و (ص 85) رفت و..." به کام بردگی فرو
انـتخاب کـردند" برای زنـدگی خـود دیگری را این زمان مسیر ایرانیان از مسلمین و
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معادله حذف از استبداد و است استعمار چنانکه نویسنده معتقد گر ولی ا (ص 87).
کرد؟ صادر پس چه کسی این فرمان را شود٬

بـه گـوش ایـن فـرمان را ایـرانـیان چـرا شده باشد٬ گیریم که این فرمان صادر بعد٬ و
میشود نیزآغاز "انحطاط مسلمین" گرفتند؟بدیهی است وقتی فرمان خفتن صادرگشت٬
فـرمان٬ صـدور پـیش از این کتاب٬ اساس تحلیل ارائه شده در گویی که بر تو (ص 87).
به "ثمر مغوالن آغازشده بود٬ انحطاط نبودند؟یعنی انحطاطی که پیش از مسلمین گرفتار
قـدری و برداشت "قـضا سپرده شدو "به دست قوای ماوراءطبیعی" وهمه چیز رسید"

قدری مثبت"هم داریم! مثل اینکه "قضاو قبول واقع شد. مورد منفی"(ص 88)
"به خواب ما پیشرفت کرد چه غرب بیشتر هر ادامه بحث مینویسد نویسنده در
یـا است و دلپسـند روشن نیست خواب عمیق مـا و (ص 88) رفتیم" عمیقتری فرو
رفته" فرو اروپا کالبد "شیطانی در مینویسد: بعد چون چندسطر وضعیت اروپاییها٬
به راستی همان جالب است این "شیطان" تشویق میکند. به فزون خواهی بیشتر را او و
ایران موضوع همین در نشدنش را وارسیدن پیدا حسرت٬ چیزی است که نویسنده با
شماری عبارات بی معنی و "فزون خواهی" و حدیث "شیطان" داده است. رساله قرار
دی گ ر به وا قع بیان "عاطفی" و احساساتی پیدایش و ر یشه بستن نظام س ر مایهسا الر ی
تـعمیق مـناسبات ریشه بستن و یعنی به جای اینکه داستان پیدایش و اروپاست. در
وارسـی مـقایسهای یک تـحلیل و بـا بـعد و وارسـی شـود اروپا سرمایهساالرانه در
مـا جامعه خود از شناخت ما دانش و ایران گذشت٬ یعنی مقایسه آنچه در تطبیقی٬ و
که مقبول عقب ماندهترین بخش جامعه ماست که زبانی بهره میگیرد از شود٬ بیشتر
بس" ایـرانـیان است و است کـه "نـزد "هـنری" و دست رفتن "سنت" نگران از هنوز
این سیمای آراسـته" علیه "غولی مدهش پنهان در مقهور همچنان مغلوب و هنوز٬ و
حـالی این در و دارد اختیار در را که "همه نیروهای جهنمی" میدهد شعار (ص 89)
زندگانش هم وابسـته بـه داروی سردرد عین حال برای کفن مردگانش و است که در

همان غول مدهش است.



535 نخبهکشی جامعهشناسی  

و امـیرکبیر این کتاب بحث قـائم مـقام٬ سستترین مباحث مطروحه در یکی از
پیش آمده بحث "اشتباه" نویسنده در ک آنان است. به ویژه سرنوشت دردنا و مصدق٬
به این اشتباه پی برد" مینویسدکه "فرهنگ ایرانی زود آنها زودگذر کوتاه و اقتدار در
گرفته زبان به کار گر ا (ص 103). سپرد" به حق دار "حق را و مقام تصحیح برآمد در و
کشـتن قـائم مـقام بـا لوس است. طنزش بی مـزه و باشد٬ است "طنزآمیز" قرار شده٬
برای حفظ ناحقیهای خـود قدرتمندان فاسد سپرده نشد. حق به حقدار امیرکبیر و
در و کشتند برای تداوم همان مناسبات ناحق قائم مقام را و اربابان استعمارگرشان٬ و
شریک جـرم از این دیدگاه نویسنده چیزی نیست غیر زدند. را رگهای امیر باغ فین٬
که معرکه گردان برای قدرتمندان فاسدتر ایران و سیاسی فاسد تراشیدن برای ساختار
کـه نـویسنده همین خصوص بـنگرید در اصلی همه این تراژدیهای تاریخی بودند.
این داردکه نه نشان از مجموع ایرانیان کردند٬ "حرکتهایی که در محترم چه مینویسد:
پـاره ای اوهـام نـه عـدالت را٬ و نـه آزادی را نـه اسـتقالل را٬ و می شناسد را استعمار
(ص 104) به جای شناخت عقالیی گذارده اند". الفاظ پرپیرایه عاطفی را مغشوش و
بود٬ نگرش نُخبگان ما بیانگر صادق باشد٬ آنچه درباره "ایرانیان" از بیشتر این ادعا
یعنی به وا قع مشکل وا قعی و اصلی نه بی سوادی ا ک ثر یت مر دم٬ ک ه ک م دانشی ا قلیت
جذابیت همه  با نویسنده پرسش  این هستکه نیز خاطر همین  به و بود ما سوادداران
سـال است کـه پـانصد ملت ایـران راهـی را نامربوط که "چرا ظاهری سؤالی میشود
این فرهنگ سیاسی ـ حالی که این راه اقتصادی و در ادامه میدهد انتخاب کرده هنوز
(ص104). است؟" اسارتکشیده به را او و است  بوده اجتماعیموجبانحطاطوی 
آیـا (ص 104). سـاخته بـودند آن "دیگران" که با متهم میکند را همین "ملت" بعد و
بـه که "مـلت" این بود در تاریخی ما که بدبختی اصلی و نمیداند نویسنده گرامی ما
دایره عناصری میکوشند و شاهدیم که نیروها حتّی امروزه هم نیز و بازی گرفته نشد
نـویسنده بـه کنند. محدودتر و گون محدود ترفندهای گونا که با را بازیگری "ملت"
"عـلمی" تـحلیل و تجزیه  را مسائل این کوشیدند کسانیکه که حتّی شکوه میگوید
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به صورت یک نظام سیاسی مجزا هیأت حاکمه سیاسی را سادگی طبقه و سر "از کنند٬
این نگرش به ظاهر گر ا (ص 105). نظام فرهنگی ایران بررسی کردهاند" منفک از و
سقوط این بزرگان یا آمدن و روی کار در نقش "ملت" روی سادگی٬ از علمی است و
نه روی تیر٬ 30 به ویژه پس از مصدق٬ از نمیگیردکه به غیر نظر نویسنده در چه بود؟
نـاجوانـمردانـه آن دو کشـتار نه سـقوط و و کارآمدن این بزرگان به دست ملت بود
ملت چه نـقشی در مصدق نیز٬ با پیوند حتّی در خانهنشین کردن مصدق. وحبس و
به را حائری زادهها و بقاییها و ملکه اعتضادیها و شعبان بی مخها داشت؟ سقوط او
سـویی از تقابل نیروها٬ در نه منصفانه. زدن نه درست است و جا جای "ملت ایران"
سـوی گـروه اول کـه از پـیروان او٬ مـصدق و سـوی دیگـر از نیروهای ارتجاعی و

بردند. بازی را جهان خواران سازماندهی شده بود٬
یکسـویه دیـدنهای و عمدًة براساس گزافه گوییها امیرکبیر٬ بررسی نویسنده از
هـمان آن بـررسی مـفصلتر٬ همانند این شکل خالصه شده نیز محقق دیگری است.
علت اصلی سقوط امیرکبیر برداشتها و این نوع تحلیلها در داراست. ضعف اساسی را
برای تا که کوشید امیر خود خبط کارساز از غیر منسوب میشود به همگان مربوط و
ر فع مشکالت جامعه استبداد ز ده ایران با پر و بال دادن به استبداد ناصر الدین شاه راه
ولی تو برای فرصتی دیگر٬ میماند وارسیدن مفّصل این خبط کارساز کند. حل پیدا
قاجار شعور وکم  دهنبین  شاه  به  امیریکه  مجمل؛ این  از بخوان  حدیث مفّصل  خود
جای دیگر٬ در یا و (ص 112) مردم" عالِم رعیتی خود "یقین بدانیدکه در مینویسد:
فـالن و مشت زدن و پس از مـحلی٬ یک مسـتبد برای ستاندن مالیات عقب مانده از
خواهد را تو شکم  ندهیشاه  دیگر یکساعت  تا مالیاترا گر "ا میگوید: بهمانکردن 
سخن "سایه یزدان" و "قبله عالم" که از انصارش نیز اعوان و شاه و (ص 202). درید"
بـخواهـد و کـه جـرئت کـند "رعـیتی" سـر تعجب میکنیم که بر پس چرا می گفتند٬
آن با روشن است که این "رعیت" چنان بالیی بیاید. کند محدود را امکانات "ارباب"
داشت. چه سرنوشتی خواهد تشدیدمیشد٬ نیز جانب امیر زمینه فرهنگی که حتّی از
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بنگرید نمونه دیگری میخواهید٬ بی کس هم هست. و که دست تنها آن هم "رعیتی"
"قـضای آسـمانی" کـنار در را همین کتاب که "حکـم پـادشاهی" در امیر به نامه ای از
هم داریم که "زمانی که امیر این روایت دلنشین را عین حال٬ در (ص 165). میگذارد
پرسشاین (ص112). نداشتند" را او چشم در کردن  جرئتنگاه سربازان  بود٬ نظام 
"نـظم آن ندارد. ابهامی و است پاسخشروشن "امنیت"؟ یا بود "ترس" این استکه
تـرس به واقع "مـلی کـردن" می گیرد٬ نویسنده قرار استناد که مورد تقی خانی" میرزا
که سرانـجام سـامان ده مطلقه ناصرالدین شاهی بود استبداد مؤثرتر و"سازماندهی"
بـا تـقی خـان  مـیرزا برخورد طرز در نمونه برجستهترش را بلعید. نیز را اصلی خود

نمیکنیم. مکرر تکرار کتب تاریخی خواندهایم و بابیان در
بـه نـیز نیست شاهدش را بد گفته بودم. گزافه گویی درباره امیر به اشاره از پیشتر
دولت شـد. اضافه درآمد موجب رونق اقتصادی و "امنیت اجتماعی او دست بدهم:
زمـان او "در (ص 133)؛ ایـن رابـطه رونـق داد" در تجارت را صنعت و کشاورزی٬
بـود هم نظم برقرار زمان امیر "در (ص 139)؛ انتظام کامل یافت" مسائل مالی ارتش 
تمام رشتههای صنعت اعم "باری٬ (ص 142)؛ وهم سیاست خارجی برنامه داشت"
"به 150)؛ (ص  یافت"  رونق  ایران در  روز  آن جدید و  از صنایع ن ظامی و صنایع سنّتی 
(ص 137)؛ قـدرت بـیانـدامـی نـبود" هیچ آفـریدهای را زمان او٬ قول مورخین در
کرد" زیادی پیدا همچون سیاست داخلی توفیق بسیار سیاست خارجی٬ در "امیرکبیر
آنکه به رغم تمامی این دستاوردها٬ و این همه ٬ با نیز سوی دیگر از و (ص 141)
که در دوستان امیر از نفر چند از مردان وطن دوست غیر تخصصی و کادر نظر "از
(ص 155) نداشت" کس دیگری وجود بودند٬ دستگاههای مختلف مشغول کار
آن مـدت کـوتاه نـمی توانست در این اندک جماعت و با و"بدیهی است که امیر
بقیه "به اندک ٬ این شمار از به غیر بشود". آن سخن رفت ٬ حریف آن اروپایی که از
مـوجب و اجنبی عادت کرده بودند همکاری با ستم و ظلم و اختالس و دزدی ٬
یا که میداده  کس  به دست هر را "کار بعد٬ وکمی  (ص 156) میشدند" او کار فلج 
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رشـوه مـختصر بـا مـنافع ایـران را حـرامـزاده بـوده و و دزد نـبوده یـا "کاردان "
(ص 157). می فروخته است "

هـم جـمع کـرد٬ بـا چگونه باید این زمینه کاری را آن دستاوردهای همه جانبه و
حامی امیر"٬ پیوستن "تنها از وکمی بعد٬ چیزی است که به هیچ وجه روشن نمیشود.
کـه مـیزند آب بـه بیگدار و میگوید سخن  مخالفان جرگه به شاه ناصرالدین یعنی
غیرقابل مورد چند از غیر (به فعال  صورت  به  یا صورتمنفعل  به  یا ملت همه "حاال

(ص 164). شده بودند" متحد علیه یک نفر ذکر)
به آن صورت سخن آن همه دستاوردهای چشمگیر از آن زمینه نامساعد وقتی با
اینکه شکوه کند جز بدیهی است که برای نویسنده راهی باقی نمیماند٬ گفته میشود٬
خوی نزدیکی ایرانـی بـه سـفارتخانههای شیطنت و نمامی و که "باالخره هرزگی و
عمومیهمه رعایتمنافع  عدم و وطنپرستی  مسؤولیتو غیرت  نداشتن و خارجی
ندارم ولی برای به زبان زشت نویسنده کار .(164 ـ (ص 65 دست به دست هم دادند"
شـوربخت همه اتهاماتش به این "ایرانـی" گر ایشان به راستی مطرح نیست که حتّی ا
درستی این اتهامات که توضیح دهنده عـلت وجـودیشان نـیست. درست هم باشد٬
یعنی گیرم ک ه این چنین٬ ولی ایرانیها چرا اینگونهاند؟ نویسنده گرامی به این پرسش
سـاختار آن از "ایـرانـی" کشـیدن بـیرون استکـه روشن گفته نا نمیپردازد. اساسی
نیست و راهگشا آرزوهای نویسنده٬ امیال و فرهنگی مستقل از اقتصادی و سیاسی٬

رسید. شایسته نخواهد و به رهیافتی سزاوار
که برای آن ایرانـی شـوربخت وقتی اختیاری نباشد میگذرم: به اشاره میگویم و
پـیش وطـنپرستی نـیز مسـؤولیتپذیری هـم نـیست. نتیجه بی اختیاری٬ در نبود٬
بـه را انصارش فردیت "ایرانـی" اعوان و نه شاه و نداشت. که وجود گزارههایی دارد
"رعـیِت" حـقوق و ایرانِی بی حق و فرد نه مذهب حاکمش. و رسمیت میشناختند
جان و ندار و جوجه مستبدحقیری همه دار خیرهسرِی هر آن با پادشاه جم جاه که هر
تـجسم همان وطنی کـه بـرای او بپرستد؟ کدام وطن را میرفت٬ ناموسش به هدر و
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علیه امیر "همه ملت" به راستی آیا همه این نکات به کنار٬ واقعی جهنمی زمینی بود؟
پایه چه اسنادی چنین می گوید؟ بر چه اساسی و نویسنده بر شده بودند"؟ "متحد

بـه است. زیـاد گـفتنی بسـیار درباره آنچه نویسنده درباره مصدق نـوشته است٬
ته دل رفتن "از به راستی مردم٬ آیا دارند. به یاد خیلیها تجربه ای است که هنوز عالوه٬
"توطئه پس دیگر درست است٬ این ادعا گر ا (ص 211)؟ میکردند" آرزو مصدق را
پس کـیم روزولت برای چه الزم آمده بـود؟ (ص 211) سفارتخانهها" رجال٬ دربار٬
اکثریت وکالیی که به نام جبهه ملی بـه مـجلس مـیروند دیگران چه کاره بودند؟ و
سـید چه میشود؟ نقش آنها میزنند٬ پشت خنجر به نهضت ملی از به مردم و بعد و
شاه داشتن زنبوران دیگری که از پرطرفدار و رجال مذهبی بانفوذ برخی از و عبداهلل
دانسـتن بـا آیا چه نقشی داشتند؟ پناه داده بودند٬ را رهبران کودتا و افسانه میگفتند
مردمند" خود "پس مقصر پوشش نگرشی نوین میتوان گفت که هنوز در همه اینها٬
برائت طلبیدن برای مظلومنمایِی ظالمان و راهگشایی است یا هدف آیا (ص 211)؟
را خود خواسته مردمکه دیدن" پوشش"مقصر در هم آن زشتکرداران٬ و بزهکاران
کدام دوره سراغ داردکه مردم در و کجای دنیا نویسنده محترم در خوب نمیشناختند!
مسؤولیت باشند؟پسبه داشته حضور  صحنه  اوستدر  نظر  همیشه به صور تی ک ه مّد

بودِن نُخبگان مدعی چه میشود؟ درستکردار و عملکردن٬
بـرخـالف نـظر به مصدق هم همان نگرشی ناهمخوان ادامه مییابد. برخورد در
جـمهوری نـیست ولی مـخالفتش بـا آزادیخواهی مصدق ایرادی وارد بر نویسنده٬
چـه سـخنش در گـر ا قـابل دفـاع. غـیر بـود حرکتی  و بود او محافظه کاری  ناشی از
ولی پایان دادن به سـلطنت کـه داشتن درست بود٬ خصوص ضرورت "رجال توانا"
بـزرگانی دیگر مصدق و نمی توانست به نفع مردم نبوده باشد. بود٬ "ودیعهای الهی"

اشتباه کرده بودند. آن دوران موضعی مشترک گرفتند٬ چون اوکه در
مخالفان نـهضت که من گذشته از مطرح میکند این کتاب نکتهای را نویسنده در
حالی کرده "مصدق به امریکا کرده ام. کتاب کیم روزولت به آن برخورد در تنها ملی٬
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افتاد" خواهد اینکه ایران به دست کمونیستها یا و حمایت کنند دولت او از که یا بود
ولی این نه دیدگاه چیست؟ اینجا مرجع نویسنده در من نمیدانم منبع و (ص 225).
یک دوره گذار به صورت کاتالیزر مصدق را تا بود بلکه تحلیل سازمان سیا مصدق٬
بـرای را الزم  شـرایـط  و امکـانات  بـتوانـند سـهلتر اینکه  برای  نمایند٬ خصلتبندی 
دوره که ایران در می دانستند نیز آنها خود آماده نمایند. مرداد ساماندهی کودتای 28
نـبود. چـنین خـطری روبـهرو بـا گوییهای حزب توده٬ پال همه پرت و با مصدق٬

مثل بادکنکی ترکید. "کمونیسم ایرانی" سقوط مصدق نیز دیدیم که با و
به گـردن عـوامـل را شومیها و تردیدی نیست که "همه پریشانیها خالصه کنم٬
عین ولی در (ص 228) واقعیتهای زشت داخلی است" اغفال مردم از خارج انداختن٬
بـه تـنها امپریالیسم هـمه تـوّجه را و استعمار عصر درست است که در حال این نیز
نادیدن ارتباط متقابل بین این دو ندیدن و معطوف کردن و "واقعیتهای زشت داخلی"
یعنی کوشش برای اغـفال مـردم از بیرون ساختاری) گروه عوامل (عوامل درونی و
چه اقتصادی. و اجتماعی  و فرهنگی  توسعه عدم  و دیالکتیکعقبماندگی  واقعیت
عـوامـل زشت عـملکرد سـال گـذشته٬ دویست سیصد چه نخواهیم در بخواهیم و
داخلی از معرک ه گر دانی نیر وهای پر قدر ت خارجی تأثیرات گاه بسیار تعیین ک نندهای
نه مجازیم به بـهانه بررسی نقش خویش غفلت کنیم و نه حق داریم از گرفته است٬

.(1377 آذر ٬22 ـ شماره 21 جهان کتاب (سال ٬3  

بازنویسی کنیم.  تاریخ را وارسیدن نقش خویش٬



کوزه در بحر
بازخوانی کتاب "مدخل علم فقه"

تهرانی رضا

اسالمی در حجت االسالم والمسلمین رضا برگ از پر و مدخل علم فقه اثری جدید
ماه 1384ش مرداد رجال فقه مذاهب اسالمی در و کتابها مفاهیم٬ منابع٬ تبیین ادوار٬
سوی دبیرخانه کنگره دینپژوهان به عنوان از این کتاب که پیشتر عرضه شد. به بازار
تحقیق ب ر گ ز یده سال انتخاب گ ر دیده بود بـ ه گـ فته مـ ؤلف در مـ قدمه ک ـ تاب٬ مـ طابق
تدوین مـتون درسـی حـوزه در برنامهریزی و هیأت علمی دفتر عناوین مصوب در

رسید. فرجام به  سال  سه طول
کـامل مطرح شدن فقه به عنوان تئوری واقعی و توسعه مباحث فقه و همزمان با
نگرش خاصی به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام و گور گهواره تا اداره انسان از
همپای حوزه فقه و دیدگاههای مطرح در فرهنگی٬ توّجه خاص مجامع علمی و فقه و
پـیش مـلزم بـه از بیشتر را که خود حوزوی ـ جدید مراکز درس شدن ماده فقه در با
دانشگاهی از جهت پاسخگویی به مطالبات مراکز و رعایت اصول آموزشی میدانند
فقه دیگر مقایسه با امتیازات آن در اعماق فقه شیعه و حوزه برای معرفی دقیق آفاق و
دیدگاه خاص شیعی در ضرورت نگارش مدخلی جامع برای فقه اسالمی با مذاهب ـ
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زیادی حد تا را وکتاب مدخل علم فقه این نیاز به خوبی احساس میشد سالهای اخیر
از دور و قـلمی شـیوا و گـیر نگاهی فـرا با مؤلف به طرزی جالب و برآورده است و
صـفحه ششـصد قابل قـبول درسنـامهای بـالغ بـر و به اتکای منابع معتبر تکلف و

درس ارائه داده است. 87 ومشتمل بر
بسیاری تحت عنوان مدخل علم فقه نگاشته شده دنیای اهل سنّت آثار در چند هر
المدخل الفـقهی معروفترین آنها رعایت نشده است. آنها ولی شکل مطلوب در است٬
ولی حجمی شده است٬ منتشر سه جلد زرقاست که در مصطفی احمد استاد العام اثر
المدخل فی از آن باید پس از به نظریات فقهی اختصاص داده شده است. دوجلد بیش از
اثـر للـدراسـة الشـریعة االسـالمیه  مدخل  و شلبی مصطفی محمد بالفقه االسالمیاثر التعریف 
یافت نمیشود٬ همه آنچه توقع میرود نیز این نمونهها یوسف قرضاوی نام بردکه در
و به مباحث سـاختگی نگـریستهانـد زاویه خاص خود از آنکه مؤلفین آنها عالوه بر
موردی خـاص جزئی در کوتاه و بسیار یا منعکس نکرده اند اصًال یا دیدگاه شیعه را
مشابهی کـه تـحت عـنوان تـاریخ تشـریع آثار و این آثار ولی البته از کردهاند٬ بازگو
برای فقه مذاهب اسـالمی مـدخلی جست و اسالمی عرضه شده است می توان سود
مناسب ن گاشت و در ک نار آن باید ب رخی آ ثار ع ر ضه شده از سوی دانشمندان شی عه در

باشد. نظر مد نیز منابع اجتهاد و ادوار و فقها موضوع تاریخ فقه و
ترسیم کم وکیف این کار بیان ضرورت نگارش مدخلی برای علم فقه و مؤلف در
کـه شایسته نگـاشتهانـد مباحث فلسفه فقه مقدمهای بایسته و تفاوت مباحث آن با و
ایـن در مـی باشد٬ مجله فقه شماره 41 مقاله همین مؤلف در آن برگرفته از بخشی از

مقدمه آمده است:
به طرح مقدمات ثالث یعنی تعریف٬ کتب علمی اکتفا بیشتر در حال حاضر٬ "در
چون به علم فقه میرسیم میبینیم که معمول است و فایده علم مرسوم و موضوع و

حال وقوع است: علم فقه در اطراف آن به صورت منفصل از در دیگر دوکار
باال و مضاف  فلسفههای  طرح پساز فقه فلسفه  به  مربوط مباحث  گرفتن رواج  .1
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این مباحث به فلسفه تاریخ. فلسفه حقوق و گرفتن مباحث مربوط به فلسفه اخالق٬
با محصول تضارب آرای روشنفکران مسلمان کشور و عمده زادگاه شیعی دارد طور
انـدیشههای و این روشـنفکران کـه حـامل مـوج افکـار دیدگاههای سنّتی فقهاست.
جـدید پـرسشهای  طـرح  بـه  حـوزه تشـیّع  فضای فکری حاکم بر برابر در جدیدند

برای فعالیتهای علمی گشودهاند. زمینه جدیدی را پرداخته و
به برنامهریزی آموزشی توّجه بیشتر و کشیده شدن دروس فقه به دانشگاهها با .2
دنـیای مـدخلنگاری در کـار تأمین نیازهای جانبی دانشجویان رشته فقه٬ مناسب و
مـدارس سـنّتی فـقه در و که حـوزهها چرا نشان داده است٬ بیشتر را اهل سنت خود
وابسـته بـه دولت تـقویت دانشگـاهی و مراکـز میان اهل سنت به تدریج ضعیف و
تشکـیالت مسـتقل از فکر طبیعت فقه سنی که در این البته با توسعه یافته است و و
تحت عنوان نگارشهای موجود این رو از سازگاری بیشتری دارد؛ حکومت نیست٬
مجامع محصول درسی شدن ماده فقه در و عمده زادگاه سنی دارد به طور "مدخل فقه"
بخشیدن به خواننده مباحث فقه به انگیزه وسعت نظر دانشگاهی اهل سنت است و

آمده است. پدید
بار ی٬ ا ک نون صر فنظر از ز مینهها و بستر های پیدایی اینگونه مباحث در هر دو
نخست باید سخن گفت. پاسخگویی مناسب به اصل نیازهای موجود از عرصه باید
رئوس ثمانیه سنخ همان مباحث مطرح در توجه داشت که مباحث مدخلهای فقهی از
الزامًا را فقه فیلسوف آنکه  چه است٬ فقه فلسفه  مباحث از متفاوت و میآید شمار به
آنکه آن را ندانیم یا توصیف فراتر گزارش و حد از را او چه کار ندانیم و فقیه بدانیم یا
جسـتجوی در او صـورت٬ هـر در بـرسانیم؛ نبایدها و تبیین بایدها توصیه و به حد
عـلوم دیگـر نحوه ارتـباط فـقه بـا معرفی منابع آن٬ تصدیقی فقه٬ مبادی تصوری و
تفاوت رمز استنتاج٬ دخیل در امور روش استنباط فقهی و تأثرها٬ و بررسی تأثیرها و
مـوضوع تـعریف٬ از البته و است  شریعت و فقه  قلمروی  تعیین  فقهی٬ مدرسههای 

سخن دارد. چرایی علم فقه نیز عنوان چیستی و وهدف فقه با
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آنچه در به سراغ تاریخ فقه و پاسخ پرسشهای فلسفه فقه باید برخی معتقدندکه در
عـملکرد برویم و خالصه سراغ واقعیت موجود و میافتد طول زمان اتفاق افتاده و
فیلسوف فقه گزارش است چون کار دهیم٬ قرار فقهاست مبنا که همان عملکرد فقه را
فیلسوف فقه نقشآفرین برخی معتقدند میدهد. خبر واقعیت موجود از گزارشگر و
بـرای فـقه طـرحریزی بـهتر اصـالح و سرانـجام بـه مـعماری٬ او اظهارنظر است و
بـلکه نـمی بیند٬ را واقـعیت مـوجود تـنها نیست و گزارشگر تنها پس او میانجامد.
به فعلیت رسیده کمتر نیست یا و باشد آنچه باید از و میسنجد ظرفیتهای علم فقه را

می دهد". خبر است ٬
ابهامات داشته است و ابراز درباره مباحث فلسفه فقه را سپس مؤلف دیدگاه خود
نشـان داده است کـه مباحث فلسفه فـقه را درباره وضعیت موجود اشکاالتی چند و
جـامع را خود اثر این رو از و میطلبد نحوه طرح این مباحث را در لزوم تجدیدنظر
پـرسابقه کاری شـناخته شـده و و مدخل علم فقه نامیده شود مباحثی دانسته که باید
به مباحث فلسفه فقه قرار محدود را آنها است که نباید معتقد نه فلسفه فقه و است و
یک ماده افتراقی خاص به هر ک٬ نقاط اشترا وجود با رشته٬ که مباحث این دو چرا داد٬

خود دار د.
حـد از گـفتگوها و دارد حال طراحـی قـرار در فلسفه فقه هنوز مؤلف می افزاید:
مبانی مختار اساس یکی از بر هنوز نرفته است. کیفیت مباحث فراتر ترسیم جهت و
مبانی بـاید یک از بدان که هر چه رسد مستقلی عرضه نشده است٬ فلسفه فقه اثر در
علم فـقه خود از نباید هم معلوم نیست که چرا هنوز مدلّل نشده است. و مدلّل شود
از خـارج  تکـامل فـقه٬ و تاریخ تـطور از بحث  چرا بپرسیم که قلمروی آن چیست٬
میتواندداخلباشد. فقه  فلسفه مباحث  بهچهمالکیدر و است  تلقیشده مباحثفقه 
استنتاج فقهیاش بینجامد به تخطئه یک فقیه در نگاه بیرونی فیلسوف فقه میتواند آیا
متخصصان یک گفتگوی کارشناسان و گران صحنه بحث و چگونه است که تماشا و
شـوند به صحنه بحث وارد میتوانند اهل فن بدانند٬ را فن یکباره بدون آنکه خود
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یعنی میدان شوند٬ به تدریج بازیگر و نشان دهند راه را بدانها و میان آن داوری کنند و
شدن آنها. بازیگر فرض نقش آفرین و اشتباه است یا فرض اهل فن نبودن آنها یا

با حتّی فقها شده و فلسفه فقه جوالنگاه اهل کالم جدید به سبب همین ابهامات٬
و آنکه سـطح عـمیقتر گذشته از این وادی قدم گذاشتهاند٬ در شخصیت کالمی خود
پس باید مناسب حال تازه راه یافتگان به دریای فقه نیست؛ مباحث فلسفه فقه٬ دقیقتر
تدوین مدخلی برای علم فقه برآییم که طرح کلی آن چندان پیچیده نـیست٬ فکر در

عملی ساختن آن به شکل مطلوب البته سخت است. ولی تطبیق و
ازجایگاه بحث نظریه های مقدمه کتاب به چشم می آیدجستجو دیگری که در امتیاز
نظریههای فقهی ازسنخ مباحث فلسفه فقه اکنون این سؤال مطرح است که آیا فقهی است.
گـیرند٬ تـعرض قـرار عین حال بایدمدخل فقه مـورد نیستندودر ازسنخ آنها یا هستند
نظریه های فقهی ازسنخ قواعد میان دانشمندان اهل سنّت معمول است یا آنچنانکه در
دست فـقیه بـرای اسـتنباط ابـزاری در مـیتوانـد هستندو آنها از فقهیولی البته کالنتر

احکام جزئی شرعی باشد. وارتباط منطقی بخشیدن میان مجموعه ای از
و یک توجه میکند عنوان کردن برخی نظریات فقهی به مباحث ذیل هر مؤلف با
بدین نتیجه میر سد ک ه: این نظر یهها نه در آن حد تعر یف شدهاند ک ه چارچوبهای ک لی
قبیل پارادایمهای فقهی مـحسوب برخی محققان از به تعبیر و ترسیم کنند تشریع را
دست فـقیه نه ابـزاری در و که معرف مبانی فقه اسالمی باشند آن حد نه در و بشوند
آمـدهانـد. کشف اصول کلی تشریع به شـمار برای استنباط احکام فروعات جزئی یا
حـقوقدان فـقیه یـا کـار چـه تـفاوتی در ندانستن آنها گفت پس دانستن و آنگاه باید
آنکه طراحی مناسب بـرای مـباحث نـظریات گذشته از کند؟ ایجاد اسالمی میتواند
از نظریه عقد در و عقد نظریه ملکیت از مثًالمیبینیم در ... دیده نمیشود فقهی هنوز
نوعی تداخل و مطالبی به میان می آید اهلیت که هرکدام نظریه ای مستقل شمرده شده٬
مدخل در نظریههای فقهی را بحث از بدین جهت باید مباحث احساس می شود؛ در

آینده به افق روشنتری برسیم. شایدکه در گذاشت٬ فقه وا
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آنکه: جمله از میشمارد٬ بر خود اثر برای خصوصیاتدهگانهای مؤلف  آنگاه 
فراز هم از مقایسه با در محتوای بخشها مختلف و درسها و عناوین فصلها .1
سـطح گـاه در مـیشویم و گـاه بـه عـمق وارد است . ونشیب زیادی برخـوردار
بررسیوخالصه تحلیلو بر گاه  و آراست  اقوالو بر تمرکز گاه  میکنیم. جستجو
به و باشد مؤثر رفع خستگی خواننده میتواند در اطالعات عرضه شده متنوع و
ولی در سـطح کـیفی آنـهاست ٬ متناسب بـا متفاوت و همین جهت حجم درسها
بنابر یک جلسه درسی محسوب کرد؛ حد در درس را مجموع می توان کمیت هر
قالب نیم سال تحصیلی اختصاص یک ساعت درس روزانه در میرسد این به نظر

برای اتمام کتاب کافی باشد.
بحث٬ حیثیات هر تفکیک جهات و درسها٬ و عنوانبندی مناسب برای بحثها .2
بحث و به هر طرحریزی شکلی صحیح برای ورود مانع٬ ارائه تقسیم بندیهای جامع و
همه همه و سپرده شود٬ به خاطر نکات مهمی که باید نهایت تکیه بر در آن و خروج از
سعی کرده ایم ما ابزارهایی برای سهل الوصول کردن مطالب یک رشته علمی است و

امکان بهره جوییم. حد تا این ابزارها از
3 . آشـ نا سـ از ی طـ الب و دانشـ جویان بـ ا ر وشـ های تـ حقیق و اصـ ول و قـ واعـ د
ولی سعی شده است بوده است٬ ما اهداف ضمنی کار آمادهسازی پژوهشهای علمی از
متن حاضر این رو از نسازد؛ که تأمین این هدف ضرری به صبغه آموزشی کتاب وارد
تحقیقی را نبایدهمه خصوصیات یک اثر و تحقیقی عرضه نمیشود قالب یک اثر در
از و جزئی آدرس داده نمی شود دقیق و مواردی به طور در گر پس ا آن توقع داشت. از
همه برای آن گردیده است٬ منابع پرهیز تکثیر از زیادی کاسته شده و حد تا پاورقیها
نشود بحث طوری زیاد فروعات هر و به چشم آید است که نمای کلی مباحث بیشتر
هـمین انـدازه ما گر ا گم کند. را جایگاه خود خم بحث٬ پیچ و که خواننده مبتدی در
نـخهایی بـه دست خـوانـنده داده بـاشیم بحثی سر هر کرده باشیم که در توفیق پیدا
بـاید به سطح عـلمی مـخاطب مـعرفی کـرده بـاشیم٬ نزدیکتر و منابعی آسانیابتر و
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خصوصیات یک کتاب وجود هم بر خالصه آنکه٬ باشیم. شکرگزار متعال را خداوند
جـمع آوری ردیـفی مـطالب٬ آموزش ضـمنی تـحقیق و هم بر درسی مراقب شده و

بررسی آنها. سپس تحلیل و دستهبندی و اطالعات و
دسته عمده می توان تقسیم کرد: به چهار منابع کتاب را .4

قـرآن٬ قـبیل  از اسالمی٬ علوم رشتههای  همه برای اساسی و عمومی  منابع  ـ الف
تاریخ اسالم. حدیث و کتب تفسیر٬

اصـولی و قبیل کـتابهای فـقهی و مدخلنگاری فقه از منابع خاص برای کار ب ـ
رجال. وکتابهای تراجم و آنها مقدمههای نگاشته شده بر

تحت عنوان مـدخل یا فقها تاریخ فقه و منابعی که به عنوان تاریخ تشریع و پ ـ
متکی به منابع دسته دوم است. بیشتر علم فقه نگاشته شده و

فـقها٬ معرفی برخـی از محورهای معین در بر متمرکز پژوهشهای خاص و ت ـ
قالب مباحث فقه در ابواب و مکتبهای فقهی٬ و مدرسهها منابع فقهی٬ کتابهای فقهی٬
دسته آن چنانکه در اهمیّت است٬ بحث حائز این دسته تمرکز مقاله یاکتاب مستقل در

توّجه است. سوم جامعیت نسبی مباحث مورد
مباحث از  بحثی در  آنها از  پارهای مختلفکه موضوعات  در  شده عرضه آثار  ـ  ج
چـه بـه چه به لحاظ اطالعات و باشد٬ استناد مورد قابل استفاده و می تواند کتاب ما

لحاظ تحلیلها.
بـرخـی چندگونه شناسایی صورت گـرفته است. این منابع٬ دسته از نسبت به هر
برخی و گیرد توّجه قرار مورد باید اکتسابی  جهت شهرت  از و یافتهاند شهرت  کتابها
این رو از و مشهورند آنکه کمتر با استحکام شناخته شده اند اهل فن به اتفاق و نزد آثار
مـنابع خـوبی بـه شـمار و یـافتهانـد ویژگی را دو هر برخی آثار و معرفی شوند باید
سوی از دهه اخیر دو مایهای که در مقاالت وکتابهای پر از این میان نباید در میآیند.
سعی کردهایم که اینجا در ما شده است به سادگی گذشت و پژوهشگران جوان منتشر
سازیم. دانشگاه برقرار دانشمندان حوزه و از این مقدمه جدید با ارتباط خواننده را
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شماره صفحه به شماره جلدکتاب و اکتفا بسیاری موارد درباره شیوه ارجاع در .5
همچون کتابهای متنوع دارد و خصوص کتابهایی که چاپهای متعدد در نشده است و
اساس عناوین مطالب آن کـتاب رجال ارجاع بر تراجم و کتابهای حدیث و درسی و
حـوزههای عـلمی مـا سـابق در کـه از ارجاعات٬ رواج این شیوه فنی در بوده است.

میسازد. آسانتر راه مراجعه به منابع را معمول بوده است٬
ضـرورتی مـلموس آنـها رجـال مـعاصر تفکّر طرز فقه اهل سنّت و آشنایی با .6
یک از مـعتقدات هـر بی شک فراهم آوردن ذهـنیت صـحیح از است. انکارناپذیر و
راه تـقریب مـیان مـذاهب خـدمتی در مذاهب٬ مذاهب اسالمی برای صاحبان دیگر
معتقدات مذاهب اسالمی مهم بـوده است و هم تبیین باورها اینجا در برای ما است.

شدهاند. مذاهب بدان پایبند یک از اصولی که هر وهم بررسی مقتضای ادله و
را دست نیاز و به واقع جدید را جدید اثر نوآوری وصفی است که هر و ابتکار .7
نوآوری بوده ایم به موفق در چه حد تا قضاوت درباره آنکه ما میکند. به سوی آن دراز
ایـن زمـینه تـالش ولی می توانیم بگوییم که در خوانندگان است٬ فن و عهده اساتید

کرده ایم. را خود
در ارائه گ زار شها و جس تجو از اقوال و آرا٬ در جمع بندی و تحل یل و اس تن تاج ٬
در تـقسیم و مـرزبندی در ترتیب و تـنظیم مـطالب ٬ کالن ٬ ساختار در هندسه و
تالش همه جا نبایدها و تبیین بایدها خالصه در و کشف برخی خطاها در بحثها٬
پاکیزگی مطالب سطح علمی کتاب جذابیتی به لحاظ تازگی و شده که متناسب با
اطـراف مطرح شده در به فضای مسائل جدید خواننده را این رو از آوریم ؛ پدید
فرو را ریشهدار عین حال طرح دقیق مباحث سنّتی و در کردهایم و علم فقه وارد
بـرای پـیمودن در راهی هموار خورده ٬ هم پیوند حال با گذشته و نگذاشته ایم تا

آینده نمایان شود.
اماساختارکلی کتاب چنین است که درسهادرشش فصل به شکل زیرسامان یافته اند:
معنای تطور و اجتهاد واژه فقه و از دانش فقه" فصل اول تحت عنوان "آشنایی با در
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تـخطئه و اجـتهاد تـجّزی در مـقدمات اجـتهاد٬ مـمدوح٬ مـذموم و اجـتهاد آن دو٬
تصویب سخن به میان آمده است. و

هـر است. عقل) و اجماع سنت٬ (قرآن٬ فقه  چهارگانه  منابع  معرفی در دوم  فصل
نظر به  اربعه" "ادله  باب  اصولدر علم  مباحث  متداخلبا بحث  این  مباحث  برخی  چند
نگاهی کلی تر مؤلف سعی کرده٬ ولی البته زاویه بحث تفاوت یافته است و میرسد٬

کتابهای اصولی آورده نمیشود. اطالعاتی به دست دهدکه در و داشته باشد
اسـتحسان٬ اهـل سـنّت یـعنی قـیاس٬ فصل سوم درباره مـنابع فـرعی فـقه نـزد
این فصل نکاتی مهم و در مذهب صحابی است. شریعت سلف و عرف٬ استصالح٬
بـرای کسـانی کـه از آمـده است و معنا پر عباراتی کوتاه و اساسی درباره این منابع با

بود. مغتنم خواهد فضای این مباحث دورند٬
گـزارش مـفصلی از مـباحث آن است و فصل چهارم درباره ابواب فـقه شـیعه و
شده ارائه تاریخی  یکسیر در مباحث  تقسیم  و تبویب  شیوه  و فقه  علم  کلی  ساختار
از وکاملتر کاری گستردهتر کتابهای فقهی نیز تبیین نوع مباحث مطرح در در است و
علوم اسالمی صورت گرفته کتاب ارزشمندآشنایی با مرتضی مطهری در شهید استاد کار
است٬ طور ی ک ه خواننده ک امًال با فضای علم فقه و مفاهیم اصطالحات رایـ ج فـ قهی

می گردد. آشنا
شمارش ایـن تبیین دورههای دهگانه فقه شیعه است. فصل پنجم کتاب عهدهدار
دوره عنوانبندی مناسب بـرای هـر تاریخیاش و سیر دوره برای علم فقه در تعداد
نشیب علم فـقه در و شناخت فراز و برای تفکیک میان راهها مرزبندی ضابطه مند و
قیاس با ابتکارات علمی مؤلف است که ارزش آن در همه از همه و تکاملیاش٬ سیر
کار آوردن گزارشی از مؤلف با دانسته میشود؛ این زمینه بهتر کارهای انجام شده در

کرده است. هموار را مقایسه میان دیدگاهها راه مقارنه و ادوارنگاران فقه٬ دیگر
مـعظم خـامنهای (رهـبر آیت اهلل پایان این فصل دیـدگاههای امـام خـمینی و در
اساسی نقاط مهم و دروس فقه مطرح شده است و درباره بایستههای حوزه و انقالب)
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نصب العـین هـمه طـالب به خوبی مشخص گردیده است که باید این دیدگاهها در
گیرد. قرار حوزه ها

تبیین ضرورت پرداخـتن بـدین امـر آن و تطور تاریخ و معرفی فقه اهل سنّت و
روشهای ذکر تمام مذاهبش و فقه اهل سنت٬ برابر همراه تبیین ممیزات فقه شیعه در
غیر و ماجرای پیدایی مذاهب فقهی مشهور فقه اهل سنّت و شرح ادوار مختلف در
همین در تشکیل میدهد. فصل ششم کتاب را دوره٬ رجال علمی هر و کتابها مشهور
ارتـباط مـیان امـامان شـیعه اختالفات ائمه مـذاهب٬ مذاهب٬ عوامل انتشار فصل از
چنددرس منافرت میان ارباب مذاهب سخن به میان آمده است. پیشوایان مذاهب و و
اختصاص تقسیمات مباحث آنها پایانی این فصل به معرفی اجمالی ابواب فقه سنی و
کـتاب دیـدگاههای مـختلف مـطرح چون بخشهای دیگـر نیز اینجا در یافته است و
ضـمنی دقت جمعبندی صورت گرفته است که بـه طـور وسرانجام نوعی تحلیل و

نشان می دهد. قوت علمی نویسنده را و
مـجامع عـلمی دانشـمندان اهـل سـنّت است کـه در معدود جمال عطیه از دکتر
با حاصل گفتگوهای او مباحث فقه ارائه داده است و پیشنهاداتی برای ساماندهی بهتر
الفـقه ا السـالمی ... بـ ه چـ اپ ر سـ یده است. در ایـ ن دک تر وهبه زحیلی در ک تاب تـجدید 
نقش زحیلی در دکتر اصالحطلب و اصیل و نقش یک عنصر عطیه در دکتر گفتگوها
طـبعًا و کـردهانـد پـیشنهادات اصـالحی ظـهور بدبین به برخـی از یک فقیه سنّتی و
جالب میتواند ما فقهی ـ علمی برایمحیطهای  گفتگو این  از انعکاسگزارشفشرده
بـه خـود مـطرح کـرده و عـطیه را محورهای پیشنهادی دکـتر ولی مؤلف تنها باشد٬

پرداخته است. بررسی آنها
آفاق تجدیدنظرطلبی" ششم تحت عنوان "فقه سنی و و درس هشتاد آغاز در

آمده است:
در انـدیشه ها و مـوج افکـار مـواجـهه بـا در و شـرایـط حـاضر فقه سنی در
خواص است . عوام و مقبولیت یافتن نزد چه بیشتر جستجوی راهی برای هر
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فـقه غربزده منادی حـرکت اصـالحطلبی در گاه برخی روشنفکران کممایه و
مـوضع تـنازل از تجارب بشری و عقبنشینی فقه به نفع علوم و خواستار و
که نه چرا افتاد٬ مقبول نخواهد میان فقها سخن اینان البته در میشوند. خود
در دلسوزانه. نه خیرخواهانه و گاهی الزم به فقه است و آ معرفت و سر از
پیشنهاداتی برای شریعت٬ به اسالم و متعهد پایه و اصیل و برخی عناصر برابر
اعتنا که سخن اینان مورد تکامل بخشیدن بدان ارائه میدهند بازسازی فقه و
نزد عمومی در انعکاسی ازیک احساس نیاز میتواند و بود توّجه خواهد و
جمله جمال عطیه از دکتر فقاهت باشد. عرصه فقه و برای نوآوری در فقها
کـز درون مرا از عمق محیط اسالمی و ندایی از است که ندای او این عناصر

فقهی سنی است.
محتوا جهت مضمون و چه از فقه را عطیه به تفصیل زمینههای نوآوری در دکتر
سـپس بـرشمرده است و طـی دوازده مـحور در سـاختار صـورت و نـظر چـه از و
قالب یک مجموعه بزرگ تمام ظرفیتهایش در پیشنهادی برای تدوین فقه اسالمی با
حقوق بشر٬ مقاصدشریعت٬ اخالق٬ ایمان٬ شریعت٬ شانزده قسم اصلی ـ مشتمل بر
ضوابط ش ر عی علوم٬ ش عائ ر ٬ احوال شـ خصیه٬ مـ عامالت مـ دنی و تـ جار ی٬ تشـ ر یع
اقتصاد نظام مالی و دستگاه مدیریتی٬ نظام اداری و قضاوت٬ نظام حکومت٬ جنایی٬

ارائه داده است. ـ پایان روابط خاص میان دولتها در و روابط عام دولتها عمومی٬
بررسی مـحورهای و به نقد طرح دیدگاههای او پس از درس اخیر دو مؤلف در
این طـریق از محورهای شانزده گانه پرداخته است و در پیشنهادات او دوازده گانه و
جهان اهل سنّت تا در فقه پویا به فضای مناقشه میان طرفداران فقه سنی و خواننده را

حدی نزدیک کرده است.
یکی بیان نکـات مـهم این درسنامه جلب توّجه میکند: در خصوصیت دیگر دو
تـفکیک بحث و هر محورهای اصلی در بیانگر درس که می تواند پایان هر درس در
سپردن این نکات برای خواننده شایسته به خاطر ـ توضیحات باشد حواشی و از آنها
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نـخ به دست دادن سـر منابع بحث و ساختن ارتباط خواننده با دیگری برقرار است؛
مـقاالت در یـا راه معرفی برخی کـتابها که این هدف از بررسی بیشتر برای تحقیق و
بـرای یـا تحت عنوان "بـرای مـطالعه بـیشتر" تأمین شده است و پایان برخی درسها

دیده میشود. "تحقیق بیشتر"
جـدای از خـاصی است و نـظر این بخش معرفی مـیشوند درباره منابعی که در
گـویا آدرس داده مـیشوند. برخی پاورقیها در جزییات مباحث و که در منابعی اند
سهل الوصول برای خوانـنده بـوده نظرش به معرفی منابع متوسط و اینجا مؤلف در
مـنابع اصـیل بـه تـدریج بـرای تـازه گستره بـحث و طریق مراجعه بدانها از است تا
البته آموزشی بودن کتاب اقتضای چنین و نشود راهیافتگان به دریای مباحث آشکار

دارد. امری را
اسـامی کـتب٬ روایـات٬ نـمایه آیـات٬ کتاب و آغاز فهرست تفصیلی مباحث در
حسن آن افزوده است انتهای کتاب بر اسامی اشخاص در معصومین و و اسامی انبیا

میآورد. جذابیتی برای بیننده پدید وطراحی وزین جلد
قالب درسنامه آموزشی یاکمک آموزشی٬ عرضه آن در توّجه به اهمیّت کتاب و با
انت ظار میر ود اساتید فن عنایت خاص بدان داشته باشند و در خالل م طال عه یا تدر یس
چـه هـر برای بـرطرف کـردن کـمبودهای احـتمالی و راه را ارائه پیشنهادات خود با

.(1384 شهریور ـ مرداد شماره ٬3 آینه پژوهش (سال ٬16  

شدن کتاب فراهم سازند.  پربارتر
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الدین خّرمشاهی بهاء

415صفحه. ٬1357 حکمت٬ تهران٬ چاپ دهم٬ نوشته مرتضی مطهری٬ عدل الهی٬

است. بـوده آمیخته  فلسفه با غرب در چه و شرق  در تاریخشچه طول در علمکالم
و مـنطق روشو و بـیفکنند نـقل ماده بر را صورتعقل بودهاندکه  گزیر نا متکلّمان
ب عضی مباحث فلسفی را در استخدام هدف خود ک ه مهمت ر ین مشخصه آن الت زام وحی
هم هم در فلسفه وکالم نظرًا البته این سخن بدان معنی نیست که حّد است درآورند٬
گر کنون هم ا ا هم تنیده بوده است. طول تاریخ گذشته در در ولی عمًال آمیخته باشد٬
باری کندی٬ فلسفه نبریده است. ولی کالم از شده باشد٬ کالم جدا بیش از فلسفه کما
فـیلسوف حـرفهای بـه و آنکـه بـه فـلسفه شـهره ترند با ابن رشد و ابن سینا فارابی٬
امـام غزالی٬ مباحث کالمی نپرداخته باشند. یا ولی چنین نیست که به بحثها شمارند٬
مالجالل دوانی با ایجی و قاضی عضد عالمه حلّی٬ طوسی٬ خواجه نصیر رازی٬ فخر

فلسفه می ورزند. کالمی خود اغلب آثار ولی در شهره به کالمند آنکه بیشتر
در فلسفه اسالمی نمایان است٬ طول تاریخ کالم و فلسفه که در آمیختگی کالم و
شـیعه. نـزد دوم  معتزله٬ نزد نخست  است٬ بوده  مکتبدرخشانتر دو نزد یا دوره  دو
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اعـصار استدر سـخن  هـم مـعتزله بـا مباحثکالمی  و مسائل  بسیاری در که شیعه
افزوده است که اوجش را کالم خود به ترکیب فلسفه ـ نیز اخالق را عرفان و جدیدتر
فیلسوفی المتألهین دیگر صدر پس از مییابیم. المتألهین باز حکمت متعالیه صدر در
متکلمی که صرفًا یا عرفانی نداشته باشد گرایش کالمی و و باشد که فیلسوِف مجرد
ذوق عرفانی از داشتن این دو با یا مزاج فلسفی نداشته باشد٬ مشرب و و متکلم باشد
عبد مالمحسن فیض و کالم شیعه به هم نرسیده است. تاریخ فلسفه ـ در بی بهره باشد
کالم مـزجـی مـتعالی رونق دهندگان همین حکمت و الرزاق الهیجی دنباله گیران و
همچنین؛ حاج مالهادی سبزواری نیز علی مدرس و آقا عبداهللزنوزی و مال هستند.

به معاصران. برسد تا گردان آنها شا همین طور و
برجستهترین متکلّمان فلسفی از علیه ـ رضوان اهلل مرتضی مطهری ـ شهید استاد
بزرگانی چون شادروان عالمه تالی تِلو جهان اسالم است؛ عرفانی مشرب معاصر و
شیخ محمد فلسفی نظیر نه متکلّمان غیر و صدر؛ باقر محمد سید شهید طباطبایی و

علم کالم این زمینه تحت عنوان "مطهری و داوری اردکانی مقاله محققانه مستوفایی در رضا آقای دکتر . 1
الکـریم سـروش٬ عـبد دکـتر نـظر زیر مرتضی مطهری٬ به یادنامه استادشهید نگاه کنید نگاشته اند. جدید"

.42 تا ص 15 ٬1362 آموزش انقالب اسالمی٬ سازمان انتشارات و تهران٬

نگرش سه خصایص مهم روش و از االعلی مودودی.1 ابو و محمدرشیدرضا عبده و
بـه مسـائل و سـالمت سـنتی٬ حـفظ صـالبت و که با نامبرده نخستین این بود استاد
ابتالئات فک ر ی و ف ر هن گی جدید و پاسخ گویی شبهات م کاتب ایدئولوژ یک و شبه
هـیأت جـمله در مـاتریالیسم (از دارویـنیسم و غـربی نـظیر فلسفی جـدید علمی ـ
روش رئالیسم استاد چنانکه اصول فلسفه و میپرداختند٬ پوزیتیویسم) مارکسیسم و
استوارترین سدهایی است کـه در جدیترین و از شهید حواشی استاد عالمه همراه با
تحّول فضای در و است  شده ساخته  آن با مقابله قصد به  و جدید مادیاندیشی  مقابل

بهسزایی داشته است. ایران تأثیر کالمی سه دهه اخیر فلسفی ـ فکری و
بهره دهی علمی به شـهادت رسـید٬ اوج باروری و آنکه در با مطهری٬ استاد آثار
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است: بـرجسـته تر راهگشـای او و فکـرانگـیز میان آثار در ولی سه اثر فراوان است٬
سوم علل گرایش به مادیگری. دوم عدل الهی و نخست همان حواشی٬

مسأله بحث اصلی آن رابطه عدل الهی و عدل الهی رساله مهمی است که بخش و
تـئودیسه یعنی مبحثی کـه الیب نـیتس آن را است٬ کالمی شر توجیه فلسفی ـ و شر

عدل] . =] dike خدا] و =] theos جزء دو theodicy مرکب است از = theodicee .1

در کتابی به همین نام بیان کـرده٬ که در آرای او به شمهای از و اصطالح کرده است 1؛
همین مقاله اشاره خواهیم کرد.

مسأله شر
نـقصها از را عـیان انـواع شـرور هـمه بـه حس و جـهان هست؟ در شـر راستی چرا
حوزه در بیشتر و جهان٬ کاروبار در گواریها نا و رنجها و ناخواستنیها و ناکامیها و
زور٬ ظلم و جنایت٬ جهل و مرض٬ مرگ و رنج هست٬ و درد میبینیم. حیات بشر٬
فـردی مـظالم و نـامالیمات و شـدایـد انواع و سرطان و سیل و سل دشنام٬ و دروغ
وکاستیها مسؤول این کژیها عینی هست. ذهنی و اخالقی اعم از مفاسد اجتماعی و و

منشأش چیست؟ یا کیست؟ شرور یا
از دیرباز مسأله شر در آفرینش٬ در ادیان و برای متکلّمان و فـالسفه بـه یکسـان
که در بادی مطرح بوده است. گرفتاری فالسفه الهی در این باب بیشتر بوده است چرا
بالغه حکمت و قدرتمطلقه  به  قول و الهی  عدل با شر مسأله مینمایدکه چنین  نظر
از فـالسفه یـا مخمصهای که برای متکلّمان و است. ناسازگار وخیرخواهی خداوند
میدانسته است کـه چگـونه یا خداوند است که: این قرار از سوی آنان طرح میشود
استپس نمیدانسته گر ا است٬ نمیدانسته یا آفرینششد در شر دخول از مانع باید
دخول شـر ولی نمی توانسته است مانع از میدانسته است٬ گر ا علمش مطلق نیست.
فعل به ولی است٬ میتوانسته استو میدانسته گر ا نیست. قدرتشمطلق پس  شود٬
ظـالم ـ باهلل العیاُذ ـ بخشنده نیست یا خیرخواه و این صورت یا در درنیاورده است٬



کتاب ونقد کتاب نقد  556

غـیرمسلمان متکلّمان مسـلمان و و الهی حکمای و دیانت اهل قاطبه چون  و است.
این مخمصه فکـری ـ لذا مهربان میدانند٬ بخشنده و مطلق و قادر عالم و را خداوند
به آیین کهن زردشت و جهان هست؟ در شر که چرا ـ میآید و میآمده ـ عقیدتی پدید
دیگری برای شر مبدأ به ثنویت افتاده و این مخمصه٬ از برای پرهیز تبع آن آیین مانی٬
آن بـاز از دیـده انـد مخّل توحید که این قول را البته پارسیان امروز قائل شدهاند.

1. William L.Reese, Dictionary of philosophy and Religion. N.J.,Humanit ies Press, 1980.

" zoroastrianism" .

برآنندکه حکمای اسالم  بسیاری از اهریمنند.1 یا شر مبدأ وجود منکر و آمدهاند
عدم چه یا جهان هست ولی آفریده خداوندنیست ؛ در یعنی شر مبدائی ندارد٬ شر
لوازم مـاهیات از شر بعضی گفتهاند آمد). عدمی است (شرحش خواهد است یا
الزم آفریده میشد گر ا یا بایدجهان ماّده ومدت آفریده نمیشد٬ مادیات است یا و
عـین آنکـه تـزاحـم در و این تـضاد حرکت باشد. تزاحم و و آن تضاد که در بود
کـاستیها و موجب پیدایش کژیها میآورد٬ به گردش در چرخهای عالم هستی را

است. گزیر نا هم میشودکه جنبی و
مـحدود مـتناهی و که جهان بـه حکـم آنکـه آفـریده است٬ بعضی پاسخ دادهاند
جـهان بـود قـرار گـر چه ا آن هست٬ نامالیمات در الجرم نقصان و ناقص است و و
بی نقص باشد٬ باید نامتناهی باشد و برای آنکه نامتناهی باشد٬ بـاید مـخلوق نـباشد
به همه امور از جمله گفته اندکه قدرت مطلقه خداوند بعضی نیز این ممکن نیست. و
خویش نمی تواندخدایی نظیر جمله خداوند از متناقض تعلق نمی گیرد. محال و امور
مـعدوم بـاشد و مـوجود آن واحـد عین حـال و که در مخلوقی بیافریند یا بیافریند٬
قوانینی دارد نوامیس و عین قدرت قاهره٬ در نیز خداوند طرف دیگر از این. نظایر و
پس خداوند میشود٬ سنّت اهللوکلمة اهللتعبیر قدر٬ و قضا عنایت٬ آن به مشیّت٬ که از
نوامیس را البته این قوانین یا و قانونی نیست. فوق هر است٬ عین آنکه قانونگذار در
وقتی لذا عرفان هم همین باشد. تعیّن الهی در از مراد شاید داشته است٬ مقرر خود در
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خداوند به عبارت دیگر میپذیرد. نیز لوازم آن را تبعات و میآفریند٬ جهان مادی را
بـه بدان حاصل باشد رضا گوئیا " ولی به قول ابن سینا نیافریده است٬ مستقیمًا را شر

صـدوقی مـقدمه مـنوچهر با حسن مشکان طبسی٬ به تصحیح سید االشارات والتنبیهات (ترجمه قدیم)٬ . 1
ص 155. ٬1360 فارابی٬ تهران٬ چاپ دوم٬ سها٬

شر خالی از خیر آفریده است٬ بالذات مرادکرده و را فقط خیر یعنی خداوند َعَرض".1
آمد. خواهد شرحش  چنانکه خیر٬ از خالی  شر و نیست 

نـخست بـیتی کـه طـنز است : که دربـاره مسأله شـر بیت معروف دارد حافظ دو
آن موج میزند: ایهام دلپذیری در وشیطنت و

پوشش بـاد پاک خطا نظر قلم صنع نرفت آفرین بر بر گفت خطا ما پیر
درباره آن سخن گفته و (79 تا همین کتاب (ص 77 مطهری به تفصیل در استاد و

حافظ این است: بیت دیگر شرح کرده است. آن را
بی اندام ماست قامت ناساز چه هست از هر

باالی کس کوتاه نـیست بر نه تشریف تو ور
نـقص و هـر یـا آن است که شـر بر و بردارد در را توجیه شر که نظریه مهمی در

آمد. خواهد شرح این نکته نیز است. ناحیه قوابل (ماهیات) قصوری از

پیشینه مبحث عدل الهی و مسأله شر
غرب سابقه در این مسأله بحث کردهاند. غرب در متکلّمان شرق و فالسفه و دیرباز از
آثـار آن در ولی بـحث جـدیتر مـیرسد٬ ارسـطو افـالطون و این بحث به سقراط و
تا سنّت اوگوستین (354 م)٬ 270 تا افلوطین (205 پس از افلوطین مطرح شده است.
تا 1224 قدیس توماس آکوئیناس (حدود او پس از به این مسأله پرداخته و م) 430
هـمه الیب نـیتس بیش از و (1677 تا 1632) اسپینوزا جدیدتر عصر در و م) 1274
تـئودیسه رساله معروفی بـه نـام  فحص کرده و این باره بحث و در م) 1716 تا 1646)
م) 1776 تـا هـیوم (1711 او پس از نـیز این بـاب پـرداخـته است. [=عدل الهی] در
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ایـن نظرگاه مـخالف در از م) تا1860 1788) شوپنهاور و م) 1778 تا 1694) ولتر و
دوران معاصر در شمردهاند. برخالف سایرین توجیهناپذیر آن را مسأله بحث کرده و
ابتدا نظریه جدیدی برای توجیه آن پیش نهاده است. م) 1910 تا 1842) ویلیام جیمز
این ریشه و سابقه  روشنشود٬ بهتر اسالمی متکلّمان و برای آنکه زمینه نظرگاه حکما

بررسی میکنیم. قرآن مجید در بحث را

بحث قرآنی
انحایمختلفمطرح به شر مسأله و ظلم  از خداوند تنزیه و الهی  مجیدعدل قرآن در

.10 حج٬ 51؛ انفال٬ 182؛ عمران٬ آل  . 1

بندگان ستمکار بر خداوند =]
ٍم لِّلَْعِبیِد) 1 (َأنَّ ٱللََّه لَیَْس ِبظَالَّ آیه همه مهمتر از شده است :

.46 فصلت٬ . 2
.29 ق٬ . 3

هـم آمـده ٍم لِّلَْعِبیِد) 3 ـٰ ِبظَـلَّ َأنَا َمآ (َو و ٍم لِّلَْعِبیِد) 2 ـٰ َربَُّک ِبظَـلَّ َما به صورت(َو که  نیست] 

.108 آل عمران٬ . 4

اراده ظلم خداوند =]
ـلَِمیَن) 4 ـٰ لِّلَْع ظُـلًْما ٱللَُّه یُِریُد (َوَما تصریح شده دیگر بار و است.

کـردار بندگان و به خود نفی و خداوند ظلم از بارها و حق عالمیان نکرده است]. در

.57 بقره٬ . 5

آنان بر ما =]
َأنُفَسُهْم یَظْـِلُموَن) 5 کَانُۤواْ ِکن ـٰ لَ َو ظَـلَُمونَا َما (َو آنان نسبت داده شده است:

عبارت٬ اندک تغییری در با همین معنا و ظلم کردند]. خود بر ظلم نکردیم بلکه خود
در آیات دیگر هم ظاهر شده است (آل عمران٬ 117؛ اعراف٬ ٬9 ٬160 177؛ توبه ٬ 70؛

.(9 روم ٬ 40؛ 118؛ عنکبوت٬ ٬33 نحل ٬ 44؛ یونس٬
زبان فارسی هم به در میکنیم و آن مراد از به همین معنایی که امروز بارها کلمه شر

ِبَرِبّ (ُقْل َأُعوذُ سوره فلق : در بار جمله چهار از سابقه دارد٬ قرآن مجید در میرود کار
َحاِسٍد ِمنَشِرّ َو ِت ِفی ٱلُْعَقِد* ـٰ ثَ ـٰ ٱلنَّفَّ ِمنَشِرّ َوَقَب*َو َغاِسٍق ٕاِذَا ِمنَشِرّ َخلََق*َو َما ٱلَْفلَِق*ِمنَشِرّ
از و است٬ آفریده آنچه  هر شر از میبرم٬ پناه سپیدهدمان پروردگار به  بگو َحَسَد)[= ٕاِذَا
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از و میدمند٬ گرههای جادو افسونگرانی که در شر از و درآید٬ پی آزار شبی که از شر
یـا دیو وسواس[= شر از سوره ناس نیز در چشم که رشک می ورزد]. بد حسود شر
هـم بد اخالقی یعنی کردار شر قرآن مجید٬ در خیال وسوسه گر] نام برده شده است.

.8 زلزال٬ . 1

آن کس که به اندازه ذرهای بدی کند یََرُه و) 1[ و ا ٍة َشرًّ یَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرَّ َمن (َو نامیده شده: شر
شده است که معلوم نـیست هـر گفتگو قرآن مجید در نیز دید]. خواهد پادافراه آن را
بالعکس: و انسان باشد٬ به ضرر و شر نیز نفس االمر در مینماید٬ شر ظاهر آنچه در

.216 بقره٬ . 2

امری بسا چه  =]
لَّکُْم) 2 َشرٌّ َوُهَو ا ـًٔ َشیْ تُِحبُّواْ لَّکُْم َوَعَسٰیۤ َأن َخیٌْر َوُهَو ا ـًٔ َشیْ تَکَْرُهواْ (َوَعَسٰیۤ َأن

در و خوش دارید امری را چه بسا و باشد٬ شما حقیقت به خیر در و ناخوش دارید را
(شرهای عادی زندگی) ندارد را طاقت شر انسان تاب و باشد]. شر حقیقت برای شما
.(83 ٬11 اسـراء٬ 51؛ (فـصلت ٬49 مـیآید بـه زاری در و مـیشود به زودی ناامید و
ِفـتْنًَة ٱلَْخیِْر َو ِرّ ِبالشَّ نَبْلُوکُم (َو راحت میآزماید: رنج و و شر و به خیر انسان را خداوند

.35 انبیاء٬ . 3

بـاز بـه سـوی مـا مبتالکرده مـیآزماییم و خیر و به شر را شما و =]
تُْرَجُعوَن) 3 لَیْنَا ٕاِ َو

هر میرود. به کار َضّراء و َسّراء اصطالح وشر خیر اینگونه  جای  به  گاه  و میگردید].
مـصیبتی بـه اذن اوست هـر و (78 است (نسـاء٬ سوی خـداونـد سیئهای از حسنه و
(تغابن٬ 11) یا به تعبیر دیگر حسنه از سوی خداوند و سیئه از نفس ما و جانب خود

.(30 شوری٬ 79؛ ماست (نساء٬
این است که میشود مستفاد که نقل نکردیم٬ آیات دیگر نیز و این آیات٬ آنچه از
نـاشی از نتیجه عمل یا که غالبًا شر وجود و اقسام دارد. انواع و خارجی و وجود شر
که شرور شرور قسم مهمی از و خدشه ای به عدل الهی نمیزند. نگرش انسان است٬
آن به هم صدور باز شده و تعبیر "فساد" یا قرآن به "سوء" اجتماعی است در اخالقی و

نسبت داده شده است. بشر خود
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نظرگاه معتزله
اولیـه قـرون  بـرجسـته  و فـلسفی مشـرب  مـتکلّمان  مـعتزله نـخستین گـروه از
شرع برابر در ولی نه به آن معناکه عقل را اینان اصحاب اصالت عقلند٬ اسالمیاند.
دسـتمایه تـوجیه خـدمت دیـن و در روش عقلی فـلسفی را بلکه عقل و بنهند٬
ق) 181 تـا 80) پیروان واصل بن عـطا و ساخته اند٬ خود توضیح اصول عقاید و
جان کالم معتزله اصل عدل یعنی عادل دانستن خداوند٬ حسن بصریاند. گرد شا
برجستهترین یکی از همدانی (متوفای 415)٬ قاضی عبدالجبار است که طبق نظر

است : این قرار از سخنگویان معتزله ٬
از و ناشایست نمی کند کار او عدل این است که تمامی افعال الهی نیک است و
دروغ نـمیگوید خبری که می دهد در و واجب است تن نمیزند٬ او آنچه بر
بـه گـناه پـدرانشـان فرزندان مشـرکان را و درحکمش بی انصافی نمیکند٬ و
بـر و دست دروغگـویان جـاری نـمی گردانـد٬ بـر معجزه را و عذاب نمیکند٬
بلکه نمیکند٬ گاهی نیابند آن آ از یا نداشته باشند بندگان تکلیفی که تابش را
چون و راه مینماید آنان را و دانایی می دهد توانایی و مقابل تکلیف به آنها در
و چند این مسائل را بر ایشان آشکار میگرداند تا هر که به راه آید٬ یا از راه

قـاهره٬ عبدالکریم عـثمان٬ تعلیق دکتر تحقیق و همدانی٬ تألیف قاضی عبدالجبار شرح االصول الخمسه٬ . 1
ص 133. 1384ق٬ مکتبة وهبة٬

به اتمام حجت باشد. 1 رود٬
حکـایت شـده است کـه اول مـعتزله) جاحظ (بزرگان صدر اسواری و نظّام و از
ترک اصلح قـدرت داشـته بـاشد. کذب و ظلم و بر محال است که خداوند می گفتند
قـادر قائل به این است که خداونـد خود نقل میکند که این قول را قاضی عبدالجبار

ص 127. ج ٬6 التوحید٬ المغنی فی ابواب العدل و . 2

میگویدکه خداونـد و قبیح بود.2 ظلم و همانا انجامش می داد گر است به کاری که ا
به قبح قبیح عالم است وچنین دلیل میآوردکه مسلم است خداوند فعل قبیح نمیکند
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این صورت به هیچ وجه عمل قبیح را در است و چنین عملی بی نیاز که از میداند و

ص 177. همان٬ . 1

نمیکند.1 اختیار
قـبایح بـر قادر که خداوند اشاعره متفقند این قول با کثریت معتزله در باری ا
بـه چنین قدرتی را خداوند اشاعره این است که می گویند: ولی فرقشان با است ٬

نمیآورد. فعل در
رنـج و ایـالم (بـه درد و رنـجها) و مـعتزله دربـاره آالم (دردهـا بحث مهم دیگر
سـوی خـداونـد رنجهایی که از و درد شرح اصول خمسه آمده است : در است. افکندن)
به غـیر گر ا مکلف . به غیر یا به مکلف می رسد یا حال خارج نیست ؛ دو است از
مایه عـبرت و جبرانی داشته باشد مقابلش عوض و در باید گزیر نا مکلف برسد
خـود بـه  ظـلم صـورت  الهی  فعل  عوض٬ وجود با اینحساب با باشد. مکلفین
مـورد در بـود. عبث نخواهد عبرت دیگران ٬ و اعتبار وجود با گرفت و نخواهد

بعد. و ص 485 شرح اصول خمسه٬ . 2

و عـبرت است.2 عـوض و پادافراه گناهان یا] همراه بـا [ یا طور همین مکلّفهم
وعقرب می گوید مار گرگ و و موذی چون شیر درباره خلقت موجودات درنده و
دنـیوی از جـمله فـوایـد فوایـدی هست . غرض و حکمت و خلقت آنها که در
گ ز ندگان ا ین است ک ه پادز ه ر را از ز ه ر هم ین گونه جـ انوران مـ ی گ ی ر ند. و فـ ا یده
کـریه مـوذی و و دیدن این موجودات مـضر هم این است که با آنها دینی وجود
درصـدد عذاب الهی میافـتیم و به یاد و میآید پدید دل ما انزجاری در المنظر٬
بـه انسانها ضرر از اینگونه حیوانات٬ آن گذشته ضرر از میآییم. آن بر از پرهیز

.507 و ص 506 همان٬ . 3

نیست.3 بیشتر یکدیگر
ولی فایدهای قائل شوند٬ رنجی حکمتی و و شر برای هر چه میکوشند گر معتزله ا

ندارند. منسجمی برای توجیه شر و گیر میآیدکه نظریه فرا چنین بر
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نظرگاه اشاعره
شـرع (در قائل به اصالت وحی یـا و تا324ق) اشاعره پیروان ابوالحسن اشعری (260
می دانندکه چون همه ما یرید وما یشاء فعال ما را خداوند اصالت عقل معتزله)اند. برابر
فعل خداوندمالک نحوکه باشدشایسته وعادالنه است . سواملک اوست تصرف اوبه هر
برخالف معتزله برای صفت لذا نه عدل بشری معیارومالک عمل او٬ عدل است ٬ ومعیار

تلخیص المحصل مـعروف باب: این  در اشعری٬ بزرگ  متکلم  رازی٬ امام فخر آرای  به  کنید نگاه  جمله  از . 1
نورانی٬ به اهتمام عبداهلل الدین طوسی٬ خواجه نصیر قواعدکالمی از به انضمام رسائل و المحصل٬ به نقد
تألیف غایة المرام فی علم الکالم٬ نیز ص 343. ٬1359 مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل٬ تهران٬
المـجلس االعـلی للشـؤون االسـالمیة٬ قـاهره٬ عـبداللـطیف٬ تحقیق حسن مـحمود سیف الدین آمدی٬

ص 224. 1391ق٬

معلل به غرض وغایت نمیشمارند.1 را افعال او عدل الهی اهمیّت خاص قائل نیستند٬

ص 342. تلخیص المحصل٬ . 2

واجب نمیدانند.2 خداوند بر هیچ چیزی را اصوًال اصلح و صالح و لطف و
اسـباب رابـطه عـلیت و اوًال: کـه٬ پیش رفتهانـد آنجا افعالی تا توحید اشاعره در
عرف عادی متکلّمان و فالسفه و اصوًالسایر معتزله و به صورتی که نزد مسببات را و
منتسب به ارادههای را رویدادها توالی "ظاهری" همزمانی و و معروف است منکرند
برآنـندکـه میکنندو تعبیر آن به جریان عادة اهلل از ولی مداوم الهی میدانندو جداگانه٬
موادسوزاننده وعملکرد وجود با یا بدون موادسوزاننده هم بسوزاند می تواند خداوند

اوست کـه بـه طریق تـرجـمه آثـار از همه اشاعره پرورده است و از بهتر غزالی این نظریه نفی علیت را . 3
غزالی تهافت برای تفصیل درباره این نظر هیوم رسیده است. بارکلی و جمله مالبرانش و از فالسفه اروپا
٬1361 دانشگـاهی٬ نشـر مـرکز تهران٬ حلبی٬ ترجمه علی اصغر غزالی٬ محمد ابوحامد نوشته الفالسفه٬

.121 تا ص 114 مسأله هفدهم٬

منکرندچه معتقدندفقط یک انسان را اختیار ثانیًا: مانع ازسوزاندن وسوختن شود.3 آنها
فقط لذا بنده نمی تواندچنین خلقی راصورت دهدو و دارد واقعی وجود مؤثر خالق و
ک اسب یا فرا گیرنده فعل از فاعل حقیقی (خداوند) است. این همان نظریه مـ عر وف
میشمارند. قول به جبر فقط روایت دیگری از کسب است که مخالفان اشاعره آن را
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فصل یا در جان کالم مکتب اشعری را 505ق) تا غزالی متکلم بزرگ اشعری (450
چنین بیان میکند: فی االعتقاد قطب سوم کتابش االقتصاد

هـیچ فـعلی واجب است و جـایز او فـعلی بـر اینکه هر درباره افعال الهی و
است که جایز خداوند بر .1 پیش مینهیم : این قطب هفت اصل را در نیست .
بندگانش تکلیف است که بر جایز او بر .2 تکلیفی برای بندگانش تعیین نکند؛
آزار] =] است ایـالم جـایز او بـر .3 طـاقت] کـند؛ خـارج از =] الیـطاق ما
او بر .4 زده باشد؛ سر آنها جنایتی که از یا بندگانش بدون عوض دادن به آنها
خداوند بر .5 بندگان اصلح است انجام دهد؛ نظر از واجب نیست که آنچه را
معصیت پـادافـراه برابر در پاداش و طاعت٬ برابر در واجب نیست که لزومًا
بـلکه بـه الزام شـرع بندگان چیزی بـه الزام عـقل واجب نـیست ٬ بر .6 دهد؛
هـم گـر ا برانگیزد٬ واجب نیست که پیامبران را خداوند بر .7 واجب است؛
آشکـار بـا بلکه ممکن است که صدق آنـان را محال نیست٬ قبیح یا برانگیزد

ق٬ 1388 داراالمـانة٬ بـیروت٬ تـقدیم عـادل العـوا٬ غـزالی٬ مـحمد تألیف ابوحامد االقتصادفی االعتقاد٬ . 1
ص 168.

ساختن معجزات ثابت کند.1
نـظرگاه از و به تفصیل شـرح مـیدهد این گزارههای هفتگانه را یک از سپس هر
ٍم ـٰ َربَُّک ِبـظَـلَّ  (َو َمـا خود ا ثبات میک ند. و در مور د تنز یه خداوند از ظلم و معنای آیه

.46 فصلت٬ . 2

لِّلَْعِبیِد) 2 می گوید:
چنانکه فی المثل غفلت از نفی میشود٬ خداوند ظلم به طریق سلب محض از
کـه تـصور مـیآید کسـی بـر ظلم هم از نمیآید٬ بر باد عمل عبث از یا دیوار
تعالی چنین تصوری نمیتوان حق خداوند در و برود٬ مداخلهاش درملک غیر
فـرمان او] [ یـا دیگری کار که کارش با کسی پیش میآید مورد در یا و کرد؛
محدوده ملک خویش انسان هم میتوان گفت که در مورد در مخالف درآید.
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که به ایـن مـعنی ظـلم مادام که مخالف شرع نباشد٬ است٬ کاری آزاد هر در

ص 181. همان٬ . 1

بود.1 خواهد
معارض باعدل نداشته باشندوآن را طبیعی است که اشاعره نظریهای برای توجیه شر
ومصداق زردشتیان٬ آن روی هم عقیده با از معتزله را ابوالحسن اشعری٬ الهی نیابند.
بــرخـالف ـ خداوند که میگویند میداند "[ ٕاّن] القدریة مجوس هذه االٔمة" نبوی حدیث 
واحدی قائل به منشأ به عبارت دیگر و نیست. شر بر قادر است ـ شر بر شیطان که قادر

الدیانة٬ تألیف ابوالحسن اشعری٬ تقدیم و تحقیق و تعلیم دکتوره فوقیة حسین محمود٬ عناصول االبانة . 2
قاهره٬ داراالنصار٬ 1397 ه٬ ج ٬2 ص 196.

بـرمیشمارد مـعتزله را هم که "آرای فاسده" جای دیگر در نیستند.2 شر و برای خیر

ص 16. همان٬ . 3

نخواسته است.3 را آنها همچنین برآنندکه شروری هست که خداوند میگوید

نظرگاه شیعه
امهات مسائل همانندکـالم مـعتزله است روش عقلی و نظرگاه کلی و کالم شیعه در
افـعال الهـی و تـوحید در امامت اغلب مسائل کـالمی٬ مسأله عصمت و جز وشاید

عدل و که "اصل توحید متکلّمان شیعه است تصریح میکند برجستهترین  از که  الهدی  علم  مرتضی  سید . 4
ودرر الفـوائـد غـرر امالی المرتضی[ = است". علیه ـ صلوات اهلل المؤمنین علی ـ کالم امیر از معتزله متخذ
درباره ص 148. ج ٬1 1373ق٬ الکتب العربیه٬ احیاء دار قاهره٬ ابوالفضل ابراهیم٬ تحقیق محمد القالئد].

به معتزله نگاه کنید همانندیهای کالم شیعه و رابطه و
Martin J.McDermott, The Theology of Al _ Shaikh Al _ Mufid, Beyrout, Darel _ Machreq,

1978.

هـمچنین : آرام به فارسی ترجـمه شـده است. احمد این کتاب توسط استاد .397 تا به ویژه ص 395
الفلسفی نشأة الفکر 1978؛ دارالقلم٬ بیروت٬ تألیف هاشم معروف الحسنی٬ الشیعة بین االشاعرة والمعتزلة٬
تطوره٬ نشأة التشیع و الثانی٬ الجزء ٬1969 المعارف٬ دار قاهره٬ ط ٬4 تألیف علی سامی النشار٬ فی االسالم٬
شـیعه در در مادلونگ٬ ویلفرد نوشته  علم کالمی معتزلی"٬ "تشیع امامیه و نیز: .306 تا به ویژه صفحات 290

.29 تا ص 23 ٬1362 اسالمی طاهر٬ بنیاد تهران٬ مهدی محقق٬ دکتر نظر زیر حدیث دیگران٬

باری آرای متکلّمان مکتب مشترک است.4 بین این دو معاد نبوت و افعال بندگان و و



565 عدل الهی ومسأله شّر 

طـوسی نـصیر خواجـه طوسی٬ شیخ مرتضی٬ سید مفید٬ شیخ  جمله از شیعه  بزرگ
آنـهاست ـ بـر آنکه قادر با ـ او قبیح از نفی ظلم و باب عدل الهی و وعالمه حلی در
عـوض دادن غـرض داشـتن افـعال الهـی و و او اصلح بـر واجب شمردن لطف و و

عبدالمحسن مشکـوة الدیـنی٬ مقدمه دکتر به تصحیح و تألیف شیخ طوسی٬ االصول٬ به تمهید نگاه کنید . 1
از [مـتن  االعتقاد 248؛کشف المرادفی شرح تجرید تـا 208 و 116 تا ص 97 ٬1362 دانشگاه تهران٬ تهران٬
اعلمی٬ بیروت٬ ابراهیم موسوی٬ تعلیقات آیت اهللسید حواشی و عالمه حلی] با شرح از و خواجه نصیر
شـرح فـارسی شـادروان ابـوالحسـن ترجـمه و همین کتاب با 368؛ تا 351 و 331 تا ص 327 ق٬ 1399
فاضل مقداد] شرح از عالمه حلی٬ شرح باب الحادی عشر[متن از 476؛ تا 460 و 427 تا ص 425 شعرانی٬

.59 تا ص 45 1395ق٬ بینا٬ قم٬ رضوانی٬ به کوشش محسن صدر

نظرگاه معتزله است.1 همانند مستحق میرسد به رنجهایی که به غیر خداوند
آنکه مکتب کالمی معتزله با آنچه مایه شگفتی است این است که متکلّمان شیعه و
غـرض و عـبث مـنزه مـیشمرند ظـلم و قـبایح و از را خداونـد و پیشرفتهای دارند
نظریه سنجیدهای بـرای شـرور واجب میشمارند٬ او بر اصلح را لطف و عوض و و
که خود ابن سینا دنبالهروی از با حکمای شیعه علی الخصوص مالصدرا اما ندارند٬
داشته اندکه شمه ای از ابراز توجیه شر آرای سنجیده ای در گرایش شیعی نیست٬ فاقد

خواهیم دید. آن را

نظرگاه حکمای الهی
پس از تأسیسی است و این زمینه ابتکاری و در آرای ابن سینا میان حکمای اسالم٬ در

کوشیدهاند. مفاهیم کلیدی او و متکلّمان به بسط افکار و حکما او
ابن سینا (380 تا 428 ق) در اغلب آثار خود از جمله شفا٬ اشارات و نـجات تـوجیه
آن است کـه بـر و در آفـرینش بـه عـمل آورده است٬ مفصلی از مسأله شـر مقبول و
یعنی شر بالعرض اراده شده٬ ولی شر بالذات اراده کرده است٬ را اشیاء وجود خداوند
مـقتضی شـر مـقضی] بـالذات و مقتضی[= خیر آمده است لذا به تبع پدید و گزیر نا
در خـیر مقایسه با در نسبی است و می آید عالم پدید شروری که در بالعرض است.
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ولی چـون گـاه آسـیبهایی نـابه جا است٬ آتش که وجـودش خـیر مانند اقلیت است٬
فلک تـحت در جمیع اسباب شر شمرده میشود. خاص شر نسبت به مورد میزند٬
جنب کل آفـرینش در یافت میشود مادون قمر سراپای آنچه در و میشود پیدا قمر
گـر ا و بـپذیرد٬ نمیتواند را کماالت  همه  ماّده  ملحق به ماّده است و شر است. ناچیز
پاسخ باید در نیاورد٬ پدید باشد شر از محض که مبرا خیر خداوند که چرا گفته شود
عـقلی امـور ولی در امکـان نـداشـته است٬ (مادیات) وجود این نمط از گفت که در
جنب خیرهایی که در انواع شرور آفریده شده است. نفسی وسماوی امکان داشته و و
قلیل شر از پرهیز به خاطر را کثیر خیر گر باری تعالی ا است و جهان هست ناچیز در

االشارات والتنبیهات نیز .291 تا ص 284 ج ٬3 ق٬ 1357 مطبعة السعادة٬ قاهره٬ ط ٬2 النجاة٬ به  نگاه کنید . 1
ص 154 ٬1360 فارابی٬ تهران٬ چاپ سوم٬ حسن مشکان طبسی٬ به تصحیح سید (ترجمه فارسی قدیم)٬
ص 538 ق٬ 1303 چاپ سنگی٬ تهران٬ دیگران٬ المتألهین و تعلیقات صدر با الشفاء[الهیات]٬ نیز .158 تا
چـاپ دوم٬ مـعین٬ محمد تصحیح دکتر حواشی و مقدمه و با دانشنامه عالئی (بخش الهیات)٬ نیز ٬544 تا

.165 تا ص 160 ٬1353 دهخدا٬ تهران٬

بزرگتری بود.1 شر این خود نمیآفرید٬
می گوید: ق) 587 تا شیخ اشراق (549

ظلمت از حرکت و و لوازم حرکات بود٬ جهان ظلمات از شقاوت در بدی و
این عالم مستند در این شرور بنابر و مدبره بود قاهره و انوار لوازم جهت فقر
بـود مـحال  ظلمانیه  جهات  و هیآت االنوار نور در و بود. وسائط  از ناشی  و
لوازم از ظلمات  و فقر و نمیشود صادر شری االنوار نور ناحیه  از این  بنابر و
ضروریه معلوالت بود و به مانند سایر لوازم ماهیت بود که ممتنع السلب از
بدان سـان کـه هست بـا تـمام تـوابـع و لواحـق ماهیت اند و عالم وجود جز

ص 377. ٬1355 دانشگاه تهران٬ تهران٬ سّجادی٬ جعفر سید دکتر از شرح  ترجمه و حکمة االشراق٬ . 2

خیرات بود. 2 از این عالم بسی کمتر در شرور و نبود لوازمش متصور و
ریـاضیدان فیلسوف و الیب نیتس٬ ویلهلم گوتفرید میان حکمای الهی اروپا در
چـنانکه دیگران به این مسأله پـرداخـته و از بهتر و بیشتر م) 1716 تا آلمانی (1647
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عدل الهی] درباره رابطه عدل =] مفصلی به نام تئودیسه گفته شده رساله مفرد پیشتر
این زمینه در نگرش کلی او مشرب و آدمی پرداخته است. اختیار و مسأله شر الهی با
الیب نـیتس در مـتکلّمان مـعتزله است. خیلی شبیه به نظرگاه حکمای الهی اسالم و
روی کمال حکمت از را افعال او مهربان و حکیم و را کتاب تئودیسه خداوند سراسر
شده مشهور چنانکه به نام او و معلل به اغراض می داند. انتخاب اصلح و مصلحت و و
بـهترین جـهان مـمکن را جـهان مـوجود غـزالی است ـ نظر از متأثر احتماًال ـ و
آرای بـا شـر٬ مسأله عـدل الهـی و باری شباهت آرای الیب نیتس در میشمارد.
قابل توّجه اقتباس باشد یا توارد اینکه ناشی از اعم از متکلّمان مسلمان٬ و حکما
به صـورت گـزاره یـا را اندیشههای او اینک خالصهای از اهمیّت است . حائز و

تـرجـمه مـلخص انگـلیسی تـئودیسه است بـا تـلخیص از آرای الیب نیتس نقل شده ترجمه و از آنچه  . 1
مشخصات زیر:

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Theodicy, Edited, abridged and with an introduction by

Diogenes Allen. Translated by E.M.Huggard (Indianapolis; New York, The Library of Liberal

Arts, 1966) 176 p.

کتاب تئودیسه نقل میکنیم 1: گزارش از
خـیرات واقـع مـیشوند مـنشأ شـرها بسیاری از مطلق نیست؛ هیچ شری شِر .1

.(119 ٬37 و (ص 36
.(119 (ص ٬37 بس بیشترند. شرور خیرات از .2

اشـیاء ازلی  مـاهیات  در نـیست٬ مـاّده  در مـیانگـاشتند چنانکه قدما شر٬ مبدأ .3
و وجود علمی آنهاست (ص ٬40 161).

همین است که حکمای مدرسی چه عدمی است٬ به علت فاعلی ندارد٬ نیاز شر .4
.(95 (ص ٬40 ندارد مبدأ همچنین شر دارای علت ناقصه میشمردند. آن را نیز

طبیعی که عبارت .2 نقص؛ متافیزیکی که عبارت است از .1 سه گونه است: شر .5
(ص41). گناه  عبارتاستاز اخالقیکه  .3 رنج؛ و درد استاز
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اراده الحـقش بـهترین را در و اراده مـیکند را خیر به اراده سابق خود خداوند .6
ولی خـوب اراده مـیکند خوب مطلق را [به عبارت ساده تر: (ص 41) آماج می گیرد

قابلیت ماهیات است]. و ارادههای چندگانه او می آیدکه برآیند نسبی پدید
مـی گردد شـر تکـرار مـانع از یـا هم گاه وسیله کسب خـیر اخالقی (گناه) شر .7

(ص 41).
اراده نکرده هرگز اخالقی را شر داده است (ص 40)٬ رضا شر به وجود خداوند .8
مطلق[ به اصطالح حکمای اسالم بالذات] اراده نکـرده٬ به طور طبیعی را شر است و

داده است (ص 41). پادافراه گناهان قرار ولی گاه آن را
نـاحیه قصوری کـه هست از ولی هر طبیعت است٬ بخشنده کمال در خداوند .9

نقصان قابلیت ماهیات ممکنه است (ص 44). پذیرندگی و
چه همین نظم نمیدهد. این مرحله تغییر در روابط هستی را نظام و خداوند .10
است پشـیمان نه است٬ کرده اشتباه نه او و است  گذشته او قضای و او علم در نظام  و

(ص 52).
ممکن است شبهه کنند اینجا در همین جهان هم معجزه میکند. همچنان در اما .11
ک ه ا گر خداوند نظم فعلی امور را تغییر نمیدهد٬ جایی برای دعا و درخواست از او
علم در آنها اثراتمترتببر و نیازها و دعاها این  استکه جوابشاین نمیماند. باقی
هم به حسـاب را آنها به تعبیری خاص میتوان گفت خداوند گذشته است. خداوند

آورده است (ص 52).
خود اختیار از برای آنکه انسانها گر ا خداوند و زنده بودن یعنی داشتن اختیار٬ .12
نـمی آفرید را بایست آنها همانا آنان سلب کرده بود٬ از را اختیار استفاده نکنند٬ سوء
شده است باعث خیر شر دادن به وجود رضا با همین است که خداوند و79)٬ (ص 78

.(80 و (ص 79
سامان است به کل نظام همانا نظر نابسامان مینماید٬ جزئی٬ موارد گاه آنچه در .13
نیست (ص 117). زیبا آن لزومًا از یک جزء و زیباکلش زیباست٬ یک چیز (ص 85)٬
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نمیگرفت[یعنی برای شر نسبی را حتّی خیر مطلق و جانب خیر خداوند گر ا .14
بزرگتری شر این خود تعطیل میکرد]  آفرینش را است٬ کثیر خیر قلیلی که آمیخته با

(ص 130). بود
اختیار] مخلوقات است (ص 133). آزادی[= اخالقی] در [شر شر منشأ .15

به عمق و تشیّع هیچ کس به اندازه مالصدرا اول عالم اسالم و میان حکمای طراز از
خالصه اهم آرای او اینجا در عدل الهی نپرداخته است. رابطه اش با و به مسأله شر او

جزء ٬1981 التراث العربی٬ احیاء دار بیروت٬ ط ٬3 العقلیة االربعة]٬ [ =الحکمة المتعالیه فی االسفار اسفار . 1
.106 تا ص 55 موقف هشتم٬ سوم٬ سفر دوم از

می آوریم:1 جدا گاهی گزارشهای جدا به صورت گزاره یا کتاب اسفار٬ به نقل از را٬
است (ص 58). ذات واجب الوجود مطلق همانا خیر .1

مـطلق٬ نزدیکیشان به درجه خیر طبق درجه دوری یا (آفریدگان) همه ماسوا .2
(ص 58). دارند فقر آالیش نقص و

کماالت اخـتصاصی اوست کمالی از فقد یا ذات شیء فقد معانی فقر٬ یکی از .3
(ص 58).

یاعدم کمال ذات دارد(ص 58). به دومعنی امرعدمی است یعنی ذات ندارد٬ 4.شر
رضای الهی که عین علیت و مشیّت ازلی یعنی مجموعه علم و عنایت الهی[= .5
هـر کـه  مـیکند ایـجاب  بـلکه  گذارد٬  مهمل  را  چیزی  نمیکندکه  اقتضا  ذات اوست] 

(ص 59). به کمالش برساند چیزی را
از: عبارتند رساننده به عدم باشند٬ اینکه عدم محض یا اعم از شرور٬ بعضی از .6
انـدوه٬ قحط٬ بی اندامی٬ ناسازی و زشتی٬ ناتوانی٬ فقر٬ مرکب٬ جهل بسیط و مرگ٬
عـجب٬ کـبر٬ اسـراف٬ جـبن٬ بـخل٬ خــویهای نــاشایست نــظیر و (ص 59) درد
سـخنچینی٬ غـیبت٬ سرقت٬ زنا٬ زورگویی٬ قتل٬ ظلم٬ وکردارهای ناشایست نظیر
خـیرات وجـودیانـد و نـیستند٬ هیچکدام فـی ذاتـه شـر اینها و آنها نظایر دشنام و
در و (61 (ص  دارد کـمال  شأن استکـه  شـریفهای  قوای  با مقایسه  در آنها وشّریت 
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افـراط از را قـوای خـود ایـنکه نـمی توانـد ناتوانی دارنده آنهاست در مقایسه با
ما ادراکات  یا اکه  دّر آن حیث که قرین با هم از رنجها و دردها تفریط نگه دارد. و

(ص 62). خیرند هستند
بـلکه خـیرات بـالذاتـند٬ نیستند٬ فی نفسه شر مینامند٬ تمامی آنچه مردم شر .7

بالعرض (ص 62). وشرور
عدم حاصل است[ = عدمی است که برای شیء گفته میشود عدمی که به آن شر .8

نه عدم مطلق (ص 66). مضاف] ٬
که مـاده جسـمانی داشـته آنهایی به هم میرسد در و به چیزهایی میرسد شر .9
اسـتحاله و اضـداد و تکـثر انقسام و و فساد چه ماده وجودش ناقص است و باشند٬
از باشد٬ ماده پیراستهتر چه بالطبع از هر لذا میپذیرد٬ انقالب صور احوال و تجدد و

است (ص 67). پیراستهتر وبال شر و شر
بـه پـنج رده تـقسیم کـردهانـد: است] مـوجودات را ارسـطو [ مقصود حکما .10
وشرش قلیل باشد؛ آنکه خیرش کثیر آنچه یا ب ـ محض بدون هیچ شری؛ خیر الف ـ
شـرش مسـاوی بـاشد؛ و آنچه خـیر ت ـ خیرش قلیل باشد؛ و آنچه شرش کثیر پ ـ
ث ـ آنچه (آنکه) شر مطلق باشد. و سه قسم اخیر در عـ الم وجـ ود نـ دار د (ص 68)٬
بعضی نـفوس کـامل انسـانی و التامات" "کلمات اهلل نمونه قسم اول عقول مقدسه و
باران است (ص 69)که البته و ابر وخاک و باد آتش و نمونه قسم دوم آب و است٬
حیواناتی که است. ناچیز جنب فوایدی که دارند ولی در جنبه آزارنده هم دارند٬
ایـن گزندگان هـم از درندگان و نظیر میرسانند برخوردهای اتفاقی ضرر اثر بر
رذایل شدهاند ولی گرفتار فضایل هستند٬ انسانهای عادی هم که مستعد ردهاند.
هم آنها همه افراد در نیست و آنها همواره با این گونه شرور (ص 69). همینطور

نیست (ص 70).
دارای کـه  عـنصری٬ کـائنات  یعنی  فساد٬ و کون  عالم  در فقط  این شرور همه  .11

.(71 و (ص 70 میآید است پدید تضاد
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صح حدوث ما التضاد لوال (1 دارد: سه تعبیر اهمیّت تضاد و نقش  مورد در یعنی  مورد٬ این  در مالصدرا . 1
الجواد. صح دوام الفیض من المبدأ ما التضاد لوال (3 صح الکون والفساد؛ لما التضاد لوال (2 الحادثات؛

.(77 (ص ٬71 رخ نمیداد1 فساد نبود٬حدوث حادثات وکون و تضاد گر ا .12
نظام کـلی خـیر نسبت با در سبب دوام فیض است و این عالم٬ حاصل در تضاد
است ٬ فساد تضادی که سبب کون و است . اشخاص جزئی شر نسبت با است ودر
از غـیره٬ رطـوبت و حـرارت و چه کیفیات متضاده نظیر به جعل جاعل نیست ٬
لوازم وجود چه از گر ا خارجی مادی است ٬ به حسب وجود و لوازم ماهیت آنها
مجعول بالذات نـیست. لوازم ماهیات ٬ لوازم وجودات مانند و نیست. عقلی آنها
نـقصانهای آنـها٬ نـه نـقایص و آنـهاست ٬ نـفس وجـود مجعول بـالذات هـمانا
بـرای و نه به جعل جاعل . نقایص الزمه ذات آنهاست ٬ هم از تضادپذیری آنها و
دهد متضاده قرار غیر هم امکان نداشته است که اصول کائنات را فاعل (خداوند)

.(72 و (ص 71
آن خیراتی که در قیاس با هم هست در همین عالم (عالم مادی) شروری که در .13

است (ص 71). هست ناچیز
بلکه علتی ندارد٬ سبب و آمیزند) شر و فقیر لوازم ماهیات ممکنه (که ناقص و .14

(ص 72). آفریننده دارد علت و خیرات است] سبب و [ که از ملزومات آنها
15. خیر مقضی بالذات است٬ و شر مقضی بالعرض (ص 74).

است ـ همه اشیاء که عبارت از صورت عقلی وجود الهی ـ در عالم قضاء شر .16
عـالم صور همان  تقدیر و تجسیم  و تفصیل که ـ قدر عالم در شر بلکه ندارد٬ وجود
آن گـزیری وجود از و نقص است٬ و منبع شرور هیوال مییابد. وجود است ـ قضاء

نیست (ص 74).
راکـد الهـی  جوِد تحقق نمی یافت و جواد مبدأ دوام فیض از نبود٬ تضاد گر ا .17
نهانگاه امکان آنچه در اکثر و می ایستاد؛ پذیرش حیات باز عالم عنصری از و می ماند
به سوی سفر برای پویندگان طریقت٬ و باقی میماند آنجا وکتم عدم است همچنان در
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َل َأوَّ بََدْأنَآ ( کََما فرموده است: حال آنکه خداوند امکان نمی یافت٬ بازگشت به او و خدا
.(104 َخلٍْق نُِّعیُدُه و) (انبیاء٬

خـیر نداشـته و که جنبه شرآمیز موجوداتی نیافرید خداوند چرا بگویند گر ا .18
صـور عـقلیه و (صور نمط اول وجود گفت چنین موجوداتی در باید محض باشند٬
با همین نمط دوم است که جز آنچه باقی بود و آفریده است٬ طبایع سماویه) نفسیه و

امکان نداشته (ص 78). اضداد و عدمها و آمیزش انواع قوا
یعنی اشرف موجودات کـه غلبه دارد٬ شر کسانی که میگویند مؤلف به ایراد .19
معتقداتاستو در وچه افعال  در چه صفات٬ در چه انواعشرور گرفتار انساناست٬
ونتیجه میگیرد به تفصیل پاسخ میدهد سعادت به دورند٬ آخرت از و دنیا اکثریت در

.(80 و (ص 79 سالمت بیشترند نشئه اهل رحمت و دو هر که در
مـعصیت طـاعت مـطیعان و کـریم از جـواِد به این اشکال که خداونـِد و .20
پـاسخ دو قیامت چیست ٬ در پس سبب عذاب جاودانه کفار مجرمان غنی است ٬
پاسخ دوم می گویدکه طبق شرایطی چنین عذابی جاویدان نخواهد در و می دهد

و89). (ص 88 بود
21. آنچه مر دمان در این جهان شر میشمار ند٬ اراده از لی به آن تعلق گر فته و مفید

به حال کائنات دانسته شده است (ص 91).
کـاملترین همین شکل که هست برترین نظامهای مـمکنه و نظام عالم بر .22
صـانع مـختار و ایـن مـمکن مـی بود از آفـریدن جـهانی بـهتر گر چه ا آنهاست ٬
ولی به عمل میتوانست ٬ می دانست و گر ا و می بود. علمش محدود نمی دانست ٬
آثـارش این کالمی است که غـزالی در و می بود. پس جودش محدود نمیآورد٬
برهانی انصافًا فتوحات نقل کرده و پسندیده ودر محی الدین بن عربی آن را آورده و

است (ص 91).
الهـی عـدل و شـر مسأله بـحثدربـاره  به متکلّمان و حکما نیز مالصدرا پس از
بررسیهای این میان بحث و در مطرح کردهاند. نکته تازهای را ولی کمتر پرداختهاند٬
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1 . نگاه کنید به کلمات مکنونه٬ تصنیف محمد محسن فیض کـاشانی٬ تـصحیح و تـعلیق عـزیزاهلل عـطاردی
قوچانی٬ چاپ دوم٬ تهران٬ فراهانی٬ ٬1360 ص 81 تا 83. مرحوم فیض در پایان بحث شر٬ این رباعی را

نقل کرده است :
ک مــتعال نــــعوت ذات پـــا ز کـمال بــــاشد قـبیل خـیرست و نـعت کـه از هر
قــــابلیات مآل بــــــــه قـــــصور وبال دارد حساب شّرست و که در وصف  هر

هـمچنین 234؛ تـا ص 232 ق٬ 1377 اسالمیه٬ تهران٬ تألیف عبدالرزاق الهیجی٬ مراد٬ به گوهر نگاه کنید . 2
کـه تـا75 ص 57 ٬1362 انـتشارات الزهـراء٬ تـهران٬ به تصحیح صادق الریجانی٬ همو٬ از سرمایه ایمان٬
قیاسهای منطقی و هم به صورت قضایا یکبار آن این است که کلیه مباحث را و خصیصه قابل توجهی دارد

بیان کرده است .

حاج مال و ومالعبدالرزاق الهیجی (قرن 11)2 1091ق)1 تا مالمحسن فیض (1006

حواشـی ابـوالحسـن شـعرانـی٬ مقدمه و با هادی سبزواری٬ تصنیف حاج مال به اسرارالحکم٬ نگاه کنید . 3
.110 تا ص 99 ٬1351 اسالمیه٬ تهران٬ چاپ دوم٬

تـهران٬ جـالل آشـتیانی٬ تـصحیح سـید مـقدمه و بـا زنوزی٬ عبداهلل تألیف مال به لمعات الهیه٬ نگاه کنید . 4
.423 ص ٬4 ٬1355 انجمن فلسفه٬

آقا و ق)4 زنوزی (متوفای 1257 عبداهلل مال و ق)3 1289 تا هادی سبزواری (1212

.262 تا ص 250 1314ق٬ سنگی٬ تهران٬ علی مدرس٬ تألیف آقا به بدایع الحکم٬ نگاه کنید . 5

دیگران است. از برجستهتر علی مدرس 5
فلسفی مهم پرداخت تازه ای داده است که از مطهری به این مسأله کالمی ـ استاد
المـتألهین است کـه بـه تـصریح بـحث مسـتوفای صـدر عمق یادآور تفصیل و نظر

داشته است: نظر این رساله به آرای او در خویش٬
بـا ـ این بـحث آورده انـد همان مطالبی که حکمای اسالم در استفاده از با ما
این در که  جوابی پرداختهایم. شرور شبهه پاسخگویی به ـ نو طرحی  و سبک 
کتب فلسفه اسالمی٬ کتاب عرضه میکنیم شامل همان عناصری است که در
و گردیده است ٬ کر ذ پاسخ اشکال شرور المتألهین در کتابهای صدر مخصوصًا
شیوه در پاسخ آنها و تفاوت پاسخ ما لحاظ ماهیت یکی است. پاسخ از دو هر
مسأله شرور آن جهت است که ما این از و کرده ایم . اتخاذ خاصی است که ما
حالی که معمول حکمای در داده ایم ٬ مطالعه قرار مورد "عدل الهی" نظر از را
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مورد در یا شبهه ثنویه و رّد و بحثتوحید در را مسأله این که بوده این  اسالم
الهی به شـرورچگـونه اینکه نحوه تعلق قضاء و علم الهی" مسأله "عنایت و

ص 140. عدل الهی٬ . 1

بوده است مطرح کنند.1
ایـن مسأله مـمتنع هـمیشگی خـویش در سـهل و و شیوه شـیوا مطهری با استاد
بغرنج اسـتفاده مثالهای زندهای برای تفهیم این بحث باریک و از ژرفکاوی کرده و
بسطی که شرح و میگیرد٬ به ویژه مالصدرا دیگران و از امهات مسائل را گر ا میکند.
کـه را فی المثل مسأله عـدمی بـودن شـر ابتکاری است؛ هوشمندانه و به آن میدهد
با اصلش به افلوطین میرسد) (و بیان کردهاند به بعد ابن سینا عهد متکلّمان از و حکما
فرقهایی و را مسأله مهم تضاد نیز (147 تا (ص 142 صراحت کم سابقه ای بیان میکند
مصائب و درباره فوایدشرور بحث مفّصل او (ص 190). دیالکتیک دارد تضاد که با را

است. کم نظیر نیز (190 تا (ص 159
به دست داده (202 تا صفحه (ص 198 چند در را مؤلف حاّق مطالب کتاب خود

نقل کنیم: که الزم است خالصه آن را
هر به کماالت الیقشان تا به این معناست که موجودات را حکیم بودن خداوند .1
حدی که برای آنها ممکن باشد میرساند. حکیم بودن خدا به مـعنای ایـن است کـه

ذاتش. نه فعلشغایتدارد
برگرفته نظام خاصی دارد٬ در جهان را یعنی فیض هستی که سراسر فیض الهی٬ .2
حکمفرماست معلولیّت میان آنها علیّت و مسببیّت و سببیّت و و تأخر یعنی تقدم و

این نظام غیرقابل تخلف است و
اتفاقی. استنه ضروری جزئی٬ استنه  کلی خدا صنع  .3

قابلیت قابل تام الفاعلیه بودن خداوندکافی نیست٬ یافتن یک چیز٬ برای وجود .4
برخی بی نصیب ماندن برخی موجودات از منشأ عدم قابلیت قابلها هم شرط است٬

مواهب است.
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طرف از و کند پیدا امکان کمال وجود یا محال است که موجودی امکان وجود .5
نشود. وجود اعطاء افاضه فیض و خداوند

آن جـهت از و دیگـرند اشیاء عدم در وجوداتی که منشأ یا و اعدامند یا شرور .6
عدمند. شرندکه منشأ

فـی وجـود در نـه  آنـهاست٬ نسبی  و اضافی  وجود در دوم  نوع  شریّتشرور .7
نفسه شان.

وجـود علیت بـه آن تـعلق مـی گیرد٬ خلق و جعل و و دارد وجود آنچه واقعًا .8
اضافی. حقیقی است نه وجود

نه مجعول بالذات. بالعرضند٬ مخلوق بالتبع و مجعول و مطلقًا شرور .9
ابـقای حـذف بـعضی اجـزای جـهان و است٬ تجزیهناپذیر جهان یک واحد .10

بازیگری خیال است. بعضی توهم محض و
از عـدمها به هم آمیختهانـد٬ نیستند٬ رده جدا دو صف و خیرات دو و شرور .11

وجودهای حقیقی تفکیک ناپذیرند. وجودهای اضافی از و وجودها٬
وجودهای حقیقی تفکیک وجودهای اضافی از و وجودها٬ از عدمها نه تنها .12
ناپذیر ند٬ وجودهای حقیقی نیز به حکم اصل تجز یهناپذیر ی جهان٬ پیوسته و جـ دا

ناشدنی هستند.
بـودن جـزء بـه اعـتبار و استقالل حکمی دارند و انفراد موجودات به اعتبار .13

یک اندام حکمی دیگر. عضویت در و
انـفرادی وجـود انـدامـوارگـی حکـمفرماست٬ کـه اصـل پـیوستگی و آنجا .14

انتزاعی است. اعتباری و ومستقل٬
نداشت. زیبایی معنا و خیر زشتی نبود٬ و شر گر ا .15
زیباییهاست. خیرات و نمایانگر زشتیها و شرور .16

خوشبختیهاست. مصائب مادر منبع خیرات و شرور .17
جهت مسؤولیت انسان در درباره نقش و شهید آرای ابتکاری استاد از یکی دیگر
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بدیهاست: پیراستن جهان از و کاستن کژیها
امکـانات و نقصان و ظرفها قابلیت  عدم  به  شرآمیز] [ امور این امور آنچه از
است. اراده بشر مسؤولیت و و حوزه اختیار همانهاست که در مربوط نیست ٬
مسـؤول سـاختن خـویش و آزاد و بـه حکـم ایـنکه مـوجودی مـختار بشر و
قبیل عدمی از [یعنی شرور خٔالها و بسازد را آنها باید جامعه خویش است٬ و
جـهات خـلیفة اللـهی انسـان. این است یکی از و کند پر فقر] را عجز٬ جهل٬
نـظام جـزئی از چـنین مسـؤولیتی دارد اینکه انسان این چنین آفریده شـده و

ص 161. عدل الهی٬ . 1

احسن است.1
سامان دادن به آنچه بر رسالت انسان در بالخصوص انسان و تکاملی بودن جهان و
نظام نقش انسان در نظام زیبای جهان است ... جزئی از عهده اش گذاشته شده است٬
ریشههای ریشهکنکردن  و پرکردن خالٔها و جبران کمبودها تکاملی ضروری جهان٬

ص 143. همان٬ . 2

کمبودهاست.2 و این خالٔها
آن را و این نکته غافل بوده انـد متکلّمان از و حکما سایر این نکته مهمی است و
آن به همکاری انسان که میتوان برای تسهیل بحث از این قول٬ نظیر مطرح نکردهاند.
با خداوند تعبیر ک رد٬ در آثار یکی از حکما و دانشمندان الهی معاصر انگلیس٬ آلفرد

دیده می شود. (1947 تا 1861) نورث وایتهد
کهن زرتشتیان که می گویند اعتقاد با مطهری را این رأی استاد نگارنده این سطور
جانب اهورا انسان باید جهان هستی جریان دارد٬ شری که در و عرصه مبارزه خیر در
که آورد ولی همچنین به یاد مشابه می یافت٬ دربیفتد سپاه او اهریمن و با و بگیرد را
آیات در کمال استغنای الهی ـ وجود با ـ یعنی "یاری دادن به خداوند" عین این تعبیر
این نصوص بعضی از به اهمیّت موضوع٬ تصریح شده که نظر قرآن مجید عدیدهای از

میکنیم: ذکر آیات را
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آیه 7. سوره محمد٬ . 1

گر ا ایمان اهل ای  =]
کُْم َویُثَِبّْت َأْقَداَمکُْم) 1 ٱللََّه یَنُصْر تَنُصُرواْ ٕاِن ٱلَِّذیَن َءاَمنُۤواْ أَیَُّها ـٰۤ ( یَ .1

یاری کند]. (همه جا) را هم شما خدا یاری کنید٬ را خدا

آیه 25. سوره حدید٬ . 2

با رسلش را و که خدا معلوم شود تا =]
ِبالَْغیِْب) 2 ُرُسلَُهو َو یَنُصُرُه و لِیَْعلََم ٱللَُّه َمن (َو .2

یاری خواهدکرد]. که  قلبی  ایمان 

. 8 آیه  حشر٬ سوره  . 3

خدا (فقرای مهاجرین) و =]
ِدُقوَن) 3 ـٰ َک ُهُم ٱلصَّ ـِٕ ل ـٰۤ ُأْولَ َرُسولَُهۤو یَنُصُروَن ٱللََّه َو (َو .3

اینان به حقیقت راستگویان عالمند]. یاری میکنند٬ رسول را و

آیه 40. سوره حج٬ . 4

البته خدا یاری کند را که خدا هر =]
ٕاِنَّ ٱللََّه لََقِویٌّ َعِزیٌز) 4 یَنُصُرُهۤو لَیَنُصَرنَّ ٱللَُّه َمن (َو .4

یاری خواهدکرد]. را او

آیه 14. سوره صف٬ . 5

باشید]. هم یاران خدا ای اهل ایمان شما =]
ٱللَِّه) 5 َأنَصاَر کُونُۤواْ أَیَُّهاٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ ـٰۤ ( یَ .5

.14 صف٬ 52؛ آل عمران٬ . 6

یـاری کـنندگان دیـن مـا یاران خدایـیم٬ ما =]
ٱللَِّه) 6 (َقاَل ٱلَْحَواِریُّوَن نَْحُن َأنَصاُر .6

خداییم].
جمله قرض دادن به هم بیان شده است از دیگر به تعابیر قرآن مجید در این معنا
17؛ تـغابن٬ 18؛ ٬11 حـدید٬ 12؛ مـائده٬ 245؛ بیان شده (بـقره٬ که شش بار خداوند
طلب رضای در فروختن مؤمنان جان خویش را نفس[= اشتراء و شراء یا (20 مزمل٬
خداوند و خریدن خداوند جـان مـؤمنان مـجاهد را در عـوض بـهشت و مـرضات
یـاری را٬ بعضی از مفسرین یاری دادن به خداوند .(111 توبه٬ 207؛ خویش] (بقره٬
غرابت شاید کردهاند. قرض الحسنه معنا را قرض دادن به خداوند و دادن به دین او٬
ولی بابه یک این آیات شوند٬ در آنشان می داشته که قائل به حذف ومجاز این معانی بر
طـبق آن اینکه حوزهای هست که خداوند و غرابت این معانی کاسته میشود نکته از
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است بشر عرصه اختیار آن حوزه٬ و آن حوزه دخالت نمیکند در مشیت خود اراده و
معنا اختیار دیگر این حوزه هم جاری بود٬ در مشیت خداوند اراده و قدرت و گر که ا
یکسـره ـ جبریان میگویند آنان افراطیتر از چنانکه اشاعره و ـ افعال بشر نداشت و
خـاصی بـرای قلمرو یعنی وجود معتزله قائل به تفویضند٬ اما بود. مخلوق خداوند
در مقام خلیفة اهلل٬ در آری بشر قائل به اختیارند. اندکی تعدیل ٬ شیعه با و اراده بشر.
ایثار را "نفس خود و "قرض میدهد" و یاری میکند" "به خداوند خود حوزه اختیار

میستیزد. شر با و میپیوندد به خیر و میکند"
بشر استکه این  تفصیل اندکی  با اینباب٬ در مطهری  شهید استاد مهم  پیام  و نکته 
احسـن الخـالقین نـامید٬ را خود آفریدن او با به عنوان اشرف مخلوقات که خداوند
هـیأت در را شـر مـی توانـد بشـر اجرای عدل الهی دارد. و مسأله شر نقش مهّمی در
حـوزه در دفع شـر اجتماعیاش پس براند. اخالقی ـ و طبیعی٬ فلسفی٬ متافیزیکی ـ
پی بردن بـه و شر یافتن حکمت وجود کالمی آن و توجیه فلسفی ـ متافیزیک همانا
حـوزه در دفـع شـر است. نسبی انگاشتن شر عدمی و و خیر از تفکیکناپذیری شر
حـوزه در دفـع شـر امثال آنـهاست. سرطان و سیل و پس راندن سل و طبیعت همانا
اجتماعی ـ اخالقی همانا کـوشش در اعـالی کـلمه حـق و گسـترش مکـارم اخـالق

.(1375 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : نقدکتاب (چاپ  پنج مقاله در بیست و  

رسی انسانهاست.   فریاد تعاون اجتماعی و و
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جویاجهانبخش

(دار أالعـلمی٬ الّشـیخ حسـین  قـّدم له وعـلّق عـلیه: ٕاقـبال أالعـمال٬ نگر: نیایش افتتاح٬ بهرهای است از . 1
ص 324. الحّجة)٬

النِّفاَق وأهلَه.1 ِبهاإالسالَم وأهلَه وتُِذلُّ بها نَرَغُب ٕاِلیَک فیدَولٍة کریمٍة تُِعزُّ اللّهمَّ ٕانّا
شایدکم شد. منتشر واپسین روزهای سال 1378 دام خودکامگی در اندیشه در آیین و
به پایان بردن مطالعه آخرین کتاب حجت با را سال 1379 نباشندکسانی که چون من٬

کرده باشند. آغاز خاتمی٬ محّمد االسالم والمسلمین سیّد
آیین و اندیشه در دام خودکامگی از قلم عزیزی تراویده است که به تعبیر خودش
خطر گین اندیشه سیاسی به وادی پر هول و عطرآ چندی است "از فضای دلانگیز و
هـم اثـر٬ نشر زمان  در او اینکه  و (14 ـ درآمده (صص 13 عمل سیاسی" دلهرهآور و
بـرای عـامه مـطالعه کـتاب را هـم سـیاست ورز٬ است و سـیاستانـدیش بـه شـمار

میسازد. قرین تفّحص وکنجکاوی بیشتر تصّفح آن را و خوانندگان مطبوع تر
سالهای در بار واقع گفتاری است که[ توسط نویسنده آن] دو "در شالوده این کتاب٬
دانشکـده عـلوم سـیاسی ... برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشـد 1374 و 1373

(ص 9). بیان شده است" اندیشه سیاسی مسلمانان" تحت عنوان "سیری در
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به سه دوره جهان اسالم٬ در را "اندیشه سیاسی" و آقای خاتمی "واقعیت سیاست"
بخش میکند: متمایز٬

به پایان دوره مشهور تا و می شود تأسیس مدینة النبی آغاز "دورانی که با نخست :
خالفت راشده پایان می گیرد".

برپایی روزگار در به پادشاهی"٬ زمان تبدیل خالفت ... "دوران درازی که از دوم :
بـه و زمین میانجامد؛ باختر به تماّس جهان اسالم و و می گردد حکومت اموی آغاز
قـدرت اتّکای  آقای خاتمی وجِه مشترِک حکومتهای این دوران "خودکامگی و باوِر

است. تزویر" و زور سیاسی بر
زمـین مـیآغازد بـاختر تماّس جهان اسالم بـا و آشنایی  زمان از دورانیکه سوم:

.(11 و (صص 10 آن است" امتداد نیز ما و"سرگذشت امروز
دوران خـودکامه دوره دوم کـه دامـنه آن "از دام خودکامگی بر اندیشه در کتاب آیین و
تبیین در و گذاری متأمّالنه دارد (ص 13)٬ دویست سال پیش است" حدود اموی تا
جهان سیاست مسـلمانان حـاکـم شـد این دوران "آنچه بر که در این نگره میکوشد

Tyranny مـعادِل مـی توان آن را است و تزویر و زور چنانکه فارابی اراده کرده "تغلّب جبّاریّت مبتنی بر . 1
پی نوشت). ص ٬23 دامخودکامگی٬ در دانست"(آیینواندیشه

غـیر همه فیلسوفان مسلمان و تغلّب 1 یعنی بدترین صورت سیاست نزد چیزی جز
مسلمان نبود". (ص 16).

کتاب سه بخش اصلی دارد:
غایِت اجمال اندیشگِی تمّدن اسالمی در تاریخ سیاسی و روایتگر بخش نخست :
اندیشگی فرهنگی و به نحوی که آن خطوط اصلی تحّوالت سیاسی و فشردگی است ٬ و

ترسیم کند. نویسنده میآیند٬ تبیین اندیشه سیاسی مسلمانان به کار که در را
ابـن خـلدون حکـایت فارابی تا از اندیشه سیاسی را سیر بُرشهایی از بخشدوم:

میکند. نقد و
عین حال نقطه پایان تأمل فلسفی جهان اسالم در و نقطه آغاز فارابی را نویسنده٬
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بـه سیاست  امر درگذشت فارابی تأمّل فلسفی در وی "با به باور سیاست میداند. در
تأسی به با یا هم به اندیشه سیاسی پرداختند٬ گر ا پسینیان٬ و (ص 325) افول گرایید"
زمینه توجیه سیاستهای خودکامه به ویژه ایران باستان٬ اسالم٬ تجارب سیاسی پیش از
تفّوهی بی تعّمق به اندیشههای حکیمان یونان بـاستان و یا فراهم ساختند٬ جاری را

ص 155). (سنج : فارابی نمودند
عـلی مسکـویه ابـو اندیشمندانی چون ابوالحسن عامری نیشابوری و کتاب٬ در
فلسفه مدنی فارابی به سیاست ایرانشهرِی پرتوافکن از اندیشمندان حلقه گذار رازی٬
نظام که گرتهبردارِی فکری از الملوِک خواجه نظام الملک ـ نگارشهایی چون سیر در

ص 240). (سنج : دانسته شده اند ـ آن به چشم می خورد شاهنشاهی ساسانی در
الّسـعادة وإالسـعاد إالسالم و بمناقب  إالعالم  کتاب  اقوال عامری به دو و تفحص آرا در
درباره این متفکر توّجه به قلت پژوهشها با که خصوصًا ص 242) (نگر: پرداختهاند
بـه نسـبت الّسـعادة وإالسـعاد عنایت بدین که در ولی با مغتنم است٬ مسلمان بسیار

در پورجـوادی). اهلل همان نصر حکمت (ظ. اهلل مقاله ای به قلم آقای نصر در اساسی٬ تفصیل این تردید . 1
یاد تاریخ آن را شماره و دست ندارم تا کنار کنون آن مجله را (متأسفانه هم ا یافته است. مجله معارف نشر

کنم).

داوریـهای و گـاهیها آ بازنگری در دارد1٬ عامری امروزه تردیدهای اساسی وجود
به عامری نسبت داده این اثر رهگذر مثل گستاخی به فارابی که از بدین کتاب ـ مستند

ـ  ض ر ور ی اس ت. شده (ن گ ر : ص 267)
اهل سنّت (که به ویژه با فقیه نامدار ابوالحسن ماوردی٬ گزارش آقای خاتمی٬ در
متفکری است)٬ کرده ایفا سیاسی نگارشفقه  در نقشمهمی  أالحکام الّسلطانّیة  نگارش 
مشروع خواندِن و به توجیه وضع موجود اندیشه را عین آرمانخواهی٬ است که در
بـن روزبـهان ُخـنجِی فـضل اهلل سـدههای بـعد٬ خـالفت عـباسی سـوق داده است.
بـرای یک دیگـری  مؤیّد حّدت بیشتر٬ شّدت و با و ظرف زمانی دیگر در اصفهانی٬
غلظت بیشتری با ماوردی را کار این تأیید٬ در و گردید٬ سنّی دیگر بنیاد حکومت زور
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تن دادن به حکومت توصیه گر این غایت٬ در جایی که فقه سیاسی سنی٬ تا ادامه داد
پیشه گردید. چیره استیال

دو هر یک زمان و در نصیحة الملوک غزالی که تقریبًا الملکو نظام الملوکخواجه سیر
از آقـای خـاتمی٬ بـه گـزارش  سیطره فرمانروایی سـلجوقیان رقـم خـوردهانـد٬ در
توجیه شـرعی دم مـیزنند تاریخی و قالب روایت تقدیر مشروعیّت شاهنشاهی در
ساسانی مرده ریگ سیاسی روزگار سیاست ایرانشهری و سامان اندیشگیشان از در و
(نگـر: خـدمت تـغلّبند. بـه نـحوی در بـدین تـرتیب٬ ایـنان هـم٬ نشان پذیرفتهاند.

.(359 ـ صص 325
اندیشههای میاندیشد. لون دیگر از ق٬ ه فلسفِی درگذشته به سال 533 ابن باجه٬
قدری به یـاد خواننده را گرفته٬ کتاب قرار اواخر ترتیب تاریخی در چه بنابر گر ا او٬
در "ابن باجه تدبیر به قول آقای خاتمی٬ فارابی فرق دارد. با ولی او فارابی میاندازد٬
الجـرم و نافرجـام مـیپندارد بی نتیجه و به حکم تقدیر مدینه فاضله را جهت ایجاد
در زندگی  به  که محکوم  فردی  که  تدبیری میشود دادن  نشان  مصروف  او همه همت 
نـجات دهـد" را دست کم شخص خود تا گیرد به کار تباه است باید نظام ناشایسته و
(ص 367)؛ بدین تر تیب در نظِر ا و " گ ر چه انسان س ر شت جم عی دار د و بالطبع مدنی
راه تـنها (یـا چـنین وضـعیّتی بـهتر در ...؛ ولی به مدینه فاضل دسترسی ندارد است٬
الطـبیعه بـه جـوالن درآیـد فضای بی انـتهای مـابعد این است که اندیشه در ممکن)
داد بدین گونه تن به "تغلّب" و رهاکرد" ک ... دستهای ناپا بایددر گزیر نا را وسیاست ...

ص 376). (سنج :
جهان نگاه آقای خاتمی واپسین حلقه زنجیره اندیشه سیاسی در ابن خلدون که در
اوسرگذشت مردمان گذشته وهمروزگارش را است . "جامعهشناس تغلّب" اسالم است ٬
"صـورت طـبیعی را "خـودکامگی" جـامعهشناسانه نگـریسته و به دیده مـوّرخانه و
اسـالم را نـظام خـالفت صـدر چـند هـر یـافته است؛ سیاست جـامعههای بشـری"
(سنج: به پادشاهی امری طبیعی میداند. تحّولش را امری استثنایی و آن را میپسندد٬



583 جستجوی دولت کریمه   در

زندگی مسلمانان درصدد ذهن و دوران استیالی تغلّب بر "در او .(386 و صص 385
(ص 418). میآید" گزیری نیست بر و آن گریز توجیه طبیعی آن به عنوان امری که از
مـا به روزگـار ابن خلدون را روزگار ـ نام "سخن پایانی" زیر کتاب ـ بخش سوم :
عباسی (به أالنوار روضة  و صفویان حّساس  نگاهی به روزگار این میان٬ در و میپیوندد

میافکند. میراث سیاسی عصر) عنوان نمونهای از

تفّقه سیاسی سهم فلسفه در
آقـای خـاتمی جـّدیترین پـیداست٬ دام خـودکامگی  اندیشه در آیین و از آنگونه که 
فلسفه سیاستانـدیش سیاست فلسفی و در سیاست را٬ امر ورزی در صورت خرد
ـ اصناف اهل تفکّر دیگر برابر در همین باب٬ از گویا و ...)؛ و ص 155 (سنج: میبینند
ترسیم تاریخی ایشان٬ کتاب و در ـ ... فقیهان و محّدثان و مفّسران و چون متکلّمان و

اندیشه گراِن فلسفی مشرب است. آِن فیلسوفان و از َحظِّ َاوفَر
اندیشه سیاسی به آهنِگ "سیری در دام خودکامگی ٬ اندیشه در اینکه نویسنده آیین و
از "عمدًة به تشـریح آرای سـیاسی تـنی چـند تمدن اسالمی"٬ فرود و فراز مسلمانان در
ف ی لسوفان و دانشمندان و سیاستمداران جهان اسالم پرداخته ... که از فارابی آغاز میشود
آن است که به عقیده وی فقه سیاسی تحت ناشی از به ابن خلدون می انجامد"(ص 14)٬ و
فقیهان٬"بسته به اینکه[ وی] باکدام دید بودوفقه هریک از الشعاع فلسفه سیاسی خواهد
بود"(ص 15) متفاوت خواهد اجتماعی به منابع استنباط رجوع کند... عرفانی و فلسفی٬

باب سیاست برعملیّات استنباط فقهی تقدم دارد"(ص 16). فلسفی در و"تفکّر
نـفس آبشخورهای استنباط فقهی در نگرش فقیه بر این اندیشه که طرز چند هر
استفادهای که چون آن و و چند در صحیح است٬ به جای خود استنباط دخیل است٬

که: چرا هست؛ مناقشه  جای  آنکردهاند٬ از خاتمی  آقای 
استنباط فقهی آن اندازه نبوده دخالت اندیشههای فلسفی در و تأثیر معموًال اوًال:
دستگاه ویژهای دارد سامان و استنباط فقهی٬ شود. است که به تفاوتهای بنیادین منجر
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همین شکـل بحث آقای خاتمی٬ مورد ادوار که در شکل سنّتی آن ـ که دست کم در
چندان را جمله فلسفی ـ از نگاههای بیرونی ـ بدان است و همواره مقید مطرح است ـ

ایفای نقش نمی دهد. مجال دخالت و
آزادانـه مـجال َجـَوالِن  را "قیاس" و فقه شیعه (که "رأی" این خصیصه به ویژه در
کـتاب / نـصوص  چـارچـوب  از بـیرون  ـ فقیه  اندیشه شخصِی  به رأی و و نمیدهد٬
بها مرسوم است٬ به ویژه مذهب ابوحنیفه ـ مذاهب اهل سنّت ـ آنگونه که در وسنت ـ

بـنگرید ـ ثـراه  طاب  ـ صدر باقر محّمد سید آیت اهلل شهید روشنگر این باب به توضیحات روشن و در . 1
عملیّة االستنباط". فصل "جواز أالولی٬ الحلقة  دروٌس فِی علم أالصول٬ در:

است. بارزتر نمی دهد)1
دست فقیهان که بر خواه آنها اجمالی)٬ (استداللی و بررسی فقه نامههای موجود
که به دست فقیهان فلسفهستیز خواه آنها آمده است و حتّی فیلسوف پدید و فلسفه گرا
عدم وابستگی این فقیهان به اندیشههای که وابستگی یا نشان میدهد نگارش یافته٬
تفاوت٬ و متقلّب نساخته؛ بنیاد٬ از مسلک فقاهت ایشان را٬ فقه و گوهر ٬... فلسفی یا
فـلسفی٬ عناصر فقیهان کمتر تشیّع٬ حوزه در الاقل سخن٬ دیگر به نیست. جوهری

سامان استنباط فقهی دخیل ساختهاند. در را خود فکر ... عرفانی یا
کیفیت آشـنایِی اصـولیانی چـون این نیست که میزان و منکر به هیچ روی٬ راقم٬
بـا  wxyz{ محقق اصفهانی (مشهور به "کمپانی") و آخوند خراسانی و حتّی امـام خـمینی
است ولی مـعتقد فـقهِی ـ ایشـان مـؤثر بـوده٬ به تبع آن٬ بر آرای اصولی ـ و فلسفه٬
ـ تاکنون  EFGHI شیخ مفید روزگار به ویژه از تشّخص نسبِی چارچوب عملیّات استنباط ـ
تا شود٬ فراق اساسی ایجاد و اخباری شیعه بُعد نداشته که حتّی میان فقه اصولی و روا

محّل بحث ماست. که بیشتر فلسفه ورز غیر و به فقه اصولیان فلسفه ورز چه رسد
دگـرگونی دچار فقه را اساسی نهاد٬ شیعه تأثیر حتّی تفسیر کالم و بر گر ا فلسفه٬
تقلّب مکاتب بوده است در که "رأی محورتر" حتّی فقه اهل سنّت نیز جوهری نکرد.

برخی عوامل دیگر. بوده است تا متأثر عوامِل فلسفی کمتر از ادوارش٬ و
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استنباط فقهی چندان نبوده است فلسفی بر ماحصل کالم اینکه شعاع افکنی تفکّر
استنباط فقیهان دانست. آبشخوری مهم در که بدانسان بتوان آن را

سـنّت فـقیهانه دست کـم در فـلسفی ـ توّجه به جدایـی مسـلِک فـقهی و با ثانیًا:
اندیشه در غور نمی توان با فلسفه ٬ اساسی فقه از حتّی به فرض تأثّر فیلسوفانهـ و
قالب جـزئیات در و طریق دیگر که از فقه را و شد بسنده کار سیاسی فیلسوفان ٬
کـم مـورد معلوم مـی دارد٬ معین و خّط مشی سیاست را قوالب دیگر احکام و و

داد. توّجهی قرار
جای خود در دارندکه باید حکومت سخنان بسیار باب سیاست و فقیهان در فقه و

بدان پرداخت. جهان اسالم٬ جهانداری در بحث مربوط به دینیاری و هر در و

متکلّمان حضور حظ و
حکـومتگران در شـد و آمـد بحرانهای سیاسی و جوهره  جان و "بحران مشروعیّت"
سه خالفت "وجود متفطّنانه گفتهاندکه: آقای خاتمی خود هست. جهان اسالم بوده و
"فـاطمی" النهر٬ ماوراء ایران و عراق و در یعنی "عباسی" عرض یکدیگر اسالمی در
در مـ ـ ص ر و مـ ـ غ ر ب و "امـ وی" در انـ دلس٬ خـ ود نشـ انه آش کـ ار ی است از بـ ح ران

(ص 33). مشروعیّت ..."
فـراز انـدیشههای آنـان در اهـمیّت جـایگاه مـتکلّمان و تـوّجه بـه ایـن نکـته٬ با
خویشاوندی تکیه بر عباسیان با گر ا فرودهای سیاسی جهان اسالم روشن میشود: و
حقوق ایشان مـیخواسـتندکسب مشـروعیّت به اسم دفاع از rstuv و خاندان نبوت با
پایگاه "صحابه"و"بیعت"میساختندو...٬همه امویان غلبه خویش رامبتنی بر گر کنند٬وا
را متکلّمانی بودندکه مشروعیّت "خالفت" موّجه داشتن این معانی٬حاجتمند وهمه در
ادعای حکومت بدانندوآن شرایط رادرحق آن حکومت اثبات کنند. معیارهای مورد در
بـه آنـها کـه نـوع بـاور تفویض (اخـتیار) و جبر و قدر و مفاهیمی چون قضا
حـوزه در تشکـیل مـی دهد٬ تـلّقیات اجـتماعی را کنشهای سیاسی و بسیاری از
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گذارده میشد. نقد متکلّمان به بحث و گفتار اندیشه و
یک از نـقشی کـه غـلبه هـر عـباسی و امـوی و نگاهی به تقلّبات سـیاسی عـصر
تـحّول ضـعف آن و قوام حکومت حکومتگران یـا اشعری در گرایشهای معتزلی و

اندیشه سیاسی است. ژرف متکلّمان بر اثر نمودار داشته٬ شیوهها
خیزشهای خونخواهانه سپسین آن٬ و عاشورا خونبار رخداد تحلیلی صحیح از با
یک یک در خـالفت را حکـومت و اسـالم و از تـلقیهای مـختلف کـالمی  پـای  رّد
گـیرتر نگـاهی فـرا در حادثهآفرین میتوان مشاهده کرد. و رفتارهای سرنوشتساز
تصاویر ریشه در سه قرن نخستین هجری٬ میبینیم که بیشترینه چالشهای سیاسی دو
چـه راهـبران چـه حکـومتگران و و اصول دین ترسیم مـیشود٬ که از مختلفی دارد
منش کالمی ویـژه در یک بینش و اعالم هواداری از با جنبشهای سیاسی٬ و خیزشها

صفوف مختلف این منازعات ایستاده اند.
یک عـرب بـود "روزی کـه جـنگ جـمل بـه پـا }wxyz گزارش میکند: شیخ صدوق
قائل به یکتایی تو امیرالمؤمنین! یا گفت: و cdefg کرد المؤمنین روی به امیر برخاست و
نبینی که مگر تاختندکه چه هنگام این سخن بود؟ او بر سو هر مردم از هستی؟ خدا
امیر المؤمنین پر یشان خاطر است؟ امـ یر المـ ؤمنین فـ ر مود: دست از او بـ دار یـ د ک ـ ه
سپس حضرت و این مردم می جنگیم٬ آن با سر بر خواسته این عرب همان است که ما

پژوهشهای آستان قدس بنیاد (مشهد: نمایی٬ ترجمه احمد اندیشههای کالمی عالمه حلی٬ زابینه اشمیتکه٬ . 1
اندکی تصرف لفظی. با ص ٬9 ٬(1378 ٬cdefg رضوی

گفتند.1 پاسخ  را پرسشاو ویژه٬ ظرافتی  و دقت  و بردباری  با
cdefg به معصوم اعتقاد نمود تنبهآفرین این رفتار٬ و نکتههای ارجمند یکی از شاید

عـلوی اسـالم  کـه  است  ارزشـی  و اصالت  میآورم  فرایاد این رخداد بر مرور با که همواره  دیگری نکته  . 2
نمیبرد. یاد از را آن  نیز شمشیر خون و بحبوحه جنگ و در حتّی  فرهنگی اصیل قائل است و برای کار

پُرسمانهای کالمی باشد.2 کنشهای سیاسی و استوار پیوند
نّص حـدیث انکار واقعه سقیفه و پیامد عاشورا رخداد ادبیات اسالمی٬ اینکه در
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در کـه بـدین مـورد کسـانیانـد اصـفهانی از آیت اهلل تـبریزی و ر مـرحـوم نـیّ هـندی٬ بـاقر سید کمیت٬ . 1
راه حق٬ در (قم : اهلل٬ ثار شیخ حسین عندلیب٬ کتاب: در نگر اشعارشان را٬ سرودههایشان تنبیه نمودهاند.

پینوشت. ٬36 و صص 35 ٬(1376

عمل ژرف موضع کالمی در به تأثیر باور سخنی است که ریشه در دانسته شده1٬ غدیر

مسـجد مـحّمد نگـر: جهان اسـالم٬ در چالشهای دوران نو عمل سیاسی و موضع کالمی و درباره پیوند . 2
.118 صص 113 ـ ٬(1369 (تهران : الهدی٬ تشیّع وتسنن٬ سیاسی درقلمرو زمینههای تفکّر جامعی٬

سیاسی دارد.2
ترسیم این کلیت برای آیـهای اینکه در و ترسیم میکنند متکلّمان کلیت اسالم را

. سوره نساء٬ آیه 59: ای مؤمنان از خداوند و پیامبر و اولواالمرتان اطاعت کنید ... . 3
بـر را آن  برخی اهـل سـنّت  پیشوایان معصوم میدانند. اینجا در را "اولواالمر" از مراد مفسّران شیعه٬
"اولواالمر" برای  را بودن  رازی معصوم  فخر کردهاند. حمل  دو هر بر وبرخی  "علماء" بر برخی  و "امراء"
ص87. چ٬1 بهاءالدین خرمشاهی٬ واژهنامه از ترجمه وتوضیحات و سنج:قرآن کریم٬ شرط دانسته است.

ٕاِِن ... ) یـا ِمـنکُْم ...) 3 ُسوَل َوُأْولِی ٱْالَْٔمـِر ٱلرَّ ٱللََّه َوَأِطیُعواْ َأِطیُعواْ ٱلَِّذیَن َءاَمنُۤواْ أَیَُّها ـٰۤ ( یَ چون

. نیست ... آِن خداوند از حکم جز ... آیه 67: یوسف٬ سوره  . 4
کردند. صفین به پا این آیه شریفه چه فتنه ای در برداشتی ناصواب از میدانیم که خوارج با

واطیعواولوولّی علیکم حدیثی چون "ِاسمعوا چه تفسیری قائل شوندو لِلَِّه ...) 4 ٱلُْحکُْم ٕاِالَّ

به عـنوان حـدیث این عبارت را ص 157) ج ٬1 محاضرات أالدباء(المکتبة الحیدریة٬ اصفهانی در راغب  . 5
نبوی آورده است .

اندکی تفاوت آورده است. با عبارت را ص 247) ج ٬1 النهایه (افست اسماعیلیان٬ در اثیر ابن 
کتاب مبانی اندیشههای در متن٬ عبارت قرآنی پیشگفته در دو یادآوری است که این عبارت و خور در
حرکت گذارِی حدیث هم آمدهاند. کنار در حلبی) علی اصغر اسالمی (نوشته دکتر ایرانوجهان سیاسیدر
درخـور ماده "جدع" ذیل  لسان العرب  در منظور ابن  توضیحات  و اثیر ابن  توّجه به النهایه  با این کتاب٬ در

می رسد. تأمل به نظر

چـون و چـند پـایگاه و بـی گـمان در چگونه ارزیـابی نـمایند٬ را َحبَشی مجدع"5 عبد
بود. خواهد تأثیرگذار این دین٬ حکومت در

داشت سـهم اسـاسی تر خودکامگی انـتظار دام در اندیشه و آیین میتوان از برین بنیاد٬
کنشهای سیاسی مطرح و اندیشهها متکلّمان در حضور وبخش اصلی تری به حّظ و

جهان اسالم اختصاص دهد. در
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دیوان امر صوفیان و
به ترک دنیا گر به عنوان نگرشی که "ا صوفیانه" "تفکّر دام خودکامگی از اندیشه در آیین و در
چون "سیاست مستلزم و سخن رفته٬ (ص 16) بی اعتناست" نینجامددست کم به دنیا
بـه آوردن  روی (ص16)٬ است" آن  در زنـدگیکـردن به  اهتمام و دنیا گرفتن جدی 
"بـه اعـتنایی  بـی  و بـی عـملی" "تـوجیه  بـرای  مـناسب  بستری  "وادی صوفیگری"٬
رهگذر"نفی موضوع سیاست "دانسته شده است (سنج :ص 17). از سرنوشت بنی نوع "٬
به آخـرت رو و پشت به دنیا ذات دعوی خود در حقیقت این است که "تصّوف"
خـارجـی ظـهور صـورت عـملی و مافیها" و بدون اشتغال به "دنیا "سیاست" و دارد
کـه داعـیه داران اهـل تـصوف ـ عالمان شـریعت بـر واردترین انتقاد شاید نمی یابد.
آن باشدکه صوفیان حظ بنی تصّوف٬ پالودهترین صور حتّی در ـ حقیقتند طریقت و
نـظر فـرا شارع مقدس است٬ چنانکه منظور دیانت است٬ که بهره ای از دنیا از آدم را
"کتاب خدا" که در تعادلی را آن جهان توازن و اشتغال به این جهان و در و نمی آورند

مراعات نمیکنند. بدان سفارش شده است ٬ "rstuv و"سنت پیشوایان
شیخ صفی الدین خانقاه اردبیل٬ صوفیان مقتدری چون پیر گفت ظهور باید این همه٬ با

شـیعی است... "تشیّع سربداری یک تشـیّع شـیخی - شیخ رسول جعفریان: دوسِت دانشمندم٬ به تعبیر . 1
یک عالم شیعه مشهور مجموعه حکومت چهل پنجاه ساله سربداران نمی توان یافت . کتابفقهی در یک 
ج ٬2 (مـقاالت تـاریخی٬ موالهم فراهم است..." و موالنا شیخ و بخواهید٬ تا اما کنید؛ پیدا هم نمیتوانید

ص 388).
ولی بی راه نیست. است٬ چه قدری تُند گر بیان ا و این تعبیر

چون خیزش سربداران٬ 1 ما را نهضتهای سیاسی صوفیانه (یا الاقل: تصوفآمیز)٬ و اردبیلی٬
بهبازنگری وبازخوانی کارکردهای سیاسی تصّوف وکنشهای سیاسی صوفیان فرا میخواند.
است بلکه بهتر متنّوع ؛ مصادیق بسیار مفهومی است با حقیقت این است که "صوفی"

بـه مستقل برای معانی متباین - و َوضعهای متعدد در استکه لفظی لفظی" "مشترک اصول٬ عالمان نزد . 2
چنانکه لفظ چ ٬6ص 36)؛ المعالم٬ تحریر المشکینی٬ وضع شده است (سنج: تعیّنی - یا صورت تعیینی و

مشترکاست. معروف٬ گوارای مایع و درنده جانور مورد در "شیر"

در متفاوتی اطالق شده. مصادیق بسیار است که بر یک مشترک لفظی 2 بگوییم "صوفی "
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در الابـالِی الحـادپیشه٬ رنـد عالم عابدمتشّرع گرفته تا از گروهیپُرشمار٬ اسالم٬ جهان 
بازخوانده شده اند.درمیان گونههاومصادیق لَونالَون به نام "صوفی" روزگاران گوناگون ٬
بـیشتر نـیست و سیاست ناسازگار گونه ای هم هست که چندان با و"صوفی"٬ "تصّوف"
بُریدهایکهکنجُعزلت گرفته. دنیا از تا دارد بهخود نیرومندرا سیماییکدیوانساالر

جـالل مـوالنا خرقانی و و حتّی صوفیانی چون ابوسعید گذشته٬ این نمونهها از
در هسـتند٬ مـتّصفتر شـناسای تـصّوف٬ ابن عربی هم که بـه صـفت عـاّم و الّدین و
تأثیری که باید شکلگیری منش وکنش سیاسی جهان اسالم تأثیری بنیادین داشتهاند؛

اندیشه سیاسی ملحوظ گردد. تطّور سیر در
ژرفای گـرایشـهای به ویژه از و پی گیریم٬ روزگاران اخیر تا تاریخ تصّوف را گر ا
مـطّلع افـریقا) اسـالم خـیز افریقای مسلمان (یعنی بخشهای مسلمان و صوفیانه در
کـارکردهای بـیتردید٬ بـررسیم٬ آن سرزمینها در تجلّی سیاسی صوفیان را باشیم و

سـیاسی تـصوف کـارکرد صـوفیان و ایـرانـِی قـفقاز٬ همین ناحیه تقریبًا در ... برویم ؟ به راهی دور چرا . 1
همین باب است. که در شده صوفیان وکمیسرها کتاب تازه منتشر نگر: زیادی داشتهاند.

صـوفیان و بـررسی پـیوند لَـوِن دیگـری خـواهـیم یـافت. از را ســیاسی تـصّوف 1
صوفیان٬ تاریخ٬ ادواری از که بدانیم در بود خواهد زمانی معنی دارتر حکومتگران٬
یکـی از دست کـم٬ یـا مــیزان مشــروعیّت یک حکــومت بـودند؛ کــننده  تــعیین 
تعیین ک نندهها. اقبال پادشاهان را به خانقاه همواره نباید و نـمی توان تـنها در حـوزه
مـعنوی پـایگاه  و نـفوذ با گاه بیتردید بلکه کرد؛ تفسیر قلبیشخصایشان  تعلّقات 
در چهره مـعنوی حکـومت را میان عوام مرتبط بوده است و داعیه داران طریقت در

میداده. جال معنویّت غلبه دارد٬ آن ایمان و اجتماعی که در
آن گونه بنیادهای فرهنگ ما٬ چون دیگر نیز پیشینه وکارنامه "تصّوف" متأسفانه در
همین حیث حقایق بسیاری درباره از کاوش نشده و پژوهش و که می سزیده است٬

ناخوانده مانده است. گفته و ایشان نا روزگار و روز صوفیان و
نهاد صفویان از برآمدن دولت مقتدر قریب به ذهنترین نمونه قابل مطالعه٬ شاید
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انگـارههای پـیروان که بـی گمان بـر خاندان متصّوف شیخ صفی الّدین اردبیلی باشد
صبغه صوفیانه این انگارهها تردیدی در و است؛ این سلسله استوار بنیادگذار جانباز
اقـتداری بـی هـمال در سیزده سالگی مـظهر شاه اسماعیل یکم که در نمیتوان کرد.

به سلطنت حکومت نوپای ایران رسید"(سـیبیال 1502 / سال 907 که در اول سیزده ساله بود "اسماعیل . 1
امیرکبیر٬ (تهران: ورهرام٬ ترجمه غالمرضا دیدگاه سفرنامههای اروپاییان٬ ایران صفوی از السر٬ و شوستر

ص 13). ٬(1364

به عـنوان را که او قدرت مریدان جنگاوری دارد تکیه بر خویش می گردد1٬ روزگار
چـارچـوب در را روحـانیّت او تقّدس و و مقّدس مینگرند یک پیشواِی روحانی و
چنانکه صوفیانه - معنوی و این اقتدار میکنند. تعاریف صوفیانه خانقاه اردبیل معنا
رسـمی سـیاسی به نهاد تبّدل قدرت او با نشد٬ اسماعیل یکم منحصر در میدانیم -
زمـانی کـه سـازمان شاه عباس یکم در گر ا جانشینانش باقی ماند. در رنگ نباخت و
گرفته ٬همچنان "مرشد وخاندان صفویان ازسیرت وصورت خانقاهی خودفاصله بسیار
مشـروعیّت صـوفیانه مـحبوبیت و ریشـه در مـیرود٬ به شمار و"صوفی اعظم" کامل"
این تقدِس ریشهدارهرچه به اواخردولت صفوی نزدیکترمیشویم حکمروایِی اودارد.
روی بـاقی است ولی بـه هـر متشرعانهترجلوه میکند٬ می بازدو رنگ متصّوفانهاش را
هـمچنان در فروپاشی دولت ایشان ٬ تختگاه صفویان و چیرگی افغانان بر وحتّی پس از
اوایل قاجاریه بسیاری ازکسانی که درپی نوعی تا است.درست ازهمین رو٬ اذهان برقرار

مشروعیّت سیاسی بودند٬ میکوشیدندخودرا به گونهای از تبارصفویان بشناسانند.
ا گر تفاصیل انگارههای سیاسی بالنده در خانقاه اردبیل در صحائف سیاستنامهها
پـارهای و بـّزار ابن  صفوة الّصفای  رهگذر از نیست و این لون مسطور وکتابهایی از
خطوط کلی آن مقابل٬ در ُجست٬ می توان باز آن را رگههایی از تنها نیز مکتوبات دیگر
وجود و بود در و بوم ثبت کرده٬ و صفحات تاریخ این مرز قزلباش بر برق شمشیر را

ارزش مـیراث الحسـین زریـنکوب٬ عبد به: همچنین بنگرند سیاسی تصوف٬ خوانندگان درباره کارکرد . 2
به بعد. ص 171 چ ٬6 صوفیّه٬

نیست!2 گمان روا اصل آن٬ حقیقت و
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نتایج سحر صبح دولت و
صفوی عصر در را عمده تکاپوهای سیاست اندیشانه خود غیبت٬ تاریخ تشیّع عصر
دست شاهان صفوی که هم سیاسی در اقتدار تمرکز بوده است. شاهد آن به بعد از و
- دست کم چنین ادعایی داشتند یا - مذهب شیعه نهاده بودند بر شالوده حکومت را
باعث گردیدکه تأمّالتپُربها جهانداری دخالت میدادند٬ کار در وهم عالمان شیعی را
باب جهانداری وجهانبانی صورت پذیرد-وحتی چنانکه آقای درحلقه دین اندیشان در
خاتمی بهدرستی اشاره کرده اند(ص 428)مقدمات واضح ومعتنابه نگره "والیت فقیه"-

صفوی مطرح شد. روزگار در یافت - بر و بار و گردید تنومند ما که درعصر
در سیاست اندیشی را گرمی بازار این همه شگفت است که آقای خاتمی که خود با
"نظریه ابن خلدون می گویند: (434 ـ (نگر:صص 425 صفوی توصیف کرده اند عصر
(ص 424) بوستان بیرونق اندیشه سیاسی مسلمانان رویـید" که در آخرین گلی بود
کـنیم کـه هـیچ سـخن تـازه ای در ادعا گر ا گزافه نباشد شاید ابن خلدون... و"پس از

.(424 - (صص 423 ساحت اندیشه سیاسی مسلمانان بیان نشده است"
دیـن سـیاسی کـه در سیاست دینی و ستبر آن دفتر این داوری بر خیال میکنم با
ر وز گار صفویان به قلم مـ ایه ور عـ المان و فـ قیهان انـ دیشه مند شـ ی عی تـ ح ر ی ر یـ افته
یعنی بحث انگیزترین نگـره سـیاسی - حتّی نگره "والیت فقیه" تنصیق گردیده و و

ستم رفته است. دل آن بازخوانده میشود٬ از - ما دینی عصر و
دام انـدیشه در خیال مـیکنم سـبب کـم عـنایتی نـویسنده گـرامـی آیـین و باز و
دلبستگی وی به تاریخ٬ بُرهه از این سیاستِی" خودکامگی به "دستاوردهای فقاهتی -
که البته به جـای خـویش سـتودنی است - حوزه سیاست است - فلسفیانه در تفکّر
نـظر فلسفه سیاسی است٬ شکوفایی سیاست فلسفی و ناظر چون این دوران کمتر و

معطوف داشته. به خود کمتر را پژوهنده ارجمند
صفوی عصر اینکه عالمان دینی در است٬ بدان سزاوار که رویکرد نکتهای دیگر
بـه رقم و سواد در و "نظر" حوزه در آنکه از بیش را خود سیاسی نگرههای از برخی
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حوزه تصرفی بسیاری عالمان دینی حقوق و وانمودند. "عمل" در نمایش بگذارند٬
محدودیتهایی که شـاهان پادشاه ِاعمال والیت میکردهاند. بر قائل بوده و برای خود
بـرای عـالمان بـه  کـه آزادیهایی و خریدند جان  به  قبال کسب مشروعیّت صفوی در
بینظیر گر تاریخ ایران ا سراسر در مجموع٬ در نظرشان دادند٬ اجرای نظام دینی مورد
به عـنوان نـظریه پـرداز اهتمام عالمان دین - به گواهی تاریخ٬ است. کمنظیر نباشد٬

بوده است. مؤثر بسیار تصرفات٬ اعطای اختیارات و در ومجری فقه سیاسی -

فلسفه شریعت و شرع٬ عقل و
فرهنگساز و پُرسمانهای اندیشه سوز از "شرع"٬ و چون نسبِت "عقل" و پُرسماِن چند
بـه خـود اندیشه گران مسلمان را بسیاری از نظر دیرباز از و جامعه اسالمی بوده ٬ در

جلب کرده است.
ایشان تمدن اسالمی به بحث گرفته اند. در نقش آن را اینپُرسمان و نیز آقایخاتمی 
این عرصه در "سه جریان مهم ورقیب " طّی ترسیمی ازسیمای اندیشگی جهان اسالم از
گـزارش در "شریعت گرایی" "تشرّع" "تعقّل"(ص 72). و "تصّوف" "تشّرع"٬ نام برده اند٬
ایشان "ظاهر بینی در امر دیانت" است و "تعقّل" " نوعی ب ی نش ف لسفی"ی م تأ ثر از حک یمان
این بین درجهان اسالم "شریعتگرایـی" در اسکندریّه (سنج:صص 72و73). یونان و
نـخبگان٬ و وضع موجود میان گروهی دلزدگان از تصوف وعرفان در و چیره میگردد؛

.(90 - صص 73 (نگر: باقی می مانند حاشیه ٬ فلسفی در تفکّر فلسفه و و
نـویسنده دام خودکامگی پیداست٬ اندیشه در جای جای کتاب آیین و چنانکه از
گـوی سـخت دریـغا ایـن حـیث٬ از فـلسفی است و تـفکّر کـتاب شـیفته فـلسفه و
دل به سوی دین ورزی فیلسوفانه دارد. آشکارا جهان اسالم است و در فلسفه ستیزیها
اسـالمی تـمدن  دل  در روان  فکـری  جـریانهای  از وی  تـرسیمهای  در گفت  باید
بلکه نیست٬ متوجه او تنها این دوکاستی٬ دوکاستی هست و ٬(90 و 89 و (صص 72
بـه چـنین هـمچنین پـژوهشگران اهـل سـنّت نـیز خـاورشناسان و آرای بسیاری از
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از قـدری  نـیز دام خـودکامگی  انـدیشه در و آیـین  شـاید و آمـده٬ کاستیهایی دچـار
گردیده است. نوشتارهای همینان متأثر

"تـعقّل"-در است . فلسفی" "تفکّر با مرادف ساختن "تعقّل " نخستین این دوکاستی٬
نیروی خرداست بهره بردن از ُعرف اهل نظر-به معنای به کارگیری عقل وخردورزی و
"فلسفه "یک نظام خاّص فکری وسامان ویژه معرفتی است . این اعّم از"فلسفه ورزی " و

.359 و صص 358 ٬(1375 فرهنگ اسالمی٬ نشر دفتر (تهران : مکتب تفکیک٬ حکیمی٬ رضا محّمد نگر: . 1

بیرون است .1 به معنای عرفی آن - "فلسفه ورزی "- "تعقّل "هاکه از ای بسا و است ٬
چـون نـیست؛ "اسـتدالل" و به معنای نفِی "تـعّقل" اینجاست که نفِی "فلسفه" از
فـلسفه هـر فلسفه٬ و به شیوه فیلسوفانه نیست؛ تعّقل مستلزم تقیّد حرکت فکری و
خود است و "استدالل" و مصداقهاِی مفهوم عام "تعّقل" یکی از مکتبی که باشد٬ وهر

همان. نگر: . 2

محدوده ای خاص دارد.2
rstuv به تعّقل معصومان سوی قرآن کریم و زمانی از در اسالم٬ صدر مسلمانان در
سامان استداللی (یعنی آن نظام اندیشگی و ورزی فراخوانده شدندکه "فلسفه" وخرد
اندیشه گران مسلمان به کوشش مترجمان بر و کرده بود سرزمین یونان گذر ویژه که از

روایی نداشت. رسوخ و و جهان اسالم نفوذ در هنوز عرضه گردید)
ق رآن ک ر یم ک ه به ط و ر م ؤکّد و مکّر ر دعوت به ت فکّ ر و تعقّل ک رده و آن همه بدین امر
دسـتاورد قـرن بـعد٬ منتظر نمانده است که یکـی دو اهمیّت داده ٬ بی تردید ارج نهاده و
تهذیب آن به تدوین و سده دیگر دو و اندیشه گران یونانی برای مخاطبان قرآن ترجمه شود

ص 39. ٬(1372 فرهنگ اسالمی٬ نشر دفتر (تهران : حکیمی٬کالم جاودانه٬ رضا محّمد سنج : . 3

پیداست که بیپروای مرده ریگ کنند!3 باشدکه مخاطبان کالم الهی تعّقل آغاز طول انجامد٬

فیه . است درفیه ما الدین  جالل  موالنا از سخن  . 4

اندیشه گرفت نیست ".4 به راستی "بر اندیشه کردو می توان خردورزیدو فیلسوفان نیز٬
تشـیّع یـعنی  تشـّرع٬ و کم توجهی به کم تنش ترین حـوزه تـعّقل  دومین کاستی٬
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میان هواداران ستیز شرع و بحران عقل و بیشترینه موّرخانی که از دوازده امامی است.
سـاختهانـد به تاریخ جامعه اهل سـنّت اسـتوار را کالم خود آن سخن گفته اند٬ این و
صف آرایی عقلگرایـان هیچ گاه با که تقریبًا علی الخصوص تشیّع دوازده امامی را و

نادیده گرفتهاند. مواجه نشده است. یکدیگر برابر متشّرعان در و
طوسی شیخ  و مرتضی  وشریف  مفید چونشیخ  شیعی٬ اندیشه برگزیده  نموداراِن 
جـایی تا بودند خردگرایی همپای معتزلیان خردگرا در علیهم اجمعین ـ رضوان اهلل ـ
شریعتمداری در طبقات معتزلیان ثبت افتاده است و ایشان در که حتی نام بعضی از
رفته اند. محّدثان شیعه به شمار توّجه فقیهان و راستین اسوههایی اندکه همواره مورد
سینوی در سنتهای فیلسوفانهای چون سنِّت مّشائی ـ اندیشه فلسفی و حیات دراز
اهـل جـهان  آنـچه در دسِت  تکفیرهایی از قال و قیل و تشنّج و فارغ از جهان تشیع٬

.44 ـ صص 38 گزارش سفرهای علمی (سومین بیست گفتار)٬ مهدیمحقق٬ نگر: باره٬ این  در . 1

زمانی که پس از در میان شیعه٬ وشکوفایی اندیشههای فلسفی تازه در سنت رخ داد1٬

کویر). (تهران: طباطبایی٬ جواد ترجمه سید تاریخ فلسفه اسالمی٬ هانری کربن٬ نگر: این باره٬ در . 2

گـواه مـیرفت2٬ شـمار بـه  رفـته  میان  از جهان اهل سنّت  سنّت فلسفی در ابن رشد

که چندی اخباری نیز اصولی و نزد که بدانند گاه هستند فرهنگ آ تاریخ و از آنقدر خوانندگان این سطور . 3
اهل شرع نبوده است . به معنای نزاع اهل عقل و جامعه شیعه بوده٬ در

برای مّدعای ماست.3 مؤیّدی از و

میان "ماضی " و "مستقبل" "ما": در
همان گونه که آقای خاتمی هوشمندانه خـاطرنشان کـردهانـد٬ بـا صـورت پـذیرفتن
سـاحت بـدیعی در امـر ایران٬ جمهوری اسالمی در "استقرار و انقالب بهمن 1357

(ص 9). سیاست جهانی تجربه میشود" زندگی سیاسی اسالمی و
مـعرض عـملی در الیـه نـظری و دو نظام جمهوری اسالمی٬ انقالب ایران و در
نظام که انقالب و ... رفتارهای سیاسی و و یکی٬کنشها قابل بازشناسی است: داوری و
است؛ گـزارشگـران تـاریخ مـعاصر پژوهش نـویسندگان و دستمایه کاوش و بیشتر
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نظام حرکت دهنده انقالب و نظام فکریای که پشتوانه و جوهراندیشگی و دیگر٬ و
شـاخصه ایـن جـوهره تـعیین نـموده. را کـنشها و شـاکـله آن رفـتارها بوده است و
جمله از فقیهان متأّخر٬ است که توسط گروهی از نگره فقهی "والیت فقیه" اندیشگی٬

نشـر (تهران: فقه شیعه٬ نظریههای دولت در محسن کدیور٬ نگر: تاریخی نگره "والیت فقیه "٬ درباره سیر . 1
.28 ـ صص 17 ٬(1376 نی٬

کسوت کنونیاش عرضه گردید.1 در }wxyz تحقیق و امام راحل
جـنبش کـتاب آقـای خـاتمی دربـاره "هـر امروزه به همان علل چهارگانه که در
واقعیتهای غافلگیر منتظره و رخدادهای غیر .1 مطرح گردیده است (یعنی: انقالبی"
ک پیشگامان به سبب بهره گیریهای ناروای گروهی از آسیب دیدگی ایمان پا .2 کننده؛
مـرز مـقابله نـخبگان بـیرون از مواجهه بـا .4 آیین؛ گون از برداشتهای گونا .3 آیین؛
توسعه این به سبب قدرت و را فهم پیروان نخستین آیین که فرهنگ خود فرهنگ و
تردیدها انقالب اسالمی ایران با ٬(37 و صص 36 سنج: میبینند؛ محّل خطر آیین در
به روست رو خود استوار" باور "ایمان شفاف و تشکیکهای داخلی در و دلیها دو و
همین بازخوانی اندیشه سیاسی اسالم٬ و بود؛ زدودنی نخواهند که "بی پشتوانه خرد"

لوازم به سامان آوری پریشانیهای کنونی است. از
شدکه ستبری کارنامه مکـتوب انـدیشه بدین حقیقت خستو دریغ فراوان باید با
سیاسی در جهان اسالم ـ با در شمار آ ور دن همه انواع و احتساب جمیع سـ وابـ ق آن

التـراث الّسـیاسی إالسـالمّی٬ فـِی مـصادر عـارف٬ محّمد نصر نگر: این مصادر٬ پارهای از برای آشنایی با . 2
م). 1994 / ه 1415 إالسالمی٬ العالمی للفکر (المعهد

قـامت رفـیع تـناسبی بـا خوانده میشود) 2 هم ـ تراث اسالمی" (یعنی آنچه "مصادر
تمدن اسالمی ندارد. اندیشه گری در اندیشه و

آن اندیشه سیاسی ٬ به سیاست و اندیشمندان را آقای خاتمی قلت پردازش بسیاری از
"تاب تحمل بحث اقالیم اسالمی حکم رانده است و می دانندکه دیری بر "سیاست متغلب "
به میآوردکه اهل تأمل چون امکان ورود فضایی پدید و ندارد ... را درباره ماهیت سیاست ...



کتاب ونقد کتاب نقد  596

به وادیهای دیگـر اندیشه را ندارند٬ به آن را کردن برای ورود این بحث یاحوصله خطر
بی تفاوتی[ بی اعـتنایی] نسـبت بـه یا دلیل برای توجیه بی عملی خود به هر یا می رانند
سرنوشت بنی نوع بانفی موضوع سیاست به وادی صوفیگری روی می آورند"(ص 17).
همان خودکامگی حکومتگران بدین تکیه بر با شاید و این حدیثی است صحیح؛

قابل توسعه باشدکه: شکل نیز
آنکـه بـه رأی بـیش از بـاِب ادب حکـومت٬ حکـومتگران در چـون بسـیاری از
تأمین پی در دهند٬ بها ـ ... و متکلم فیلسوفو و فقیه از اعم ـ فرزانگان و اندیشهوران
چـون بـودهانـد٬ بـرکنار خطر از و اندیشه گران آزاد گر حتّی ا منافع خویش بودهاند٬
نـهایت٬ در قال روشنگر قیل و هر اینگونه مباحث نظری هیچ ثمره عملی نداشته و

آن نمی دیده اند. لزومی برای صرف وقت در بوده ٬ خالٔ فریادی در
بـرگ صـفوی پُـر روزگار در سیاست اندیشِی شیعی٬ اینکه کارنامه فقه سیاسی و
بلکه شیعی٬ مستقل  حکومت  یک  آمدن  رویکار از ناشی  تنها نه  میشود٬ فربه  و بار و
دخـالت و دادنـد حکومتگران صفوی به "علما" بهایی است که بعضی از برخاسته از
ناچار پیدایِی "تقاضا"٬ با عالمان نیز شدند. سیاست خواستار عمل و در را "اهل علم"

شدن بارور پویایی و و ر تفکّ و بحث  به  زدن  دامن  در ایران" اسالمی  "جمهوری  استقرار خود اثر درباره  . 1
.27 و صص 26 همان٬ کدیور٬ نگر: حوزه فقه سیاسی٬

از "عر ضه" بودند و این مایه شکوفایی سیاستاندیشی و اندیشه سیاسی شد. 1
بـه مـقوله ـ  ـ  بـهویژه دیـن انـدیشان عطف توّجه دوباره اندیشمندان امید می بریم با
حـوزههای و برزند سر جوانههای نو آن بیخ کهن٬ از "حکومت اسالمی"٬ و "سیاست دینی"
حقیقت اندیشههای سیاسی متعلق به مـذهب ـ تحت ظّل امام عصر(عج) ـ  علمی شیعه

اردیبهشت 1379). ٬4 ـ شماره 3 جهان کتاب (سال ٬5  

بازشناسند.  ادِب جهاندارِی اسالمی را این طریق ٬ از بازجویندو rstuv را اهل بیت



نهایی نسخه حافظ:
ابوالحسن نجفی

ناتل پرویز دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ ٬مقدمه وتصحیح وتحشیه از
صـفحه. 100٦+ ٦8 ایـران ٬ فـرهنگ  بنیاد انتشارات  ٬ 1359 خانلری ٬تهران ٬

جامعهای که بخش مهّم میراث فرهنگی هر نویسندگان بزرگ گذشته٬ شاعران و آثار
فـردوسی غـرب و در شکسپیر دانته و و (به عنوان مثال همر تشکیل می دهند را
و خیام و مولوی و سعدی و حافظ در ایران)٬ سر گذشتی دار ند ک ه ک م و بـ یش در
باید سه دوره را اختراع فّن چاپ ظاهرًا که پس از بدین معنا یکسان است ٬ همه جا

بگذرانند: سر از
نویسنده بـه صـورتهای بسـیار و شاعر این دوره آثار در دوره چاپهای متعدد: .1
بـه خـوانـندگان حیث حجم مطالب٬ هم از و واژهها و حیث عبارتها هم از متفاوت٬
اساس روشهای علمی تـصحیح بر اصالت آنها صّحت و بی آنکه در عرضه میشود
نـمونه آن نسـخههای مـختلف دیـوان حـافظ در متون دقّت کافی شده بـاشد. نقِد و
افـغانستان ایران و هندوستان و پنجاه سال پیش در و صد است که از چاپهای متعدد
به حّدی است که حتّی اختالف میان این نسخهها طبع شده است. وکشورهای دیگر
ایـن از یکسان بـاشد. عینًا آنها نسخه از دو یک غزل نمی توان یافت که دست کم در
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این نسخهها بعضی از در نمیرسد اصل به پانصد غزلهای حافظ که در تعداد گذشته٬
میکند. تجاوز هشتصد از

پـژوهنده چـند ایـن دوره بـه هـمت یک یـا در مـنّقح: دوره چاپ انـتقادی یـا .2
روشهای دقیق نقد به مدد مؤلف و بیش کهنه عصر زباِن کم و در متبحر نسخهشناس و
قدیمترین استفاده از با و به کمال میرود٬ فنون رو پیشرفت علوم و که البته با متون٬
چـاپهای دوره زود یـا که دیـر چاپ جدیدی عرضه میشود نسخههای یافت شده٬
چاپ نسـبًة مـنّقح نمونه آن دیوان حافظ در به دست فراموشی میسپارد. نخست را
است. غنی به سال 1320 قزوینی ـ منّقحتر چاپ  در سپس  و سال1306 به خلخالی

دوره دوم مطرح انتقادهای که در و بحثها این دوره به مدد در دوره چاپ نهایی: .3
سرانجام مؤلف٬ به عصر نزدیکتر و نسخههای کهنتر استفاده از با احیانًا شده است و
نمونه آورد٬ نسبًة کامل به شمار نسخه نهایی و چاپی به دست میآیدکه میتوان آن را

بحثماست. مورد خانلری  حافظچاپ  دیوان همین  آن
که دورههای قبل٬ از ارزشمندتر می شود٬ دوره چهارمی آغاز این سه دوره٬ پس از

شد. پایان این مقاله اشاره ای به آن خواهد در

حافظ در دوره دوم
دوره دوم محتاج تفصیل بیشتری است. میان دورههای مختلف چاپ دیوان حافظ٬ از
غزلیات حیث تعداد نسخه خلخالی که هم از ٬1320 تا فاصله میان سالهای 1306 در
بـه بـیان یا نسخهها٬ دیگر عبارات با حیث کلمات و هم از غزل و ترتیب ابیات هر و
ذهنیّات شکل گرفته دوستداران حـافظ مـغایرت داشت و عادات ریشه دار با دیگر٬
تـا ایران است و مردم پسندترین شاعر (وفراموش نکنیم که حافظ بیشک محبوبترین و
کشورهای از بعضی دیگر افغانستان و ایران و هیچ خانه ای در سال پیش تقریبًا چند
نتوانست جایی برای خودبازکند آن یافت نشود) دیوان اودر همسایه نبودکه نسخهای از
نپذیرفتند. ندیدندیامطلقًا اگرهم توّجه عده ای ازخواص راجلب کردعامه مردم آن را و
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این واکنشهای مخالف شد٬ منتشر سال 1320 غنی در هنگامی که حافظ قزوینی ـ
کـه بـپذیرند کسانی که نمیتوانستند بودند هنوز همچنان ادامه یافت٬ تعصبآمیز و
بـنیادش و سـاقی بـه هـم تـازیم (بـه جـای "سـازیم") "مـن و حافظ گفته باشد: مثًال
نمیگیرد"٬ این خوشتر از وحشی را "که کس مرغاِن (به جای "آهوی") یا براندازیم"٬

مطلِع : غزلی با یا
بهشتم نسـرشت بهر ازل از در دعوت مکنم سوی بـهشت که خدا و ای زاهد برو
چاپهای دیوان حافظ معروف به "چاپ یکی از که در بیت زیر یا حافظ نباشد٬ از

آمده است: قدسی"
را مــرغ دانـا دانــه نگــیرند اهل نـظر بــه دام و صید به حسن خلق توان کرد
فضالزیباتر عده ای از باشد٬هرچندکه ضبط قدسی به نظر اصل به گونه ای دیگر در

بگیرند: به ریشخند غنی را ـ  بنمایدوهرچندکه فضالبه این بهانه حافظ قزوینی
(غـزل 4) را مرغ دانـا دام نگیرند و اهل نظر به بند صید لطف توان کرد ُخلق و به
این چاپ تدریجًا که برده عادتهای ذهنی نسل پیشین نبود٬ سرانجام نسل جدیدتر
سوی از پذیرفت. چاپ معتبر سپس به منزله تنها و چاپهای دیگر کنار نخست در را٬
دی گ ر ٬ حافظشناسان به انتقاد منصفانه از چاپ ق ز وینی ـ غنی و به اصـ الح بـ عضی از
نسـخه از به نسـخههای قـدیمیتر تا عین حال کوشیدند در و جزئیات آن پرداختند
درگـذشت سال پس از یعنی 35 هجری٬ غنی (مکتوب به سال 827 اساس قزوینی ـ
طی بودکه در چندچاپ انتقادی خوب دیگر حاصل این کوششها دست یابند. حافظ)
نتوانست آنها که هیچکدام از اذعان کرد ولی باید شد٬ منتشر تدریجًا چهل سال اخیر
به فرض آنکه و غنی برسد دقت انتقادی به پای چاپ قزوینی ـ حیث صّحت متن و از
کـه غنی بود نوبت حافظ قزوینی ـ این بار منسوخ کند. نمی توانست آن را میرسید٬

عادت ذهنی خوانندگان شود!
از کـه بـه نسـخهای کـهنتر خانلری بود جانب خود از اتفاقًا این کوششها یکی از
نقد مبنای آن نخست سلسله مقاالتی در بر غنی دست یافت و نسخه اساس قزوینی ـ
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سپس همان و چاپ شد مجله یغما در غنی نوشت که به سال 1327 نسخه قزوینی ـ
حقیقت منتخبی از153غزل نوشته شده ودر 814 ـ که به سال 813 را نسخه کهنتر
همزمان کرد. منتشر سال 1337 در غلطهای آشکار تصحیح بعضی از با حافظ بود
رساله اضافاتی در اصالحات و خانلری با مقاالت سابق الذکر چاپ این نسخه ٬ با

کـتابهایی است کـه مـعدود حقیقت یکـی از این رساله کوچک در .1337 انتشارات سخن٬ چاپ تهران٬ . 1
ایران نوشته شده است. کنون درباره روش علمی تصحیح متون در تا

هم به چاپ رسید.1 تصحیح دیوان حافظ نیز نکته در مستقلی تحت عنوان چند
اشـاره آنـها به زودی به برانگیختکه فراوانی بحثهای  رساله  این هم  کتابو آن

خواهیم کرد.

چاپ نهایی
به نسخههای بیشتر تا آن شد خانلری بر چاپ نسخه منتخب غزلیات حافظ٬ پس از
حـاصل کـند. عـرضه بـهتری انـتقادی چـاپ حافظ دیوان از و یابد دست وکهنتری
حـافظ چهل سال پس از بحث ماست که تقریبًا همین کتاب مورد کوشش سالیان او
خانلری چهارده نسخه مآخذ میرسد. غنی به دست دوستداران این شاعر قزوینی ـ
نیمه قرن نهم هجری در جدیدترین آنها و سال 807 در کهن است که قدیمیترین آنها

نسخه مورخ 807 غزل و شامل 36 مثًالنسخه مورخ 811 ناقص است٬ بسیار این نسخهها البته بعضی از . 2
نیست. غزل بیشتر شامل 47 838 ـ نسخه مورخ 817 غزل و شامل 41

استنساخ شده است. 2 از این نس خهها دست ک م ده (و چه بسا یاز ده) نس خه مسلمًا از
همین به تنهایی مزیت چاپ خانلری را است و غنی قدیمی تر نسخه اساس قزوینی ـ
عـلم زبـانشناسی خانلری که هم در به عالوه٬ غنی نشان می دهد. چاپ قزوینی ـ بر
غـنی از زمان چاپ حافظ قـزوینی ـ مقایسه با در و شاعری دست دارد هنر وهم در
توانسته است چـاپی بوده٬ تصحیح انتقادی متون بهرهمند روشهای پیشرفتهتری در

غنی تردیدی نیست. چاپ قزوینی ـ برتری آن بر عرضه کندکه در
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روش تصحیح خود بیست وشش) مقدمه کتاب (صفحههای بیست تا مصحح در
است: این قرار به تفصیل شرح داده که خالصه آن از را

نسـخههای مأخـذ یکی از کلمهای نیاورده که دست کم متکی بر هرگز الف ـ
اشاره به آنها عنوان "تصحیح قیاسی" با بار جزئی که هر مورد چند در جز نباشد٬

شده است.
اکـثریت حکـم است٬ نـبوده یکسـان  نسخهها در غزلها ابیات ترتیب چون  ـ ب
که شامل آن دسته را نسخهها دسته از تساوِی دو موارد در داده و مالک قرار را نسخهها

شمرده است. معتبر بوده٬ نسخههای قدیمی تر
(که اختالف به قدمت نسخهها چون اتکا عبارات٬ انتخاب کلمات و مورد در ج ـ
قـرائـن نـاچار وجهی نداشته است٬ نمیکند) ده بیست سال تجاوز زمان کتابتشان از
مواردی که این در گرفته و نظر در مضمون غزل٬ صورت و به اعتبار زبانی را٬ ادبی و
بـه اعـتماد بـالعکس) یا "جعد" بر رجحان "زلف" مورد در نبوده (مثًال قرائن کارساز

کرده است. نسخه کهنتر
که فقط همچنین غزلهایی را نبوده به حاشیه برده و نسخهها اکثر که در ابیاتی را ـ د
در یک یا د و یا گاهی سه نس خه وجود داشته یا ب رای مص حح مسلّم بوده ک ه از شـاعر

پایان کتاب منتقل کرده است. دیگری است به "ملحقات"
دوم به جلد حافظ را دیگر اشعار و قصاید آورده و فقط غزلیات را این جلد در ـ ه

کتاب موکول کرده است.

غنی باحافظ خانلری ـ  تفاوت حافظ قزوینی
غـزل حافظ خـانلری چـهار غزلهاست. تعداد نخست در چاپ٬ تفاوت میان این دو

است: این قرار غزل از مطلع این چهار غنی دارد. حافظ قزوینی ـ اصیل اضافه بر
جـام هـمچون آفـتاب کـو صــبح دولت مـیدمد

بده جام شراب (غـزل 14) باشد فرصتی زین به کجا
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زیر مطلع  با دیگری  ضمن غزل  غنی در ـ قزوینی  چاپ  چهارم در دوم و بیت  دو فقط  این غزل٬ ابیات  از . 1
آمده است:

نــمیآید بــر تــو کــــام از و نــــفس بــــرآمــــد
(غـزل 237) نمی آید خواب در فغان که بخت من از

نـــمیآید بــــر کــــار بــــرآمــــدم و دل  ز
(غزل 234)1 نمی آید در یار برون شدم و خود ز

نــفسی مــیآید کــــه مســیحا مــــژدهای دل 
(غزل 235) انفاس خوشش بوی کسی میآید که ز

مـپرس مـا احـوال  کـه  گـفت  کـه  را تـو جـانا
مپرس (غزل 246) قصه هیچ آشنا و بیگانه گرد
حافظ خانلری دیده غنی هست که در حافظ قزوینی ـ دوازده غزل ذیل در متقابًال

نمیشود:
بـی چـیزی نـیست خــواب آن نـرگس فـتان تـو

بی چیزی نیست (غزل 75) تاب آن زلف پریشان تو

مـیرمت پـا و سـر مـن خـوش مـیروی کـاندر میر
خوش خرامان شو ک ه پیش قّد ر عنا میر مت ( غ ز ل 2 9)

الغیاث (غـزل 96) پایان  نیست  را ما الغــیاث هجر نــیست درمــان  را مــــا درد

خـوبان کشـوری چـون تـاج سر تویی که بر
همه دلبران دهـندت بـاج (غــزل 97) گر ا سزد
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خــون عــاشق است مــباح بــه مــذهب تــو گـــر ا
راست صالح (غــزل 98) همه آن است کان تو صالح ما

بـلند دامـن آن سـرو ایــن دست مـن و از بــعد
(غزل 181) کند بر بیخم و بن  از چمان باالی  به  که 

نــرود جــان  لوح دل و از تــو نــقش  هـــرگزم 
(غــزل 223) خرامان نرود من آن سرو یاد از هرگز

هـالل وسـمه کشـید از ابروی عـید جهان بر
(غــزل 238) دیـد باید ابروی یار در هالل عید

بـاز دل خســته تــوان درآیــد کــه در درآ
(غزل 261) باز تن مرده روان درآید که در بیا

سـ ـ حر بـ ـ ه بـ وی گـ لستان دمـ ی شـ دم در بـ اغ
بلبل بی دل کنم عالج دماغ (غزل 295) چو که تا

لعـلت سـلسبیل و ای رخت چــون خـلد
دل سبیل (غـزل 308) سلسبیلت کرده جان و

دوم موکول کرده است : به جلد چاپ آن را حافظ دانسته و قصاید خانلری جزء را مطلع زیر با غزلی . 1
میخورم (غـزل 329) سوگند حــــمایل بــــرابـــرم یعنی غالم شاهم و نــــهاد ســــحر جــــوزا

تـوبه شکـن گشت و انگـیز گـل طـرب  و بهار
برکن (غزل 388)1 دل  ز غم  بیخ  گل  رخ  به شادی 
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غزلهای به تفصیل شرح داده است که چرا (997 تا (ص 981 "ملحقات" مصحح در
در تـردیدی بـاشد گر ا البته قانع کننده مینماید٬ دالیل او حافظ نمیداند٬ از فوق را
یک غزل حافظ خانلری در غنی است که در حافظ قزوینی ـ و435 دوغزل 434 مورد
هر 365 و غنی غزلهای 237 حافظ قزوینی ـ در متقابًال به هم آمیختهاند٬ (غزل 426)
از به ترتیب عبارتند این دو حافظ خانلری مبدل به دوغزل مستقل شده است. کدام در
قزوینی؟ خانلری است یا حق با آیا ٬358 و سپس غزلهای 357 و و234 غزلهای 233
غزل خانلری درباره دو خود نیست. میّسر قطعی برای نویسنده این سطور اظهارنظر

می گوید: اخیر
اصـالح را بـیتها بعضی از غزل دست برده و در خود که شاعر گمان برد باید
کاتبان ابیات آنها سروده و غزل ... اصل دو داده است یاآنکه در تغییر کرده یا

(ص 1005). به صورت یک غزل ثبت کرده اند دنبال هم آورده و را
باشد: کرده تکرار عینًا غزل  دو در را بیتزیر حافظ مینمایدکه  بعید اینهمه٬ با
بـرنمیآید کـار مـاورنی به هـیچ وجـه دگـر بـه روی دالرای یـار مگـر

(234 و (غزلهای 233

از این جا و از ر وی ق رائن و شواهد دی گ ر می توان حدس ز د ک ه این از نوع تص ّر ف
به شیوه مألوف اینکه٬ بلکه حافظ نخست یک غزل سروده ولی پس از کاتبان نباشد٬
بـه را آن استکـه داده تـرجـیح کـرده  آن ابـیات و عـبارات  در تصرفاتی مرتبًا خود٬
حتّی مضمون قافیه و وزن و دوغزل با ابتدا در عکس٬ بر یا٬ و غزل درآورد صورت دو
ابـیات سـرانـجام حـذف بـعضی از اصالح عبارات و حّک و پس از سروده و واحد
است نخستکدام تحریر اینکه یکغزلکند٬ به مبّدل را تصمیم گرفته است که آنها
دارد بـررسی بسـیار بـه دقت و مسألهای است کـه نـیاز خـود کـدام٬ آخـر تـحریر و
ادبی گشوده شـود. نقد به مدد مشکالت دیگر) امیدواریم که روزی این مشکل (و و
کند. نهایی اعتماد ضبط خانلری به عنوان تحریر ترجیح میدهدکه بر نگارنده فعًال

اصالت غزلهایی است که فقط مورد دیگری که به خواننده دست میدهددر تردید
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حـال و (470 و داشته است (مثل غزلهای 249 خانلری وجود مآخذ نسخه از دو در
غـزلهایی حافظ نمی داند٬ از را اشعاری که خانلری آنها یعنی در "ملحقات"٬ آنکه در
اینها بر علت ترجیح آنها نسخه آمده است. دو حتّی بیش از نسخه و دو هست که در
شباهتی به آثار معنا لفظ و این ابیات در ما نظر "در که : ِصرف این تذکر مسلمًا چیست؟
دوم جلد امیدواریم که این مسائل در نمیرسد٬ کافی به نظر (ص 996). حافظ ندارد"

کتاب حل شود.

ایراد چند
متن بر نسخه بدلها رجحان بعضی از احیانًا و بیتها و درباره اصالت غزلها بحث بیشتر
دارد. فراهم است نیاز آنچه برای نویسنده این سطور صالحیتی بیش از به فرصت و
زیرا این باب کوتاهی نخواهندکرد٬ ادب در اهل فضل و دوستداران حافظ و مسلمًا
به دوره چهارم تا طی شود انتقادهای سازنده باید و همین بحثها این دوره سوم به مدد

نکته بسنده میکنیم: چند فقط به ذکر اینجا در برسیم.
آمده است: غنی (غزل 9) حافظ قزوینی ـ که در بیت زیر مورد خانلری در

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است گوچه حاجت که به افالک کشی ایوان را
چنین (یعنی  زحافتشعیثهست  عروض٬ اصطالع  به اول٬ مصراع "در میگوید:
که به زبان رمل مخبون مشّعث اصلم) فاعالتن فعالتن مفعولن فعلن: تقطیع میشود:
غـزلهای از هیچ بیت دیگر سکته در این زحاف یا نظیر سکته میخوانند. ساده آن را

نگارنده مقاله است. و ناقل این سطور از همه جا در کیدها تأ . 1

بـرای زمـان حـافظ یـا بلکه ظـاهرًا به گوش مردم این زمان٬ نه تنها و حافظ نیامده ٬1
یک مـقدمه). (صـفحه بـیست و نـبوده است" خوشایند روان و نیز او چندی پس از
به مصراع اول بیت فوق را نسخه کهن٬ دو به استناد مبنای این استدالل و خانلری بر

ترجیح داده است: صورت زیر
ک است (غزل 9) نه که مشتی خا خوابگه آخر که را هر
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ِصرِف آن استدالل٬ به  نه اما باشد٬ حافظ خود از و اصیل  واقعًا صورت  این  شاید
دست فعالتن به مفعولن٬ تبدیل فاعالتن یا به عبارت سادهتر٬ زحاف تشعیث یا٬ زیرا
که شـاعران نمیرود تصور (و دیده میشود حافظ نیز اشعار از سه بیت دیگر کم در

کرده باشند): این زحاف احتراز حافظ هم از از بعد قبل و
بگشــای بــــه ســــالی حـــافظ دری زنــد گــــر ا

که سالهاست که مشتاق روی چون مه ماست (غزل 29)
مفاعلن مفعولن مفاعلن فعالن. تقطیع مصراع اول:
بــه خــرابــات شــدم حــریفان  یــاد بــــر دوش 

(غزل 203) گل بود در سر دل و ُخِم مِی دیدم خون در
فعالتن مفعولن فعالتن فعلن. تقطیع مصراع دوم:

هــــالهل دارنــد زهــــر بــــال دردمــــندان 
نکنی (غـزل 471) هان تا باشد این قوم خطر قصد

فاعالتن فعالتن مفعولن فعلن. تقطیع مصراع دوم:
چـند هـر اندک است) بسیار آنها ذوقی (که تعداد تصحیحات قیاسی یا مورد در
میکند٬ توجیه  را  خود تصرف  علت  و تصریح  را آنها از  بعضی  صادقانه  خود خانلری 
روش حال مغایر به هر دالیل رجحان معلوم نیست و موارد بعضی از در گفت که: باید
یک سوحکم اکثریت نسخهها از گذشته آمد٬ سطور طبق آنچه در تصحیح اوست که ٬
نبوده به حاشیه بـرده نسخهها اکثر که در ابیاتی را سوی دیگر از داده و مالک قرار را
این همه با پنج نسخه مأخذنیست و نسخه از چهار در بیت 9 غزل ٬407 مثًالدر است.

متن نیامده است: هست در نسخه مأخذ چهار که در بیت زیر متن آمده و در
بگـو بدان مگـیر شــاهانه مــاجرای گــناه گـدا را ما بدیم تو ما چند هر

ولی مصحح به استناد آمده٬ هشت نسخه کلمه "خرقه" در غزل ٬372 از بیت 2 در یا
٬459 غـزل از اول بـیت در هـمچنین است. داده تـرجـیح آن  بر را "فرقه" یکنسخه
البـته داشـته است. وجـود نه نسخه) یک نسخه (از فقط در نوشان" عبارت "بزم درد
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اما است٬ واقعی محّقق  دقّت علمی هر نشانه وسواس و تردیدهای مصحح خود
غـزل از بـیت 6 مثًال به دست نیامده است. آنها گاهی هم نتایج اطمینانبخشی از
نخست بـه صـورت مغشوش نسخهها٬ مقابله ضبطهای مختلف و پس از ٬396

عرضه شده: نازیبای زیر
بـوس لب سـاغر و من نگویم که قدح گیر

ایـن از دگری بهتر ای جان که نگوید بشنو
روی از به جـای "نگـویم" "چه گویم" مصراع اول٬ در "تصحیحات"٬ سپس در و
مورد (چنانکه در حکم ذوق مالک باشد گر ولی ا شده است٬ تصحیح قیاسی پیشنهاد
سابق خانلری در پیشنهاد گفت که برای این بیت ٬ باید "خرقه") رجحان آن بر و "فرقه"
یک نسخه کهن٬ اقل به استناد ال تصحیح دیوان حافظ (ص 44)٬ نکته در رساله چند

است: مقبولتر بسیار
لب ساقی بوس من نگویم که قدح نوش و

ایـن از بـهتر دگـری  بگـوید زانکه  ار بشنو
در به گـمان مـا مثًال تصحیح قیاسی قانع کننده نمینماید. دیگری٬ نادر موارد در
که در هیچیک از سه نسخه مأخذ نیامده٬ حقًا مـی توان بیت زیر به جای "برجاست"٬

ایـن در جـمله از است٬ رفته کار به فراوان  قدیم  متون  در شد" "پدیدار یا شد" "برپا به معنای  "برخاست" . 1
حافظ: خود بیت از

آشوب قیامت برخاست (غـزل 28) خــــلوتیان مــــلکوت به تماشای تو از مست بگـــــــذشتی و
ابراهیم اسحاق  ابو از آرزوی اهل بیت خویش برخاست"(قصص االنبیاء٬ "موسی را این عبارت : در یا

ص 304). ٬1340 تهران٬ بن خلف النیسابوری٬ بن منصور

که در دو نسخه مأخذ موجود است همان کلمه "برخاست" (به معنای "برپا شد") 1 را
باقی گذاشت:

گــــرانــــجان بگــذشت نــــوبه زهــــدفروشان 
طرب کردن رندان برجاست (غزل 25) وقت رندّی و
امکان جّدی نیست (زیرا چند هر مسامحهها احیانًا بحث درباره غلطهای چاپی و
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به چندنکته نسبًة اینجا در اما است) به سادگی میّسر چاپهای بعد در اصالح آنها رفع یا
نماند. دور نظر از چاپهای آینده تصادفًا در مهم اشاره میکنیم تا

اختالف غنی موارد حافظ قزوینی ـ یک مقابله سریع میان حافظ خانلری و پس از

روی نسخه از 627 و صفحههای 625 ترتیب ابیات غزل در نیز و غزل 351 نسخههای مأخذ جمله در از . 1
ص٬35 هـنری")؛ بیت6("مکـن  ص٬15 است: قرار این  از دیگر جزئی  موارد از بعضی  غنی. ـ قزوینی 
نسخه در اینکه بیت 6 کر (ذ ص ٬81 آ")؛ فرود و کرم نما بیت 1(" ص ٬71 عالم")؛ نقش دو بیت 8("نبود
بـیت 2 ص ٬451 غـنی نـیست)؛ نسخه قـزوینی ـ در اینکه بیت 2 کر ص 375(ذ غنی نیست)؛ قزوینی ـ

دیگر. مورد هم چند باز و عطف) بدون واو کشید"٬ است میباید ("صعب 

تفاوت مواردی (البته نادر) در است.1 نرفته آنها از ذکری شدکه دیده متعددی نسبًة

نسخه "ی"). مصرع 2(در بیت ٬3 ص ٬589 داده")٬ بیت 5("بخت خدا جمله ص ٬341 از . 2

برطرف شده "تصحیحات" در این لغزشها بعضی از متن روشن نیست.2 نسخه بدل با

هـمین در عـین مـتن است ؛ "حسن جاودان" بیت ٬2 غزل ٬116 مورد شش در ص شصت و جمله در از . 3
مـعنای است") این عبارت "نسخه بدل دوم زائـد گفته شده (با تصحیح صفحه 263 مورد صفحه آنچه در
متن با پیش است ") پس و 9 و گفته شده (نسخه بدلهای 8 صفحه 247 مورد آنچه در نیز و روشنی ندارد
باز و ندارد. تفاوتی  متن  با "بیرون شدی" 2 بیت  غزل ٬306 مورد هفت در درص شصت و تطبیق نمیکند.

هفت. همین صفحه شصت و در آشفتگی دیگر مورد هم چند

در اشکـاالت فـراوان بـه چشـم مـی خورد.3 این تصحیحات نـیز خود در اما است٬
مسـامحه دیـده چـند مقدمه) دو شصت و سه تا (ص چهل و فهرست الفبایی غزلها
("احمدشیخ اویس غزل 463 معلوم نیست چرا مثًال میشودکه البته عجیب مینماید.
غزل 408("خنک آن عجیبتر از آمده یا به جای حرف "ی"درحرف "ن" حسن ایلکانی")

گرفته است! قرار فهرست غزلهای حرف "واو" نسیم معنبرشمامه دلخواه")در

علمی نمونه یک کار
آنها محاسن متعددکه ذکر عالوه بر حافظ خانلری٬ این نکتههای جزئی که بگذریم٬ از

دارد: نیز حسن بزرگ دیگر دو رفت٬
برابر در  و آمده  زوج) (صفحه صفحههایدستراست  در  متنغزلها نخستآنکه
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به دست داده شده است. همه اختالف نسخهها صفحه مستقلی (صفحه فرد) در آنها
هـمه خـوانـندهای مـی توانـد این است که هـر این روش در بی نظیر حسن بزرگ و
یک در لحاظ تفاوت عبارات٬ چه از لحاظ ترتیب ابیات و چه از را٬ اختالف نسخهها
برای مقایسه کـافی کوچکی نیست٬ این امتیاز و دریابد. و بخواند و سریع ببیند نظر
کـه نسـخههای سالهای اخـیر دیوان حافظ در نگاهی کنیم به چاپهای متعدد است تا
آشـفتگی در ولی کثرت حـواشـی و نمیکند٬ سه تجاوز یا دو از آنها بعضی از مأخذ
حـتّی از و میرماند حوصلهای را خواننده پر به حّدی است که هر ضبط نسخه بدلها
کس بـر هـر بـزرگی است کـه از سـادگی هـنر تـلخیص و هنر میکند. خواندن بیزار

ذوق سلیم می خواهد. منطقی و ذهن روشن و نمیآید٬
شرافت عـلمی و کمیابی است که میتوان آن را بسیار این چاپ هنر حسن دیگر
مـحققانی کـه نادرند واقع بسیار در تعصب نامید. ترجیح حقیقت بر یا کار امانت در
گـر ا یـعنی  نورزند٬ آن تعّصب  نیل به حقیقتی نسبی در کشف نکتهای تازه و پس از
بگذارند خود غرور سر بر پا بتوانند دیگران شدند حقانیت نظر یا متوجه خطای خود
تصحیح دیوان حافظ با نکته در مقایسه رساله چند نگذارند. فرو جانب حقیقت را و
چاپ ف علی دیوان حافظ نشان می دهد ک ه خانل ر ی تق ر یبًا نـ یمی از اظـ هارات قـ اطع و
بـه ضـبط اکـثریت حـق را بسیاری از مـوارد در گذاشته و کنار را مستدل سابق خود
انتقادهای آن رساله مورد که در غنی٬ حتّی به همان ضبط حافظ قزوینی ـ و نسخهها
اینجا٬ در هم بحث خواهیم کرد. درباره این مطلب باز داده است. گرفته٬ قرار او شدید

زیر: بیت  مورد در میکنیم. اکتفا نمونه  دو ذکر به  مثال٬ برای 
پـرده سـماع مــطرب چــه پـرده سـاخت کـه در

ببست (غـزل 32) هو های و حال دِر و اهل وجد بر
خانلری نخست بـه به همین صورت آمده است٬ غنی نیز حافظ قزوینی ـ که در
بـاید مصراع اول به جای دومین "پـرده" که در آن نسخه کهن مدعی شده بود استناد
را شعر یک مصراع٬ کلمه پرده در تکرار ضعف معنی٬ گذشته از " زیرا بیاید٬ "زخمه"
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اما ص 7). نکته ...٬ (چند سخنوری چون حافظ محال است" چنان سست کرده که از
به صورت فوق ثبت عینًا بیت را یک نسخه)٬ (جز اکثریت نسخهها کنون به پیروی از ا

کرده است.
غنی است: حافظ قزوینی ـ در بیت زیر نمونه دیگر

بنده بندگی برسان شیخ جام را(غزل 7) وز بـرو ای صبا است  می  جام  مرید حافظ 
تعریضی آن را باید ناچار چنین باشد شعر گر "ا گرفته بود: آن ایراد که خانلری بر
مقام مذهبی دست کم نزدیک به زمان اوشهرت و زمان حافظ یا دانست به کسی که در
شـیخ نشـناختهام و من چنین کسـی را و معروف باشد به "شیخ جام" مهمی داشته و
و مـولد حـافظ مـیزیسته و قـرن قـبل از جامی معروف که قریب دو االسالم احمد
چـنین کـنایه ای ممکن نیست مورد بوده٬ جای زندگانی حافظ دور از مدفنش بسیار
دیوان حافظ شـیخ از طبق قدیمیترین نسخه موجود این درست بر بنابر گیرد. قرار
نسخهنویسان بـرای سـاختن تـجنیس بـدون شاید و خام است به جای "شیخ جام"٬

ص 6). نکته ...٬ (چند تبدیل کرده اند" آن را داشتن مناسبتهای دیگر منظور
دهـخدا بزرگانی چـون مـرحـوم عـلی اکـبر بیان این نکته غوغایی برانگیخت و
دهخدا مرحوم و پرداختند بحث  به آن درباره دیگر بسیاری و معین  محمد مرحوم و
سپس مرحوم سید باشد. "خام می" باید مصراع نخست نیز در که "جام می" کرد اظهار
نکـته... رساله چند اللحنی بر ایرادهای شدید و فرزان به میدان این جدل آمد محمد
سرانجام نتیجه مقنعی به دست نیامد اما داد٬ جوابهای تندی به او خانلری نیز گرفت و
در گویی کشـید. بحث علمی به ناسزا کار چنانکه رسم نامیمون زمانه است٬ حتی٬ و
درست است٬ پایان نوبت به مرحوم جالل الدین همایی رسیدکه گفت همان "شیخ جام"
یعنی مریداوخوانده بود٬ "مقصودحافظ ازشیخ جام همین جام می است که خودرا منتها

تهران٬ برنامه رادیویی مرزهای دانش٬ سخنرانی جالل الدین همایی در به رساله مقام حافظ٬ رجوع شود . 1
ص 40. ٬1343

کنون ا بود".1 گزیرجام می شیخ اوخواهد نامیدپس نا "مریدجام می" چون حافظ خودرا
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آن همه دفاع سرسختانه وجود با دیوان حافظ میبینیم که خانلری٬ این چاپ جدید در
آن بـر را "شیخ جـام" گردن نهاده و چرا عاقبت به واقعیت بی چون و "شیخ خام"٬ از

ترجیح داده است (غزل 7).

ادبی دوره نقد
ایـن دوره را هست. دوره چـهارمی نـیز طی آن سه دوره نـخستین ٬ گفتیم که پس از
گر این نیست که ا مقصود محکم دانست. مبانی صحیح و بر ادبی" می توان "دوره نقد
نمی توان درباره آنها هرگز نویسندگان نسخه کاملی به دست نباشد٬ شاعران و آثار از
ادبـی حقیقت بارورترین شاخه نقد در ادبی و انواع نقد یکی از مقصود داوری کرد.
آثارش نویسنده در یا شاعر اصالحاتی که خود یعنی بررسی تغییرات و است٬ امروز
ادبیات". "هنر کشف قواعد به منظور جستجوی علل انتخاب آنها٬ واردکرده است و
"چه وقت بایدپرده نقاشی ام استادش پرسید: نقاش از گرد روزی یک شا می گویند:
حیرت به آن نگاه بکنی وقت که بتوانی با "هر جواب داد: استاد و تمام شده بدانم؟" را

ص 65. ٬1348 کتاب زمان٬ تهران٬ ادبیات چیست؟٬ ژان پل سارتر٬ . 1

حقیقت این واقع هیچ وقت! 1 در یعنی در ساختهام!" منم که این را به خودت بگویی: و
کمالطلبی٬ وسواس هنرمندان بزرگ است٬ یعنی کسانی که زیستن را برای آفـریدن
می خواهند. و حافظ که بی شک از همین گروه است٬ بنا به شواهد و قرائن آشکار٬ در
غفلت نکرده خود تکمیل اشعار و تغییر اصالح و حّک و لحظهای از همه مدت عمر
واقع هیچ شاعر در همین است علت اصلی اختالف میان نسخههای دیوان او٬ و است.
اختالف یکدیگر ایران نیست که نسخههای اثرش این همه با نویسنده دیگری در و
زمـینه در را نوع پرسشهای ما کنون چاپ نهایی دیوان حافظ می تواند ا داشته باشند.

دهد. ادبی تغییر نقد
یک یـا این بـیت در وجود چگونه بدانیم که آیا میپرسیدیم: خود کنون از تا
سـهو است یـا شـاعر خـود کار نسخه دیگر چند یک یا عدم آن در نسخه و چند
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گفته است حافظ "کشتی نشستگان" چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که آیا کاتبان؟
الدین شاه (طبق یک جواب آن مثل ناصر کافی نبودکه در "کشتی شکستگان"؟ یا

بگوییم: روایت شایع)

یا: . 1
را مـا دار معذور چون نیست خواجه حاضر٬ بعضی شکسته خوانـند بعضی نشسته گویند٬

بعضی شکسـته خـوانـند بعضی نشسته خوانند
را!1 معلوم نیست ما چون نیست خواجه حافظ٬
به را حافظ خانلری می توانیم مطمئن باشیم که پاسخ این پرسشها انتشار کنون با ا
حذف خود غزل  از حافظاینبیترا چرا بپرسیم: استکه نوبتآن و دستآوردهایم 
داده تغییر عبارت را حافظ این کلمه یا چرا آن افزوده است؟ بر آن بیت را چرا کرده و
جستجوی پاسخ و همین پرسشها عبارت دیگری به جای آن نشانده است؟ وکلمه یا
حوزه بحثهای چند در که نه تنها زمینهای کند وارد حافظ را نقد آنهاست که میتواند
ادبی به معنای نقد بلکه گشاینده راه تازهای در تازگی دارد٬ او ساله درباره اشعار صد

باشد. اعم کلمه نیز
در مـثًال نـیست. اصالحات هـمیشه دشـوار این تغییرات و البته توجیه بعضی از

بیت زیر: مورد
خــوش وقت بــوریای گــدایــی و خــواب امـن

کاین عیش نیست روزی اورنگ خسروی (غزل 477)
قـیاس فـراغ کـه در صورت "می خور از حافظ مصراع اول آن را پیداست که چرا
اورنگ صـد و صـورت "یک بـوریای فـقر از نـیز مـصراع دوم را و وحساب امـن"
ایـن صـورت نـهایی نـیز تازه در به صورت نهایی فوق درآورده است (و خسروی"
اول می گوید: هنگامی که در یا آمده بوده است). به جای "روزی" نخست "درخور"

بـه چشـمم سـالی است هـم ایـن هـفته بـرون رفت و مــا
است (غزل 69) حالی  مشکل چه دانیکه چه تو هجران  حال
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برون رفـته کجا توّجه به این نکته که به قول خانلری "معلوم نیست از سپس با و
میان ضمنًا تا تبدیل میکند شهر از به شد را "برون رفت" ص 12) نکته٬ (چند است"
کـرده بـاشد مراعات نـظیر نیز "سال" و "شهر" و "هفته" و فرعی "ماه" معانی اصلی و

هنگامی که نخست چنین میسراید: یا نیست٬ نتیجه گیری چندان دشوار
بـود بس دعای سـحرت مـونس جـان خـواهـد

غالمی داری (غزل 439) توکه چون حافظ شبخیز
"دعای اوًال: زیرا برده٬ به کار به جای "مونس" حارس را معلوم است که سپس چرا
(چـند اوست" حارسجان بلکه نمیشود او جان مونس  دیگری  حق در کسی سحِر
در "حـافظ" مـصراع اول و در این طریق میان "حـارس" از ثانیًا: و ص 49). نکته ...٬
بدیهی است که "پادشاه حسن" یا میشود٬ مصراع دوم ارتباط معنایی ظریفتری برقرار

بیت زیر: در
پـادشاه حسـن ای  نـعمتی  و نـاز اوج  در

(غزل 400) به قیامت زوال تو تا رب مباد یا
... پـادشاه "کـلمه زیـرا بدهد٬ حسن آفتاب  به را خود جای  میبایست  زود یا دیر
مناسبتی با اوج و زوال که اصطالحات نجومی است ندارد" (چند نکته ...٬ص 45). یا

ا گر اصطالح "حّق صحبت" در بیت زیر:
حــّق صــحبت او خــرابــات و پــیر بــــه جــان 

(غزل 397) هوای خدمت او من جز سر که نیست در
خرابات چنانکه نعمت پیر از مبدل به حّق نعمت شده برای این بوده که "مراد
مـعنای بـیت اینکه این بیت به این طریق بـا گذشته از واضح است شراب است ٬

باده که مستظهرم بـه هـّمت او چـه نـه جـای گـناهکاران است بیار گـر بهشت ا . 1

قرائن پیداست که حافظ از یا نکته ...٬ص 45). (چند تناسب دارد" هم بیشتر دوم 1
نخست گفته است:

غنی) حافظ قزوینی ـ چه گفت (غزل ٬122 نگاه دار گفتمش که دلم را چو
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چنین اصالح کرده: سپس آن را
خانلری) مآخذ از "ط" (نسخه گفت  چه  دار نگاه را ما گفتمشدل چو

به این صورت درآورده است : آن را آخر در و
جـای رنـجش نـیست و نگــه نـداشت دل مـا

(غزل 118) نگه دارد خدا دست بنده چه خیزد ز
مـثًال به آسانی حاصل نمیشود. همه جا مطمئن در داوری صحیح و این همه٬ با

بیت زیر:
خــورشید تــاج تکــبّر بــــنهد پــــیشش  کــــه  آن 

حشمت درویشان است (غزل 50) کبریایی است که در
کهنترین از نسخه هفت این (و نیست  خانلری مأخذ نسخه ده از نسخه هفت در
زمان حیات حافظ نیز دست نوشته ای بازمانده از در این٬ عالوه بر و نسخههاست)٬
به حکـم اکـثریت نسـخههای مـعتبر آیا مقدمه کتاب). نیامده است (صفحه هشت٬
برای این آیا چرا؟ و حذف کرده باشد؟ آن را حافظ بعدًا می توان نتیجه گرفت که خود
صورت بیت پیشین آن: مضمون و حتّی صورت این بیت با نبوده است که مضمون و

آنـ ـ چه ز ر مـ ـ یشود از پـ ر تو آن قـ لب سـ یاه
صحبت درویشان است کیمیایی است که در
بیت به هنگامیکه باشد٬ آسان  مورد این  گیریدر نتیجه هم گر ا یکیاست؟ تقریبًا

میرسیم: زیر
حـافظ بسان  خود گر فریاد به  عشقترسد

چارده روایت (غزل 93) بخوانی با بر قرآن ز
داده تـغییر به ور را گر" مصراع اول آن " حافظ در می پرسیم که چرا خود از و
گر " آمده است که با خود" "ار غنی ٬ ـ  حافظ قزوینی در میشود. است پاسخ دشوار
سپس میآیدو خود" گر نخست" خانلری٬ حافظ در ندارد. تفاوتمعنایی خود"
اصالح میشودوحال خود" به "ور تصحیحات (صفحه شصت وشش مقدمه) در
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احـتساب نسـخه "ن") (بـا ده نسخه مأخذ سه نسخه از فقط در آنکه ضبط اخیر
دارد. وجود

نوع تصرفات بلکه از حافظ نیست٬ خود این کار اتفاقًا نویسنده این سطور٬ به نظر
"رندیها"یی که یا "ترفندها" توّجه به بعضی از این کاتبان پس از کاتبان است. بعضی از
می برده است٬ محتسب صفتان به کار محتسبان یا برای "اغفال" معروف٬ حافظ بنابر
چارده با قرآن را گر "حتی ا پرده بگویدکه: می خواسته است در گمان کردهاندکه شاعر
حافظ اینکه  از غافل فریادتمیرسد"٬ به  استکه عشق هم  باز بخوانی بر از روایت
همواره جا آنچه میآفریند همه هنرمندان بزرگ در مانند بزرگی است٬ چون هنرمند
نظرش به معنای هم فرضًا گر این ا بنابر و میگذارد. گون باز برای تفسیرهای گونا را
به دنبال "خود" ضمیر ذکر زیرا عبارت نداشته است؛ نیازی به تغییر بوده باشد٬ اخیر
هـم بـه مـعنای "حـتی" و باشد کلمه اخیر هم برای تأکید می تواند اتفاقًا گر" کلمه "ا
فراوان بـه کـار شاهنامه٬ در مثًال زمان حافظ٬ از متون کهنتر در این معنا در "خود" (و
مؤکّد" گر "ا شعر این  در را خود" گر " استکه  خوانندگان  ما اختیار به  پس  است). رفته 
صورت بدون تکیه ودر کلمه "عشقت" صورت اول٬ البته در و گر" "حتی ا معناکنیم یا

د وم ٬ با ت ک یه ادا خ واهد شد.

صنعت ایهام
اول گفته است: حافظ در که چرا کنون می توان پی برد ا

بگشـایند بسـته مـا فـرو کار بگشـایند گره از مـیکدهها کـه دِر آیـا بـود
غنی) حافظ قزوینی ـ  (غزل ٬202

داده است: تغییر ای دل" به "باشد را آیا" سپس "بود و
بگشـایند مـا بسـته  فــرو کــار از گــره  بگشـایند مـیکدهها ای دل کـه دِر بـاشد
حافظ خانلری) (غزل ٬197

آنکه حال و بخوانیم  استفهامی  وجه بر اینکه نیستجز چارهای راه آیا" "بود زیرا
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بـدین و خوانـد ایجابی  وجه  بر هم و استفهامی  وجه  بر هم میتوان  را دل" ای  "باشد
آن کرد. گونه تفسیرهای مختلفی از

حـافظ اشـعار بسیاری از در را استفهامی) گانه (ایجابی و امکان این وجه دو گر ا
بیت زیر: مورد در بپذیریم شاید

خوی کرده میروی به چـمن شراب خورده و
ارغـوان انـداخت آتش در کــه آب روی تــو
غنی) حافظ قزوینی ـ (غزل ٬16

تـبدیل به "کی شـدی" را "می روی" کنیم حافظ بعدًا که تصور نیازی نباشد دیگر
شود: معنایی محکمتر دستوری و نظر مثًالجمله از تا کرده ٬

خوی کرده کی شدی به چمن شراب خورده و
ارغـوان انـداخت آتش در کــه آب روی تــو
حافظ خانلری) (غزل ٬17

بـه دست همین نـتیجه را و وجه استفهامی خواند میتوان بر نیز بیت قبل را زیرا
بیت زیر: مورد در این چه بسا بنابر آورد.

دوش از این غّصه نخفتم که رفیقی مـیگفت
بـاشد جـای شکـایت  بـود ار مست  حــافظ 
غنی) حافظ قزوینی ـ (غزل ٬158

نکـوهش کـرده را اینکه کسی مستی او از نباید ... مباهات میکند و مستی تظاهر "شاعری که به رندی و . 1
ص 20). نکته ...٬ خاصه که این کس رفیق باشد"(چند شود٬ متأثر این قدر

مـصراع گر ا زیرا "فقیهی"٬1 درست است یا "رفیقی" که آیا این بحث بیهوده باشد
بـلکه مـعانی این مشکل منتفی میشود٬ به صورت استفهامی بخوانیم نه تنها دوم را
میتوان حدس زدکه قبول این نکته٬ با آن به دست میآید. از ظریف دیگری نیز بسیار
القای این معانِی ظریف آن را سپس به منظور برده و به کار حافظ نخست "فقیهی"
تغییر ده نسخه مأخذ) (طبق هفت نسخه از به "حکیمی" بعدًا وچه بسا به "رفیقی"
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"چـند و سخنان کنایهآمیز نه اینکه حکیم کسی است که می تواند مگر داده باشد.
بگوید؟ پهلو"

این بیت: مانند به صورت استفهامی نمیتوان خواند٬ جز را بیتها البته پارهای از
جــانان بـه سـلطنت مـفروش گــدایــِی دِر

(غزل 216) آفتابرود؟ به در این سایه کسیز
را: بیتزیر دوم مثًالمصراع  مییابد. راه دل به  تردیدهایی دیگر موارد در اما

بـه دوش افکـنم سـّجاده چـون سـوسن  که  گرفتم  خود
(غـزل 212) خرقه رنگ می مسلمانی بـود؟ گل بر همچو
در عدهای شایدجواب مثبت باشدو به نظر وجه ایجابی هم میتوان خواند؟ بر آیا
ایـن بـر شود. آن مستفاد باریکی از بسیار و متعدد معانی بسیار این صورت چه بسا

الذکر: بیت سابق  میتوانیم در آیا اساس 
حـافظ بسان  خود گر فریاد به  عشقترسد

چـارده روایت بـا بــخوانـی  بــر قــرآن ز
هم معانی باز به صورت استفهامی بخوانیم و نیز را به فریاد" جمله "عشقت رسد

دی گ ر ی از آن به دست آ ور یم؟
به کار بردن آن حافظ بی گمان می رسیم که در اینجاست که به "صنعت ایهام "
درستی در سخن بسیار جای دیگر خانلری در ایران است. چیره دستترین شاعر
آن شیوه خاص غزلسرایی حافظ توّجه داشت و و به هنر "باید این باره گفته است :
حافظ میکوشدکه از علم بدیع صنعت ایهام خوانده میشود. نکتهای است که در
معنای صـریحی کـه مـقصود یعنی گذشته از استفاده کند٬ کثر کلمه ای به حّدا هر
این مـعانی و بهره برگیرد مجازی کلمه نیز معانی فرعی و اصلی گوینده است از
به یک بیت میآورد یک مصراع یا معانی مجازی کلمات دیگری که در با ثانوی را
بـه حافظ ... به این طریق شعر کند. تناسبی ایجاد میان آنها و طریقی ارتباط دهد
نـغمه فـرعی هـماهنگ چـند یک یا یک نغمه اصلی و سرودی شبیه است که از
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ص 97. بهمن ٬1344 مجله سخن٬ . 1

است: نمونه ساده آن بیت زیر ساخته شده باشد".1
(غـزل 238) شنید نفس آشنا آشنا یار از شـنید صبا باد که ز هر بوی خوش تو

(به موجب پنج نسخه معتبر٬ آورده بود مصراع دوم "سخن" که حافظ نخست در
به تا مبدل به نفس کرده است٬ ولی سپس این کلمه را غنی)٬ جمله حافظ قزوینی ـ از
گفتگو" هم معنای " و مناسبت دارد صبا باشدکه با هم به معنای "وزش" قول خانلری٬
به معنای "هـم صـحبت" "همدم" و چنانکه کلمات "همنفس" آن برآید٬ از و"سخن"

ص 30). نکته ...٬ است (چند و"هم سخن"

وحدت مضمون
بیت حافظ سرانجام چاپ نهایی دیوان حافظ به این توهّم دیرینه پایان میدهدکه هر
ایـن بـاره در مـیدانـیم کـه افسـانهای نـیز ابیات غـزل دارد. دیگر معنایی مستقل از
میکند احضار حافظ را که دعوی شاعران داشته است٬ روزی شاه شجاع٬ ساخته اند:
گانه جدا بیت ساز هر چرا وحدت مضمون نیست و غزلهای او در ومیپرسدکه چرا
آفاق پیچیده همه گسیختگی در شهرت غزلهای من با حافظ پاسخ میدهد: و میزند
و حال آنکه اشعار تو با همه پیوستگی از دروازه شیراز پا بیرون نگذاشته است! شاید
در ایـران تـا همین برداشت نادرست از اشعار حافظ بوده که سرنوشت غزلسرایی را

تاریخ ادبـیات ایـران در جمله رضازاده شفق  از است٬ یافته  راه  نیز کتابهای درسی  به  این کجاندیشی حتّی  . 2
حافظ یکی آنکه گاهی پیش خواص معنوی شعر "از مینویسد: ص 336) ٬1321 (تهران٬ برای دبیرستانها
این علل از یکی که بسا و میشود اختالفدیده و تنوع  حیثمطلب از غزل ابیاتیک  میان در که میآید
دارد وا به "لقلقه لسان" بزرگی چون حافظ را اینکه الزام قافیه شاعر تصور الزام قافیه باشد". اختالف همانا

عباس قمی دانستن! ردیف شاطر شاعری در را یعنی او

تعیین کرده است! 2 شش قرن بعد
دقتی پرتو میبینیم که در تاریخ چاپهای دیوان حافظ٬ در کنون برای نخستین بار ا
حـول یک غزل حافظ در هر برده است٬ ترتیب ابیات به کار تنظیم و که خانلری در
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اول به آسانی دست نظر چندکه دریافت آن همیشه در هر میزند٬ دور مضمون واحد
بیت غزل ارتباط معنایی محکمی دو دیده شودکه یک یا احیانًا گر این اساس ا بر ندهد.
تجدیدنظر حافظ در را بیتها که این بیت یا بتوان حکم کرد شاید ابیات ندارد٬ دیگر با
کـهن ایـن البته مشروط به ایـنکه نسـخههای مـعتبر حذف کرده است٬ غزل خود از

نقل میکنیم: اینجا در عینًا را برای نمونه غزل 212 تأییدکنند. حدس را
بــود ارزانــی  فــیض دولت  بــه  کــو ازل هـــر در

بــود مــرادش هــمدم جــانی  جـــام  ابــــد تــــا
تـوبه کـار می خواسـتم شـد من همان ساعت که از

بــود پشــیمانی  بــار دهــد ار ایــن شــاخ  گــفتم 
گرفتم که افکنم سّجاده چون سوسن بـه دوش خود

بـود خـرقه رنگ مـی مسـلمانی  بــر گــل  هــمچو
نــمییارم نشست خــلوت  بـــی چــراغ جــام در

بــود نــورانــی  کــه  بــاید اهــل دل  کــنج  زانکــه 
مــباش مــرّصع گــو هــّمت عــالی طــلب جــام 

بــــود مّــــانی  ر  یــــاقوت  را آب عــــنب  رنــــد 
سـهلش مـبین مـا کـار نـماید بـی سـامان  چـه  گــر

گــدایــی رشک ســلطانی بـود کــاندرین کشــور
بـدان صـحبت مـدار نــیکنامی خـواهـی ای دل بـا

بــود نــادانــی  بــرهان  مــن  خـــودپسندی جــان 
مـیان انـدر بــحث شــعر و بــهار انس و مــجلس 

بــود گــرانــجانی  جــانان  از مــی  نســـتدن جــام 
پـنهان شـراب دی عزیزی گـفت حـافظ مـیخورد

بـود پـنهانی  کـه  بــه  آن  نــه عــیب  مــن  ای عــزیز
نه تـرکیبی ـ یعنی تحلیلی و البته به صورت "خطّی"٬ مضمون تقریبی این غزل ـ



کتاب ونقد کتاب نقد  620

مقام از مقام خلوت گدایی را و جام می حاصل میشود پرتو فیض دولتی است که در
6 (که به ترتیب در میبینیم که بیتهای 7و8 قبول این مضمون٬ با میبرد. سلطانی باالتر
دست کـم بـاشد٬ زایـد واقعًا شاید نیامده است) نسخه مأخذ مجموع 9 نسخه از 7 و
بیتهای دیگر لحن "اخباری" که لحن "انشایی"اش با بیت پندآمیز میتوان گفت این دو

نمیرسد. آنها پای  به  سالستنیز و قوت  در دارد٬ مغایرت 
ادبی زمینه نقد حافظ خانلری در راههایی که می توان به مدد نمونه از چند این بود
آن مـیتوان دوره سـه گـانه روزگاری که در خوشا سرنوشت حافظ و خوشا گشود٬
کـه دریـغا ادبی راسـتین رسـید. به دوره نقد گذاشت و پشت سر را شاعر چاپ آثار
مولوی چاپ مجتبی مینوی و فردوسی در به دوره دوم نرسیده است و سعدی هنوز
بسیاری نظامی و خیام و و کنند آغاز دوره دوم را چاپ نیکلسون تازه می خواستند در

.(1375 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : نقدکتاب (چاپ  پنج مقاله در بیست و  

میبرند!  دوره اول به سر در هنوز دیگر



خودشناسی حافظشناسی:
 علی محمدحق شناس

دوران چهارم حافظشناسی .1
مرکز و که حافظ به مبدأ زیرا حافظ شناسی خودشناسی است٬ فارسیزبانان٬ برای ما
نـزدیکترین کس است پـرورده آنـیم٬ مـا آن است و فــرهنگی کـه فـارسی پـاسدار
که انگار به راستی شناخته باشیم٬ هرگاه حافظ را ما و دمسازترین کس. آشناترین و و
ر مز و راز فر هنگ خود را٬ یعنی مبدأ و مرک ز خود را شناختهایم. در این نوشته بیش از
بیان واقعیت است. گزافه نیست٬ نشان دهیم که این سخن هرگز میکوشیم تا چیز هر

به راستی شناخته باشدکو؟ آن کس که حافظ را اما
دوست میداریم بی آنکه را خود خودمان دوست میداریم و همانند حافظ را ما
دشوارِی شـناخت به  حافظ  شناخِت  هم همینطور. حافظ را شناخته باشیم٬ را خود
حافظ چه می دانیم؟ از ما به یک اندازه آسان. دو دوست داشتن هر و خویشتن است؛

ره بردهایم؟ شناخت او تاکنون به چه مرتبه از
دیوان حافِظ چاپ خـانلری نـوشته شـد٬ بر راه گشایی که اخیرًا و مغز پر نقد در
اختراع فن چاپ ظاهرًا پس از نویسندگان بزرگ گذشته ... شاعران و خواندیم که "آثار
اصالت صحت و بی آنکه در ... دوره چاپهای متعدد بگذرانند: سر از باید سه دوره را
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دوره چاپ ٬... متون دقت کافی شده باشد نقد براساس روشهای علمی تصحیح و آنها
دوره چـهارمی آغـاز این سـه دوره٬ پس از دوره چاپ نهایی ... و منقح ... انتقادی یا
مبانی ادبی بر میتوان دوره نقد این دوره را دورههای قبل ... از ارزشمندتر میشود٬

.39 تا ص 30 دی ٬1360 و آذر شماره اول٬ سال دوم٬ دانش٬ نشر نسخه نهایی"٬ "حافظ: ابوالحسن نجفی٬ . 1

نسخه خانلری به حق نسخه نهایی دیـوان همان نقد٬ در محکم دانست".1 صحیح و
حافظشناسی خوانده شده بود. کار نقطه پایان دوره سوم در حافظ و

افزودکه دوره چهارم میشود قبول داشته باشیم ـ به فرض اینکه آن را ـ قول باال بر
کـتاب ذهـن نشر اینک با محکم ـ مبانی صحیح و بر او آثار دوره نقد حافظشناسی ـ
همه دورههای از این دوره طبعًا حافظ شناسی در کار و شده است. زبان حافظ آغاز و
این دوره موضوع شناخت آن چیزی است که حافظ که در زیرا است٬ پیشین دشوارتر

او. غزلهای است: حافظکرده را
راه رسیدن به وکوشش اصلی در کار کنار در دورههای سه گانه پیشین هم٬ در البته٬
زمـینه در کـتابهایی چـند کـارهای ارجـمندی انـجام شـده و نسـخه نـهایی دیـوان٬
در کوچه رندان٬ از مقام حافظ٬ حافظ٬ مثل تاریخ عصر حافظشناسی فراهم آمده بود؛
حـافظ و خواجـه٬ افکار و عقاید مکتب حافظ٬ حافظ٬ فرهنگ اشعار کوی دوست٬
گه راز و مانند اینها. اینها همه مغتنمند٬ اما به لحاظ نوع بـا ذهـن و زبـان قرآن٬ تماشا
حافظ فرق دارند٬ اینها بیشتر به خود حافظ پرداختهاند٬ یا به تاریخ زمانه او٬ به دانش
بـه او٬ کردار خواست و و باور به ریشههای جهانبینی و منش او٬ مشی و بینش و و
شیرین آن روزگـار به رخدادهای تلخ و توّجه او خودش و به روزگار میزان تعلق او
هم او هنر و چنان مباحثی به شعر کنار چندکه در هر این دست است. چه از به هر یا و
به شعر چیز هر زبان حافظ بیش از حال آنکه ذهن و و کرده باشند. گهگاه اشارتی گذرا
راه برد او به ساختهای هنری شعر تا میکوشد چیز هر بیش از حافظ توّجه دارد؛ هنر و
خواه ساخت صوری کرده شده است؛ آن ساختها ایجاد کار لطایفی که در و به رموز و

خواه ساخت معنایی. و
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زمـینه پـژوهش در از نـوعی دیگـر بـه راسـتی آغـازگر این است که کتاب اخـیر
نـه حـافظ است و هنر و که موضوع اصلی آن شعر نوعی دیگر حافظشناسی است؛
گفت کتابهایی این دیدگاه میشود از اوست. چه سوای آثار هر یا و زمانه او یا او٬ خود
بـرای الزم  شـرایـط  آورنـده  فراهم  واقع  در همه  نوشته شدهاند٬ یکی  این  از پیش  که 
که نسخه نهایی دیوان حافظ هم همان طور همین دستند؛ پرداختن به پژوهشهایی از

شرط الزم دیگری است.
خواه کرد٬ ناسنجیده رها نادیده و نباید زبان حافظ را همین روست که ذهن و از و
نشـده ـ به گمان مـا خواه ـ و انجام کاری که به عهده گرفته است موفق شده باشد در
ناموفق جنبههای دیگر از جنبههایی موفق و از پژوهشی دیگر٬ اثر یعنی مثل هر باشد٬
خشت است٬ راهـی دیگـر که ایـن کـتاب نـخستین گـام در زیرا درآمده باشد٬ کار از
مبانی صحیح ومحکم است٬کوچکترین جنبه حافظ بر ادبی شعر بنای نقد نخست در
بدان امید گفته گذاشت٬ نا نباید آن را گفت وکمترین نشانه لغزش در باید درست آن را
نـوشته کج گذاشته نشود. خشتهای دیگر و بیراهه برداشته نشود گامهای بعدی در تا
البـته ایـن بـضاعت مـزجـاة٬ با به هیچ روی مدعی انجام چنان مهمی نیست٬ حاضر

بس. و است  باره این در  بابی  فتح تنها باشد٬ نمیتواند

قرآن درحافظ و معنا "اسلوب گسسته نمای" .2
پریشان گفت صبا چه گفت برید کـه پـرسم بـاز که هر کـرده از سـفر نشان یار
غزلهای سورههای قرآن و معانی در فصل نخست کتاب چگونگی پیوند مؤلف در
محور میدهد. موضوع سخن قرار قرآن" عنوان "اسلوب هنری حافظ و زیر حافظ را
در هـم و قرآن سورههای  در هم معانی٬ پیوند استکه آن فصل این  در سخن اصلی
بـه گـفته خـود یا بریده بریده است؛ گسسته یا به لحاظ ظاهر عمومًا غزلهای حافظ٬
عدم تـالئم ناپیوستگی یا دیوان حافظ] ... [ و مؤلف "بارزترین خصیصه سبکی قرآن
ایـن گسسـتگی پیامد و (ص 6). متعارف است" اتساق ظاهری و فقدان انسجام یا و
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غزلسرای دیگر هر ابیاتش بیش از جمله آن است که "غزلهای حافظ ... از معنایی٬
قرآن هم "بـه نـدرت آن چنانکه در (ص 18)٬ دارد" تباعد یعنی تنوع و استقالل٬
انسجام مـعنایی مشـاهده یک سوره اتساق و طول بخش عمدهای از میتوان در

(ص 9). کرد"
غـرب را قرآنشناسان شرق و گفتههای گروهی از و این فصل دریافتها مؤلف در
طور به  قرآن معنایی  تالئم" خودش"عدم  گفته  به  یا بریدگی  ویژگیبریده  همین  درباره
جـان آرتـور بـل٬ ریچارد (دریافتهای کسانی چون طه حسین٬ می گوید گسترده باز
دیگران صاحب مجمع البیان و سیوطی٬ فریدهوف شوآن٬ مونتگمری وات٬ آربری٬
به این رهگذر از قرآن را در گسستگی ظاهری معنا از چون منظور و همین دست). از
"باری به پیشنهاد می آورد و آنگاه به سراغ غزلهای حافظ میرود خوبی روشن کرد٬
البته این٬ و (ص 19). سورههای قرآن است" از ساختمان غزل حافظ متأثر نگارنده٬
که در غزلهای حافظ به همان دلیل گسسته مینماید معانی در بدان معناست که پیوند

سوره های قرآن.

3. "اسلوب دوری" معنا در حافظ و قرآن
بـود بـرجـا آن دایره سرگشته پـا َدَورانی میکرد واندر سو هر به پرگار چو دل 
روال در یک گُسل گیج کننده٬ یک بریدگی٬ این فصل نیز خود گفتنی است که در
اسـلوب گسسـتهنمای غـزلهای ادامه بحث درباره سبک یـا مؤلف در سخن هست:
از و دایره ای بودن آن ٬ بلکه دوری و خطی نبودن آن سبک٬ گاهان سخن از نا حافظ٬
که خواننده به اینجا به میان میکشد. غزلها در معنا بلکه کروی" یا "ساختمان حلقوی٬
خـود از و شـد٬ ناخواه گیج خـواهـد خواه و نشود٬ متوجه قضایا زود گر ا میرسد٬
بریده بریده حافظ یک باره به "سبک دوری خواهدپرسیدچه شدکه سبک ناپیوسته یا

ماهیت داد؟ تغییر بلکه کروی" یا ساختمان حلقوی٬ و دایرهای ... و
سخن عـوض شـده محور اینجا که در خواننده سرانجام درمییابد کمی تأمل٬ با
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گسسـته نـه ظـاهر و میچرخد غزلها در باطن منسجم معنا محور بحث اینک دور و
کـه ویـژگی کـه هـمان طور نـمیدهد مـؤلف بـه خـوانـنده هـیچ هشـدار نـمای آن.
خصیصه قرآن تعلق دارد٬ در نیز و غزلها معانی در پیوند گسستهنمایی فقط به ظاهر

متعلق است. به باطن آن پیوند دایره ای هم تنها دوری یا

نیمه کاره اما روشنگر وارونه٬ دریافتی درست اما .4
غزلهای حافظ دست درست درباره قرآن و فصل نخست به دریافتی بسیار مؤلف در
ساخت معانی قرآن و شناخت حافظ و در دریافتی که به راستی میتواند یافته است٬
نیمه کاره عرضه شده ولی این دریافت اوًال باشد٬ گره گشا و سخت سودمند آن دو در

وارونه. ثانیًا استو
ایـن فـصل چـه خوب است نخست بـبینیم در شدن قضایا٬ چه روشنتر برای هر
این فصل ایـن در چرا؟ چه چیزهایی نیامده است و و آمده٬ چطور چیزهایی آمده و

آمده است: چیزها
مـعانی در پـیوند روشـن دربـاره گسسـتگی ظـاهری در تـوصیفی گسـترده و .1

سور ه های ق رآن و غ ز لهای حافظ.
دربـاره پـیوند گـریزا ناپیوسته و کوتاه و بسیار افسوس ـ ولی ـ توصیفی مفید .2

قرآن). سورههای  در البته (و غزلهایحافظ  در معانی دایرهای و دوری  باطنی
ساخت دایرهای معنا رهگذر جای جای درباره فایدهای که از شرحی پراکنده و .3

غزلهای حافظ به حاصل آمده است. قرآن و گسسته در ظاهر با
قرآن از معانی در پیوند گر ا مؤلف می گوید درباره فایده این نوع ساخت معنایی٬
ایـن از نـاخوانـدنیتر و بـیجانتر و چیزی عبوستر "آنگاه واقعًا این دست نمیبود٬
می گوید یا و این البته دریافتی درست است. و (ص 15). نمیشد" پیدا مجمع القواعد
هـر که در فقط به شرطی می توانسته است بگوید حکمت را "حافظ آن همه حرف و
چون می خواسته [ و ... سرکند وسرودی دیگر یک غزل بتواندساز بیت از چند بیت یا
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توالی جایی برای ترتیب و دیگر یک غزل سخن[براند]٬ مکان در همه کون و است] از
ایـن مـن است). از افـزودهها 22؛ و (ص 21 غزلهای او] باقی نـمیماند" منطقی[در
نمیتوانددر دید٬ خواهیم  بهدالیلیکه  میآید٬ در جور قضایا ظاهر با آنکه با دریافت٬

نهایت درست باشد.
نیامده؛ هیچ فصل دیگر٬ در یا کتاب٬ این فصل از در اساسی زیر نکتههای بسیار اما

به آسانی دریابد: را عرضه چنان نیست که خواننده آنها آمده٬ گر ا یا
دایـره ای بـودن نـهایی آن دوری و معانی بـا پیوند رابطه گسستگی ظاهری در .1
گسستهنمایی معلول آیا دیگری است: برخاسته از این دو اینکه کدام یک از و پیوند٬

برعکس؟ یا معانی است٬ دایره ای بودن پیوند دوری یا
دوری. باطن به و گسسته  ظاهر اسلوببه سبکیا شمول دامنه  .2

خاستگاه اصلی این نوع اسلوب خاص. .3
باطندوری. به و گسسته  ظاهر اسلوببه وجودیسبکیا علت  یا راز .4

هـیچ سـخنی گـفته نشـده است٬ کـتاب صـریحًا که در چند هر نکته ٬1 مورد در
کـه بسـا شده٬ گذاشته  معانی  ظاهری  گسستگی  روی  تأکیدیکه  رهگذر از خواننده 
(مثل من) احساس ک ند ک ه ان گار مؤلف د ور ی یا دای ر ه ای بودن پیوند پنهانی م عانی را
این درست وارونه واقـعیت و پنداشته است؛ گسستگی ظاهری آن پیوند انگیخته از

آمد. آن گونه که خواهد است ٬
قرآن محدود است که دامنه شمول این سبک به حافظ و نکته 2مؤلف معتقد مورد در
میدارد(ص 19). باز "مقایسه این دوکتاب باسایرکتابها" از آنجاکه خواننده را میشود؛

کتاب هیچ سخنی به میان نمیآید. در 4 و نکتههای 3 مورد در و

ترکستان؟ رهگذر کعبه از .5
فصل نخست به چشم می خورد٬ که در نیمه کارگیها و این وارونگیها به گمان من٬
اما مقولهساختاست٬ بحث  موضوع اینفصل  در استکه آن معلول چیز هر بیشاز
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ابزاری هم که برای تـهیه روش و گزیر٬ نا (و بحث ساختگرایی نیست٬ ابزار روش و
در به سـخن دیگـر٬ بوده باشد). رفته ساختگرایی نمی تواند مطالب این فصل به کار
مـبانی اصـول و خـارج از در کتاب شکوهمند ساخت معنایی دو سعی شده تا اینجا
شـمار از دیگـر٬ اصـطالحات و اصول  و مفاهیم  چارچوب در و روشساختگرایی 
ایـن و عـرضه شـود. تـوصیف و تـحلیل و گـاه "سـاختمان"٬ و "اسلوب" و "سبک"
این کتاب میبینیم نمیتواند که در همان مقدار بازدهی جز هم بشود٬ گر ا یا نمیشود؛
ایـن گـر ا یـا رفت؛ ترکستان هم به کعبه نـمیشود رهگذر آن گونه که از داشته باشد؛
چارچوب اصول همین پژوهش در گر حال ا به هر به زحمتش نمی ارزد. بشود٬ روزها
کـار از چشـمگیرتر کـه بـازده آن بسـیار بسـا مفاهیم ساختگرایـی انـجام مـیشد٬ و
نـیست بـه هـمان بد هم که شده٬ برای اثبات همین مدعای اخیر اینجا در درمیآمد.
سـاختگرایـی نگـاهی چشـمانـداز کتاب آورده نشده است از چهارگانه که در موارد
اصطالح عمده از چند روشن است که برای انجام این مهم میبایدنخست با بیندازیم.
شویم. آشنا میآیند٬ زبانشناسی نوین به کار آن گونه که در اصطالحات ساختگرایی٬
دیـد (structuralism) یک روش و ساختگرایی دانست که خود باید چیز٬ هر پیش از
علمی عام است ک ه برای پژ وهش در بیشتر ز مینههای علمی به ک ار میتواند آمـ د. در
یک نظام مـوضوع به عنوان یک ساخت یا چیزی را هر دید٬ چارچوب این روش و

می دهند. سخن قرار

روساخت ژرف ساخت٬ ساخت٬ .6
از تـنظیم تـعدادی اجـزای کـوچکتر تـرتیب و کل متشکلی است کـه از ساخت هر
مثًال انجام دهد. معینی را (نقش) کار بتواند و طبق قاعده درست شده باشد خودش٬
طبق اجزایی کوچکتر آن کلیت از و کلیّتی دارد؛ چون خود ساعت یک ساخت است؛
اجـزای سـازنده گـاه شـماری مـیآید. کل به کـاِر در و قاعده درست شده است ؛
که طبق قـاعده مـیان واحـدهای نظمی را و ساختاری می گویند واحد ساخت را
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پس عـقربههای سـاعت و روابط سـاختاری . میآید ساختی پدید ساختاری هر
همگی واحدهای ساختاری مهرههای آن٬ پیچ و و فنرها جام و صفحه وشیشه و
همگی روابط ساختاری ساعت. میان آن واحدها٬ ترتیب موجود نظم و و ساعتند٬
عینی (محسوس) ساخت ممکن است یا نظام یا گاه نظام هم می گویند. ساخت را
ایـنها؛ مـانند مـاشین و مثل هـمان سـاعت یـا عینی ٬ انتزاعی (معقول)؛ یا و باشد
نـظریههای عـلمی ٬ نـهادهای اجـتماعی ٬ بـر مـثل نـظامهای نـاظر انــتزاعـی ٬ و

اینها. جز آفریدههای هنری و
جنسی مشترک عمومًا علی القاعده ٬ نظامی ٬ ساخت یا واحدهای ساختاری هر
عـموم٬ به طور واحدهای ساخت ساعت ٬ مثًال کدام فصلهایی ممیز. هر و دارند٬
هـیچ واحـد که در ویژگیهایی دارد آنها یک از ولی هر جنس فلزند٬ از مشترکًا
سـومی و دیگری دراز است ٬ (یکی گرد همان ساخت یافت نمیشود دیگری از
به و متحرک؛ گاه  گاهساکنو متحرکوسومی  دیگری  یکیساکناست٬ پیچ؛ پیچ 

همین منوال).
بـه یکپارچگی صوری (یا ساختی ضامن یگانگی و جنس مشترک واحدهای هر
تعبیر ی دیگر "تالئم و اتساق عینی") همان ساخت یا نظام است٬ و فصل ممیز هر یک
همان ساخت؛ نسبت به واحدهای دیگر آن واحد تمایز و ضامن تفرد آن واحدها از
هستکـه هـم  خاصی  (نقش) کار سرچشمه واحدی  هر ممیز فصل  اینکه  از گذشته 
ایـنکه تـمام اجـزای یک مثًال چارچوب همان ساخت انجام می دهد. در همان واحد
و یکپارچگی آن سـاعت است؛ ضامن یکدستی و جنس طالست٬ از ساعت مشترکًا
ضامن تحرک معینی است٬ آن ساعت دارای ویژگی درازی و ثانیه شمار اینکه فرضًا
خـاص سـرچشـمه کـار نـیز اجزای هـمان سـاعت است و دیگر آن از تمایز و تفرد

چارچوب ساعت مزبور. در "شمارش ثانیهها"
سـاخت را هـر بـخش آشکـار بـخشی نـهفته. و دارد ساختی بخشی آشکـار هر
سـاخت در مـثًال ژرف ساخت. بخش نهفته آن را و روساخت میخوانند٬ اصطالحًا
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روابط موجود از و عقربه٬ صفحه و نوع شیشه٬ واحدهای از آن بخش که از ساعت٬
آن بـخش کـه از و سـاخت سـاعت نـام مـی گیرد؛ رو درست شـده است٬ مـیان آنـها
تشکیل شده است٬ آنها بر روابط ناظر از و چرخ دنده٬ سنگ٬ فنر٬ شمار واحدهای از
یک هر و جانبه دارند دو هم پیوند ژرف ساخت با روساخت و ژرف ساخت ساعت.

است. دیگری  وکیف  کم  کننده  تعیین  زیادی  حد تا
اصـطالحات هـمین انـدازه آشـنایی بـا ایـن نـوشته٬ در مـا برای مـقصود باری٬
شد٬ پیدا هم به اصطالحات دیگری نیاز بحث باز گذار در گر ا ساختگرایی بس است.

شرح خواهیم داد. را آنها همان جا

فرهنگ مشرق زمین روساخت گسسته در ژرف ساخت دوری و .7
رویت نظری نـیست کـه نـیست پرتو روشن از

بـصری نـیست کـه نـیست منّت خاک درت بـر
حـافظ قرآن و معانی در باطن پیوند و فصل نخست درباره ظاهر آنچه مؤلف در
اسـلوب دوری "سـبک یـا و اسـلوب گسسـته نـما"ی مـعنا عنوانهای "سبک یـا زیر
و دای ر های" م عنا آ ور ده است؛ از چشمانداز سـ اختگ رایـ ی مـ ی توانـ د٬ بـ ه تـ ر تیب٬ بـ ه
ایـن پـایگاه نـظری٬ از شود. ژرف ساخت دوری آن تعبیر و روساخت گسسته معنا
بـه لحـاظ سـورههای قـرآن٬ نـیز گفت که ساخت معنایی غزلهای حـافظ و میشود

دوری است. به لحاظ ژرف ساخت٬ گسسته و روساخت٬
آن است سر حرف اصلی بر نیست. اصطالح تنها سر حرف اصلی بر اینجا در اما
دامـنه شـمول آن صـورت ٬ در نگاه کنیم ٬ ساختگرایی به قضایا چشم انداز از گر که ا
قـرآن مـحدود فقط به حافظ و روساخت گسسته را ژرف ساخت دوری و وکاربرد
غـیر هـنری یـا اثر ساخت هر ویژگی در که این دو بلکه خواهیم دید نخواهیم دید٬
شرق تمدن و فرهنگ  کل در بلکه ایران٬ در تنها نه  همکه٬ دیگر علمی حتّی  هنری و
برده شده است؛ کل نظامهای تمدنی مشرق زمین به کار کلی در به طور یا و آمده٬ پدید
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مـثنوی مـعنوی٬ در تحلیل. از سطحی دیگر اثری در ترکیب هر نظام یا در منتها
آمده همان سطح تحلیل به کار ژرفساخت دوری در همین روساخت گسسته و
که هر مباحث مستقل٬ و سطح داستانها یعنی در دیوان حافظ ٬ قرآن و است که در
سـورهای از با تشبیه ـ بال ـ حافظ یا غزلی از ساختاری با نظر از میتوان٬ کدام را

گرفت. قرآن کمابیش برابر
سطح تحلیل ابواب به کار همین نوع ساخت در گلستان سعدی ٬ بوستان و در
را اخـالق درویشـان" "در بـاب دوم آن٬ مثًال کنید٬ باز گلستان را شما رفته است.
یعنی هـمان مضمون ٬ به لحاظ موضوع یا حکایتهای همان یک باب را و بیاورید
چگونه سعدی شماری ببینید خود تا هم بسنجید با به گفته فرنگان "تم"٬ یا معنا
حـتّی گـاه هم متفاوت و با معنا که همه به لحاظ مضمون یا داستانهایی را از چند
نـام کـرده "اخـالق درویشـان" آن باب را بابی یگانه فراهم آورده و در متضادند٬
پیامد همان روساخت گسسته معنایی که خود از این یعنی نمودی دیگر و است.
کـه سـطح تـحلیلی دیگـر در این نـمود منتها ژرف ساخت دوری معنایی است .
نمودهای دیگر جلوه کرده است . است ٬ حافظ کمی انتزاعی تر نسبت به مثنوی و
این نوع ساختهای خاص مشرق ز مین را میشود در هر ا ثر اصیل دیگر از همین
در غـزالی٬ سوانح احـمد در لمعات عراقی٬ در بخش از جهان به آسانی به چشم دید:
مسـجد مـعماری خـانقاه و در ساخت بـقاع مـتبرکه٬ در بن منور٬ التوحیدمحمد اسرار

جا. هر حمام و خانه و و
عام ویژگیهای برجسته و یکی از روساخت گسسته٬ اصًالژرف ساخت دوری و
کل جوامع مشرق در همان ساخت ـ نظام یا ویژگِی ـ عامترین و برجستهترین شاید و
کلی جهان به طور تمدنی این بخش از نظامهای فرهنگی و و تمام ساختها در زمین و
کـتابهای عـلمی بـه ظـاهر سـاخت بـیشتر حـتی در جایی که این ویژگی را تا است٬
اجتماعی نظامهای اخالقی و یا ساختها در این خطه هم می توان دید٬ "کشکول مآب"

چرا؟ هم٬ حتّی باغداری نیز و اقتصادی و سیاسی و
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روساخت گسسته 8.خاستگاه ژرف ساخت دوری و
ای شکنج گیسویت مجمع پـریشانی جمع کن به احسانی حافظ پریشان را

بـه حـق "یکـی از را زبـان حـافظ او که مؤلف ذهـن و آن" همان "فریدهوف شو
شـناخت حـقایق ساحت کم نـظیری از خوانده است "که به سطح و اسالمشناسانی"
به توصیف اقوام کهن و در جایی دیگر در (ص 17)٬ اسالم دست یافته است" ادیان و
ایران بی گمان بخشی از دینی (که مشرق زمین خاستگاه آن و کلی جوامع سنّتی و طور
برکل موجودیت آن جوامع شؤون زندگی آن اقوام و سرتاسر بر میآوردکه: آن است)
(origin) و یکی معنای مبدأ دارد: تسلطی گریزناپذیر ایده کلی ـ دو معنای اساسی ـ دو

1. Light on The Ancient World, Perennial Books. 1965. p. 7.

1.(centre) دیگری معنای مرکز
ایـن بـاره در مربوط نـمیشود. اینجا در ما به کار چیستند٬ خود معنا اینکه آن دو
کعبه در مثل قرآن و دو٬ هر سرشتی الوهی دارند؛ دوی آنها همین بس که بگوییم هر
واپسین گام در دو هر و اعالی قداست برخوردارند؛ حد از تمدن اسالمی٬ فرهنگ و

حتّی یک چیزند. یا نشأت می یابند؛ یک جا از
جوامع این است که در میکند ربط پیدا اینجا در موضوع بحث ما با آنچه مستقیمًا
"مبدأ گرای" و "مرک ز مدار " سنّتی و دینی همه چیز ها در پیرامون همین مـ رک ز ک ـ ه در
اطـراف هـمه در آراسته مـیشوند٬ نظامبندی یا یکی است٬ بنیاد در مبدأ عین حال با
چنین مرکزی همه دور طواف میکنند٬ ژرف دارد قرآنی پیوندی بسیار کعبهای که با
پـیرامـون در آرایش همه چـیزها با که  پیداست  آرایش مییابند. دایرهوار یا حلقهوار
ژرف در کلیت تامش٬ که در فرهنگی ای ساخته میشود نظام تمدنی و مرکزی یگانه٬
کـه در زیـرا گسسته است٬ روساخت احتماًال در و دایره ای ٬ دوری یا ساخت لزومًا
مهم دمساز نه٬ یا باشند هم دمساز چنین نظامی مهم نیست که واحدهای ساختاری با
آشکـارا مـیشود این چشمانداز پس از نظام است. مرکز با بودن تکتک آن واحدها
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است اساس کار ژرف ساخت دوری اصل و ساخت سنتی٬ این نوع نظام یا دیدکه در
مـحور این ژرف سـاخت دوری است کـه بـاید و وروساخت گسسته فرع آن اصل.

نه روساخت گسسته. و واقع شود بررسیها و اصلی پژوهشها
نـهادها هـمه دست٬ ایـن  از تـمدنی و فـرهنگی  نـظام  هـر درون در تقدیر٬ هر به
ژرف الزامًا به لحاظ سـاختاری٬ به نوبه خود٬ ساخته شده نیز٬ پدیدههای مرکب یا و
نهادهای سـیاسی٬ مانند داشت؛ روساخت گسسته خواهند احتماًال ساخت دوری و
ایـنها؛ جـز بـازرگانی و کشـاورزی٬ مـعماری٬ هنری٬ اخالقی٬ اجتماعی٬ اقتصادی٬
نـقاشی شـعر٬ کـاروانسـرای٬ خـانه٬ خـانقاه٬ پدیدههای ساخته شده مسجد٬ مانند و
همگی تمدنها٬ و چنین فرهنگها در پدیدههای موجود و که نهادها زیرا اینها. مانند و
آنکه همه آنها٬ گذشته از ساخته میشوند؛ یک نظام نمونه٬ روی یک الگوی کلی٬ از

دارند. خود مرکزیمختصبه  و مبدأ تمدنها٬ و فرهنگها آن  درستمثلکل 
(کـه در گیر فرا کردن این چنین ویژگیهای عام و گفت محدود این است که باید
دیـنی تمدنی جـوامـع سـنّتی و روساخت همه نظامهای فرهنگی و ژرف ساخت و
دو به تنها به چشم می خورد) آن جوامع آشکارا در پدیدههای موجود و وهمه نهادها
ک تاب (ک ه تاز ه ی کی از آن د و همان م بدأ و م رک ز ک ل ف ر ه ن گ و تمدن اسـ المی است)
شتابزدگی رهگذر زمره لغزشهایی است که فقط از از آنگاه وارونه عرضه کردن آنها٬ و
پژوهشگر آن دست که سبب میشود شتابزدگی از شد٬ می تواند پژوهشگر دامنگیر
روش و دیـد یک اثـر) زمینه "سـاخت" در زمینهای مشخص (مثًال برای پژوهش در
بپرسیم راز باری٬ برنگزیند. "ساختگرایی") ابزار روش و و دید مناسب (مثًال ابزار و
فرهنگی نظام تمدنی و روساخت گسسته در علت وجودی ژرف ساخت دوری و یا
فرهنگها و آن تمدنها در پدیدههای موجود و ساخت نهادها در دینی و جوامع سنّتی و
که نخست به پاسخ داد چه بیشتر روشنی هر آنگاه میتوان با این پرسش را چیست؟
هم نگاهی گرچه کوتاه غیردینی جدید سنّتی و تمدنی جوامع غیر نظامهای فرهنگی و

زمینهای برای سنجش به دست آورده باشیم. آن رهگذر از انداخته باشیم تا
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نظام جوامع جدید روساخت پیوسته در ژرف ساخت خطی و .9
دل لعـل در جای آن است که خون مـوج زنـد

بـازارش زیــن تــغابن کــه خـزف مـیشکند
هـیچ نـظامی کـه ژرف سـاخت دوری و دیگر دینی٬ غیر سنّتی و جوامع غیر در
که زیرا به چشم نمی خورد٬ گورستان موزهها٬ در جز روساخت گسسته داشته باشد٬
به گر حتّی ا و اعتقادی. نه به هیچ مبدأ و نه به هیچ مرکزی تعلقی دارند آن جوامع دیگر
بـاری بـاشد٬ نمرده  آنجاها هم در هنوز خدا نهانبینترین فیلسوف آن جوامع٬ زعم 
پـیرامـون خـود همچون برگهای غـنچه در را همه چیز نظام نیست تا مرکز در دیگر
ژرفـترین کـه در آورد پـدید سـاختهایی را و نظامها آن رهگذر از و بیاراید حلقه وار

گسسته. ساخت احتماًال رو در و دایره ای باشند مراتب ساختاریشان دوری یا
دو الاقل پس رانده شدن آنها٬ زوال یا همگام با را٬ مرکز و جای مبدأ آن جوامع٬ در
یکی مـعنای تـصرف و کرده است: رفتهرفته پر دیگر ایده کلی ـ دو معنای بنیادین ـ
انگیخته میشوند٬ یک جا از واپسین گام٬ در دو هر نیز٬ معنا این دو معنای تولید. دیگر
دیگر قداستی ندارند٬ دیگر مرکز و مبدأ آنکه مانند جز نهایت یک چیزند٬ حتّی در یا

خدایی نیستند.
تردیدی بی کمتر همین جابهجایی معانی٬ بگوییم همین تحول٬ گر گزافه نیست ا
بوده تمام طول تاریخ جوامع جدید پرپیامدترین واقعه در ژرفترین و بنیادین ترین٬
همراه با فرهنگهای آن جوامع٬ و وقوع همین یک واقعه تمامی تمدنها زیراکه با است٬
گوهر هم به لحاظ سرشت و فرهنگها٬ و آن تمدنها در پدیدههای موجود و همه نهادها
بـه تـمامی دگـرگون شده اند٬ رو و زیر بنیاد همگی از نظام٬ هم به لحاظ ساخت و و
واقعه بوده اند٬ آنچه پیش از با حتّی متضاد به چیزهایی متفاوت و سرتاسر و گشتهاند٬

چرا؟ بدل شده اند٬
سوی از و دارد٬ پی در تخصصرا به  نیاز حرصتصرف سو٬ یک  از اینکه٬ برای
راسـتای تسـمه تـولید٬ در و را. تسـمه تـولید ـ را به خط تـولید نیاز تولید امر دیگر٬
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دنـبال بـه  پیاپی و دراز صورتزنجیرهای به  مراتبمتفاوت با گون گونا تخصصهای 
چه به تخصصی٬ که هر زیرا پی هم نظام بندی میشوند٬ در و آرایش مییابند یکدیگر
تـخصص مـقدمه و تخصصپیشین مکمل واقع در مرتبه٬ لحاظ به چه و نوع  لحاظ
متفاوت در تخصصهای متنوع و نظامبندی ـ با آرایش ـ پیداست که با پر پسین است.
کـلیت تـامش کـه در فرهنگیای سـاخته مـیشود نظام تمدنی و راستای خط تولید٬
چنین نظامی که در زیرا روساخت پیوسته دارد٬ اجبارًا ضرورًة ژرف ساخت خطی و
این نظام اصًال باشند(چون در مهم نیست که واحدهای ساختاری باهیچ مرکزی دمساز
بـه بخوانندو همدیگر با بلکه مهم این است که آن واحدها نیست )؛ کار هیچ مرکزی در

یکدیگر. باشندوشرط وجود مکمل همدیگر لحاظ تخصصی دنباله هم باشند٬
همه نهادها این سنخ ٬ فرهنگی از درون همه نظامهای تمدنی و روشن است که در
ژرف به لحاظ سـاختاری الزامًا به جای خود٬ ساخته شده نیز٬ پدیدههای مرکب یا و
نـهادهای اقـتصادی٬ شـمار از داشت؛ روساخت پـیوسته خـواهـند ساخت خطی و
آفـریدههای هـنری٬ نـوع مـصنوعات٬ پـدیدههای از و اجتماعی؛ اخالقی٬ سیاسی٬

غیره. و ساختمانها
این است ک ه در جوامع غیر سنّتی و غیر دینی ـ ک ه خود پدیدههایی نو و جدیدند ـ
ساخت یـا در ساختاری ـ همان واحد یا ـ به صورت عضو برای آنکه شخص بتواند
جـنس آن نـهاد اعضای دیگر با اوًال باید اجتماعی پذیرفته شود٬ آن نهاد نظام این یا
نظام هم جزء یعنی باید فصلهایی ممیز؛ نسبت به آن اعضا ثانیًا و مشترک داشته باشد
هـم و رسـمی دریـافت کـرده بـاشند)٬ اجازه کار (اقًال کلی همان جامعه شده باشند
مـورد این بـه هـمان انـدازه کـه در و کرده باشند. پا دست و تخصصهایی برای خود
ارتـباط بـا در اشـیاء مورد در نهادهای اجتماعی صادق است٬ ارتباط با اشخاص در

بود. صادق میتواند پدیدههای ساخته شده نیز
ساختاری) واحد (فرد٬ جنس مشترک عضو پیوسته٬ این نوع نظامهای خطی و در
چـه یک فـرد هـر شرط کافی: نظام است وفصل ممیز در شرط الزم برای شرکت او



635 خودشناسی   حافظشناسی:

امکان ک داشته باشد٬ اشترا بیشتر یک نظام عضویت دارند دیگری که در افراد با جنسًا
چه یک فـرد هر و شد. خواهد به همان اندازه بیشتر نظام آن نهاد هم در عضویت او
هم امکان باز بهتری داشته باشد٬ بیشتری و تخصص (فصل ممیز) نسبت به همان افراد
فرهنگهاوتمدنهای به طورخالصه ٬در یا به همان نسبت بیشترخواهدشد. عضویت او
بـه عـنوان پذیرفته شـدن او نهادهای آن جوامع و جوامع جدید٬شرط عضویت فرددر
برخورداری از اصل است : این دو تنها ساخت آن نهادها٬ نظام یا واحدی ساختاری در

به عنوان شرط کافی. فصلهایی ممیز از جنس مشترک به عنوان شرط الزم و
دیـنی غـیر سـنّتی و ساختگرایانه به جوامع غیر این چشمانداز کنون چنانچه از ا
آشکـاراتـر را آنـها وجـودی خـود هـم راز نگـاه کـنیم٬ آنها ممتاز به مظاهر و جدید
انسانمداری شمار از را٬ آنها وجودی مظاهر هم راز و به چشم خواهیم دید وروشنتر
اسـتثمارگری مـالکیت فـردی٬ روحــیه نـژادپـرستی٬ دمــوکراســی٬ (اومــنیسم)٬

اینها. جز تخصصجویی و استعمارطلبی٬ و
گرد گردا دیگر فرهنگی آنها که نظام تمدنی و زیرا آن جوامع همگی انسانمدارند٬
حـرِص بـنیاد بـلکه بـر آراسته نشده؛ تشکیل داده باشد آن نظام را که مرکز یک مبدأ
تص ر ف ن ظام بندی شده ک ه خود هم چون مار ی در راسـ تای خـ ط تـ ولید دراز ک شـ یده
آن هم انسان متخصصی که با می آید٬ فقط انسان به کار راستای خط تولید در و است.

دیگران بخواند.
انسـانهای راسـتای خـط تـولید٬ چـون کـه در آن جوامع هـمگی دمـوکراتـیکند٬
انسان هر آن راستا٬ در چه٬ هم برابرند؛ متخصص همه به لحاظ ضروریات تولیدی با
دیگـر سـوی  از و است  خـود از پیش  مکمل انسان متخصِص  یک سو متخصصی از

خود. شرط وجودی برای انسان متخصِص پس از
چه پـنهان مـثل آمـریکای مثل آفریقای جنوبی و روحیه نژادپرستی (چه آشکارا
راستای خط تـولید٬ برای اینکه دو تخصص طلبی دارند٬ و جای دیگر) هر شمالی و
اصل به صورت دو نوع تخصص) (هر فصل ممیز و یگانه) تبار یا جنس مشترک (نژاد
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مـهاجران بـومیان بـر جوامع جـدید این است که در میگردند. کافی جلوه گر الزم و
فـردی آن جـوامـع هـر ایـن است کـه در و دیگـران. متخصصان بر و رجحان دارند

بیفزاید. خود فصول ممیز بر برتر و باکسب تخصصهای بیشتر تا میکوشد
رام نشده همان تجلی وحشی و آن روکه این خود از استعمارطلبند٬ و استثمارگر
مهار حد٬ رام شده حرِص تصرف گرایش بیش از اهلی و جلوه  حرِص تصرف است.

کننده به مالکیت فردی است. کور نشده و
بـرای سـنجش سـاخت زمـینه الزم را بس است تا این بخش آمد٬ باری آنچه در
ساخت با سویی٬ از دینی کهن٬ سنّتی و مدار جوامع مرکز گسسته در نظام دوری و و
سـوی از دینی جـدید٬ غیر سنّتی و غیر جوامع مرکزگریز پیوسته در نظام خطی و و
وجودی ببینیم که راز پس به موضوع اصلی بازگردیم تا بگذارد٬ ما اختیار در دیگر٬
فرهنگی آن جوامع چیست . نظام تمدنی و روساخت گسسته در ژرف ساخِت دوری و

نظام جوامع کهن روساخت گسسته در ژرف ساخت دوری و .10
اسـاس نـه اصـل و خط تـولید حرِص تصرف و عکس٬ بر دینی٬ جوامع سنّتی و در
هـر چندکه هر  را٬ آنها آغاز  نقطه  نه  و میدهند  تشکیل  را تمدنی و فرهنگی  نظامهای 
در البته یافت میشوند. متن آن نظامها٬ به شکل ویژگیهای فردی در دوی آن معناها
مرکز و ساختی همان مبدأ نظام یا انجام هر و نقطه آغاز اساس و اصل و این جوامع٬
نه فصل و یگانه) تبار یا این جوامع نه جنس مشترک (نژاد در به همین دلیل هم٬ است.
پیدا نظام را هیچکدام حکم شرط کافی برای عضویت در مهارت) (تخصص و ممیز
دمسازی اصل سنخیت و تنها و بلکه شرط کافی برای چنین عضویتی تنها نمیکنند؛
ممکن است حداکثر٬ فصل٬ جنس و هیچ. دیگر است و مبدأ و مرکز وحتی یگانگی با

بس. و کنند پیدا حکم شرط الزم را
طبعًا ساختی را نظام یا ساختاری هر عناصر یا جوامع سنّتی اعضاء این است که در
سنخیت نظام نسبت و همان ساخت یا مبدأ و مرکز یک با طوری برمیگزینندکه هر
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سنخیت چندانی نـداشـته نسبت و همدیگر با واحدها یا آن اعضاء گر ا داشته باشد.
حتّی یگانگی تک تک واحدهای ساختاری مهم دمسازی و مهم نیست؛ دیگر باشند٬

نظام است. ساخت یا مبدأ و مرکز با
بـه نـظام فردی کـه هـنوز این نوع جوامع اوج آرزوی هر همین روست که در از
کشـتن هـر فـرو آن است که بـا دارد٬ تعلق خاطر تمدنی آن جوامع واقعًا فرهنگی و
نظام مرکز به تمامی در فصلی٬ جنس و هر زنجیر و بند رهایی از با خودی٬ نشانی از
فنا خود از یگانه گردد: کل نظام یکی و نتیجه با در آن و مبدأ با تا مستحیل شود و محو
شـدن مشروط به فـنا منوط و جوامع سنّتی رسیدن به بقا در یابد. بقا مبدأ در تا شود
سؤال نبودن" "بودن یا اینجا در آن. نقطه آغاز است و "بودن" راز و رمز "نبودن" است؛
کـه مـبدأ انگار اینجا در است. بلکه سؤال اصلی "نبودن به بوی بودن" اصلی نیست؛
میگوید: به یک یک واحدهای ساختاری خویش ٬ نظام به تک تک اعضای خود٬ ومرکز

توهمه باشی". بامن یگانه شو٬همه من باش تا رهاکن ٬ "جنس وفصل خودرا
حتی متفاوت ـ بسیار دینی چیزهای به ظاهر جوامع سنّتی و همین روست که در از
بـه صـرف همگی به آسانی مـی توانـند٬ متضاد٬ متفاوت یا کسان به ظاهر یا ـ متضاد
دمساز بودن با مبدأ و م رک ز یک نظام یا ساخت٬ ح کم واحدهای ساختار ی آن را پیدا
ناهمگون٬ مضامین به ظاهر حافظ٬ ساخت غزلی یگانه از در آن گونه که فرضًا کنند.
آن هـمه دلیلکـه بدان تنها میشوند٬ برده  کار به غزل آن سازنده واحدهای همچون

دمسازند. همسنخ و آغازین همان غزل متناسب و مضمون مرکزی و مضامین با
غالم بچهای نظام سیاسی سامانیان٬ در فیالمثل: آن نداردکه٬ این هیچ توفیری با و
بـا سازگاری و سببدمسازی  به صرفًا تخصصشمشیرزنی٬ با تنها و جنسترک  از
گون کشورداری تخصصهای گونا با جنس فارس و امیری از گهان داماد نا سامانی٬ امیر
عـلت وجـودی یا این است راز و آن نظام می گیرد. در را سرانجام جای او و میشود
فرهنگی جوامع سنّتی نظامهای تمدنی و روساخت گسسته در ژرف ساخت دوری و

مشرق زمین. در
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شرق اسرار جلوه گاه گوهر 11.حافظ :
مـی بینم خـدا خــرابــات مــغان نــور در

مـیبینم کجا این عجب بین که چه نوری ز
طبیعی می نمایدکه غزلهای حافظ بیش بسیار ساختگرایانه باال٬ چشمانداز از
که خود جلوه گاه پوشیده ترین رازی باشد فارسی گوِی دیگر٬ شاعر هر اشعار از
اصـلی شـناخت آن کلید تمدنی مشرق زمین و نظامهای فرهنگی و ممتاز گوهر
روساخت به در خیلی منطقی است که ساخِت غزلهای او است. فرهنگها و تمدنها
دایرهای که ژرف ساخت به همان اندازه دوری و در و همان اندازه گسسته باشد
کـه چـرا چـنین است. تمدن اسالمی٬ فرهنگ و مرکز و یعنی مبدأ ساخت قرآن٬
بـا سخن سرای پارسی گوِی دیگر هر بیش از که همه می دانند٬ همان طور حافظ ٬
نـه ٬ دمسـاز نه ٬ تمدنی ایران اسالمی آشنا اساس نظام فرهنگی و اصل و با قرآن ٬

است. یگانه یکیو بلکه
مـا آن و پـاسدار پـارسی  فرهنگی کـه  مبدأ و مرکز با یگانگی حافظ  این یکی و با
ممتازترین ویژگِی ژرفترین و چه جای شگفتی که بنیادینترین٬ دیگر پرورده آنیم٬
ساختار ی فرهنگ اسالمی ایران در غزل او به صـ ور ت بـار ز ترین و چشـ مگیر ترین
نوایسخن از بیش  او وسرود آهنگشعر مایهشگفتیکه  چه  شود؟ گر جلوه  خصیصه 
تک تک و برانگیزد فارسی زبانان غوغا روان ما پرده پرده روح و در دیگر شاعر هر
دستافشـانی پـایکوبی و بـه  بـه مسـتی٬ گـاه را نـاخودآ آن سرزمین  پردگیان مستور
چه دوست بداریم؟ ناشناخته همچون خود حافظ را چه جای گفتگوکه ما برانگیزد؟

باشد؟ خودشناسی برابر با جای سخن که حافظشناسی برای ما
یافته است٬ بدان بقا شده و فرهنگ اسالمی ایران فنا مبدأ و مرکز در حافظ که خود
که برد بهرهای به کمال خواهد حقیقت شعر آنگاه از که غزل او خیلی خوب میداند
غم این است که تمام هم و مردم فارسی زبان باشد. تمدن ما حقیقِت فرهنگ و شعر
مضمون با چیز هر غزلیبیشاز ابیاتهر مضامین میگذاردکه اینکار سر بر را خود
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ایـنکه آن از صرف نـظر میسازد؛ همان غزل را مرکز و که مبدأ باشد یگانه ای دمساز
نباشند. یا باشند هم دمساز همدیگر مضامین با

همین حقایق است که میگوییم درست نیست که بپنداریم ابیات غزلهای تکیه بر با
و دارند٬کمی تعمق می خواهد تباعد" یعنی تنوع و "استقالل٬ حافظ نسبت به یکدیگر
همه ابیات به لحاظ مـضمون بـا حافظ٬ غزلی از هر ببینیم که در حوصله تا کمی نیز
و آغازین مـحو آن معنای مرکزی و که در نه٬ ارتباطند مضمون اصلی همان غزل در
نمی توان گفت که حافظ می خواسته اصًال دیگر توّجه به این حقایق٬ با نیز مستحیلند.
بـه کـه ایـن یـعنی اقـرار زیـرا برانـد٬ یک غزل سخن" مکان در همه کون و است "از
چشم حـقایق که در میخواسته است همه معناهایی را بلکه او پراکنده گویی حافظ٬
همان معنای گرد گردا در بوده اند٬ محوری دمساز مضمونی اصلی و یا معنا با بین او
کالله ای چونان آرایش برگهای غنچه دورادور ـ ولی مرموز به طرزی آراسته٬ مرکزی ٬
کنون به ا نباشند. دمساز یکدیگر آن معانی با آنکه مبادا بی خیال از فراهم آورد٬ یگانه ـ

زبان حافظ برویم. کتاب ذهن و وقت فصلهای دیگر سر

12. دو باب ناباب
ناگهان محورسخن از روساخت به ژرف ساخت غزل حافظ بدل گر در فصل نخست ا
موضوع فصلهای دوم وسوم این خود ولی در باری موضوع آن عوض نمیشد٬ میشد٬
اینجاست که می شودگفت ساخت بدل شده است . او است که ازشعروهنرحافظ به خود
ژرف ساخت . روساخت وهم در این دوفصل ترک برداشته است ٬هم در کلی کتاب در
فصل سوم در است و فصل دوم "میل حافظ به گناه" بحث در محور تقدیر٬ به هر
"اعترافات" حافظ و فصل غزلهای خود دو هر پژوهشی در مواد به معاد". او "اعتقاد
به اقوال خـوِد استناد با آن است تا بر اینجا سعی مؤلف در آن غزلهاست. در او خود
حافظ بادهنوشی "اتهاِم" بوده است. معتقد به معاد به گناه آلوده و حافظ ثابت کندکه او

نظربازی است. ساده دوستی یا و
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محکوم "اتهام " دو هر در فصل دوم نخست حافظ را جالب اینجاست که مؤلف در
گناه دو که هر یعنی ثابت میکند میکند. "تبرئه" مورد دو هر از را سپس او و میکند٬
یک معنایش این گناه نکند گر "ا وانگهی٬ دارند؛ را برای حافظ حکم "سرمه بصیرت"
شک دارد نیز و39)؛ (ص 38 آموزگاری[ آمرزگاری؟] خداوندشک دارد" است که در

دوست می دارد. به راستی توبه کاران را که خداوند
دامن حافظ راستی راستی تر هیچ کاری به این ندارم که آیا این نوشته اصًال من در
در یا مدعایی٬ اثبات هر بگویم که سعی در بلکه فقط می خواهم این را نه٬ بوده است یا
دیگر٬ هنر کلی هر به طور یا معنای ظاهری شعر٬ راه استنادکردن بر از مدعایی٬ هر رّد
به حـافظ مـربوط شـود شعر و خواه آن مدعا بی منت٬ و بی مزد بنیاد کاری است از
خواه انکاِر خواه پاکیزه دامنی٬ و دامنی باشد تر خواه آن مدعا خواه به کسی دیگر؛ و
لغزشی است اصل٬ این دست بنابر اقدامی از که هر زیرا به آن٬ خواه اقرار و باشد معاد
سخنی که بنیادش بر (یعنی در شعر دلیلم این است که در و منطقی. روش شناختی و
علی االصول٬ معنای ظاهری٬ سخنی که مخیل است) یعنی در خیال نهاده شده٬ عنصر
مـعنایی انشایی ٬ و باالتر از آفرینشی و "من در آوردی "؛ انشایی ٬ معنایی است آفرینشی ٬
است که از رهگذر صوِر خیال آفریده شده است. چنین معنایی نه محتمل صدق میتواند

نقصان باشدوبس. بلکه می تواندفقط محتمل کمال یا نه محتمل کذب؛ بودو
بیان هنر اصوًال چه) هر یا موسیقی و نقاشی یا شاعری (همچون هنر هنر وانگهی٬
نگفتن با را این است که معنا هنرش در شعر بیان آن است. از پرهیز رهگذر مطلب از
مـطلوب مـعنای اصـلی و اصًال آورده میشود٬ عمًال شعر که در آن معنا و می گوید.
فـرضًا شعر در که  بگویم راستتر سر است. آن انشایی  و هنری  تجلی نیست؛ شاعر
بلکه به جایش نمی گویند؛ این را بدان"٬ گرانمایه ات را عمر بگویند"قدر بخواهند گر ا
این گفته آنچه مرادشان از اما جام میم ده که به پیری برسی". "ای پسر می گویند: مثًال
مرادشان چیزی است که گفته بادهخواری نیست٬ سادهبازی و گفته شده است نیست٬

گفته هم گذاشته نشده است. نا اما نشده٬
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کـه به شـرطی شـدنی مـیتوانست بـود تنها به شعر راه استناد از اثبات مدعا
این هم در و راه برد. بوده است واقعًا به معنای باطنی آنکه مطلوب شاعر میشد
اصـلی چون مـعنای بـاطنی و الاقل انجامش آسان نیست. یا شدنی نیست ٬ شعر
نهفته بطن شاعر جاودانه در گفته نمیشود٬ صریحًا شعر به صرف آنکه در شعر٬
باشد٬ راه شعرشناسی میسر آنکه از کشف چنین معنای نهفتهای بیش از می ماند.
مـیسر خـواسـتهای او و بـاورها شـناخت ذهـنیات و شاعرشناسی و رهگذر از
شـعر هـر خـوانـندگان مـتفاوت از عـالم ادبـیات ٬ این است که در بود. می تواند
مـعناهایی کـه می یابند؛ در ـ حتّی گاه متضاد و متفاوت ـ یگانهای معناهای بسیار
دیگرش به رندانی وسر وصل میشود٬ گه راز تماشا یک سرش به مطهری شهیدو

که وصله میخانهاند.
اشـعار رهگـذر از من نمی توانم بفهمم که چگونه کسی می تواند این تفاصیل٬ با
مگـر هـیچ نـیستند کـه خـود مـعناهای ظـاهری آن اشـعار تکیه بر آن هم با حافظ ـ
که ثابت کند پرده ـ جاودانه در چهره معانی پوشیده و انشایی بر پوششهای هنری و
هـم دامنیاش چشم به راه معاد همه تر با و دوست میداشته٬ باده را و حافظ ساده را
می بوده است. تاز ه گ ی رم ک ه چن ین مدعایی ثابت شدنی می بود؛ میخواهم بپ ر سم
چـون کسی گذاشته خواهدشدکه خـود سر رهگذر اثبات آن بر که چه تاجی از
مـرکزش آن است کـه گـفتیم و و کـه مـبدأ تارک فرهنگی مـی درخشـد تاجی بر
کـه گـالیله و ثابت شود گر میخواهم بپرسم که ا پروردگانش ماییم که می بینیم؟
و میداشـتهانـد گیسویی  در دستی و جامی  بر لبی  همواره  همگی  حافظ  و نیوتن 
و نیروی جاذبه جذابتر آن صورت زمین گردانتر٬ در آیا الی کتابی٬ دستی دیگر

خواهدشد؟ حافظ دلکشتر شعر
اثـبات بـادهخواری حـافظ بـا در این است که سعی بادهخواران را معمای آخر و
سعی پرهیزگاران را گذاشت٬ میشود برابر کسب شریک جرمی میبرند سودی که در

گذاشت! باید چه سودی برابر با
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ایهام ساختاری ایهام واژگانی و .13
او هنر و شعر تا مینهد فرو حافظ را خوِد دیگر پنجم مؤلف بار فصلهای چهارم و در
شعر در ایهام سخن اصلی محور چهارم  فصل  در برگیرد. اصلی موضوع عنوان  به  را
فصل پـنجم کـیفیتی در و غزلهای اوست. اصلی اعجاز حافظ است که به راستی راِز
پژوهشی در مواد اصطالح میکند. قرائات" "اختالف در است که مؤلف آن را محور
اینجا که در زیرا حق هم همین است٬ همچنان غزلهای حافظ است و فصل نیز این دو

وکردههای او. باورها حافظ یا نه خود موضوع پژوهش غزلهاست و
سـی بـیت از بـیست ـ و صد تحلیل بیش از با تا فصل مؤلف میکوشد دو هر در
یعنی همه هم میرسانند٬ با را معنا گاه چندـ و ـ حافظ نشان دهدکه آن ابیات همگی دو
مـؤلف راز اصطالح ارباب فن ایهام خوانده میشود. همان کیفیتی برخوردارندکه در از
واژههـای دو وجود در یا میداند: این دوچیز یکی از در معنایی را دو پهلویی یا این دو
دو بـا واژه "قلب" وجود مثًال قرائات مختلف کِل آن ابیات. در یا و آن ابیات؛ در معنا

معنایی آن بیت میگیرد: دو راز را بیت زیر در "ناسره" یا "تقلبی" و معنای "دل"
خجلت همی بـرم ز این نقد قلب خویش که کردم نثار دوست دل دادمش به مژده و
و یا راز د و پهلو بودن بیت ز ی ر را در آن می داند ک ه این بیت مم کن است د و جور

یکشبه ...": طفل ٬ ..." یا و طفِل یکشبه ..." به شکل "... یا خوانده شود:
سلوک شعر کاین طفل یکشبه ره صدساله میرود زمان در طی مکان ببین و

آمـوزنده و روشنگر و درست  دریافتی فصل دو این در مؤلف دریافت  اینکه در
"اخـتالف عـنوان  زیـر پنجم  فصل  مؤلف در آنچه  ویژه  به  نیست. جای سخن  است٬
سره اصیل و آموزندگی٬ روشنگری و درستی و به گمان من گذشته از آورده٬ قرائات"
یعنی مقوله ایهام ـ این است که مؤلف مقولهای یگانه را در جای سخن تنها هست. نیز
دیگـری "اخـتالف و "ایـهام" یکی خـود شرح کرده است: عنوان طرح و دو زیر ـ را
سـاختگرایـی مـؤلف دیـد آن است که دیـد ناشی از به گمان من٬ این نیز و قرائات".
واقع آمده در عنوان "ایهام" فصل چهارم زیر میدیدکه آنچه در آشکارا نه٬ وگر نیست.
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به دست داده عنوان "اختالف قرائات" فصل پنجم زیر آنچه در ایهام واژگانی است و
حـتّی یـا عوض شدن ساخت نحوی٬ یعنی ایهامی است که با ایهام ساختاری٬ شده٬
"طـفِل قرائت٬ یک در همانکه گفته این درستی گواه میآید. حاصل به شعر صرفی٬
"یکشـبه" مـوصوف و آن "طـفل" که در میشود یک ساخت وصفی قلمداد یکشبه"
یک (هـر سـاخت تـلقی مـیشود دو یکشبه" "طفل٬ قرائت دیگر در و صفت است؛
کـه نـقش آن "فـاعلی" یکی ساخت اسمی "طـفل" ساختاری): یک واحد متشکل از

قیدی است. که نقش آن نیز دیگری ساخت قیدی "یکشبه" و است؛
بـه برای نخستین بـار ِصرف همین واقعیت که مؤلف توانسته است٬ همه٬ این با
امکـانات آن هم بـدون بـهره گـیری از ـ حافظ برسد شعر کشف ایهام ساختاری در
آفرین باید اینهمه بر باریکبینیاوست. بصیرتو دقتو نشانه خود ساختگراییـ
تـوصیف و تحلیل و طرح به میتوانستفقط او ساختاری٬ دیدگاه از گرچه خواند٬
آنگاه و دستدهد به  نمونه یکیدو تنها کدام  هر برای  و بسندهکند ایهام  نوع دو همان
آنکـه دیـدگاه گـذشته از گـذارد. خوانـنده وا به خود را لذت کشف نمونههای دیگر
نـوع نـمی گذاشت نـمونههای از و جلوگیری مـیکرد خلط مبحث نیز ساختاری از
"َدر یاب" و "ُدر یاب" ک ه ایهام واژ گانی ـ یا حتّی خطی ـ دار د در شمار نمونههای ایهام
نصیحت لعل / و زر گوشوار با گوش را " شمار نمونههای از یا و ساختاری جای گیرد؛
زمره نمونههای ایهام واژگانی سامان یابد. در که ایهام ساختاری دارد گران داشتن"

الگوی ناب نقدنویسی دو .14
بلکه او؛ هنر و نه شعر حافظ است و هفتم موضوع سخن نه خود فصلهای ششم و در
هر دومی حافظ شاملو. در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب است و اولی کتاب در در
با آورده است٬ ساخت کلی کتاب پدید در گسلی دیگر موضوع نیز چندکه این تجدید
به به ویژه آن یکی که درباره حافظ شاملوست٬ نقد٬ دو انصاف دادکه هر این همه باید

بی بدیِل نقدنویسی است. الگوی ناب و راستی اسطوره نقدنویسی است ٬
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دردسرهای فضل تقدم .15
زبـان جمع ببندیم که ذهن و این طور مطلب را رساندن سخن٬ به سر پیش از باری٬
موضوع آن٬ دوره ای که در زمینه حافظشناسی است؛ چهارمین دوره در حافظ آغازگر
شناخِت کار درست به همین دلیل٬ و او. نه خود اصلی شناخت غزلهای حافظ است و
دست کـتاب در سـه دوره پـیشین است٬ از این دوره به مراتب دشـوارتـر حافظ در
لغـزش بـه دور از درست به هـمین سـبب٬ اما این دوره فضل تقدم دارد٬ بررسی در
راهـی کـه هـنوز میشود٬ آغاز این کتاب راهی دیگر با هم باشد. نمی تواند نیست و
خـمهایش شـناخته شـده چم و یا که کوفته شده باشد چه رسد ساخته نشده است تا
امـا شـجاعت مـی خواهـد٬ نـابودهای٬ راستای چنین راِه هنوز گام برداشتن در باشد.
شنیدن سـخنان صخره و میان سنگ و حوصله بریدن راه از حوصله هم می خواهد٬

.(1375 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : نقدکتاب (چاپ  پنج مقاله در بیست و  

کنند.  چه راه این راستای در دیگران تا سخت٬



دانشنامه کوچک ایران
ابراهیم قیصری

ژاله متحدین که شادروان دکتر بزرگی است به اهتمام دکتر دانشنامه کوچک ایران کار
عرصه تحقیقات ایرانی آن را صاحب نام در محقق برجسته و محجوب٬ جعفر محمد
نـوع بـرده است. به کار سلیقه را چاپ آن کمال ذوق و انتشارات توس در ویراسته و
تاریخی (ای کاش برخی آثار از چشم نواز تصویرهای روشن و اندازه حروف٬ کاغذ٬
دانشـنامه از هـماهنگی و تـجلید رنگی چاپ میشد!) صفحه آرایی و از این عکسها
ظرافتی خاص برخـوردار است. ایـن کـتاب چـهارده بـخش دارد بـا ایـن عـنوانـها:
قـیامهای و جـنگها تـاریخ٬ اقـوام٬ جغرافیای سیاسی٬ اقتصادی٬ جغرافیای طبیعی و
فـرهنگ٬ دیـن٬ نـامداران سـیاست٬ سرداران بزرگ و جنبشهای اجتماعی٬ تاریخی٬
سرانجام بخش برگزیدگان افسانه و فرهنگ عامه٬ ادب٬ اندیشه و بزرگان دانش٬ ادب٬
بـخش ایـن کـارشناسانه چـند نگاهی دقـیق و گفته پیداست که با نا هنرمندان. و هنر
مؤلف ارجمند یک کاسه شود. باید نزدیک به هم دارند دانشنامه که عنوانهای مشابه و
صفت "کوچک" باشد قرار گر ا بخش میآورد. پایان هر در علی الرسم ـ ـ را مآخذکار

ایرانشناسی بشناسیم. یک "کتابخانه کوچک" آن را دارد جا این کتاب بماند٬ بر
کـه نـویسنده خـود شگفتا مقدمه ناشر. و مقدمه ویراستار مقدمه دارد: دو کتاب٬
محجوب این خسـران را استاد قلم شیرین کار زیرا جای غم نیست؛ مقدمه ننوشته و
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تا گذشتههای دور از ایرانیان را فراق نامه غم انگیز فاضل٬ ویراستار جبران کرده است.
مهاجرت بزرگ اجـدادمـان بـه هـندوستان یـاد دو از ابتدا به قلم آورده و ما روزگار
افـتادن ایـران بـه دست پس از یکی مهاجرت دسته جمعی زرتشـتیان است٬ میکند.
میالدی که گروهی از سقوط شاهنشاهی ساسانی به سال 653 جنگجویان مسلمان و
مهاجرت کـردند. سرزمین پدران خود از و قبول اسالم امتناع ورزیدند زرتشتیان از
دامـنه بـود پـر وسـیع و کـه بسـیار صفویان صورت می گیرد عصر مهاجرت دوم در
گروههای مختلف٬ هنرمندان از شاعران٬ اجتماع: طبقات ممتاز مهاجران از "بیشتر و
کـه خـالصه کسـانی بـودند سـپاهیان و ســرداران و ســیاستمداران٬ دولتــمردان و

داشت". بسیار خریدار ... میزبان (هند) کشور شایستگیهای ایشان در
این خون شرح این هجران و سومین دفتر که سنّت شدسه بار". گفت پیغمبر " اما و
همچنان کـما شروع شده و سال 1358 مربوط است به مهاجرت ایرانیان که از جگر٬
دنبال میکندکه کسی هدفی را هر ـ گریزها بعضًا و ـ این هجرتها در بیش ادامه دارد.
بگویم گر این مقال نمی گنجد؛ اهداف آنان در و درباره اشخاص مهاجر جای گفتگو
نـیز میانی جـامعه و و شامل طبقات باال این گروه سوم "بیشتر شود! شرح آن بی حد
کشورهای که همگی در امریکای شمالی و تحصیل کرده بود گروههای متخصص و
اروپای غربی و استرالیا سکونت گزیدند. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران سابقه
زن خود٬ خانواده  با آنان این٬ بر عالوه نداشتند. را کشوریدیگر مدتدر زیستدراز
به غربت روی آوردند گاه نوجوانان بودند) فرزندان (که گاهی کودکان خردسال و و
بودند آنان منتظر بسیاری از و که همواره روِی دل به سوی وطن داشتند وطبیعی بود
عـوامـل اما بازگردند٬ آنان به میهن خود و نشیند مدتی کوتاه آتش التهاب فرو در تا
کشور پایه گذاری زندگانی تازه در و گذشت زمانی نسبًة دراز مهمترین آن٬ گون و گونا
که خواه ناخواه موجب شد مدارس٬ به تحصیل در فرستادن فرزندان خود میزبان و
خوی و خلق وفرهنگو رسوم و آداب با مآًال و شود" بََدل اقامت به آنان  رحیل عزم
اززبان مادری خودتحصیل کنند به زبانی غیر انس بگیرندو ـ  ـخواه ناخواه مردم آن دیار
به جای داشته باشندو ایرانی بودن فقط شناسنامه آن را بیم آن می رودکه نسل سوم از و
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آری ٬ بشود! "نوروز"شان "کریسمس" نام بگیرندو ادواردوژرژ ایرج و... علی و
نبوده است آشنایی تـیغ جـدایـی که گویی خود چنان بـی رحـم زد

خانوادههای کهن ایرانی که از هستند زیرا بدبین بود. و ناامید یکسره هم نباید اما
فـرهنگ دیـرسال دیـن و زبان٬ ولی نژاد٬ رفتند٬ گوشهای فرا کس از هر پیش٬ قرنها

باقی مانده اند. ایرانی کامل عیار و نبرده اند یاد از را ایرانِی خود
مطالب ..." معرفی دانشنامه کوچک ایران نوشته است : پایان مقدمه در در ویراستار
مـالحظات پـیچیدگیهای نـاشی از ابـهام و از دور روشـن و کتاب بـه زبـانی سـاده٬
ایرانیان که به یک از هر تا ارباب تخصص به خواننده عرضه شده است٬ دانشمندانه و
جـهان است کشورهای دیگـر در ملی خود طبیعی نماینده ویژگیهای قومی و طور
اجمالی برای سؤالهایی که ممکن است دوسـتان وهـمکاران پاسخهایی هرچندکوتاه و
بداندکه ـ  به اجمال هرچند ـ نیز داشته باشدوخود اختیار وی بکنددر از ایرانی او غیر

چه قومی است". فرزند آمده و کجا از خود میزیسته و کجا در پدرانش چگونه و
دکـتر دانشمند استاد و متحدین بنویسد خانم دکتر فاضل٬ که پژوهشگر کتابی را
ولی از داشته باشد. "... گر ا ... و جای هیچ گونه "اما نباید ظاهرًا محجوب ویرایش کند
کار نشر این گونه آثار رسم است که الاقل هر پنج سال یک بار مـطالب آن که در آنجا
بازبینی و تجدیدنظر شود و مطالبی را بر آن بـیفزایـند یـا مـطالب پـیشین را تکـمیل
تتمیم بلکه به قصد ارزش نیست٬ پر بیان نقصهای این کار پی می آید آنچه در نمایند٬

به قلم میآید. تکمیل عنوانهای این دانشنامه ارجمند و
*

پرچم ایران به صورت رنگـی (هـمراه بـا طبیعی و میکنم نقشه سیاسی ـ پیشنهاد
دورنـمایی از و صـفحات مـحافظ داخـلی جـلد در نشــانهها) و تــوضیح نــمادها

کتاب چاپ شود. آخر در تخت جمشید
رودهای شمال ایران ذکری به میان نیامده است از عنوان "رودها" در ـ22: صص 23
میخوانیم: معرفی وضعیت طبیعی استانهای شمالی کشور در را نشان این رودها ولی نام و
"ارونـد" نـام اصـلی بـاستانی آن مـیشناسیم و با را "شط العرب" سالهاست که ما
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نـویسنده مـحترم "شـط صفحه دیگـر٬ چند و صفحه 22 در مینویسیم. میگوییم و
مینویسد. العرب"

امید خارک آمده کافی نیست. کیش و قشم٬ توضیحاتی که درباره جزایر ص 26:
یتیم خلیج فارس شادروان جالل آل کتاب ارزشمندخارک ُدّر از چاپ آینده٬ است در

استفاده شود. احمد
حق مراغه بسنده شده. و آذربایجان شرقی فقط به معرفی تبریز در :31 ـ صص 34
از اینجا در یادی می شد. سطر یکی دو نام در ذکر حد حتّی در شهرهای دیگر از بود
باقرخان غـفلت نام ستارخان و جنبش مشروطه و مبارزات مردم آن در و نقش تبریز
تاریخی تـبریز آثار از ستارخان نام می برد. از 244 و صفحات 220 در چند هر شده٬

قلم افتاده است. "مقبرة الشعرا"ی محله سرخاب از
باید نه ارومیه آمده٬ و آب مقدس) آنچه درباره دریاچه معروف ارومیه (= ص 35:

منتقل شود. (ذیل عنوان دریاچه ارومیه) به صفحه 24
بـه چه رسد تا غلط چاپی باشد عاری از باید کتاب قصه ـ ولو کتابی ـ هر ص 38:
عکس مـقبره شـیخ این صفحه زیـر در آن هم کلماتی که جنبه اعالم دارد. دانشنامه٬

به غلط شیخ صف الدین درج شده است. صفی الدین اردبیلی٬
برای استان اردبیل 9 شهرستان مینویسد و به جز "اردبیل" که معرفی شـده٬ نـام

این استان نیامده است! هیچ شهرستانی از
پـوپ ٬ آرتور پروفسور ..." هنری اصفهان آورده اند: تاریخی و اعتبار در ص 42:
بـه حق بود خوانده است". زیارتگاه مشتاقان هنر را این شهر باستانشناس معروف٬
حـاشیه زایـندهرود همسرش کـه در پوپ و آرامگاه پروفسور از عنوان حق شناسی٬

میشد. یاد اینجا دارد٬ قرار
آثار دیگر از وکلیساها پلها و ومدرسههای علوم دینی بسیار عبارت "مسجدها در
صنایع دستی انبوه اجناس هنری و اصفهان است که همراه با تماشایی شهر تاریخی و
بـه بلکه مـاهها و روزها خارجی را ایرانی یا جهانگرد هر گون می تواند گونا و ممتاز
تقدس مذهبی آن برای ارمنیان معرفی کلیسای "وانک"که عالوه بر از مشغول دارد". خود
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آن حکـم یک مـوزه در ارزنده هنری مـوجود آثار به لحاظ شکوه معماری و جهان٬
جبران شود. چاپهای بعدی باید غفلت شده که در دارد مذهب مسیحیت را ارزشمند
نمیگویند.ظریفی از شهرضا(ازشهرهای استان اصفهان)راهم سالهاست که "قمشه"
جـریان تـبلیغات انـتخاباتی مـجلس پـیش در برایم تعریف کردکه سـالها مردم شهرضا
را نـام "شـهرضا" انـتخاب کـنید مـرا گر کاندیدایی به مردم قول دادکه ا شورای اسالمی ٬
کـرد وفـا بـه قـول خـود انـتخاب شـدو برمیگردانم به "قمشه"که نام قدیمی آن است.
گرمن انتخاب شدم ا رقیب اوهم میگفت : انتخابات بعدی٬ در و"شهرضا"شد"قمشه"!
درخشانترین خدمت ایـن دو کردوظاهرًا میکنم و "شهرضا" برمیدارم و را نام "قمشه"
نام برداری بوده است ! نماینده محترم برای محّل حوزه انتخابیه خودهمین نامگذاری و
اردهال٬ مشهد اشاره به مراسم قالی شویان در مدخل "کاشان" در :43 ـ صص 44
ـ بـروجردیها خانه و میشود خاصبرگزار آیینی با که قمصر در گالبگیری مراسم و

میرسد. به حیث زیبایی معماری الزم به نظر طباطباییها
برای مقابله انگلیسی ها زمان ناصرالدین شاه قاجار٬ در عبارت "... پس از ص 46:
دلیران یاد "... اشغال کردند را بندربوشهر جزیره خارک و حمله سپاه ایران به هرات٬ با
به را گِناوه" سه بار کلمه " تنگستانی و قیام آنان علیه قوای انگلیس شایان ذکر است.
گُناوه" نوشتهانـد کـه غـلط است و در چـاپ بـعدی حـتمًا اصـالح شـود. " صورت 
معرفی نـیروگاه بـزرگ فعال است. متوقف نشده و "کنگان" در پاالیشگاه عظیم گاز
قلم نویسنده محترم فوت شده است. آوازه از نام و و آن همه ماجرا هم با اتمی بوشهر
عـصر در ..." که درباره تهران آمده جایی نخوانده بودم : مطلب را این دو ص 48:
چـهار و سورههای قـرآن) برج (به تعداد که 114 تهران ساختند صفوی بارویی گرد
تهران به ایران٬ خود سفر واله در دال جهانگردی اروپایی به نام پیترو دروازه داشت ...
چنارهای کهن به چشم خیابانهای این شهر و همه کوچهها در زیرا چنارستان نامید. را
تن می بایست دست به که چهار بزرگ بود این درختان چنار برخی از قطر می خورد.
دست به دست هم نفر 400 هم باید حاال گیرند". بر در آن را بتوانند تا دست هم دهند

آغوش بگیرند! در و بزنند دور تهران را برجهای غولپیکر بتوانند تا دهند
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مناره بزرگ آجری سلجوقی و ایوان عصر مسجدچهار چاپ آینده٬ داردکه در جا
ذیل عنوان استان تهران اضافه شود. ورامین نیز شهر

عـمان سـامانی و جای "سامان" بختیاری٬ معرفی استان چهارمحال و در ص 51:
خالی است. محتشم کاشانی) معروف مرثیهسرای ایران (پس از دومین شاعر

پنجاه دروازه بزرگ بیش از ..." تاریخی که می نویسد: محاسن نیشابور ذکر در :57
دو چـهل و و میرسیده است ... به آنها که خیابانهای شهر برشمرده اند برای نیشابور
است مـؤلف امـید بوده ..." شیراز شهر به اندازه نیمی از آنها محله داشته که برخی از
که در را محلهها و این دروازهها نام برخی از التوحید کتاب اسرار استفاده از محترم با
ایـن مـدخل عکس یـا در حـق بـود شده بیفزایـد. مطالب یاد ارزنده آمده بر این اثر

خیام وکمال الملک چاپ میشد. آرامگاه عطار٬ عکسهایی از
سـلیمان نـام مسـجد و شهرهای نـفت سـفید از مناطق نفت خیز ذکر در ص 58:
ولی در نفت بوده اند سال گذشته دارای منابع سرشار 50 ـ 40 منطقه در این دو می برد.
یعنی نفت "ته"کشیده نمیگیرند٬ بهرهبرداری قرار چاههای نفت آن مورد حال حاضر
مـورد در منسوب است نه "آغـاجاری". هم به "بهبهان" بیدبلند پاالیشگاه گاز است.
مـاهشهر نـظیر مجتمعهای بزرگ گاز در بـندر امـام خـمینی و صنعت پتروشیمی و
"پتروشیمی رازی" شرح مفصلتر میباید. به غیر از "سّد دز" سدهای دیگری چون سّد
انـقالب از سـالهای بـعد در نـیز ... سلیمان و مسجد در عباسپور شهید سّد بهبهان٬
سابق است نه "بندرشاه"که شاهپور بندر امام خمینی٬ بندر اسالمی احداث شده است.
شهرهای خوزستان نـیامده (گـویا عداد هم در نام شهرستان "شادگان" متن آمده. در
شـهرستان بـخشی از استفاده مؤلف مربوط به زمانی است که ایـن شـهر منابع مورد

بوده است). خرمشهر
گـویشهای خـوزستان الزم بـه یـادآوری است کـه گـویشهای بـهبهانی٬ مورد در

بختیاری رایج است. بندری و دزفولی و شوشتری٬
دانشنامه چاپ نشده تاریخی وصنعتی خوزستان هیچ تصویری در آثار از ص 59:
بـخش روی رودخانه کارون دو که بر پل معلق اهواز یا چاپ عکس پل سفید است.
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عکس زیگورات است یا این شهر نماد سمبل و تقریبًا و می دهد به هم پیوند را اهواز
می رسد. الزم به نظر ... پاالیشگاه نفت آبادان یا چغازنبیل یا

نـام تغییر چمران اهواز" انقالب به "دانشگاه شهید پس از دانشگاه جندیشاپور٬
شـاخه جـنوبی (در و دزفـول) شـاخه شـمالی (در این دانشگاه دارای دو داده است.

است. خرمشهر)
پل زیبای خرمشهر ..." این عبارت که نوشته اند: نویسنده محترم از منظور ص 61:
کنون هم ا سوی کارون به هم می پیوسته[ و دو در را شرقی شهر قسمت غربی و که دو
که خود بنده نگارنده سطور بر ادب فارسی نیزجای خاص دارد" و شعر می پیوندد] در
پـل تـا مـیپردازد اهـواز بـه پـل سـفید این معرفی بـیشتر خوزستانی است معلوم نشد.
تنها اعراب ندارند. خرمشهر٬ولی درهردومورددرعالم شعرفارسی این دوپل محلی از
منظومه معروف شادروان فریدون تولّلی است: معروف (آن هم برای رودکارون) مورد
کارون هـمی رفت سر بــلم آرام چــون قــویی سـبکبار به نرمی بر

مقبره دانیال نبی (شوش) داشت که از معرفی شوشتروشوش جا در صص 63ـ62:
این دانشنامه چاپ میشد. وآبشارهاوآسیابهای قدیمی (شوشتر)عکسهایی در

آرامگاه وی در "صوفی خانقاه و صوفی معروف و الدوله سمنانی٬ از عالء ص 67:
آباد" سمنان ذکری به میان نیامده است.

بـرخـاسته این شهر معروف از که منوچهری شاعر ننوشتهاند عنوان "دامغان" در
"خدای خانه"ی دامـغان کـه قـدیم ترین مسـجد یا "تاری خانه" عکسی از گر ا است.
"به این مسجد که نوشتهاند مخصوصًا نبود؟ بهتر ایران است چاپ میشد در موجود

است". شده  سبکبناهایساسانیساخته
گـلزایـی"٬ "سر بلوچستان چون "نارویی"٬ نام ایالت معروف سیستان و ص 68:چرا
دانشنامه کوچک نیست. "شهرسوخته"هم اثری وخبری در از ننوشتهاند؟ را "زهی"و...
گـلدوزیهای عکسـی از گـر ا وهیجان بلوچی هم فراموش شـده است. موسیقی پرشور
معرفی کامل بود. قالیچههای جانمازی آن سامان چاپ میشدزیبا هنرمندانه زنان بلوچ و

میرسد. به نظر این دانشنامه ضرور اقتصادی آن در ـ  موقعیت نظامی با "چاه بهار"
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ابن مـقفع ٬ به چشم می خورد: معرفی استان فارس این نارسایی ها در ـ70: صص 73
محال فیروزآباد٬سیبویه زاده ابن مقفّع اهل کارزین از سیبویه وروزبهان شیرازی نیستند.
خـاتمکاری آبـاده مـعروف نـیست٬ روزبهان بقلی فسوی االصل است. بیضای فارس و
ابو عارف مشهور از کازرون حق بود ذکر در است. مشهور گیوه بافی آنجا منبتکاری و
نـیشابورچـیزی اول در اسحاق کـازرونی وعـالمه دوانـی ومـجسمه مـعروف شـاپور
برجسته جهانی است نمونه و آثار بابکان فیروزآبادکه از می نوشتند.کاخ آتشکده اردشیر
دربـاره مـوقعیت فـعلی را مِن بنده واژه "خرابـه " قلم افتاده است . از معرفی این شهر در

درست"! به صدهزار نمی پسندم "که باشکستگی ارزد "تخت جمشید"
جمکران مسجد مدرسه فیضیه و مرعشی نجفی٬ کتابخانه بزرگ آیت اهلل ص 74:

قم معرفی نشده است.
مـعرفی گـون کـردی و گـویشهای گـونا مـختلف٬ عشـایر نـام ایـالت و ص 75:

افزوده شود. اهل حق ذیل مدخل "کردستان"٬ قادری و طریقتهای نقشبندی٬
کـرمان را "مسینه"های ساخت هنرمندان مسگر صنایعدستی٬ در :76 ـ صص 78
ذکـر در کـه  است  عـجب  کـرد. اضـافه  باید قالیبافی  و پتهدوزی  صنایعدستِی  هم بر
نکـرده انـد (شـاید محصوالت از "زیره"ی مشهور کرمان که ضرب المثل است یـاد
نخواستهاند زیره به ک رمان ببرند). چه خوب بود به جای سردر حـمام ظـهیرالدوله٬

بم چاپ می شد. "ارگ" عکسی از
این مرکز چنین نیست٬ است. استان کهگیلویه" "دهدشت مرکز نوشتهاند ص 82:

است. بویراحمد شهرهای کهگیلویه و دهدشت از و نام دارد استان "یاسوج"
عکسی از"قلعه فلک االفالک" ـ  استان لرستان مرکز معرفی خرم آبادـ ص 86:کاش در
قابل وکمانچه نیز به خصوص نواختن تنبور موسیقی این منطقه و هم به چاپ میرسید.
بایداصالح شود. چاپهای بعد کنگان رود"چاپ شده که در به غلط " "کشکان رود" است . ذکر
است اشاره نشده است. این شهر دیرینه ای در بروجردکه هنر به صنعت "ورشاب سازی"
اسـتان از چاپ بعدی باید استان گلستان است که در کنون مرکز ا گرگان٬ ص 91:
نـقش ظرافت و قالیچه معروف ترکمن هم که از از خوب بود مازندران حذف شود.
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اعـالم نـیست. مـصطلح در گنبدکاوس٬ میکردند. یاد است اینجا خاصی برخوردار
بنای عظیم آجری دارد از را گنبدکاوس نام خود " ذیل این عنوان مینویسند: وقتی در
آل هـنرپرور و پادشاهان دانشـمند از که آرامگاه شمس المعالی قابوس بن وشمگیر

بنویسند. قابوس" گنبد " پس درست این است که عنوان را است" زیار
از درست آن گـمبرون است. غـلط است ٬ (نام قدیم بندرعباس) گمبرود ص 94:

استان هرمزگان فقط بندرعباس معرفی شده.
باستانی همدان چاپ شده بی هیچ آثار مردخای از و استِر گنبِد عکسی از ص 96:
"مـردخای" و سرداب به نام "ِاستِر" دو این مکان زیارتگاه یهودیان است. توضیحی.
صندوق منبت به خط عربی نام بانی حک شده است. بر است. پایین کف بقعه موجود
به جای این بنا٬ گر ا بقعه دیده میشود. دیوار کتیبههای عبرِی گچبری قدیمی هم بر

بود. زیبنده تر عریان چاپ میشد عکس آرامگاه باباطاهر
مـعرب ابـرقوه٬ =) ابـرقو معرفی شده است. یزد فقط شهر استان یزد از ص 98:
دومحراب باارزش چون مسجدجمعه (با داشتن آثار شهرهای این استان با از ابرکوه)
عکسـی از حق بود است. قابل ذکر کهنسال معروف آن٬ سرو گنبدعالی٬ قبله)٬ دو و
از شیرینیسازی و چاپ می شد٬ اینجا یزدش توان گفت در شهر یک "بادگیر"که نماد

جمله "باقلوا"ی یزد هم شهرت دارد.
کـارهای فـنی بـعضًا ُصبّیان منطقه خـوزستان بـه زرگـری و صائبان یا ص 115:

مکانیکی اشتغال دارند. و
جنگهای طوالنی ایـران عـهد از جنگهای تاریخی" و مدخل "قیامها در ص 191:
قیام کلنل محمدتقی خان پسیان هم قـابل دولت عثمانی چیزی ننوشتهاند. صفوی با
بحثی مستقل درباره "نهضت ملی شدن نفت گانه و داردکه مدخلی جدا جا اعتناست.

این بخش اضافه شود. در نیز ایران"
پارس" به "دربند درست نیست. پارس ..." بندر عبارت "در آخر): (سطر ص 192
در ایـران  نـامی  سردار برزن٬ آریو مقاومت  به  عبارت این  در جاداشت شود. اصالح 

اشاره میشد. مهاجم اسکندر لشکر مقابله با
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ابوالقاسم مرحوم آیت اهللسید یادی از نامی و میان نامداران سیاست ٬ در ص 227:
حسن مدرس دیده نمیشود. سید کاشانی و

مکاتب مـختلف تـصوف میان فرق و از مدخل "فرقههای اسالمی" در ص 261:
اهل حق اشاره شده است. فقط به صوفیان نعمت اللهی و

ایـن کـوفی در پـهلوی و جـمله مـیخی٬ چاپ نمونه خطوط گذشته از ص 277:
مدخل ضرورت دارد.

سهم خدمات مرحوم صادق هدایت٬ از بعد عنوان فرعی "ادب عامه" در ص 310:
قلم افتاده است. فرهنِگ عامه از در ابوالقاسم انجوی شیرازی وکارهای او سید

آثار و مرحوم جالل آل احمد از معاصر نثر موضوع داستاننویسی و در ص 311:
اثری نیست. ارزنده اش خبری و

عـبداهلل خـواجـه  از ذکـری ادب و اندیشه  دانش٬ بزرگان از یادکرد در ص313:
مـعاصران هـم از عین القضات همدانی به میان نیامده است. غزالی و احمد انصاری٬

سهمی ندارند؟ علی جمالزاده چرا محمد سید و ایرج میرزا
یافته اندکه یکی عارف رابعه شهرت بسیار تاریخ ایران دو "در نوشته اند: ص 329:
رابعه عارف معرفی شده٬ ولی رابعه بنت کعب قُـزدارِی دیگری شاعر بوده است" و

شاعر را معرفی نکردهاند.
اذان زایـمانهای سـخت٬ در اعالم زایمان نـیست. "بانگ اذان بی موقع" ص 372:

میگفتند.
فارس که عطریات٬ نام "میمند" عرقیات" گالبگیری و عنوان فرعی " در ص 378:
هـم صنعت "عطاری" است فراموش شده است. گالب آن سخت مشهور عرقیات و

معرفی نشده.
هـم چـاپ و دارد هم بـه تـوضیح نـیاز عزاداری مراسم عاشورا "نخل" ص 381:
خاصی شور حالت و از یزد شهر در عاشورا نخل گردانی روز آن الزم است. عکسی از

است. برخوردار
می نماید. دانشنامه ضرور در مراسم نوروز ضبط دعای تحویل سال در ص 385:
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ادامه ودر که به تکیه وحسینیه اشاره میشود آنجا مدخل شبیهخوانی٬ در ص 398:
"دوران سلطنت ناصرالدین شاه اوج اهمیّت وشکوه وجالل شبیه گردانـی و می نویسد:

توضیح میدادند. میکردندو "تکیه دولت"هم یاد داشت که از تعزیه است"جا
هنگام غروب هم نقاره "سحرگاه"٬ cdefg عالوه بر بارگاه حضرت رضا در ص 401:
ایـران تألیـف صـادق منابع بخش فرهنگ عـامه جـای کـتاب تـعزیه در در میزنند.

همایونی خالی است.
نیست.جای معاشیق شعر "سهراب" عناوین برگزیدگان افسانه٬ذکری از ص 405:در

این بخش آورد٬خالی است . فارسی هم که مدخلی مستقل می طلبدوهم می شددر
نـوازنـدگان از بـود حــق  ســنتور٬ کــمانچه و مــعرفی ســازهای  در ص 427:
اسـتاد و حبیب سـماعی (سـماع حـضور) کمانچه و صاحبسبکی چون بهاری در
قلم حسن کسایی از نی هم نام استاد در میکردند. نوازی یاد سنتور در پایور فرامرز
نام اسـتادان ردیـفشناسی دستگاه موسیقی" عنوان فرعی "ردیف و در افتاده است.

افزوده شود. دوامی باید و چون برومند
معرفی نشده نقاشی معروف به "نقاشی قهوه خانهای" انواع نقاشیها٬ در ص 430:

نمونهای از یک مینیاتور در این قسمت چاپ میشد. خوب بود است.
ص 431: سبک جدید نقاشی ـ خط در مدخل "نقاشی" از قلم افتاده است.

پرشکوه پـرتره معروف و داشت که تصویر معرفی کمال الملک جا در ص 442:
چاپمیشد. بغدادی" "فالگیر مثًال او تابلوهای از و استاد

عـباسی٬ نام علیرضا مثًال است. زیاد کمبود اماکن) فهرست اعالم (اشخاص ـ در
دیگـر مـورد دهـها بـن بـردتخارستانی و بشـار کـاتب٬ عبدالحمید خلیل بن احمد٬

فهرست نشده است.
مدخلهای زیرین هم عناوین و ارزشمند چاپ این اثر تجدید میکنم در پیشنهاد
داروهـای گـیاهی٬ سـنّتی و طب  انـبارها٬ آب  باستانی٬ و تاریخی  قالع  افزوده شود:
عکس نمونه مراسم آن٬ دعای باران و خانقاهها٬ کاروانسراها٬ محلی٬ ک قدیم و پوشا

تنقالت ایرانی. و چاشنیها غذاها٬ فرشهای ایرانی٬
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ایـن اصـفهانی در که درباره تهیه پـارچـه قـلمکار به عنوان حسن ختام مطلبی را
میکنیم: حاوی نکتهای است مرور دانشنامه آمده و

در مـعدنی آمـاده مـیکنند. مـواد انواع گـیاهان و از را تجربه رنگها استادان با ..."
که معتقدند ـ رودخانه زاینده رود در روز برای چند را مرحله بعدی پارچههای سفید
پارچـه را سپس یک سر میخوابانند. است ـ آب دیگری مناسبتر هر از برای این کار
با آن پارچه را پس از سنگ میکوبند. شّدت بر با بار آن چند دیگر سر از و میگیرند
میآورند. در کدر زرد هلیله به رنگ شیری یا و پوست انار محلول گرد بردن در فرو
مـرحـله در ... مـیبرند مـختلف انـدازههـای به را آن خشکشد پارچه آنکه از پس
آغشته میکنند نظر به رنگ مورد قالب مخصوصی را بار نقشزنی هر رنگآمیزی و
روی پـارچـه مـنتقل را سـپس قـرمز نخست رنگ مشکی و وروی پارچه میکوبند.
را پارچه رنگها٬ خشکشدن پساز و میشود گرفته  سرخ  گل از قرمز رنگ  میکنند.
ساعت چند آن حل شده ـ الیزارین در و پوست انار که گرد یک دیگ آب جوش ـ در

شوند. درخشانتر که رنگها سبب میشود این داروها میجوشانند.
تا سنگ میکوبند محکم بر بارها و آب رودخانه میشویند در آن پارچه را پس از
را آن دسته از پارچهها پس از خشک کردن در آفتاب٬ الیزارین زدوده شود. آب آن و
که میخواهند زمینهاش سفید باشد دوباره در محلول سفید کننده فرو میبرند و چند
مقابل اشـعه آفـتاب بـه آن آب در ـ یک ماه طول میکشد گاه تا زمستان٬ که در ـ روز
ایـن از تـازه پس  سـبز و زرد آبـی٬ چـاپ رنگـهای  کـار بماند. مرطوب  تا میپاشند
بدین وخشک میکنند. میشویند هم پارچه را آن باز پس از سفیدگری انجام میگیرد.
پشت سر تابی را آب و مراحل پر قلم ـ چه با قالب و چه با ـ پارچه قلمکار ترتیب هر
از تاب" آب و گویی اصطالح "پر خانههای مردم شود. زینت بخش اندام و تا می گذارد

.(1382 تیر شماره ٬3 ٬ جهان کتاب (سال 8  

به زبان فارسی راه یافته است".  همین جا



دانشنامه ادب فارسی
محمدحسن رجبی

افغانستان. ادب فارسی در جلدسوم : دانشنامه ادب فارسی؛ انوشه ٬حسن ٬سرپرست.

.1378 بـهار اسـالمی ٬ ارشـاد انتشارات وزارت فرهنگ و سازمان چاپ و تهران:

دیـرینهای تـمدن و فرهنگ  دارای دارد٬ آوازه افغانستان کشور نام به سرزمینیکه ...
از چنانکه نـمی توان یکـی را دارد٬ تمدن ایرانی پیوندی استوار فرهنگ و است که با
دیگر ی باز شناخت یا آنها را از یکدیگر جـ دا ک ـ ر د. ز بـ ان و ادب فـ ار سی (َدری) کـه
خراسان بزرگ نخستین بار در دراعتالی فرهنگ بشری سهم ارزنده ای داشته است٬
بالید. همانجا در و برآورد سر درون آن نهاده بود٬ ک افغانستان کنونی در خا که بیشتر
ابـوُشَعیب مشـرقی٬ پیروز وّراق هروی٬ محمود گویندگانی چون حنظله بادغیسی٬
مـحمدبن صـالح عـبداهلل ابو بلخی٬ ابوشکور بلخی٬ شهید هروی٬ صالح بن محمد
بـلخی یـعنی ابـوعلی مـحمدبن احـمد نـخستین سـرایـندگان شـاهنامه٬ نیز ولوالجی و
می آیند٬ ادب فارسی به شمار و موفق بن علی هروی که ازطالیه داران شعر ابومنصور و

نیمه آنهادرخاک افغانستان نهاده اند... ازسرزمینهایی برخاسته بودندکه امروز
ملت میراث فرهنگی مشترکی دارندکه یادگارچندهزارساله نیاکان مشـترک این دو
تعیین دوسوی مرزهای سیاسی که به دست بیگانگان برای آنها در دوآنها آنهاست وهر
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نـتایجآنکـه برکاتو از میورزندو اهتمام کردنآن پربارتر کردنو غنیتر در گردیده٬
عنصری بـلخی ٬سـنایی می شوند. بهره مند زنده نگه داشتن هویت ملی شان است ٬ همانا
دوسده اخیردرخشـیدند٬ ادب افغانستان که در بزرگان علم و تن از وصدها غزنوی٬...
هسـتند٬ ملت ایران نـیز آِن ایران و از مردم آن تعلق دارند همان اندازه که به افغانستان و
بسیارکسان دیگر اخوان و هدایت و نیما٬ بهار٬ نظامی ٬سعدی٬حافظ ٬ چنانکه فردوسی ٬
مفاخر پدیدآمدندوشکوفاشدند٬همان اندازه که ایرانی هستنداز این سوی مرزها که در
میآیند.شهرهای افغانستان برای ایرانیان چندان نزدیک فرهنگی افغانستان نیزدرشمار
بلخ وکابل وغزنه سخن میگویند٬چنان است که گویی وآشناهستندکه وقتی ازهرات و

.(III II و (پیشگفتار٬ وکرمان واصفهان می گویند... ازشیراز
محققانه دربـاره متأسفانه تاکنون کتابی جامع و این قرابت فرهنگی دیرینه ٬ وجود با
اینرو از استو تحریردرنیامده بهرشته افغانستان ایرانو ادبیفارسیدر مشاهیروآثار
بیست ویک نفر آقای حسن انوشه و کتاب حاضرکه به همت بلندمحقق ومترجم توانا٬
یافته٬ دانشنامه ادب فارسی به تازگی تدوین وانتشار افغانیشان در همکاران ایرانی و از

بوده ودرخورسپاس است. امیدبخشی به فرهنگ دوستان دوکشور نویدشیرین و
ب رای تد وین این دانشنامه از 1100 عنوان ک تاب فار سی٬ ع ر بی ٬ ار د و و ان گـ لیسی
پاکستان٬ افغانستان٬ ایران٬ که در انگلیسی (یک عنوان) عنوان نشریه فارسی و و129
تـوّجه بـه نـایابی بـا شـده اسـتفاده گـردیده است. منتشر اروپا و امریکا هندوستان٬
فقدان کتابخانه ای نشریات افغانی و و به ویژه کتابها این منابع٬ پراکندگی بسیاری از و
مـبیّن خـود دسترسی به این منابع٬ تاریخ افغانستان٬ موضوع ادبیات و تخصصی در

تالش وکوشش فراوانی است.
است: به شرح زیر دامنه موضوعی مدخلهای دانشنامه برحسب پیشگفتار

کشور. خارج از داخل یا مؤلفان افغانی در زندگینامه شاعران و .1
پیشکش شده است کسانی که اثری به آنها فارسی و زندگینامه ممدوحان شعر .2

دولتمردان). امیران و (شامل شاهان٬
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عـلما و به ادبـا التفاتی نیز شاهان که ممدوح نبوده و اندکی از زندگینامه تعداد .3
مدخل نام آنان نیز تاریخ افغانستان٬ دریافت خوانندگان از برای درک و اما نداشته اند٬

شده است.
میتوان نام برد: به شرح زیر نیز سه حوزه دیگر از سه حوزه فوق٬ عالوه بر

چـاپی مـؤلفان افـغانی درداخـل چاپ سنگی و کتابهای خطی٬ نام بسیاری از .4
افغانستان. وخارج از

افغانستان. خارج از داخل و در توسط افغانها نام نشریات فارسی منتشره٬ .5
تـاریخی (تـحت نـام "انـجمن ادبـی در هـمایشهای ادبـی و و نــام انــجمنها . 6
نکته ضروری است: یادآوری چند راجع به حوزههای ششگانه فوق٬ افغانستان")

گذشته تاکنون مدخلهای مربوط به کتابهای فارسی که توسط مؤلفان افغانی از .1
آثاری مـربوط بـه میان آنها در زندگینامه نیست و تاریخی و ادبی٬ نوشته شده صرفًا
(در قُـلب" "طریق قسمت آب از مانند بیش دیده میشود کم و موضوعات نیز سایر
همچنین نام برخی اشـخاص علوم). سایر پزشکی و (در الفواید" "نوادر و جغرافیا)
. و... "محقق بهسودی" "مزاری"٬ "سیّاف"٬ مانند دیده میشود٬ مورخ نیز غیرادیب و
2. همان طور ک ه در بـ ند 3 گـ فته شـ د٬ تـ عدادی از مـ قا الت نسـ بًة بـ لند دانشـ نامه
نداشـتهانـد٬ علما و که التفاتی به ادبا دولتمردانی دارد و امرا اختصاص به پادشاهان٬
تاریخ سیاسی افغانستان مدخل واقع شده اند٬ به جهت اطالع خوانندگان از ولی صرفًا
محمدخان الکوزایی"٬ "یار "میرویس"٬ "سبکتگین"٬ "الپتگین"٬ "اشرف افغان"٬ مانند:
شخصیتهای بـرجسـته که نام برخی از این صورت الزم بود در و... "یوسف دّرانی"٬
کسب اسـتقالل سـیاسی انگلستان و استعمار مبارزه با مذهبی افغان که در سیاسی -
حـالهای شـرح  و گـردیده  مـدخل  داشـتند سازی  سرنوشت  و مؤثر نقش  افغانستان 
محمد عالم)٬ مشک  به (معروف محمد مالدین مانند: میشد٬ آورده آنان  از کوتاهی

. و... صاحب سوات (مرصوات) آخوند نجم الدین هده ٬
کـهزاد٬ مـانند: مـدخل شـدهانـد٬ مـقاالت٬ اسامی بـدون سـتاره در بسیاری از .3
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مـایل هـروی؛ خلیل اهلل؛ خلیلی٬ گویا؛ سرور اعتمادی٬ عبدالحی؛ حبیبی٬ اسماعیل؛
نـظام امـیر علی شیرنوایی٬ نورالدین عبدالرحمن؛ جامی٬ و مقاله "آریانا") بیتاب (در
احراری٬ صالح الدین؛ سلجوقی٬ و مقاله "آصفی هروی")٬ بدایع الوقایع (در الدین؛
اسامی عالمت ستاره در نیز برخی موارد در و... مقاله "اتفاق اسالم") عبدالکریم (در
جـواهـر* مانند: روی نخستین کلمه آمده است٬ بر به جای کلمه آخر کلمهای٬ چند

محسنی ٬...(813). اخالق * علیه٬ مواهب * الشهدا٬ روضة * لتحفة االمیر٬ التفسیر
نکاتی برخورد سریع به مقاالت دانشنامه به مطالب و مروری کوتاه و نگارنده در
صـورت ویـرایش بـعدی در در تـا فایده نمیدانـد خالی از را که یادآوری آنها نمود

شود: منظور سرپرست محترم٬ صواب دید
تعریف "ادبیات مقاومت ص 63در در ازاحکام ارزشی ونظرات سلیقه ای ؛ پرهیز .1
مبارزات قلمی گویند گونه نوشته یا "ادبیات مقاومت به هر آمده است: افغانستان" در
هـرگونه دولت دست نشـانده یـا تـقابل بـا در تهاجم بیگانگان یا رویارویی با که در
این (ص 64) صفحه بعد در اما حکومت نگاشته شده باشد." ظلم دولت و و استبداد
کسی "چنان نیست که هر تخصیص شده است: نقض گردیده و حکم عام٬ تعریف یا
ک ه د ر خ ا رج ک ش و ر ش ع ری ب ر ضد تج ا و ز گ ر ان ر وس و دست نشـ  ا ند گ ان د و لت سـ  ر ود ه ٬
پیوستن به زیستن درخارج کشورواجبار اجبار مقاومت گفته است. شعرجهادی یاشعر
نکوهش ارتِش ازسرتفنن شعری در واداشته تا برخی گروههای سیاسی٬گاهی شاعران را
نمی توان در این دسته ازشاعران را نکوهش دولت دست نشانده بگویند.شعر سرخ ودر
سروده شودوچه درخارج مقاومت چه درداخل کشور زیراشعر مقاومت جای داد؛ شعر

تراوش کند". شاعر خلوص کامل وایمان استوار و سرچشمه نهاد از باید کشور٬
چـه بـا بـه راسـتی چـه کسـی و تعریف فـوق٬ میان دو تناقض آشکار گذشته از
به گروههای سیاسی جهادی تشخیص دهدکه شاعری "به اجبار" ضابطهای می تواند
شاعر" ایمان استوار "خلوص کامل و از این شعر گفته و شعر تفنن" "سر از پیوسته و
استعماری جنبش ضد مبارزان افغان در دستهبندی مجاهدان و تراوش نکرده است؟
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غیرمؤمن٬ غیرمخلص و و مؤمن٬ گروه مخلص و به دو دهه گذشته٬ الحادی دو ضد و
فرهنگ٬ حوزه ادب و الاقل در - نمیتوان چنین حکم کرد -که قطعًا عملی باشد گر ا
بود گاه نخواهد آ شاعر ضمیر سّر هیچ کس از و بلکه محال مینماید مشکل و بسیار
مـدخل "روزنـامه نگـاری در آغـاز هـمچنین در لفظ وکالم حکـم کـرد. به ظاهر باید و
ایـن انگلیس] علوم قـدیم در تیموریان وسلطه استعمار [پس از آمده است : افغانستان"
بهره ای چـندان بـه آن نـرسید نیز علوم جدید از به انحطاط رفت و رفته رفته رو کشور
اگرچـنین دانشهای سنّتی دینی است یاخیر؟ علوم قدیم آیا از منظور اوًال٬ "(ص 440).
انحطاط چیست؟آیاغرض٬کاهش کمّی مدارس وطالب دینی است ویا از است منظور
برپایه کدام اطالعات این حکم کلی داده شده است؟ ثانیًا ُافت کیفی آن علوم است؟ منظور
اهـمیّت مـدخل نسبتی با حجم مقاالت گهگاه الزامًا عدم توازن کّمی مقاالت؛ .2
یازده (دایرة المعارف فارسی عمومی افغانستان)٬ به عنوان نمونه مقاله "آریانا" ندارد٬
مـقاله شـده است (ص 6). نویسندگان افغانی آن یـاد از سه نفر فقط از است و سطر
مـعاصر مـورخ نـامدار و نویسنده دانشمند (ص 772)٬ صدیق" میرمحمد "فرهنگ٬
بـود نویسندگان اصـلی دایـرة المـعارف آریـانا که از ش) 1368 - افغانستان (1294
و ب رای دای ر ة الم عار فهای ب ر یتانی کا و الر وس نی ز مقاله مینوشت بـ ا تـ وّج ه بـ  ه ش أن
بـه انـدازه کـوتاه و بسیار مجامع علمی جهان٬ در شهرت او و نسبًة بلند عمر علمی٬

دانشنامه است. افغانی در تازه کار نویسنده جوان و شرح حال دهها
- افـغانی (1274 شـاعر و دانشمند متفکر٬ (ص 517) صالح الدین" "سلجوقی ٬
تألیفات تنوع تحقیقات و جدید٬ دانشهای قدیم و در او توّجه به تبّحر با ش) 1349
مسؤولیتها نیز و تاریخ٬ رمان و شعر٬ نقد فلسفه٬ اخالق٬ وی در ترجمههای متعدد و

ستون). یک  از بیش  (کمی میرسد نظر به کوتاه او٬ متعدد مناصب  و
تاریخ نوشته مسیر به عنوان نمونه کتابهای افغانستان در 3.حذف برخی ازمدخلها؛
افغانستان به معتبرترین منبع تاریخ معاصر میرغالم محمدغبارکه پس ازسراج التواریخ٬
نوشته پنج قرن اخیر حال آنکه افغانستان در مدخل واقع نشده است و میرود٬ شمار
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کتاب افغانستان بوده وپس از منابع مهم تاریخ معاصر میرمحمدصدیق فرهنگ٬که از
کـتاب مـدخل شـده است. استفاده گردیده٬ مطالب آن به وفور از و تألیف شده٬ غبار

همین قبیل است. از افغانستان نوشته عبدالحی حبیبی نیز ارزنده جنبش مشروطیت در
- (ص 692 مقاله مـجله "عـرفان" به عنوان نمونه در مازاد؛ اطالعات مفّصل و .4
عنوان مـقاله های نام 27 ضمن شرح موضوعات هفده گانه مقاالت این مجله ٬ ٬(694
آمده ٬وحال نمونه (!) به طور یک ستون) مجموع بیش از نویسنده آن (در این مجله و99
درهمه حوزههای علوم نویسنده دایرة المعارف آریانا نفر ازصدها نام سه نفر آنکه تنها
تیمورشاه دّرانـی (ص 401)و27 پسر آورده شده است.همچنین نام 19 قدیم وجدید
مـقاله "دوست در تـاریخ تـولدووفـات آنـها ذکر با دوست محمدخان (ص 407) پسر
صورتی کـه عـنوانـهای در اما میرسد٬ به نظر آمده که زاید زایی" محمدخان محمد
نوادگان پادشاهان افـغان ضـرورتی نام فرزندان و یا و نام نویسندگان آنها مقاالت و

به یکسان عمل کرد. همه مدخلها در باید - ضرورتی ندارد -که غالبًا داشته باشد
"معمول چنان است که چنین آمده است: افغانستان " مقاله "ادبیات مقاومت در در .5
امکـان خصمانه رژیمهای حـاکـم٬ و به سبب واکنش شدید وقتی ادبیات مقاومت٬
ت ر ویج ر سمی و م عمول را در داخل نمی یابد٬ در جایی ج ز از س ر ز مین خویش و بـ ه
کودتای کـمونیستی 1357 چنین هنگامی[پس از در میکند. رشد تبعید در عبارتی٬
ادیـبان آنـان بـه و جـمله شـعرا از مردم افغان٬ که مهاجرت گروه بسیاری از ش] بود
شد" آلمان آغاز فرانسه و سوئد٬ کانادا٬ امریکا٬ پاکستان٬ ایران٬ مانند: کشورهای دیگر
همگی هفت صفحه ای ارائه شده٬ این مقاله بلند نمونههای آثاری که در اما (ص 64).
1376ش) - 1357) طی این سـالها افغانستان٬ ایران و که در مربوط به آثاری هستند
بدین یافته است. پاکستان انتشار پیشاور در اثر چهار آن میان تنها شده اندکه از منتشر
شده٬ اروپایی منتشر کشورهای امریکایی و که در این آثار حتّی یک نمونه از ترتیب٬
به علت عدم رغبت شعرا معرفی نکردن آنها معلوم نیست که آیا ارائه نگردیده است.
عـدم دسـترسی یـا به ادبیات مـقاومت بـوده و به آن کشورها ادیبان افغانی مهاجر و
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یـا مسلم آن است که دسترسی به اصل آن مـنابع و قدر اما نویسنده به منابع مذکور؟
افغانستان است. یافته در تهیه منابع انتشار از آسانتر بسیار اطالعاتی درباره آنها

بخش تشکیل شده دو از افغانستان " هفت صفحه ای "انجمن ادبی در مقاله بلند .6
- (ص 126 بخش اول به انجمنهای ادبـی داخـل افـغانستان اخـتصاص دارد است :
به طور و آن کشور خارج از بخش دوم مربوط به انجمنهای ادبی است که در و ٬(130
بـه تـوّجه  با تأسیس شده است. آلمان (یک نمونه) سپس پاکستان و ایران٬ عمده در
اینکه و مردم افغانستان به خارج کشور" تأکیدمقاله به "مهاجرت گروههای بسیاری از
سـوئد٬ آلمان٬ فرانسه٬ کانادا٬ دوستآناندرخارجوطن[ امریکا٬ ادب  فرهنگیو "قشر
ادبی وفعالیتهای ادبی پرداختند"(ص 130). ایران] به تشکیل انجمنهاومراکز پاکستان و
امریکایی این انجمنهادرکشورهای اروپایی و انتظارخواننده آن است که به نمونههایی از
زیادی نام تعداد افغانستان"٬ "روزنامهنگاری در مقاله بلند چنانکه در اشاره شود٬ نیز

.(467 - ُارگانهای فرهنگی شان آورده شده است (ص 454 و انجمنها این از
شایسته آن است که عنوان مدخل "انجمن ادبی مندرجات مقاله٬ بنابر روی٬ به هر
انـجمنهای خـارج از سایر تا یابد تغییر به "انجمنهای ادبی افغانستان" افغانستان" در

شامل شود. نیز را کشور
7. صفحات مرتبط با دو مأخذ در ون متنی مقاله "اشرف افغان" به نامهای اشـرف
هـمچنین در تاریخ جهانگشای نادری حذف شده است. تختگاه اصفهان و افغان بر
مـنظور گـر ا نگردیده و صفحات استفاده شده ذکر پایانی مقاالت٬ جای جای مآخذ
"صفحات فراوان" یا واژههای "اغلب صفحات" بوده٬ اغلب صفحات آنها استفاده از
"مولوی"٬ مقاالت  پایانی مآخذ برخی  به شود رجوع  نمونه عنوان  به  است. رفته  بهکار

"علی شیرنوایی"... "سنایی غزنوی"٬ "مثنوی معنوی"٬
لتحفة التفسیر "جواهر و االنساب فی معرفة االخیار" آوانگاری دومدخل "بحر . 8
٬ eبه جای "لتحفة" و کلمه "معرفة" پس از ـِ) برای عالمت کسره ـ( اشتباه بوده و االمیر"

حرفO تایپ شده است.
آمده که بهتر به صورت زینتی نیز یکم غزنوی نام زینبی شاعر مقاله مسعود در .9
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(کـه بـه مـعنای پرانـتز یا ممیّز عالمت از خواننده سردرگمی  از جلوگیری برای  بود
استفاده میشد. رفته) به کار اسامی برابر

"[نشـریه] چنین آمده است : (ص 133) افغانستان" مقاله "انجمن ادبی در در .10
یک زبان زبان افغانی ٬خود معلوم نیست که آیا به زبان افغانی منتشرمیشد". افغان جهاد
زبـانهای شاخهای از منظور یا و ندارد)٬ چنین زبانی وجود (که قطعًا مستقل است؟
است؟ ترکمنی و... ازبکی ٬ بلوچی ٬ فارسی (دری)٬ پشتو٬ افغانستان مانند رایج در

وجـه که به بررسی خاستگاه٬ زبان"٬ صفحه ای "پشتو٬ دو بیست و مقاله بلند .11
وجامع مقاله ای ارزشمند قواعددستوری این زبان می پردازد٬ و دستگاه واجی ٬ تسمیه ٬
افغانستان آمـده زبانهای رایج در اطالعاتی درباره اقوام و ذیل آن به اختصار٬ است ودر
دست زبـانهای افـغانستان در توّجه به آنکه اطالعات پراکنده ای راجع به دیگر با است .
تـا انتخاب میشد زبانها" مدخل "افغانستان٬ آن بودکه به جای مدخل مذکور است بهتر
که آن کشور٬ زبانهای رایج در وسایر خوانندگان اطالعاتی راجع به زبان فارسی (دری)

به دست آورند. حدود45تا50درصدمردم بدان تکلم می کنند٬
دهها استفاده از جامعی یادکردکه با و ارزشمند مقاالت بلند از باالخره باید و .12
از مقاالت زیر انگلیسی نوشته شده است. و اردو پشتو٬ عربی٬ گون فارسی٬ گونا مأخذ
آن جمله اند: احمد شاه دّرانی٬ امان اهلل خان مـحمدزایـی٬ بـایسنقر مـیرزا گـورکانی٬
حسین بایقرا٬ حبیب اهللکلکانی٬ خان محمدزایی٬ حبیب اهلل جمال الدین اسدآبادی٬
در نـو شعر افغانستان٬ روزنامه نگاری در خان٬ داوود افغانستان ٬ داستان نویسی در
عنصری علی شیرنوایی٬ شیرعلی خان محمدزایی٬ سلطان علی مشهدی٬ افغانستان٬
مـحمود شاه هوتکی غلزایی٬ محمود فیض اهللکاتب هزاره٬ فرخی سیستانی٬ بلخی٬

مکتب هرات. مولوی٬ منوچهری دامغانی٬ مختاری غزنوی٬ غزنوی٬
بـرای دانشـنامه ٬ مجلدات دیگـر ویرایش این جلدو میشودکه در پایان پیشنهاد در

تابستان 1382). شماره ٬2  فصلنامه کتاب (دوره دهم٬

انتهای کتاب آورده شود.  مربوط در نمایه ونقشه رنگی کشور استفاده بیشترخوانندگان٬



دانشنامه ادب فارسی
الدین خرمشاهی بهاء

مقوله ارزش گذارانـه تـقسیم کـرده ام : به چهار را دوست دانشورم کتابها بنده به تأیید
لغتنامه دایرة المعارف فارسی و دیوان حافظ و مثنوی مولوی٬ مهم (مانند و مفید .1
یـا زبـانی٬ یک فـرهنگ عـادی لغت بـه هـر مهم (مـانند ولی غیر مفید٬ .2 دهخدا)؛
ریاضی ومشکلگشای شیمی و شعرهای خوب وحل المسائل کارآمد مجموعهای از
عبری بـه ژاپـنی یـا یا فرهنگ ارمنی به عبری٬ (مانند ولی غیر مفید مهم٬ .3 غیره)؛ و
چینی به کرهای برای ما٬ یا ترجمه التین قانون ابن سینا که در 3 ـ 4 قرن قبل یا حـتّی
ایـن مـقوله و اغـلب کـتابها٬ نـه مـهم (مـانند و نه مفید .4 آن انجام گرفته)؛ از پیشتر
عنوان هزار 20 جهان روزانه بیش از سراسر گمان میکنم در گیرترین مقوله است. فرا
سـال هر جهان در سراسر مقوله اول در از اما این مقوله است). که جزء کتاب درآید
تقریبی آمارها است و همه ابطال پذیر این حدسها و شود. عنوان منتشر پانصد شاید

است. بحثشدن وارد و صافکردن برایسینه و
هـیچ یـارانـهای گـرم که گـویی بـا آسای صنعت نشر سرمای زمهریر ما عصر در
چـاهسار از آدم را و میدرخشد cdefg دید که موسی گاه نوری مثل آتش طور نمی شود٬
دیده ام کتاب روانه شده که دل و کتاب مرجعی به بازار اخیرًا ناامیدی بیرون می آورد.
نامش دانشنامه ادب فارسی است. و هم مفید کتابی که هم مهم است و روشنی داد. را
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یک سال حدودًا هم داشت٬ را آسیای مرکزی" این کتاب که قید"در نخستین مجلّد
دوم این یک ماه است که جلد اینک حدودًا شد. یک سال پیش منتشر از کمتر پیش یا
همکاری با و آقای حسن انوشه٬ هّمت بلند به سعی بلیغ و معتبر و مفید مرجع مهّم و
نامشان در پای مقاالت آمده و اهل قلم که امضایشان در و فضال پنجاه تن از بیش از

است. یافته انتشار میخورد٬ چشم به یکصفحهکامل در عنوان صفحه از بعد
این اثر٬ اعتبار اهمیّت و از بودم٬ طبع کتب مرجع بی خبر تدوین و بار و کار از گر ا
مشکـالتی دایرة المعارف تشیّع با سال است که در 14 ولی بیش از نمیشدم. خبر با
آتش نزدیک دست بر از پنجه نرم کرده ام و مشابه به آنچه آقای انوشه داشته انددست و
زمینه دانشنامه قـرآن و کنون هم یک سالی هست که صالی مقاله خواهی در ا و دارم.
دست در مقاله به عنایت الهی فراهم آمده و نزدیک به 2500 داده ام و قرآن پژوهی در

حروفنگاری است. آغاز تدوین و
آخرین در و فلسفه) از نوشتهام (فرار زندگینامه خودنوشتی که اخیرًا در این٬ جز
و اختصاصدادهام امروز ایران در نهضتمرجعنگاری به فصلی است٬ چاپی مراحل
مراحل به دست صاحب همتان در گون و زمینههای گونا که در مرجع را پنجاه اثر شاید
امیدبخش و درخشان و از جمله همین اثر طبع است معرفی کردهام٬ و مختلف تولید
فرهنگپروران از یکی جانبه حمایتهمه تشویقو و جنبانی  سلسله  به که را اندوهزدا
سرپرستی علمی جناب انـوشه بـه ثـمر جامعی و مسجد جناب احمد اصیل معاصر

به کمال می رسد. دیگر مجلّد یکدو انتشار با و است  رسیده
حـوزه فـارسی در ادب  بـه زبـان و این مرجع عظیم  اول  جلد چنانکه اشاره شد٬
کتاب چنین آغاز اشارهای در سرپرست دانشنامه در آسیای مرکزی اختصاص دارد.
دیگـر٬ برای مـقاصد نه از خود٬ "دانشنامه ادب فارسی برای آسانی کار آورده است :
افـغانستان نـامی بوده است برای سرزمینهای بیرون مرزهای شمالی ایـران و گزیر نا
آسـیای مـرکزی در آسـیای مـرکزی یـافته است. همان٬ مناسبترین نام را و برگزیند؛
قـرقیزستان٬ تـاجیکستان٬ ازبکسـتان٬ جمهوریهای پنجگانه تـرکمنستان٬ دانشنامه٬
این آسـیای مـرکزی کـه بنابر ... می گیرد بر در ناحیه تاریخی بدخشان را قزاقستان و
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افغانستان مشرق ایران و شمال و فرهنگ ایرانی در حوزه برد دارد دانشنامه به آن نظر
این دانشنامه عالم سیاست معنای دیگری دارد٬ آسیای مرکزی در گر ا و کنونی است٬
اول دانشنامه). مقدمه جلد در ("آسیای مرکزی کجاست" نداشته است". به آن نظر

ـ فرهنگی و ادبی و زبانی موجودیتهای و معارف و مواریث همه به دانشنامه این
مقاالت و ایرانی میپردازد. فرهنگ اسالمی ـ توسعًا هنری مربوط به زبان فارسی و
بالغی و زبانی و اصطالحات دستور قالبهای شعری و اسطوره گرفته تا افسانه و آن از
تحوالت زبانی دورههای ادبی و و داستاننویسان وکتابها شاعران و و مکتبها و سبکها
اول مقاالتمجلد تاریخمیپردازد. طول  در حوزه  این  قلم  اهل  و ادبا یکایک  و ادبی  و
سه آتش مـهم (یکی از برزین مهر آذر آدم و آداب الملوک و آتش و آب حیات و از
در و آغـاز نسـفی ... آذر آذرگشسب و و نـام آتشکـده) نـیز اسـاطیری زردشـتیان و
یـوسف ٬cdefg یـوسف ٬cdefg یـعقوب صفحههای واپسین به مدخلهایی چـون یـاسمن٬

میگردد. ختم (944 صفحه (در مروی  صوفی یونسمحمد و خوارزمی٬
مـعرفی ایـن اثـر در هنری دارند نقش شعری ـ یا "شخصیت" گیاهانی که ربط و

سرو. سنبل و بنفشه٬ بستانافروز٬ بادام٬ انگور٬ جمله ارغوان٬ از شدهاند؛
جـغد٬ و موجودات اساطیری نیز آمده است از جـمله بـوتیمار٬ همچنین مرغها
سیمرغ٬ رخش و در همین زمینه به مقاله بلند و درخشانی بـه نـام "پـرندگان در ادب
با جای "بلبل" اما اطالعبخش است. ابتکاری و اصیل و برمی خوریم که بسیار فارسی"
حال آنکه حتّی دایرة خالی است. غزل فارسی دارد و شعر نفوذکه در این همه نقش و
که نقش این مـرغ مقاله ای درباره بلبل دارد طبع لیدن) المعارف اسالم (به انگلیسی٬
نشان بنده است) از (تردید اردو شاید عربی و ترکی و فارسی و شعر در را خوش آوا
ایـن در نیز بلبل" گل و می آیدکه جای مقاله " معانی به یاد طبق تداعی و نیز می دهد.

پروانه داریم. حال آنکه مقاله مقبولی تحت عنوان شمع و دانشنامه خالی است٬
صـنایع سـاده بـدیع از بیان ـ بالغی (معانی ـ زبانی و همچنین موجودات دستور
عالقههای و مجازها یک و انواع هر تشبیه و استعاره و معرفی کنایه و شعری گرفته تا
جمله شخصیتهای اساطیری از دارند. این اثر مدخلهای متعددی در غیره) مجازی و
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نـیز اسـفندیار رستم و بهمن٬ آبتین٬ اساطیری مانند تاریخی ـ شخصیتهای شعری ـ
معرفی شده اند.

آمـده است و "بیت القـصیده" اما این دانشنامه خالی است٬ در جای "بیت الغزل"
یا خمسه / پنج گنجه یا هم مقالهای نیست. فرد تک بیت یا زیر مقاله خوبی هم هست.
العجم شبلی نعمانی هم خوب بود شعر ارجاع. مقالهای الزم داشت و سبعه نظامی یا
یک قـرن الشـعر نقد تاریخ ادبی و برجسته ترین تذکره ـ چه بسا زیرا معرفی میشد
شـادروان سـخنوران اثـر مهم دیگری داریم بـه نـام سـخن و الشعر نقد است. اخیر
تاریخ ادبی فقط یک کـتاب ریـپکا چند چندین و از که آن هم نیامده است. فروزانفر
اینکه بگوییم اینها مگر معرفی نشده است. صفا دکتر براون و اثر و معرفی شده است٬
نه آسیای مرکزی٬ است٬ العجم مربوط به شبه قاره هند شعر یا مربوط به ایران است٬

درج نگردیده است. لذا
ادبیات فارسی بر اول آمده است به نام "تأثیرزبان و دانشنامه٬مجلّد این  مقالهمهمیدر
باعث شـده واردشده است و زیرکلمه "تأثیر" الفبایی در نظر ادبیات اردو"که از زبان و
فارسی زیر بایدیا زیرا بلکه تمامی خوانندگان نتوانندآن راحدس بزنند. است که اغلب٬

اشتباه افکن. یعنی زیرکلمات کلیدی نه بی اهمیّت و واردمیشد. زیر اردو یا
ایـن ابتدا برای دفع چشمزخم است که بعضی از اشکـاالت سـاده و کـم اهـمیّت 
که به همین جهت ممکن ـ ارزیابی شتابزده خود آن هم طبق برداشت و دانشنامه را٬
سطحی و حّد در ابتکارات این اثر امتیازات و میکنم. یاد ـ مقبول نباشد و است وارد
برابر خشوع در به احترام و بی عالقهترین وکم اعتقادترین ناقدان را بی سابقه است و

میدارد. وا عظیم  مرجع اینطرح
دشوارنویس است. به ابتکاری و خمر نیز و انگور دیو٬ دریا٬ آیینه٬ آتش٬ مدخلها
ایـن پیش در آثاری از و اثر کمتر و شروع کند صفر از غالبًا یعنی نویسنده مقاله باید
درون از و دشوارنویس هـمین است. ابتکاری و بنده از منظور دارد. وجود زمینهها
مقاله ادبیات شوروی تاجیک٬ پشت صحنه مرجعنویسی به آن نگاه میکنم. یعنی از
ادبیات فارسی ـ همچنین مقاله ادبیات عامیانه٬ است. پرمالتی (رمالطی) مقاله مهم و
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ادبـیات کـودکان مـوسیقی٬ ادبـیات فـارسی و ادبـیات فـارسی تـاجیکی٬ تاجیک و
ادبـیات یک شب و و هـزار از امـا مـقاله پـرباری است٬ شلفیه" "الفیه و نوجوانان. و
قرآنـی قـوی و قصص انبیا نظر از این زمینه نام نبرده است. عامیانه قدیمی ایرانی در
نظر٬ این  از هم  دوم مجلد که  بیفزایم کریم قرآن کرد یاد مناسبت به  جا همین  و است 
ادب فارسی٬ دربرداشتن مقاالتی چون قرآن در با غنی است؛ یعنی قرآنپژوهی بسیار

ادب فارسی. در تفسیر و
جای بـلعم اما آمده است٬ خضر بلقیس و اوریا٬ مقاالت محققانهای ذیل ابلیس٬
بلکه اشاره پوشیده ای به اوهست که نشده٬ بالصراحه یاد او قرآن از (که البته در باعورا

خالی است. تفسیرهای قرآنی شناخته میشود) روشنگریهای مفسّران و با
برتلس) و بارتولد فارسی پژوهان (مانند خوشبختانه ترجمه حال ایرانشناسان یا
داشتهانـد٬ کار و زبان فارسی سر فرهنگ ایرانی یا همه مستشرقانی که به نحوی با و

آمده است.
بنات النـعش٬ پروین٬ جای اصطالحات نجومی خالی است نظیر میرسد به نظر
نظایر نحس و و سعد کسوف٬ خسوف / قرآن٬ (توأمان)٬ جوزا آفتاب٬ خورشید/ ماه٬
دوم مقاله پـرباری تـحت عـنوان اصالح کنم که در مجلد همین جا حرفم را [ و اینها.

"نجوم در ادب فارسی" آمده که بسیار ر وشنگر است].
افیونیه همه دوم جهادیه٬ جلد در و ترجیعبند ترکیببند٬ حبسیه٬ خزانیه٬ بهاریه٬

مقاله ای ارزشمندند. یک از هر و
فرهنگ ایرانی ارتباط به نظر اما ادبی نیست٬ زبانی و که مستقیمًا مقاالت فرهنگی ـ
شـهید٬ ازل و ابـد٬ شـهرستانی٬ بـیرونی٬ ابن سـینا٬ فارابی٬ مانند میکند معنوی پیدا
است. شده نوشته دانشنامه  این  ویژه ارزشگذاریهای  و اهداف  منظر از و محققانه 

اشکالدر این  اما است٬ ارسالالمثلینآمده اول  مجلد بهجایمقاله"ارسالالمثل"٬در
مطمح نظرشعرا مقاله "شب به عنوان موجودی شعری و مجلددوم برطرف شده است .
داردکه انتظار ناقد اماطبق تداعی تضاد٬خواننده یا نوشته شده است٬ ومایهای هنرآفرین٬

میآمد. نیز هنری دارد ـ  ارزش وشعری مقاله ای تحت عنوان "صبح"که همان قدر
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تکمله عنوان عنوان فرعی یا و فرهنگنامه ادبی فارسی نام دارد دوم دانشنامه٬ جلد
حجم این مجلّد مضامین ادب فارسی". موضوعات و "اصطالحات٬ آن چنین است:
کـه بـه قـلم طـبق نـص پـیشگفتار صفحه است. 1537 بالغ بر و اول٬ مجلد از بیشتر
می توان موضوعات این فرهنگنامه را اصطالحات و سرپرست دانشنامه نوشته شده٬
رواج و شـدند میان فارسی گویان پـیدا آنهایی که در .1" سه گروه دسته بندی کرد: در
آمـده کتابهایی چون ترجـمان البـالغه رادویـانی ... اصطالحاتی که در مانند گرفتند
زبان این  به  اروپایی  زبانهای  و عربی  زبان  ویژه  به  دیگر٬ زبانهای  از که  آنهایی  .2 است؛
رئـالیسم٬ رمـانتیسم٬ و زبـان عـربی٬ کـه از مـفاخره٬ مـقامه٬ تـوقیع٬ مانند درآمدند.
زبـان فـارسی شـدهانـد؛ اروپـایی وارد زبـانهای  از وورتیسیسم کـه  آوانگاردیسم و
بی نام بوده اند اخیر روزگار تا است اما زبان فارسی بسیار آنهایی که مصادیقشان در .3
تـراژدی٬ تـداعـی مـعانی٬ مـانند نشده بـود٬ ژرف درباره آنها پژوهشی گسترده و یا
اصـطالح دیگـر" صـدها آشـنایی زدایـی و تأویل متن٬ هنجارگریزی٬ قاعدهافزایی٬

ص 2). (پیشگفتار٬
است و کـارآمـدتر و سـنجیده تر و اول هـم مـنسجم تر مـجلد حتّی از این مجلد
برای آنکه بهتر معلوم شود آرام ارائه شده است. اقیانوسی از اطالعات است که رام و
که در این فرهنگنامه چه میگذرد٬ برجسته ترین مقاالت آن را هم آنچه مربوط به ادب

میکنیم: یاد فهرست وار ادب اروپایی است٬ از هم آنچه متخذ فارسی است و
ادبـیات از: عـبارتند است و گـیر فـرا متنوع و و متعدد بسیار مقاالت "ادبیات"ها
ادبیات ادبیات تبلیغی٬ ادبیات اقلیمی ـ ادبیات اعترافی٬ ادبیات اروتیک٬ آرمانشهری٬
و شـعر بـیسابقه است و بـدیع و (که کامًال ادبیات جادهها ادبیات تعلیمی٬ تطبیقی٬
مورد پشت اتاق کامیون مینویسند٬ غالبًا و بدنه کامیونها که رانندگان بر سخنهایی را
مـورد سـیصد امـثلهای کـه نـقل شـده از و شواهد داده است و تحقیق ارزیابانه قرار
ادبیات داسـتانی٬ تحقیقی)٬ بسیار قابل توّجه و و ادبیات جنگ (جدید برمیگذرد).
ادبـیات کـودکان ادبـیات عـامیانه٬ ادبـیات عـامهپسند٬ ادبیات شفاهی٬ سیاه٬ ادبیات
46 مقوله ادبیات جمعًا این هفده مقاله و ادبیات نمایشی. و ادبیات متعهد نوجوانان٬ و
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قطع رقـعی در و حروف درشت تر است که با حروف نسبًة ریز ستونی با صفحه دو
فقط فرهنگنامه را مقاالت ارزشمند سایر یک کتاب دویست صفحهای است. با برابر

نام میبریم:
در بافتهها بازنامه٬ اندرزنامه٬ ادب فارسی٬ معشوق در اندام عاشق و انجمن ادبی٬
تـاریخنویسی پزشکینویسی فـارسی٬ ادب فارسی٬ بوهای خوش در ادب فارسی٬
جـغرافـیانویسی جانورشناسی فارسی٬ ادب فارسی٬ قرآن در تفسیر تعزیه٬ فارسی٬
ادب حدیث در حبسیه٬ جهادیه٬ جواهرنامه٬ ادبیات فارسی٬ در جنگ افزارها فارسی٬
ادب خـوشنویسی و خـمریه٬ خوابنامه٬ خطابه٬ خاطرهنویسی٬ حماسه و فارسی٬
رباعی٬ دستورنامه٬ داستان کوتاه٬ ادب فارسی٬ داروسازی در داروشناسی و فارسی٬
ادب فـارسی٬ روسـتایینویسی در روزنـامه٬ ادب فـارسی٬ در رنگـها زبان فـارسی٬
نـثر٬ / سـبکشناسی شـعر سـاقینامه٬ زندگینامه خودنوشت٬ ریاضینویسی فارسی٬
شروه٬ شرح٬ شاهنامه خوانی٬ ادب فارسی٬ و سینما سماعنامه٬ سفرنامه٬ سرهنویسی٬
تـعلیمی/ / پژواکـی / بزمی انتزاعی/ / اخالقی / آزاد شعر آن)٬ (انواع  شعر شطرنج٬
/ مـصور مـرگ / غـنایی / عروضی / / سنگ گور / سپید روستایی / روایی / حجم /
صـد٬ پـروانـه٬ صـبا٬ شـمع و شکار در ادبیات فارسی٬ منشور / ناب / نمایشی / نو؛
طبقات٬ طنزه٬ عرایس و عشاق در شعر فارسی٬ عرفان و ادب فارسی٬ عشق٬ عقالی
فـرهنگستان / فـتوتنامه٬ فارسی دری٬ غزل٬ ادب فارسی٬ علوم غریبه در مجانین٬
ادب فارسی٬ قرآن در ادب فارسی ٬ فلسفه در ادب فارسی ٬ فقه در فرهنگستان ایران ٬
ماّده تاریخ٬ ادب فارسی٬ گیاهان در کنگره٬ ادب فارسی٬ کالم در کتیبه٬ کتابشناسی٬
نـثر٬ ادب فـارسی٬ می در مولوی٬ منقبت٬ ادب فارسی٬ موسیقی و مرثیه٬ محاکات٬
چـه عـنوان گـر نـیایشنامه (ا نـوروز٬ نـوحه٬ ادبـی٬ نـقد نرد٬ ادب فارسی٬ نجوم در
وقـفنامه٬ وطـنیه٬ واژهنامه٬ کهن است)٬ مصادیقش فراوان و اما نوساختهای است٬

یادنامه. هجو٬
مـیکنیم: اروپـایی است یـاد کـه بـیشتر عناوین بـرجسـتهای را اینک تعدادی از
متن٬ تأویل  پوچی٬ تئاتر مدرنیسم٬ پُست  پساساختگرایی٬ ایماژیسم٬ آوانگاردیسم٬
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جـنایی٬ داستان پـلیسی ـ دادا٬ خواننده مداری٬ حّسامیزی٬ ترجمه٬ تراژدی٬ تداعی٬
سـاختگرایـی٬ سـاختشکنی٬ رمـانتیسم٬ رمـان٬ رئـالیسم٬ تـخیلی٬ داستان علمی ـ
شبشـعر٬ ذهـن)٬ گاهی (جریان سیّال سیالن آ سوررئالیسم٬ سمبولیسم٬ سانسور٬
کـالسیسیسم٬ کـاریکاتور٬ فیلمنامه٬ فوتوریسم٬ فانتزی٬ صورت گرایی٬ شخصیت٬
نـام آوا٬ نـاتورالیسـم٬ مـیان پـرده٬ مـلودرام٬ مـدرنیسم٬ گـروتسک٬ بـرداری٬ گرته 
که بـرشمردیم فـقط اینها هرمنوتیک. هایکو٬ نوستالژی٬ نماد٬ نو٬ نقد نشانهشناسی٬
همچون بهشت گویی این کتاب نگارین که برکنی / باب از وهر است٬ خروار مشتی از

است. آن باب خوشتر از
فـرهنگنامه است ایـن امتیازات این دانشـنامه ـ که از مهم دیگر یک نکته مثبت و
خـوشخوان مقاالت هـمه روشـن و نثر و هم ماندنی؛ است که هم خواندنی است و
است کـه مـرجـعنگاران جـدید عـصر تـحوالت مـرجـعنگاری در ایــن از و است.
بنده یک مشت استخوان به تعبیر کتابشناختی و مقاالتشان فقط تحقیقی ـ میکوشند
این بنده خوشخوانی مقاالت این به نظر و بلکه گوشت هم داشته باشد. دنده نباشد٬ و
ادب فارسی گنجینه زبان و امروز تا است٬ بی نظیر میان همه مراجع امروز دانشنامه در
میان "ادبیات"های کالسیک جهان مهمترین وژرفترین وشگرفترین ادب در که شاید
باشد٬ کلید نداشت٬ و به آسانی ره به مخزن االسرارش نمی توانستیم برد. اینک ایـن

است. مروارید هم صید هم قابل شناوری و اقیانوس٬
راهبری این بسیج و به برادرم جناب انوشه برای این هّمت واالیی که بسته است و
ـ بیشتر و قلم یکایک نویسندگان پنجاه گانه ـ بینش که از دانش و ذوق و و همه نیرو
خدای بزرگ توفیق تکمیل این مـرجـع از و قوت میگویم٬ خدا تبریک و میتراود٬

خواهانم. گرانسنگ را

.(1376 اسفند ٬ 6 ـ شماره 5 جهان کتاب (سال ٬3  

نـرسد  ما کـاینات آرنـد یکی به سکه صاحب عیار بــه بـازار نــقد هــزار



پژوهش ستیغ ستیغ پژوهش در
مختاری رضا

بزرگ تهرانی ٬چاپ اّول٬ ٕالی تصانیف الشیعة ٬تألیف شیخ آقا الذریعة
ـ 1355 تـهران ٬ نجف و ٬ مجّلد) 4 در 9 (جزء مجّلد 28 در جزء 25

ق. مشهد1405٬ مستدرکات المؤّلف ٬ = 2٦ مجّلد ق + 1398

و فِی جوف الفراء" کلُّ الصید " گفت : باید واقعًا کتابهای دیگر قیاس با درباره الذریعه در
که جلد ـ جلد گرانسنگ در 25 این اثر عظیم و داری". تنها تو "آنچه خوبان همه دارند
نهم آن خود چهار مجلّد است ـ طّی حدود نیم قرن در سالهای 1355 تـا 1398 ق در
بـازیافتههای مستدرکات و و .(310 ـ ص 309 (ج ٬25 تهران به چاپ رسید نجف و
آستان قـدس رضـوی طـّی نشر به هّمت مؤسسه طبع و ق٬ سال 1405 در مؤلّف نیز
برابر هیچ انسان منصِف مطّلعی نیست که در شد. منتشر گانه (مجلّد26) مجلّدی جدا
اخـالص کـم مـانند و هّمت بـلند مؤلّف و و لب به تحسین نگشاید عظمت این کار
نفسه وطیّب قّدس اهلل ـ تهرانی بزرگ  آقا وصفشیخ در نستاید. را او پیگیر وتالش
ایـن اینک من ماندهام که با و گفتهاند بزرگان سخنان بسیار جاودانهاش٬ اثر و رمسه ـ
فکـر مـیدان داران تـحقیق و میان سخنان بزرگان و از و بضاعت مزجات چه بگویم؟
مـعرفی و یک سـو٬ مـطالب از تکـرار از برای پرهیز اینرو٬ از انتخاب کنم؟ کدام را
ایـن دو وصـف  انـدکی در بـه  سـوی دیگـر٬ از آورنـدهاش  پـدید الذریعه و اجمالی 
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بـه مـنابع خوانـنده را این باره می آورم و در یم سخنان بزرگان را نمی از می پردازم و
فراوان این مباحث ارجاع میدهم:

االّول ربـیع  پـنج شـنبه 11 شب  بـزرگ٬ آقـا به شـیخ  معروف  حسن٬ شیخ محمد
ده سـالگی لبـاس در سـالگی بـه مکـتب رفت و 7 در آمد. تهران به دنیا در 1293ق٬
سـپس بـه عـزم تهران به تحصیل ادامه داد٬ در سال 1315 آنگاه تا روحانیت پوشید٬
استادان بزرگ و از به نجف اشرف گذاشت و پا حوزه نجف به سال 1315 تحصیل در
سال در گون بیاموخت. دانشهای گونا آن حوزه کهن سال٬ قلههای برافراشته دانش در
ماند٬ آنجا در سال 1335 تا و کوچ کرد خراسانی به سامّرا وفات آخوند پس از 1329
و مقیم شد آنجا در پایان عمر تا و کشید دوباره به نجف اشرف پر سپس به سال 1354
مطابق با12اسفند1348ـدر96سالگی بدرودحیات روزجمعه 13ذی حجه 1389ـ در
گزارد٬ پیکرپاکش راشهیدآیت اهللمدنی غسل دادوآیت العظمی خویی برآن نماز گفت ٬

ک سپرده شد. نجف اشرف به خا کتابخانهاش در تشییعی باشکوه در پس از و
سـتیغ و ولی حـیات ایـن دانشـی مـرد حیات مردی بزرگ٬ این اجمالی است از
شیعه هست آثار شیعه و نامی از بلکه تا ختم نمیشود٬ برافراشته پژوهش به همین جا
صاحب این قلم را نام تشیّع دارد. و یاد گسستنی با یادش پیوندی نا هم هست و نام او
نرسد که درباره چنین مردی چیزی بنگارد٬ چه "وصف خورشید به شب پّره اعـمی
نزدیک این قامت نستوه را به دست بزرگانی میسپارم که از قلم را اینرو٬ از نرسد".

دیدهاند:
گوید: دامت برکاته ـ حضرت آیت اهللشبیری زنجانی ـ

سـال مـداوم در هشـتاد (1389 ـ بـزرگ تـهرانـی (1293 شیخ آقـا آیت اهلل
بـا کـتابشناسی ٬ عـلم تـراجـم و مـخصوصًا رشتههای متنّوع عـلوم اسـالمی ٬
است که کتب بیشتر شصت سال یا حدود اشتغال داشت و زحمتی طاقت فرسا
امامیه رجال اسالمی٬ بسیاری از و مهم اهل تحقیق است ٬ ایشان مرجع بسیار
حـّتی عالی مقام اجازه روایی تحصیل کرده انـد٬ این دانشمند از امامیه٬ غیر و
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أعـلی بروجردی ـ مرحوم آیت اهلل اخیر٬ عصر مرجع علی االطالق امامیه در

چ دوم. ص ٬72 یادنامه عالمه امینی٬ . 1

1. ... ایشان اجازه روایت داشتند از مقامه ـ اهلل
}wxyz گوید: طباطبایی عبدالعزیز عالمه سید مرحوم استاد

قبالهها و اسناد کنار گوشه و از معلومات تاریخی را اطالعات و ایشان آنقدر
تمام این اّطالعات از ایشان نبود گر که ا ثبت کرد کتابهای خطی استخراج و و
عـلمای شـیعه دارنـد تشـّیع و تاریخ اسالم و وی حق بزرگی بر بین رفته بود.
شـناخته قدرش بـیشتر بگذرد چه روزگار هر قدرش شناخته نشده ٬ هنوز و

میشود.
و تـقوا و ورع بـا و مـتدّین می شوم ٬ بزرگ متحّیر بزرگواری شیخ آقا در
پـرکاری خـدمت سال با طول 90 در فاضلی بود. و مّال مرد و دنیا در زاهد
سـال چون 97 و دستش نیفتاد٬ وفاتش قلم از یک ماه قبل از ایشان تا کرد٬
سال با میتوان گفت 90 هفت سالگی قلم به دست گرفته باشد٬ از گر ا داشت ٬

.1201 ـ ص 1200 ج ٬3 المحّقق الطباطبائِی فِی ذکراه السنویة اُالولی٬ . 2

قلم خدمت کرد.2
ووابستگی نداشت غرور هیچ تکّبر٬ و بی آالیشی بود وارسته و ایشان مرد
و از جهت سالمت نفس ٬ مانند ایشان سراغ ندارم . فـقر و سـختی بسـیاری را
به هـزینه آنها را نگارش کتابهایش دست نکشید و هم از اّما باز تحّمل کرد٬
مـؤّسسات و برای افـراد و خودش بسته بندی مینمود و خودش چاپ میکرد
دیـدم بسـته های روزی بـه مـنزلش رفـتم و جهان میفرستاد. مختلف سراسر
بـه را اینها خادمتان نمیتواند گر ا گفتم: تخت ایشان مانده است . کتاب زیر
متوجه شدم پول پست بعدها ایشان موافقت نکرد٬ من ببرم ٬ اداره پست ببرد

ص 1215. ج ٬3 همان٬ . 3

نداشته است .3 را کردن کتابها
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هم کـه حال حاضر در حّدی است که ما وسعت زحمات آن مرحوم در
بـه فـهرست نسـخههای خـطی کـتابخانهها و پیشرفتهای زیادی حاصل شده ٬
وقت نسخه تازه ای هر شده ٬ وسائل جدیدی هم پیدا دسترسی ممکن است و
به آن کتاب دست ما پیش از مردسختکوش سالها میکنیم می بینیم آن پیر پیدا
بس که این مـرد و میداند خدا الذریعه فهرست کرده است. در آن را یافته و
خـواب از و زحـمت کشـیده ٬ مـدت شـصت سـال چـقدر بــزرگ تـاریخ در
وسائل وکمک٬یک و بدون داشتن ابزار کاسته و استراحت خود ک و خورا و
چه زمان هر زنده کرده است. میراث فرهنگی شیعه را تنه تاریخ وفرهنگ و
ولی تـاریخ قـدردانـی نشـد٬ او از زنـده بـود تا جلوه میکند٬ بیشتر او بگذرد

کرد. قضاوت خواهد درباره عظمت کارهای او
تألیف الذریعه تألیف آن٬ نه در تسریع چاپ الذریعه نقش داشتم ـ من در
1357ق سـه تـا و شد ق آغاز سال 1354 چاپ آن از و ق ٬ سال 1329 از
تهران به ق در سال 1360 چهارم آن در جلد و نجف چاپ شد آن در جلد
مـدت در به کندی پـیش مـیرفت و ایران چاپ این اثر در چاپ سپرده شد.
هیجده سال از 1360 تا 1378 فقط هشت جلد در ایران چاپ شد٬ یعنی تا
عالقه به این اثر به لحاظ عشق و و این جهت ناراحت بودم٬ از و ـ جلد 11
نوشتن طرفی هم فکر از دوست داشتم همه مجّلدات آن به سرعت چاپ شود٬
شـروع مسـتدرک را وقتی می شد و می پروراندم ٬ سر در مستدرک برای آن را
الذریـعه فـهرست بدانیم چه کـتابهایی در تا که همه کتاب چاپ میشد کرد

ک شود. استدرا باید نشده و
چون نسخه مؤّلف مشکل استنساخ الذریعه ٬ شروع کردم به کار اینرو٬ از
در را این کار همه مشکالت ٬ با نوشته شده بود٬ خّطی ریز با آشفته و هم و در
چاپ شده بود. حرف "ر" آن تاریخ الذریعه تا تا ق شروع کردم٬ سال 1378
که تمام شد حرف "ش" کنویس کردم٬ پا شروع به نوشتن و حرف "ش" من از



677 پژوهش ستیغ   ستیغ پژوهش در

ایـن "اجـازه مـی دهید فـرمودند: ـ  روحه قّدس اهلل مرحوم صاحب الذریعه ـ
جا دو من خیلی خوشحال شدم که الذریعه از چاپ کنیم؟ همین جا قسمت را
در ـ 14 و 13 ـ جلد دو در حرف "ش" تمام میشود٬ زودتر و چاپ میشود

روی خط من چاپ شد. از ق ٬ سال 1378 در نجف و
مـرحـوم حـاج آقـا ایـران بـا در بـه ایـران مـیآمدم ٬ تابستانها من معموًال
چاپخانه اسـالمیه دربـاره ادامـه سـریع کتابفروشی و مدیر اسماعیل کتابچی ٬
گذاری آقای منزوی راجع به وا طرفی هم با از میکردم٬ چاپ الذریعه گفتگو
عـاقبت تـا صـحبت شـده بـودم ٬ چاپ الذریعه به کـتابفروشی اسـالمیه وارد
را الذریعه به بـعد 17 جلد ق از سال 1387 از و به نتیجه رسید گفتگوها
هـم چون هم سرمایه کـافی داشت و و کتابفروشی اسالمیه به دست گرفت .
کامل شد. جلد 25 دوره الذریعه در سال 1398ق٬ تا بود٬ چاپخانه مجّهز

نـدید. چاپ دوره کـامل کـتابش را زنده بود٬ مؤّلف بزرگوار متأّسفانه تا
سـالگی از 97 فـضیلت در عـلم و که این کهن مرد چاپ بود بیستم زیر جلد

.1230 ـ ص 1228 ج ٬3 همان٬ . 1

رفت. 1 میان ما
سید مرتضی نجومی ـ دامت افاضاته ـ گوید: حضرت مستطاب استاد

مرحوم شیخ ـ رحمة اهلل علیه ـ بسیار بزرگوار٬ سـلیم النـفس٬ خـودنگـهدار٬
مطالعه دست کتابت یا به مجّردآنکه از الکتابة بودند٬ دائم االشتغال و حلیم٬

مشغول میشدند. کر آهسته به ذ قدری استراحت کنند تا میکشیدند
داغـر یـوسف اسـعد دکـتر ـ  فِی الخافقین العربیة  الکتب  نویسنده کـتاب َدور
نـوشته است: کرده٬ پشت نسخهای که به آن مرحوم اهدا در لبنانی مسیحی ـ
که در الغدیر تقریظی بر در وی نیز ٕالی عبقریة التاریخ وشیخ الباحثین". "هدیة
جهان تشّیع گر ا به خدا "سوگند یازدهم آن چاپ شده مینویسد: مجّلِد آغاز
سعید فقید و فراهم آوردن الغدیر٬ آقای امینی در قرن چهاردهم هجری جز در
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بزرگ در پایه شیخ آقا عّالمه بلند و تألیف أعیان الشیعة٬ محسن امین در سید
نشـر آیـنه بـر هـر دین نداشت٬ اعالم علم و مردان دیگری از الذریعه٬ تألیف 

کافی بود". خرد راهنمایی ارباب اندیشه و اسالم و افکار
فکـر عـربی ٬ حـتی اسـالمی و مـحّققان غـربی و مسـتشرقان و بسیاری از
وقـتی بـه اتـاق دارنـد٬ منشی وکمک کار ایشان امکانات فراوان و میکردند
مـی شدند٬ وارد ـ رفـته بـود رو فـرش رنگ و یا زیلو که مفروش از ـ  ایشان
یک تنه برای دستیـابی این مشت استخوان ٬ می دیدند زیرا مبهوت می شدند٬
بر تابستانها گر ا و فهرست کردن کتابهای شیعه این همه پژوهش کرده است. و
روی تشکی کوچک که روی بر را او حیاط بیرونی منزل ٬ در میشدند وارد او

ص ٬48 شماره ٬38 علم٬ نور نجومی"؛ استاد با "گفتگو ص ٬9 اردیبهشت ٬64 ش ٬2 سال ٬2 کیهان فرهنگی٬ . 1
بزرگ تهرانی". مقاله "آیت اهللشیخ آقا

میدیدند.1 اوراق  و قلم و کتاب همراه به بود افتاده  حصیری 
تألیف 1329ق٬ ذیقعده) أالرض (25 دحو روز تصریح کرده٬ تهرانی چنانکه خود
در به ترتیب حروف اّول اسامی آنها را وی نخست کتابها شروع کرده است. الذریعه را
آنگاه به ترتیب اسامی مسّوده نامید. آن را و آورد ق گرد سال 1331 مجلّدی بزرگ تا
سوم نـام دوم و گرفتن حرف اّول و نظر در یعنی با به شیوه رایج میان مؤلّفان٬ کتابها
کتاب ـ و در صورت مشترک بودن چند کتاب در یک نام با رعایت حروف الفبا در نام
به عالمه سید آنگاه آن را مرتّب کرد. ق  سال 1334 تا شش مجلّد در آن را ـ مؤلّفان آنها
آن بـر ٕالی تـصانیف الشـیعة را الذریـعة نـام  و پسندید وی آن را و عرضه کرد حسن صدر
به صورت همچنان  سالها این شش مجلّد اول آن نوشت. مجلّد تقریظی در و برگزید
اینکه تا آن استفاده میکردند٬ از دست به دست محّققان می گشت و و خطّی باقی ماند
سوم مجلّدات دوم و 1357 و سالهای 1356 در آن و ق نخستین مجلّد سال 1355 در
فرزندان مؤلّف نظر تهران زیر چاپ آن در آن پس کار از نجف اشرف چاپ شد٬ آن در
مؤلّف فرزند برخی تعلیقات از تهران چاپ شد٬ مجلّداتی که در در و پی گرفته شد.
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آن بر یعنی مجلّددواوین ـ حرف "دال"٬ به خصوص در جناب آقای علینقی منزوی ـ

دارای تـهران چـاپ شـد که در 15 جلد نیز و 12 جلد تا 3 جلد از ش 131. ٬27 ـ ص 26 ج ٬10 الذریعة٬ . 1
ص "و". ج ٬20 الذریعة٬ رک : مؤلف است. فرزند اضافاتی از

افزوده شد.1
اثر از چاپکسی پیشاز نمیدهند٬ اجازه خالفکسانیکه بر ـ شد اشاره چنانکه
اخـتیار در الذریـعه آن را چـاپ  تـهرانـی پـیش از ـ ببیند حتی آن را یا استفاده کند آنها
الذریعه گوید: ازجمله عّالمه سیدمحسن امین گذاشت ٬همچنان که خوددر محّققان و
... محسن امـین بـود نام کتاب بزرگ سید ابتدا ٕالی معرفة أعیان الشیعة ٬ الذریعة
را خود اثر گذاشت و کنار این نام را دید٬ وآنگاه که مجّلدات کتابم الذریعه را
او اخـتیار تمام مجّلدات کتابم الذریعه مـدتی طـوالنی در أعیان الشیعة نامید.
الذریعه را و أعیان الشیعة به این نکته تصریح کرده ٬ آغاز همچنان که در بود٬

بدون شماره . ص ٬28 ج ٬10 همان٬ . 2

منابع کتابش دانسته است.2 یکی از
معرفی صفحه و یازده هزار بیش از الذریعه مشتمل بر مجموع بیست وشش جلد

ص 496. ج ٬25 الذریعة٬ . 3

یک مکـّرر عـناوین  حـذف  با که  علمای شیعه است 3 از اثر پنج هزار پنجاه و بیش از
غـیر آثـاری کـه از یـا و عنوان نشده است ـ دو که گاهی مؤلّف متوجه اتّحاد کتاب ـ
می توان گفت در می شد٬ الذریعه ذکر شیعیان است وطبق مبنای مؤلّف نمی بایست در
الذر ی عه پنجاه ه زار ا ث ر از عالمان شی عه م ع ر فی شده است. بنای مؤلّف بز ر گوار بر این
به حدود برای این منظور و فهرست کند را زمان خود تا آغاز شیعه از بوده که همه آثار
کـتابخانههای بـیشتر و خصوصی عـراق٬ کتابخانههای عمومی و شصت کتابخانه از

.32 ـ ص 31 شیخ الباحثین٬ . 4

به آنها در و سرکشید4 حجاز و مصر فلسطین٬ کتابخانههای سوریه٬ برخی از ایران و
هـند٬ فـهرستهای کـتابخانههای تـرکیه٬ بسـیاری از و مـطالعه پـرداخت. و جستجو
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مقّدمه. ص "ه"٬ ج ٬20 الذریعه٬ . 1

کـه بـرای بـررسی اتفاق مـی افـتاد چه بسا و گذراند.1 نظر از پاکستان را افغانستان و
مواقعی اجازه دهد٬در میخواست که به او کتابدار از موجوددرکتابخانهها ومطالعه آثار
میداشت بر اینرو٬آب وغذایش را از ازکتابخانه استفاده کند. نیز که کتابخانه بسته است٬

بعدقفل میکرد. روز تا کتابخانه را دِر وشبهاهم درکتابخانه میماندوکتابدار
مؤلّف ریحانة أالدب گوید: سختکوش مدّرس تبریزی٬ دانشمند

که تفّرق آنها این همه تشّتت و مصّنفات شیعه با واضح است که احاطه بر پر
مـّلی خـصوصی ٬ کـتابخانههای عـمومی و و خانهها عالم در تمامی اقطار در
محاالت عادیه به شمار از می باشد قصبه منتشر قریه و و شهر هر در دولتی٬ و
اسـالمیت بـا خـدمت بـر قـّوت دیـانت و اثر لکن این عالمه وقت در است ٬
دامـن [دادن] این مرام مـقّدس ٬ انجام در عزم راسخ فتورناپذیر اهتمام تمام و
بردن مسـاعی به کار است با میّسر و که مقدور آنجا تا زده و کمر هّمت بر
مراجعه به فهرستهای و کتابخانهها استعالم از و مسافرتها جمیله مقتضیه از
زحـمات الزمـه٬ دیگـر بـعیده و مراسالت متوالیه به بالد مکاتبات و و آنها
کـیف اندیشه کّم و مختصر که با ـ سعادت را [دادن] این خدمت سراپا انجام
آنها در نظر جلوه گر میگردد ـ متحّمل٬ و طبقات اهل علم را رهین مّنت آن

بزرگ تهرانی ". ذیل "آقا ص ٬53 ج ٬1 ریحانة أالدب٬ . 2

همه زحمات فوق التصّور خود فرموده است. 2
بـلکه بـه نـپرداخـته است٬ مـعرفی کـتابها نام و الذریعه به صرف ذکر تهرانی در
توضیحات ارزندهای راجع به برخی عنوانهای اصلی برخی مطالب و اقتضای بحث٬
طـی عـباراتـی کـتابشناسی الزم است٬ فهرست و که به نوعی در دانشها یا کتابها از
اربـعین (ج ٬1 اصـطالحات : درباره این مفاهیم و مثًال کرده است٬ ذکر گویا و موجز
امــالی (ج ٬2 135)؛ ـ ص 125 اصــل (ج ٬2 ص 58)؛ اســطرالب (ج ٬2 ص 409)؛
ص 361)؛ (ج ٬3 تجوید ص 166)؛ بیاض (ج ٬3 53)؛ ـ ص 51 (ج ٬3 بداء ص 305)؛
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234)؛ ـ (ج٬4ص231 تفسیر (ج٬4ص5)؛ تخمیس  314)؛ ـ (ج٬3ص311 تحریف 

مقاله "برترین کتاب شناسی شیعه". ص ٬55 ٬1373 اسفند بهمن ـ ٬30 ـ ش 29 آینه پژوهش٬ رک: . 1

1.(367 ـ ص 366 تقریرات (ج ٬4
ص٬144 ٬4 ج ک: ر نـیز ص7)؛ ٬6 (ج حـاشیه  ص123)؛ ٬4 (ج قـرآن  تـرجـمه 

.34 ـ ص 33 شیخ الباحثین٬ رک: . 2

2.210 ٬172 ٬155 ٬54 ٬23 ص ٬3 ج ٬8 ص ٬147
بـه دقت را رجـال ـ تـراجـم و غـیر چـند هـر ـ کتابها همچنین تهرانی بسیاری از
راجع به مؤلّفان یا البه الی آنها گاهیهایی از آ و فهرست نوشته٬ برای آنها و خوانده٬

کوتاه سخن اینکه : الذریعه آورده است. در و استخراج کرده ٬ کتابها
مـؤّسسات عـظمت عـلمی ای کـه دارد٬ وسـعت دامـنه و بـا این کـتاب را گر ا
بـرای سـالیانی گروهی متعّدد و صاحب هزینههای هنگفت تهّیه کرده بودند
از پـر را به هـنگام عـرضه آن دنـیا تألیف آن معّطل شده بودند٬ سر بر چند
گـوشه از زندگی زاهدانـه طـلبگی٬ با این روحانی بزرگ٬ اّما میکردند. غوغا
ایـن است ایـمان بـه عـلم آورد٬ پـدید این کتاب را دست تنها انزوای خویش ٬

ص 21. بزرگ٬ شیخ آقا . 3

علم به ایمان.3 و
ولی به است ٬ آورنده اش سخن بسیار پدید درباره این دریای بی پایان و باری ٬
هم ین انداز ه ا ک تفا میک نم و طالبان آ گاهی ب یش ت ر را به مناب عی چند در ایـ ن ز مـ ینه

ـ 347 ٬310 ـ ص 309 ج ٬25 یب ؛ ـ ص ج ج ٬20 و چاپ دوم ؛ مقّدمه٬ ط٬ ـ ص أ ج ٬1 الذریعة٬ جمله: از . 4
ـ ص3 شیخ آقابزرگ٬ بزرگ الطهرانِی حیاته وآثاره ؛ شیخ الباحثین آغا مقّدمه؛ لب٬ ص ط ـ الرواة٬ نوابغ  350؛
مـقاله ٬28 ـ ص 25 بهمن ٬1365 ش ٬35 80؛کیهان فرهنگی٬ ـ ص76 ٬2 ج المسلسالت فِی إالجازات٬ 67؛
سـید اسـتاد بـا گـفتگو " اردیـبهشت ٬1364 ش ٬14 و تهرانی مرزبان حماسه خورشید"٬ بزرگ آقا "شیخ
بـزرگ شیخ آقـا مقاله "آیت اهلل ٬59 ـ ص 34 ٬1369 اسفند ش ٬38 علم٬ نور 9؛ ـ ص 8 مرتضی نجومی"٬
مقاله "برترین کتاب شناسی شیعه". ٬61 ـ ص 53 ٬1373 اسفند بهمن ـ ٬30 ـ ش 29 آینه پژوهش٬ تهرانی"؛

ارجاع می دهم. 4
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کارهایی درباره الذریعة
اهّم این کارها دارد٬ آن پیوند تاکنون کارهایی درباره الذریعه انجام شده که به نوعی با

از: است  عبارت 
عـبدالعـزیز آقـای سـید مـرحـوم  فـّن  بـزرگ  اسـتاد تألیـف  مستدرک الذریعة: .1
مشغول تکمیل آن بودند. پایان عمر تا استاد و چاپ نشده٬ هنوز این اثر .EFGHI طباطبائی

این زمینه گفتهاند: در ایشان خود
ولی دنبال کنم ٬ بزرگ را آقا عالقه داشتم کار نجف بودم بسیار هنگامی که در
الذریعه نمیدانستم که در و چاپ نشده بود تمام اثر که هنوز این بود مانع کار
فـرزندان آن مـرحـوم میکردم شـاید فکر ثانیًا نام چه کتابهایی نیامده است؛
نبود٬ نجف محّل مناسبی برای این کار ثالثًا و ادامه بدهند؛ را این کار بخواهند
اینکه به ایران آمدم تا عراق اخراج کنند٬ از را لحظه امکان داشت ما هر زیرا
آقای علینقی منزوی پرسیدم از و آن زمان چاپ الذریعه تمام شده بود. در و
من لذا و پاسخ ایشان منفی بود ادامه بدهید؟ را این کار میخواهید شما که آیا
فـیش شـده ٬ یـازده هـزار کـنون حـدود تـا شروع به نوشتن مستدرک کردم و
و ممکن است به سی تا چهل هزار برسد ـ که بعدًا ان شاء اهلل چاپ خواهـد

1204؛ ٬1232 ص ٬1230 رک : نـیز ٬1218 ـ ص 1217 ج ٬3 المحّقق الطباطبائِی فِی ذکراه السـنویة اُالولی٬ . 1
ص 238. الغدیرفی التراث االسالمِی٬

1 . ـ شد
این اثر طاب ثراه ـ طباطبایی ـ عبدالعزیز سید تألیف استاد علی الذریعة: أضواء .2

گفته است: درباره این اثر خود مؤلّف بزرگوار چاپ نشده است٬ هنوز نیز
گـاهی مـیکردم ٬ کـتابخانه آسـتان قـدس کـار دوم در هـنگامی کـه بـرای بـار
این است. آمده ناقص یا اشتباه مشخصات  از برخی الذریعه در که درمییافتم

ص 1218. همان٬ . 2

الذریعة آماده چاپ است.2 علی  أضواء که به نام  فیش برداری کرده ام ٬ را موارد
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ایشان همچنین گفتهاند:
حال تکمیل است٬ اّول آن در جلد الذریعه مشغول شدم و من یک تهذیبی بر
خـوبی کـیزه و پـا الذریعه مهّذب و چاپ شود٬ و دوره شود گر ا اهلل ان شاء

ص 1204. همان٬ . 1

شد.1 خواهد
تألیف الذریـعه هـم فرزندانش در بزرگ و شیخ آقا طباطبایی با مرحوم استاد
ایـن آقـای عـلینقی مـنزوی در بزرگ٬ شیخ آقا فرزند مساعدت میکرده است.

باره میگوید:
تألیف الذریعه هیچ "من در روی شکسته نفسی گفته اند: از عبدالعزیز سید ...
نسـتوه گـواه هسـتم کـه ایـن بـرادر خود لیکن من (منزوی) نقشی نداشته ام..."
یکـی از خـانه مـا خـارج بـرمیگشت٬ کـه از سـفر روحی پدرم هر فرزند و
نـیمه شب از بـعد که گهگاه تـا ساعتها بود٬ مراجعه علمی او کز نخستین مرا
اّطالعات و دیده ها خدمت مرحوم صاحب الذریعه نشسته ٬ ادامه مییافت در
تـحویل ایشـان را یادداشـتهای خـود و مینمود به ایشان بازگو را خود جدید
به تهران٬ همه گونه کمک علمی به ما میفرمود و میداد. و پس از انتقال ما
گهگاه یادداشتهای خود را با گشادهرویی تمام در اختیار ما مینهاد و ما پس از
الذریعه میگنجانیدیم. در را نجف آنها والدمان در محضر استجازه کتبی از

هـر "اجـازه داریـد مـرقوم داشـته بـودند: نـامه ها یکـی از مرحوم پـدرم در
تحویل راجع به کتب شیعه به شما عبدالعزیز که جناب آقای سید یادداشتی را
من وظیفه اخالقی و الذریعه نمایید". یقین ایشان است وارد مورد و میدهند
ردیف ایشان در از الذریعه ـ ص 349 پایان ج ٬25 در دیدم ـ انسانی خود و

تلخیص. با ٬1053 ـ ص 1052 همان٬ . 2

سپاسگزاری نمایم.2 و کتابشناسان سترگ شکر علمای بزرگ و
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فهرست موضوعی این اثر احمددیباجی اصفهانی . شهیدسید از تبویب الذریعة: .3
شامل فهرست موضوعی سه آن ـ یک جلد تنها و الذریعه آمده٬ کتابهایی است که در

تهران چاپ شده است . در 1352ش ٬ سال 1393ق / در ـ  اّول الذریعه جلد
فاضل محترم حضرت آقای علی فاضلی قائنی نـجفی. از معجم مؤلّفی الشیعة: .4
ق / اسالمی به سال 1405 ارشاد تهران به وسیله انتشارات وزارت فرهنگ و در این اثر
نویسنده خواسته است فهرست واره ای از این اثر در به چاپ رسیده است. 1363ش٬

مـقاله "مـعجم ٬49 ـ ص 47 آبـان ٬1364 و مـهر ش ٬6 سـال ٬5 دانش٬ نشر درباره چگونگیهای آن رک : . 1
الذریعة". آن با پیوند مؤلّفی الشیعة و

دهد.1 دست  به شدهاند ذکر الذریعه  در مؤلّفانیکه و نام کتابها
مـوسوی مـحمود فـاضل مـحترم حـضرت آقـای سـید از ٕایــضاح الطــریقة: .5
تـلخیص کـرده هم آمیخته و در ذیل آن را کشف الظنون و ایشان الذریعه و دهسرخی.

به چاپ رسیده است. جلد دو این اثر از است ٬
فـهرست اعـالم تـمام مـؤلّف. آقای علینقی مـنزوی فـرزند از أعالم الذریعة: .6

چاپ شده است. سه جلد در مجلدات الذریعه است و
دامت ـ  مـحمدعـلی روضـاتی اسـتادعـالمه آقـای سـید از الذریـعة: تعلیقاتی بر .7
آن نگاشته اند تعلیقاتی بر الذریعه حواشی و ـ  ایشان طّی سالهای متمادی انس با افاضاته
شود. وچاپ  تنظیم  حواشی این  زودتر  چه استهر  امید است٬ نشده ک ه هنوز مدّون
ترجمه و تلخیصالذریعه  اثر این آصففکرت. آقایمحمد از مصنّفات شیعه: .8
آن به جلد تاکنون چهار و شود منتشر شش جلد است در آن به فارسی است که قرار

شده است. پژوهشهای آستان قدس رضوی منتشر وسیله بنیاد
حسـینی اشکـوری. احمد حّجت االسالم جناب آقای سید از مهّذب الذریعة: .9

ص 407. ج ٬26 الذریعة٬ . 2

کنون نمیدانم ایـن وعـده ا و دادهاند2٬ پیش وعده تألیف چنین کتابی را مؤلّف سالها
نه؟! عملی شده است یا
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گفتاری مفّصل داشته است که درباره الذریعه " آقای نجیب مایل هروی اظهار .10

ص 47. آبان ٬1364 و مهر شماره ٬6 سال ٬5 دانش٬ نشر . 1

شد".1 آتیه عرضه خواهد پرداخته است که در
عـالمه فـرزند شرف الدین٬ عبداهلل آقای سید از الذریعه: تعلیقاتی انتقادی بر .11
سـال در سه جلد در این اثر الشیعة٬ رجال  موسوعات  مع  ضمن کتاب  شرف الدین عاملی.
اّول آن به نقد جلد و چاپ شده٬ للطباعة والنشر بیروت به وسیله إالرشاد ق در 1411
الذریعه است که تاکنون مفّصلترین نقد و الشیعة اختصاص دارد اعالم  طبقات  و الذریعه

مقدمه می گوید: مؤلّف در شده است. منتشر
بود٬ اشتباه نخواهد لغزش و این زمینه خالی از روشن است که هیچ کتابی در
علم برای خدمت به حقیقت و و مجموعهها. به خصوص کتابهای دوره ای و
تـتّبع ژرفنگری و بررسی و دست زدم و تنقیح این مجموعهها به تصحیح و
تـصحیح و نـقد بـه بـهترین وجـه در ـ اهلل بـحمد ـ کمال رساندم و به حّد را

موّفق گشتم.
نـّیت رادمـردی بـا بـزرگ را شـیخ آقـا اعالم الشـیعة ٬ خواننده الذریعه و
اخـالقی دارای عـظمت روح و و بزرگوار ک طینت٬ خالص ٬ حقیقت جو٬ پا

واال مییابد.
احـاطه بـه دانش تحقیق و تتبّع و عالمهای که در تعبیر با بزرگ را مؤلّف شیخ آقا
او وامدار ـ تشیّع را خصوصًا اهل دانش ـ و روات شهره آفاق است میستاید رجال و

آنگاه میافزاید: میشمارد.
کتاب این دو اشتباهات فراوانی در اطالعات وسیع ٬ توجه به تتّبع گسترده و با
عـجیب و راه یـافته است . ـ  الذریـعه خـصوصًا الذریعه٬ الشیعة و طبقات أعالم  ـ
از آنان ـ مشاهیر تألیفات اهل سّنت خصوصًا بسیاری از است که مشتمل بر
متأّخران گشته است.شگفتانگیزترآنکه و قدما از قبیل محی الدین عربی ـ
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و شدهاند شناخته شیعه با دشمنی  به  که را ناصبی  از عّدهای  کتابهای زیادی از
دیـوان کتابهای غـزالی٬ نظیر نام برده است٬ rstuv هستند برخی دشمن اهل بیت
آنـچه مـوجب تـعجب و سـلطان سـلیمان قـانونی . غـزنوی و سلطان محمود
کی٬ مسیحیان همچون عبدالمسیح انطا تألیفات تعدادی از کر ذ میشود٬ تحّیر و
هـندوهاست٬ و بـهاییها قـادیانیها٬ مـؤّلفات مـتعددی از کـر هـمچنین ذ و
کرده است. هم یاد اسالم وفات کردند که پیش از چنانکه نوشتههای عدهای را
دست اندرکاران می دهدکه برخی از اطّالع خبر اهل وثوق و آنگاه مؤلف به نقل از
البـه الی صـفحات الذریـعه مـطالب فـراوانـی را بـزرگ٬ بدون اطالع شیخ آقا نشر٬

وی میگوید: گنجاندهاند.
جـلیل و بـزرگ بـرتر گرنه شیخ آقا و این خبرنزدیک به حقیقت مینماید٬

آید. دام چنین خطاهایی گرفتار آن است که در از القدرتر
میافزاید: و

طـول تـحقیقم بـدان رسـیدم ایـن است کـه چـنین آنـچه در ایـن ٬ گــذشته از
روشن امور حتی در خطا٬ وجود از گزیر کیفیت نا این اندازه و مجموعه ای با
و بدیهی است ٬ چنانکه محمد فرید وجدی هم شرح حال شریف رضی را یک
آورده ذیـل "الشـریف الرازی " بـار دیگـر و ذیل عنوان "الشریف الرضی " بار

است.
پایان مقدمه میگوید: نویسنده در

کتاب هّمت گماشتم تحقیق این دو کتاب به تصحیح و برای خدمت به این دو

مقدمه. ٬10 ـ ص8 ج٬1 مع موسوعات رجال الشیعة٬ . 1

موفق شدم .1 تصویب همه جانبه آنها به تصحیح و اهلل بحمد و
حـّقًا سـتودنی است و ایـن اثـر اینکه زحمات مؤلّف بـزرگوار گفتنی است که با
بسـیاری از ولی انـصافًا وی به چشم مـی خورد٬ اثر ارزنده ای در مطالب محّققانه و
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بحث است سنّی که مذهبشان مورد وی افرادی را نیست٬ ایرادات وی به تهرانی وارد
شیعه مؤلّفان غیر بسیاری از میرسد عالوه به نظر ٬(448 شمرده است (ج ٬1ص ٬336
ذکـر اثـرشان را ولی به جهاتی نـامشان و تهرانی هم میدانسته شیعه نیستند٬ خود را
مـحی الدیـن البالغه محمد شرح نهج  از ص 160) الذریعه (ج ٬14 در مثًال کرده است٬
تهرانی هم مثل شرف الدین میدانسـته کـه وی و کرده است. یاد معاصر عبدالحمید
القلمی بوده سهو ایرادات خطاهای مطبعی یا همچنین بسیاری از سنّی است نه شیعه.
عـنوان بـا ثـانی  شـهید از ص 278) الذریـعه (ج ٬5 "در ایــنکه گــوید: مــثل  است٬

ص 79. ج ٬1 همان٬ . 1

توجه به اینکه تهرانی با حالی که نامش زین الدین است".1 در شده٬ زین العابدین یاد
صحیح "زیـن الدیـن" به طور را نام شهید ـ بار صد بیش از شاید الذریعه ـ سراسر در
این تهرانی بوده است٬ بدیهی برای شخصی مانند روشن و این نکتهای بسیار و آورده٬
به حساب اشتباهات الذریعه گذاشت٬ نبایدآن را القلم است و سهو چاپی یا حتمًا خطا
ایـن گونه و اغالط مطبعی الذریعه تـنظیم مـیکرد بلکه میبایست مؤلّف جدولی از

ذیل آن جدول می آورد. را موارد
باید به جای "هذا" الذریعه (ج ٬11ص 129) "در اینکه گفته است : نمونه دیگر

ص 244. ج ٬1 همان٬ . 2

"هذه" باشد". 2 هم چن ین گف ته است : "در الذر ی عه (ج 12 ٬ ص 266) وفات ا بن فهد

ص 248. ج ٬1 همان٬ . 3

فن ٬ حالی که اصاغر است ". 3 در ولی درست آن 841 شده ٬ ذکر حلّی به سال 481
ایـن بـاید نـیست و حـلّی مـتوفّای 481 ابن فهد میدانندکه  به تهرانی٬ چه رسد
سست ترین ایرادات مؤلّف بر یکی از باری ٬ القلمی باشد. سهو اشتباهی مطبعی یا

الذریعه این است که میگوید:
الجمهور "المطاعن فِی تشنیع علماء آمده است : ص 138) الذریعه (ج ٬21 در
" ـ دام ظـلّه الدین ـ الحسن صدر العّالمة أبِی محمد لسیّدنا بعضهم علی بعض ٬
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سال الذریعه در این مجّلد زیرا است ٬ سهو "دام ظّله " بزرگ فرموده: اینکه آقا

ص 368. ج ٬1 همان٬ . 1

چاپ شده است.1 حسن صدر وفات سید از سال بعد ق یعنی 38 1392
دوست بـود صـدر سـید تهرانی که با خیلی مضحک است٬ پیداست که این ایراد
نشان جمله "دام ظلّه" ثانیًا رفته است؛ دنیا خیلی خوب میدانسته که وی چه وقت از
اتّـفاقًا و نوشته شده است. صدر زمان حیات سید که این قسمت الذریعه در میدهد
نه ابقا حذف اینگونه تعبیرات که نشان دهنده تاریخ تألیف کتاب است اشتباه است و
تا میشود چون بسا چنین اثری دست ببرد٬ گرنه الزم است مؤلّف همواره در و آنها٬
دنیا شده از حیات یاد تعبیرات داّل بر با آنها کسانی که از بسیاری از هنگام چاپ کتاب٬

دائرة المـعارفهای مقاله "همراه با ٬66 ـ ص 63 اردیبهشت ٬1373 فروردین و ش ٬24 آینه پژوهش٬ رک: . 2
رجال شیعه".

چـه وفات تهرانی چاپ شـده است و از سال بعد الذریعه دو این مجلّد ثالثًا بروند؛2
تبدیل کند! به "رحمه اهلل" را "دام ظلّه" وفات خود از سال بعد توقّع که تهرانی دو

الذریعة نقد
جمله شـرایـط مکـانی٬ از باشد٬ نظر مّد باید نکاتی چند کتابی٬ هر نقد ارزیابی و در
توجه به این نکته٬ با آمده است. آن شرایط پدید اجتماعی ای که آن کتاب در و زمانی٬
چه بسا ک تابی ام ر وز ه و با توجه به ش رایط ما نقاِط ضعِف ف را وان داشته بـ اشد٬ امّـ ا در
حکـم ایـن  از نـیز الذریعه است. محسوبمیشده شاهکار واقعًا خود ظرِف زمانِی 
آن بیابد در خطا راضی چند خود از شخصی کم اطّالع و یعنی چه بسا نیست٬ مستثنا
نسبت تسامح طیَّب اهللرمَسه ـ بزرگ ـ به شیخ آقا و کرده است٬ بپنداردکه شّق القمر و
وی در دیـد: خـواهـد انصاف بـنگرد سر ولی چون از بی اطّالعی دهد٬ بیدقّتی و و
فهرستهای نسخههای خـطی آثـار دورانی به چنین کاری دست یازیدکه هیچیک از
آنکه مانند مجلدفهرست رضوی و چند به جز نداشت ـ شیعه به شکل امروزی وجود
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تراجم کتابهای رجال و بسیاری از و شروع تألیف الذریعه نوشته شدـ هم پس از آنها
بود. قابل اعتماد غیر مغلوط و چاپ شده بود٬ گر ا یا تذکره چاپ نشده بود و

و بود صفحه  شماره گاه حتّی فاقِد و فهرستهاِی راهنما٬ فاقِد کتابها سوی دیگر٬ از
افزون ایشان نبود. مانند ایشان و اختیار تحقیق در ابزاِر از بسیاری و ارتباطی  وسایل
بود. طاقت فرساتر و مشکلتر من ُقلَل الجبال" "نَقُل الصخر کتاب از نشر چاپ و اینها٬ بر
بـلکه نه مرّوجی٬ آن زمان نه خریداری داشت و این کارهایی این چنین در افزون بر

به دنبال داشت. نیز آن را مانند و مِْی به "بیسوادی" زخم زبان وَر
چنین روزگاری شیخ در نامی٬ نه آبی داشت نه نانی و این گونه کارها خالصه اینکه٬
خود نیم قرن عمر بیش از و یک تنه به آن اقدام کرد. و درک٬ را بزرگ ضرورت کار آقا
گـوِن فـهرستهاِی گـونا مـهیّا٬ که وسـایِل کـار زمان ما ولی در بدان اختصاص داد٬ را
بـا چاپِی مـغلوِط آن دوره هـمراه  خطّی و آثار بسیاری از و نسخههای خطی منتشر٬
الذریـعه طـبیعی است کـه آدمـی در چاپ شـده است٬ فهرستهای راهنما تصحیح و
ولی این به هیچ آن برخوَرد٬ یک مجلّد در خطا صد به چند چه بسا و لغزشهایی بیابد

تهرانی نمیشود. کوچک جلوه دادن کار یا روی مایه تنقیص الذریعه و
جناب استاد سید م ر تضی ن جومی ـ دامت افاضاته ـ از م عاش ران شیخ آ قا ب ز ر گ٬ در

این زمینه سخنی دارندکه نقل آن مناسب است.
کرده است"٬ کر هم ذ بی ارزشی را "الذریعه کتابهای ناقابل و بعضی میگویند:
الذریـعه واقـعًا گـر ا ارزش است؟ الذریعه فقط فهرست کتابهای با ولی مگر
فالن کتاب با چرا ارزش نیست٬ فالن کتاب با آیا هم میگفتند: باز چنین بود
نظر مورد بی ارزشی نیز ارزش و با خوِد زیرا گذارده است؟ شیخ وا ارزش را
تا جمع آورده شود پس بهترآنکه کتب شیعه یکجا اختالف اشخاص است٬ و

قضاوت کند. قدرت خود تتّبع و حال و کس به فراخور هر
گـوشه کـتابخانههای دور از رساله ای را یا منتقدین هم کتاب و بعضی از
که صاحِب الذریعه بـه ایـن کـتاب میکنند کرنا بوق و در کرده و افتاده پیدا
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بـرای کـار ایـن  گـر ا است. نیاورده  الذریعه  در را آن ناِم رساله برنخورده و و
به باید واقعًا شأن شیِخ اجّل بوده باشد٬ کسِر و خودنمایِی منتقد فضلفروشی و
داشته باشیم٬ انتظار شیخ این قدر بی انصافی است که از چقدر پناه برد! خدا
مـی خوردند بـر فـضلفروشی ها حــاج شــیخ وقـتی بـه ایـن عـبارات و خــود
کوتاهینکردهام٬ و کشیده زحمت و کرده را "بنده کمال تفّحص میفرمودند:
توان مقدار به من فهرستکردهام٬ را شیعه تألیفات همه که نمیکنم هم اّدعا
خـوب است دیگـران بـراِی کـرده ام٬ جسـتجو تکلیف شرعی خود خدادادی و

مساعدت نمایند". را اشتباهات ما و لغزشها تصحیِح خطاها٬
اشکـال ایـن گسـتردگی مـصون از ایـن مـوضوع و با هیچ کتابی مخصوصًا
گر بلی ا الٔهلها". "العصمة و است٬ کسی همچنین اّدعایینکرده و بود نخواهد
کـه ایـن کـتاب یـا اشاره ای کند شیخ ٬ متواضعانه مثل خوِد راه ادب ٬ فردی از
چـنین مـطلبی باب خـدمت بـه او از و مبارک ایشان نرسیده ٬ رساله به نظِر
کـمال بـا صـاحب الذریـعه زنـده بـودند گـر ا و هیچ اشکالی ندارد. میگویم ٬
چـنانکه مکـّررًا هم میکردند٬ دعای خیر و مسّرت میپذیرفتند خرسندی و

تحریر. اندکی تصّرف در تلخیص و با 42؛ ـ ص 40 ش ٬38 علم٬ نور . 1

اتفاق افتاد. 1
انتقادهایی راکه بر الذریعه وارد شده و یا میشود٬ میتوان به چند دسته تقسیم کرد:

موضوع کتاب مربوط با غیر کرکتابهای دیگرمذاهب و ذ .1
حـاوی الذریـعه استکـه این نام کتاب مبیّن میتوان گفت: توضیح این ایراد در
شـیعی است در غـیر کتابهایی که مـؤلّفان آنـها پس چرا بس٬ مصنّفات شیعه است و

شده است؟ الذریعه ذکر
شـیعی برخی کتابهای غیر گفت تهرانی جایی توضیح نداده که چرا پاسخ باید در
ذکـر انـجام الذریـعه ـ یـا آغاز در ـ را مبنای انتخاب کتابها اساسًا و شده است؟ ذکر
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بـاره این  در برخی آشنایاِن به روِش وی  دوستان تهرانی و و ولی فرزند نکرده است٬
داشتهاند. مطالبی ابراز

این باره گوید: نجومی در حضرت استاد
مترجم آنها یا عالم تشّیع و که مربوط به شیعه و مؤّلف الذریعه گاهی کتبی را
کتب شـیعه آورده جزء سّنی باشد٬ گرچه نویسنده اش مسیحی یا شیعه است٬
به نام شیعه آورده است . نیست بگوییم ایشان مؤّلف مسیحی را پس سزا است ٬
عـالم اتفاق افتاده است که چون محتوای کتاب مربوط به شیعه و گاهی نیز
تصریح کرده که نویسنده از و ذکر٬ نیز را این کتابها ندرًة بعضی از تشیع بوده٬

علمای عامه است.
شـیخ مـؤّلفان مـعلوم نـیست . کـه تشـّیِع بـعضی از بعضی اشکـال مـیکنند
تألیِف کتاب به روِش تشّیع کافی مجتمِع شیعی و "بودِن شخص در میفرمایند:
الزم نیست مؤّلف تصریح و تألیفات شیعه است ٬ است که حکم کنیم کتاب از
اصـِل تشـّیِع نـویسنده بـر را این خـصوصیات بـنا یعنی با که من شیعه ام ٬ کند

تحریر. اندکی تصّرف در با بزرگ تهرانی"٬ مقاله "آیت اهللشیخ آقا ص ٬41 ش ٬38 علم٬ نور . 1

که شیعه نیستم". 1 مگرآنکه تصریح کند میگذاریم٬
همچنین یکی از فاضالن معاصر گفته است:

به نگاشتههای عده ای از مؤّلفان خالی از عصبیت مذهبی ـ یعنی آقا بزرگ ...
داشته است . نظر ـ  جماعت خواّص محّققان اهل سّنت و

تـتّبع در اسـاس تـدقیق و بلکه بر تحقیق عمل نکرده ٬ از به دور بزرگ ... آقا
کـرده است٬ آثارشان یاد آرای شیعی آنان از شیعی و نگاشتههای مؤّلفاِن غیر
الدوله سـمنانی مؤّلفات عـالء و آثار الذریعه از می بینیم که در گر چنانچه ا

ص 237. ج ٬20 ص 251؛ ج ٬15 ص 260؛ ج ٬11 ص 175؛ ج ٬3 الذریعة٬ به: بنگرید . 2

شـرح واقـعه کـه در او الحاضر للناظر المحاضر مؤّلف به رساله مناظر شده2٬ یاد
الدیـن حـّمویه (م 650) سـعد چـون از نـیز و خّم است توّجه داشـته. غدیر
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ص 124. ج ٬21 الذریعة٬ به: بنگرید . 1

خـصوص حـضرت در مـتوّجه بـوده کـه او این نکـته را کرده 1٬ یاد او آثار و

ص 39. ج ٬23 327؛ ٬266 ص ٬200 ج ٬13 136؛ ص ٬33 ج ٬6 ص 25؛ ج ٬5 الذریعة٬ به: بنگرید . 2

شیعِی مؤّلفان اهـل آثار و توّجه به آرا با و ساخته است...2 cdefg کتابها حّجت
الذریعه یاد ونگاشتههایش در حسین بن معین الدین میبدی (م 910) از سّنت ٬

. کرده است ...
کـر ذ بزرگ تهرانی در است این است که مرحوم آقا گفتنش سزاوار آنچه باز
از و آراِی شیعی داشته اند و که آثار شیعی ـ نگاشتههای مؤّلفان غیر مؤّلفات و
مالکی داشته است که و معیار ـ جماعت بوده اند خواصِّ محّققان اهِل سّنت و
خواهم کوشید پیراموِن ادامه حیات الذریعه" "نکاتی چند گفتار نگارنده در

الذریعة". آن با پیوند مؤلّفی الشیعة و "معجم مقاله  ٬49 ـ ص48 ٬6 ش  ٬5 سال دانش٬ نشر . 3

بنمایانم.3 آن را تا
نمیتوان خرده گرفت٬ الذریعه را شیعه در عالمان غیر اثری از هر ذکر این٬ بنابر
ذکر معیارهای فوق هم منطبق نیست که شاید آن راه یافته که با کتابهایی در بلی بعضًا

مؤلّف صورت گرفته است. به وسیله فرزند عمده این گونه کتابها
این زمینه گوید: EFGHI در طباطبایی عبدالعزیز مرحوم سید بزرگوار استاد

پیش از او و ایشان افتاد ایران به دست پسر در چهارم به بعد جلد الذریعه از
خود کتابهایی را داخل در الذریعه کرد که نباید میکرد و مطالبی اضافه کرد که
شنیدم علیه ـ رحمة اهلل بزرگ ـ خود شیخ آقا من از و نمی بایست اضافه شود.
الذریـعه بـنویسی چه می خواهـی در هر تو "من به فرزندم گفتم : که فرمود:
کار و توست ٬ از ولی به صورت پاورقی بنویس که معلوم باشد آزادی ٬ بنویس ٬

باشد". جدا تو من و
چهارم به صـورت پـاورقی اضـافاتی جلد ایشان به همین شکل در فرزند
خـراب کـرده است . کـرده و متن الذریعه وارد در جلدهای بعد در اّما دارد٬
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الذریعه مشغول شدم که من یک تهذیبی بر و شوند٬ الذریعه جدا از باید اینها
الذریعه چاپ شود٬ دوره و گر ا اهلل ان شاء حال تکمیل است. اّول آن در جلد

ص 1204. ج ٬3 المحّقق الطباطبائی فی ذکراه السنویة أالولی٬ . 1

شد.1 خوبی خواهد کیزه و پا مهّذب و
عالمی غـیر به صرف اینکه کتابی از نباید اّوًال: گاهان٬ اساس توضیحات این آ بر
بـرخـی کـتابهای غـیر ذکر ثانیًا: سرزنش کرد؛ تهرانی را شده٬ الذریعه ذکر شیعی در
که مواردی را یک نمونه از حال ٬ به هر مؤلّف. مؤلّف است نه خود فرزند مربوط کار
نمونهای که باعث به اشـتباه میکنم٬ یاد اینجا در میشد. الذریعه ذکر نمیبایست در

فهرستنگاران شده است: نویسندگان و افتادن عّده ای از
فارسی مطبوع "فاطمة أره ٬ الذریعه اثری به نام فاطمه اّره چنین معرفی شده است: در

ش72. ج٬16ص٬96 الذریعة٬ . 2

بطهران فِی 40صفحة".2
ـ وصلواته علیها سالم اهلل میدانیم که این کتاب ربطی به حضرت صدیقه طاهره ـ

این باره آمده است: در لغتنامه دهخدا در الذریعه نیست. جای آن در و ندارد
کـنایه است بـرای زنـانی کـه حـرمت خـود زنی سخت بـی شـرم ٬ فاطمه اّره:
فاطمه اّره نام یکی از اصًال باشد٬ سخنانشان نیشدار و نگه ندارند ودیگران را

مقّدمه. جلد+ 14 چاپ جدید٬ ذیل همین ماّده٬ ص ٬14942 ج ٬10 لغتنامه دهخدا٬ . 3

قهرمانان هزار و یک شب ٬ یعنی زن معروف پینهدوز بغدادی است. 3
در کـه ایـن اثـر الذریعه مـتأسفانه بـرخـی پـنداشـتهانـد آن در ولی به لحاِظ ذکر
عنوان طّی مقاله ای با فاضالن معاصر جمله یکی از از OPS است. وصف حضرت زهرا
ردیف کتابهای مربوط به آن حضرت در آن را "OPS کتب عن فاطمة الزهراء "معجم ما

ش 151. ص ٬82 ش ٬14 تراثنا٬ . 4

است.4 کرده  ذکر
به آن حضرت مربوط  آثار ِعداد در را آیینه کتابآن کتاب فاطمه در به دنبال ایشان در
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ش ص ٬171 ش)٬ 1374 الهـادی٬ قـم٬ (چـاپ اّول٬ اسماعیل انصاری زنـجانی٬ از آیینه کتاب٬ فاطمه در . 1
ش آینه پژوهش٬ در این نقد شده است. نقد تقلید" عنوان "تألیف یا طّی مقاله ای با به تفصیل٬ این اثر .404

به چاپ رسیده است. ٬40 ـ ص 35 ٬37

کتاب فاطمة الزهراء ولی متأسفانه در ختم میشد٬ کرده اند.1کاش قضیه به همین جا یاد
تعبیر ترجمه این کتاب٬ در و ذکر را این اثر مجله تراثنا٬ به نقل از بهجة قلب المصطفی نیز

چ اّول٬ زاده٬ حسـن افـتخار ترجـمه سـید رحمانی همدانی٬ (تألیف احمد شادمانی دل پیامبر٬ فاطمه زهرا . 2
ش 146. ص ٬1000 1373ش)٬ انتشارات بدر٬ تحقیقات و دفتر تهران٬

"فاطمه می بینم"!2 به: ترجمه کردهاند که نام کتابی است به زبان فارسی ـ ـ "فاطمه اّره"
چـه الذریـعه٬ مرجع مهّمی مـانند منبع و یک اشتباه در اثر که بر مالحظه میشود
امروز شیعه در دالیل لزوم تدوین کتابشناسی آثار یکی از و اشتباهاتی رخ می دهد

همین نکته است.

شیعه نکردن همه آثار کر ذ .2
تا شیعه ـ این است که وی همه آثار میشود انتقادهایی که به الذریعه وارد یکی از
دالیـل لزوم تـدوین یکـی از چه حّق و این نکته گر نکرده است. ذکر را ـ زمان خود
تـهرانـی ضـدِّ تـبدیل بـه چـماقی بـر آن را ولی نـباید شیعه است٬ کتابشناسی آثار
بدین معنا می دانیم منابع تهرانی هنگام تدوین الذریعه اندک بود٬ زیرا الذریعه کرد٬ و
معرفی الذریعه گذشت٬ در همچنان که پیشتر نداشت و وافی وجود که منابع کامل و
بـرای کـرامـتی  بلکه  بزرگ؛ شاهکاری  منابع٬ نبوِد شیعه با آثار از شناسایی این تعداد

ته رانی م ح سوب می شود.
ولی ایشان از داشته٬ تهرانی وجود اختیار منابِع در البته مواردی هم هست که در

نمونه: محض  است. غفلتکرده آنها ذکر
کـتابهای فـقهی است کـه در فـقهی شـیخ مـفید آثـار یکی از أالرکان فی الفقه:  
شهرآشوب ابن و شده٬ نقل مطالبی آن  از محقق  معتبِر مختلف عالمه و مختلف مانند:
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در کـتاب  ایـن  نـام  هـمه  این  با است٬ کرده  ذکر مفید شیخ  تألیفات  ِعداد در را آن هم
نشده است. الذریعه ذکر

موضوعات خـاّصی نـوشته رسالههایی که در و کتابها همچنین بخش عظیمی از
خـصوص سی رساله فقهی در حدود فعًال مثًال الذریعه معرفی نشده است٬ شده در
عنوان میراث فقهی به کوشش دست است که با عالمان شیعه در موسیقی از و مسأله غنا
این جانب ودوست فاضل جناب آقای محسن صادقی ودوستانی دیگرمنتشرشده است.
سـاِل مـنتهاِی مـحدوده زمـانی ـ  سال 1370ق همگی قبل از این سی رساله که تقریبًا از
در یـعنی یک سـوم رسـالهها فـقط ده رسـاله ٬ تألیف شده اند٬ ـ  الذریعه در معرفی کتابها
است. این قرار موضوعات هم قضیه از الذریعه معرفی شده است .ظاهرًادرباره سایر

نکردن مشّخصات کامل ونسخههای کتابها کر ذ .3
چـاپی گر ا و کتابی نام میبرد٬ الذریعه این است که تهرانی گاهی از بر دیگر ایراد
ـمشخصات یاخطی هم دارد ـ  است مشخصات کامل ودقیق چاپ آن ٬واگرخطی است
مانند البته  که است٬ نکرده ذکر را آن  خطی  نسخههای  همه  یا خطی  نسخههای  کامل 
پاس خی ک ه به ای راد سابق داده شد باید گفت : منابع ته رانی محد ود بوده است و چه بسا
به طور مشخصات آن را کتبی به حضورش معرفی کرده اندو شفاهی یا کسانی کتابی را
توان نداشته که مشّخصات بیشتری این در تهرانی هم بیش از و نکردهاند کامل ذکر
ایـن هـمه فـهرست مـخطوطات امروز گذشت نه مانند چنانکه پیشتر و کسب کند.
شیعه که امروزه چاپ آثار نه این مقدار نه این همه کتابخانه عمومی و داشت و وجود

چاپ شده بود. شده ٬

٤.اشتباهات نه چندان مهم
شـیعه است مؤلّف که شناساندن آثار الذریعه رخ داده که به مقصود اشتباهاتی در
تاریخ چاپ آثار مؤلّفان٬ والدت  وفاتو تاریخ در اشتباه مثل نمیزند٬ چندانی لطمه
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این نوع نمونههایی از اینجا در ما آن. مانند ثبت نام کتاب و اشتباهات جزئی در آنها٬
میکنیم: تهرانی داشته باشیم ذکر تنقیص کار یا استقصا بدون اینکه قصد را ایرادها

ص ٬4 ج ٬4 136؛ ص ٬58 ج ٬3 244؛ ٬228 ص ٬86 ج ٬2 218؛ ٬93 ص ٬22 ج ٬1 الذریـعه٬ جـمله در از . 1
ص ج ٬7 243؛ ٬106 ٬94 ٬82 ٬23 ص ٬15 ج ٬6 278؛ ٬206 ٬205 ٬199 ص ٬196 ج ٬5 452؛ ٬433 ٬392
ج ٬15 198؛ ج ٬12ص ٬124 290؛ ٬275 ٬170 ج ٬11ص ٬159 ج ٬10ص 42؛ ج ٬8ص 76؛ 175؛ ٬31 ٬30
ص ج ٬20 35؛ ٬26 ص ٬18 ج ٬19 ص 36؛ ج ٬18 ص 100؛ ج ٬17 381؛ ص ٬68 ج ٬16 109؛ ص ٬71

.439 ٬65 ص ٬44 ج ٬24 ص 141؛ ج ٬23 400؛ ٬382 ص ٬1 ج ٬21 378؛ ٬371 ٬212 ٬209 ٬195

کـه درست آن 965 شـده 1 ذکـر به سال 966 ثانی همه جا تاریخ شهادت شهید  

مقّدمة التحقیق. ٬17 ـ ص 13 منیة المرید٬ رک: . 2

آوردهام.2 مقدمه منیة المرید به تفصیل در را این اّدعا ادلّه متعدد است٬
درست آن المـطالب و اشـتباه ٬ "مطالب الَسنیّة فِی شـرح أاللفـیة" ص139: ٬21 ج  

است. السنَیّة...
ناقص است وکامل این اثر "النقض علی أبِی عبداهللالبصرِی للمفید".  ج ٬24ص 288:

ص 399. رجال النجاشی٬ . 3

البصرِی کتابَه فِی المتعة است. النقض علی أبِی عبداهلل ـ کرده 3 ذکر نجاشی  که  همچنان  ـ
بـرخـی که در آنجا از للشیخ المفید". "الکشف فی مقّدمات االُصول ٬ ص 64: ج ٬18  
نسخههای رجال نجاشی به جای النُکَت فِی مقّدمات االُصول به اشتباه الکشف فِی مقدمات
الذریعه جای دو در را اثر این و پیشآمده  تهرانی برای  اشتباه این است. آمده االُصول
معرفی کرده ٬ "النکت..." و عنوانهای "الکشف..." با ص 302) ج ٬24 ص 67؛ (ج ٬18

صحیح آن النُکَت فِی مقّدمات االُصول است. و نام یک اثر٬ دو حالی که هر در
ذکره فـِی کشـف الحـجب. ... المفید للشیخ ... تقریب االٔحکام ٬ ص 365: ج ٬4  
ٕالیه الشیخ المفید نفسه فِی ک تابه الفصول المختار ة المطبوع فِی ال ن ج ف ... . أحال أقول:
(ص معالم العلماء الفصول المختارة و و کشف الحجب (ص 137) همچنان که در
خطایچاپینیست٬ این  البته است. أالحکام نام درست کتاب تقریر آمده است٬ (114

نه "تقریر...". آمده است ٬ چون ذیل عناوین "تقریب..."ها
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"جواب أهل الحجازفِی نفِی سهوالنبِی(ص)"که البته صحیح آن "جواب ج ٬5ص 175:  

آورده ام . ٬72 ـ ص 67 خطی شیخ مفید٬ درفهرست آثار را دلیل این مّدعا . 1

است.1 "... أهل الحائر
فـرغ مـنه سـنة 676 ٬ ... الفـقهیة  َأجّل الکتب  أالذهان] ِمن "هو[ ٕارشاد ص 510: ج ٬1  

أو696".
زیـرا تاریخ نـیست٬ بین دو جای تردید اشتباه است و تاریخ اّول مسلّمًا اینجا در
الدین فخر فرزندش  درخواست  به  را آن  که  أالذهانتصریحکرده مقدمه ٕارشاد عالمه در
نـمیشود و آمـده است٬ به دنـیا الدین به سال 682 فخر مسلّمًا و تألیف کرده است٬

وی باشد. تولّد از پیش  آنششسال  تألیف  از فراغ  تاریخ 
کره فی کشف ذ کما ٬692 أو أالحکام] فِی 693 [قواعد فرغ منه "وقد ص 176: ج ٬17  

اللثام".
نهم ماه در اّول قواعد تألیف جزء عالمه از زیرا تاریخ اشتباه است٬ دو هر اینجا در
الحجه سـال 699 چهاردهم ذو دوم آن در تألیف جزء از و . مبارک رمضان سال 699

مقّدمة التحقیق. ٬34 ـ ص 31 ج ٬1 غایة المراد٬ رک: . 2

آورده ام.2 مقّدمه غایة المراد به تفصیل در را مّدعا این ادله است. فراغتیافته

ص 191. رساله صالة الجمعة٬ . 3

الشـیعة است". 3 مـختلف  "آخرین تألیف فقهی عالمه  EFGHI فرموده است: ثانی شهید  
شیخ آ قا ب ز ر گ ب رای توجیه سخن شهید ف ر موده است: ممکن است ایـ ن سـ هو القـ لم

ص 220. ج ٬20 الذریعة٬ . 4

ولی به سبق قلم مختلف نوشته است٬ 4 آخرین تألیف میدانسته٬ تذکره را شهید و باشد

مقّدمة التحقیق. ٬36 ـ ص 35 ج ٬1 غایة المراد٬ . 5

آورده ام.5 مقّدمه غایة المراد در را آن دلیل نداردکه وجهی توجیه  این  ولی
...وخرج منه[ منتهی المطلب] ٕالی المعامالت فِی سبع مجلّدات ...وفرغ من  ج ٬23ص 12:

الخالصة . فِی  کما ربیع اۤالخر] ٬693 والصواب: [ کذا٬ السابع فِی ربیع الثانِی
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فراغت 693 اۤالخر ربیع  هفتم منتهی در مجلد خالصه نفرموده است که از عالمه در

ص 45. خالصة أالقوال٬ . 1

این و آن تألیف شده است.1 این تاریخ هفت مجلّد بلکه فرموده است تا یافته است٬
ایـن تـاریخ فـراغت یـافته بـاشد٬ سال پـیش از هفتم چند مجلد اینکه از با میسازد
وصف منتهی آورده اجازه به ابن سنان در در را مشابه همین تعبیر سال 720 همچنان در

ص 147. ج ٬107 أالنوار٬ بحار . 2

سال 720 که در این دلیل نمی شود و "خرج منه العبادات سبع مجلّدات".2 است: فرموده  و
هفتم فراغت یافته باشد. تألیف مجلّد از

."... 710 فلعلّه کان فـِی حـدود ة الفـقهاء] ٬ شروعه فِی تألیفه[ تذکر "وأّما :44 ص  ٬4  ج
جـزء از و سـال 703. چهارم صفر بیست و در اّول تذکره٬ تألیفجزء از حلی عالمه
نسـخه خـطی همچنان که در هجدهم شعبان همین سال فراغت یافته است٬ دوم در
این آمده است. ثراه بوابِل الغفران ـ َسَقی اهلُل مرعشی ـ کتابخانه آیت اهلل شماره 3745
آن به خّط مبارک عّالمه بر نشانه ِانهاء و زمان حیات عالمه کتابت شده٬ نسخه تذکره در

دیده می شود.
الذِی "الحمدهلل أّوله : الشهید786. للشیخ شمس الدین ... الشهید٬ مزار ص 296:  ج ٬20

. َجَعَل زیارة أولیائه من أقرب...
المـرید لمـزار الشـهید اس ت. اّول مز ار شهید چنین نیست٬ بلکه این عبار ت٬ آغاِز مـراد 
فِی مشاهدأصفیائه ذریعًة ٕالی َجَعَل الحضوَر من یا "اللهّم  میشود: اینچنین آغاز شهید مزار و

مقّدمة التحقیق. ص ٬175 ج ٬1 غایة المراد٬ رک: . 3

بدرجات أحبّائه".3 الفوز
فِی رابعة ..." درستآن و خطا کالشمس الطالعة فِی رائعة النهار" " ص 111: ج ٬14  

است. النهار"
أّن مـّدة تـصنیفه[ مسـالک وُحِکِیَ عن الشیخ علِی النباطِی عـن والده : ص 378: ج ٬20  

أالفهام] تسعة أشهر.
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سیزده سال بـه طـول انـجامیده تألیف مسالک حدود این سخن صواب نیست و

مقّدمة التحقیق. ٬32 ـ ص 30 منیة المرید٬ رک: . 1

آورده ام.1 جای دیگر به تفصیل در را دالیل این مّدعا است.
ثانی شهید زین الدین بن علِی بن أحمدالشامِی الِجّزینِی الشهید". ..."  ج ٬11ص 126:
همین امر شاید و ِجّزینی است. اّول بلکه شهیِد نیست٬ ِسکّین ـ وزن بر ـ ِجّزین اهل

اشتباه شده است. منشأ
علی الذِی تَلَْمَذ العودِی الجّزینِی ٬ بن علِی ... الدین محمد للشیخ بهاء ... ص 136: ج ٬3  

ٕالی خراسان. الشهید سافر ٕالی أْن ربیع أالّول سنة ٬945 الشهیدوالَزَم خدمته من عاشر
در مـحتمل است 945. بوده است ٬ خدمت شهید در سال 945 ابن عودی پیش از

مقّدمة التحقیق. پانوشت٬ ص ٬10 منیة المرید٬ رک: . 2

آورده ام.2 جای دیگر در را دلیل این اّدعا باشد٬ مصحف 940 اینجا
محمدبن بن ... للشیخ جمال الدین أبِی العبّاس أحمد شرح ألفیة الشهید٬  ج ٬13ص 108:

المؤلِّف والمتوّفی 841. تلمیذ الحلِّی ٬ فهد
بـلکه بـا نبوده است٬ شهید گرد شا ابن فهد اشتباه است و این سخن بدون تردید
فرزندشهید الدین علی٬ گردان شهیدمثل ابن خازن حائری وضیاء شا واسطه برخی از
المـؤلّف" ولد اصل "تـلمیذ عبارت الذریعه در این شاید بنابر وی روایت میکند. از

است. ساقطشده  "ولد" چاپکلمه در  و بوده 

٥.استنادهای اشتباه
به نویسندهای نسبت داده که وی چنان تهرانی اثری را الذریعه٬ زیادی در موارد در
نسـخهای یـا به نویسنده دیگری نسـبت داده است٬ نویسندهای را اثر یا اثری ندارد٬
پـی میتوان خصوصیاتنسخه  و شواهد و قرائن با که  پنداشته اثری نسخه را خطّی
نوع این  عمده البته  است. دانسته اثر آن به متعلق تهرانی نیستکه اثری نسخه که برد
ولی به هر داشته ناشی شده است٬ اختیار منابعی که تهرانی در و فهرستها اشتباهات از
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میآوریم: اینجا در ایندسترا از نمونههایی حال
وفِی الرضویة کتبه فِی المتعة ... وهوأحد ... للشیخ المفید المـتعة ٬ کتاب  ص66: ٬19  ج
سّمیته الموضح فِی الوعـد المعنی کتابًا "وقدأملیُت فِی هذا وآخرها: ... أّولها للمفید٬ المتعة ٬ رسالة 

والوعید...".

.20 ـ ص 13 خطی شیخ مفید٬ فهرست آثار رک: چون این اثر و چند گاهی از برای آ . 1

المـتعة. کـتاب  نـه  است٬ مـفید تألیـف شـیخ  معّرفی شده أجوبة المسائل السـرویة 1 اثر
کتابهای مفقود جزء این آثار نیست و درباره متعه موجود شیخ مفید آثار وهیچیک از
به الذریعه ص 67) فهرست رضوی (ج ٬2 البته این اشتباه از شیخ محسوب میشوند٬

جـناب فاضل دوست  افادات  از فصل این  در ـ مقامه  اهلل أعلی ـ مفید شیخ  آثار به مربوط ایرادهای  بیشتر . 2
است. زمانی نژاد کبر آقای علی ا

راه یافته است.2
أحال ٕالیه فِی المسائل السـرویة ... ... للشیخ المفید الموضح فِی الوعید٬ ص 267: ج ٬23  
سّمیته المـوضح فـِی الوعـد المعنی کتابًا "وقدأملیت فِی هذا رسالته فِی المتعة قال : لکن فِی آخر

والظاهرأنّه من غلط نسخة الرسالة . والوعید"
الموضح فی الوعد أجوبة المسائل السرویة از این عبارت در با شیخ مفید چنانکه گفته شد٬
نسخههای أجوبة المسائل السرویة اکثر در ثانیًا: و متعه٬ رساله اش در کرده است نه در یاد

آمده است. والوعید" "فِی الوعد
rstuv . أّوله: "یا من جعل   ج ٬20 ص 325 : مز ار المف ید٬ للشیخ المفید٬ فیه زیارة النبِی وأالئّمة

فِی کشف الحجب. کذا فِی مشاهدأصفیائه ..."٬ الحضوَر
با اثر این و است. سرایتکرده الذریعه به اینجا در اشتباه کشف الحجب(ص502)٬

.152 ـ ص 151 خطی شیخ مفید٬ فهرست آثار رک: گاهی بیشتر برای آ . 3

شیخ مفید.3 نه مزار اّول است٬ شهید این مشّخصات مزار
بتصحیح ٬ ه 1323 طبع ببغداد ٬ ... للمفید اُالصول ... فِی مقّدمات  النکت  ص 302:  ج ٬24

. االعتقادیة ... النکت  بعنوان  هبة الدین الشهرستانِی ٬
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چاپ مرحوم پس از االعتقادیة و النکت  عنوان  EFGHI با آنچه به همت مرحوم شهرستانی
النکت فی مقّدمات و اُالصولنیست. النکت فِی مقّدمات  چاپ شده است٬ شهرستانی بارها

.149 ـ ص 145 خطی شیخ مفید٬ فهرست آثار رک: گاهی بیشتر برای آ . 1

به چاپ رسید.1 به همت کنگره هزاره شیخ مفید سال 1413ق٬ در نخستین بار اُالصول٬
وکان فِی فهوموجوٌدأیضًا. للشیخ المفید٬ وأّمانفس العیون والمحاسن٬ ... ص 386:  ج ٬15
تـراه وال تـدرکه الشـواهـد٬ الذِی ال هلل "الحمد أّوله : وفِی الرضویة ... النورِی ... خزانة شیخنا

النواظر...".
اختصاص نسخهای از پنداشته شده٬ المحاسن شیخ مفید که العیون و نسخهای  اینجا در
امروزه المحاسن  اصل کتاب العیون و و چاپ شده است٬ است که بارها منسوب به مفید

دست نیست. در
للشیخ المفید٬ إالمامة ٬ فِی  إالمامیة االثنی عشریة  مع  الشیعة  فرق  ة سائر مناظر ص 294:  ج ٬22
"اتّفقت الشـیعة العـلویة مـن إالمـامیة والزیـدیة أّوله: شهاب الدین بقم . السیّد والنسخة عند

والجارودیة ...".
بلکه هـمان مسـائل الجـارودیه است کـه نیست٬ شیخ مفید مستقلی از این رساله اثر
در نسـخه مـوجود آن مـعرفی کـرده است. ص 351) (ج ٬20 جای دیگـر تهرانی در

.116 ـ ص 112 فهرست نسخههای خطی شیخ مفید٬ رک: گاهی بیشتر برای آ . 2

الجارودیه اس ت. 2 از مسائل  نسخهای مرعشیهم آیتاهلل مرحوم  کتابخانه
ٕالی ونسبه فهم قرآن٬ کلید فصل الخطاب عّده السنگلجِی من مآخذکتابه:  ج ٬16ص 230:

ولعلّه الفصول العشرة اۤالتیة. الشیخ المفید٬
عبارت سنگلجی چنین است: نسبت نداده است. سنگلجی چنین کتابی به شیخ مفید
امـامیه کـتاب مـقاالتش مـیگوید:جـماعتی از فـصل الخـطاب از اواخـر "شیخ مفیددر

ص 15. .کلیدفهم قرآن٬ 3

نـه هـمان الفـصول این نه فصل الخطاب اثری مستقل ازشیخ است و بنابر می گویند...".3
آن هست. اینعبارت در أوائل المقاالت است و بلکه فصل الخطاب بخشی از العشرة است٬



کتاب ونقد کتاب نقد  702

ـ "اعلم أّولها: ... بن مکِّی الجّزینِی العاملِی الشهید لمحمد النّیة ٬ :441 ـ ص 440  ج ٬24
تقرب من ثمانین أّن أالفعال البشریة الصادرة ..." أّن االٔصل فِی النیّة واعتبارها ـ وّفقک اهللوٕایّانا

. ... بیتًا

.208 ـ ص 207 ج ٬1 غایة المراد٬ رک: . 1

اّول رسـائل الشـهید جـلد در و اّول 1 ثانی است نه شهید تألیف شهید قطعًا این اثر
شده است. الثانی منتشر

أّوله: العـاملِی الشـهید٬ للشیخ زین الدیـن ... ة والصوم والحّج٬ الزکا أسرار ص 45: ج ٬2  
قال فـِی ِه) ٬ َسِبیِل ٱللَّ ِذیَن ُینِفُقوَن َأْمَوَٰلُهْم ِفی ثَُل ٱلَّ (مَّ "االٔصل فِی الصدقة والزکاة قوله تعالی :
الصـالة المـوسوم أسـرار وله أیـضًا: القرآن للغّزالِی ". "ٕانّه استخرجه من جواهر کشف الحجب:

بالتنبیهات الَعلّیة .
نوشتهاند٬ را کسانی که سرگذشت شهید هیچیک از و ثانی چنین اثری ندارد شهید
به را که تألیفات شهید نوادهاش شیخ علی عاملی ـ و مالزمش ابن عودی٬ گرد مانندشا

.189 ـ ص 183 ج ٬2 المنثور٬ الدّر . 2

فـهرست هـمچنین در این کتاب نامی به میان نـیاوردهانـد. از ـ تفصیل برشمردهاند2

ورقه 75. کتابخانه آستان قدس رضوی٬ ٬ نسخه خطی شماره 8912 . 3

نـیز خط فرزندش صاحب معالم نقل شده است3٬ به قلم خودش که از تألیفات شهید
کشـف الحـجب این اشتباه الذریـعه سـخن کـنتوری در منشأ این کتاب نیست. نامی از
(ص 44) است و هیچ منبع دیگر ی مؤیّد این مـ وضوع نـ یست٬ ثـ قة ا السـ الم شـ هید

ص 40. ج ٬2 مرآة الکتب٬ . 4

دانسته است. 4 مردود تلویحًا سخن کشف الحجب را تبریزی نیز
کره ذ ٬ زین الدین بن علی ... للشیخ الشهید الهدی فِی مسألة البداء٬ أنوار ص 448: ج ٬2  

الدین فِی التکملة. الحسن صدر سیّدنا
احتماًال و ثانی اثری به این نام ندارد شهید قبل گفته شد٬ بند به همان دالیلی که در
تألیف شیخ الهدی فِی تحقیق مسألة البداء٬ کتاب أنوار طاب ثراه ـ ـ حسن صدر عّالمه سید
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بـخش هم بیفزایم کـه در این را نسبت داده است. به شهید اشتباهًا سلیمان بحرانی را
البـته آن نـقل کـرده است نـیافتم٬ کـه تـهرانـی از اۤالمل مطلبی را أمل  چاپ شده تکملة 

.217 ـ ص 212 .تکملة أمل اۤالمل٬ 1

چاپشده تکمله آمده است.1 بخش  در ثانی  سرگذشتشهید
وقدرأیُت ... وإالیقاعات٬ العقود الکلمات فِی صیغ  جواهر ج ٬15ص 109:  ج ٬5ص 278؛
کما کثیرًا "الحمدهللحمدًا أّوله : نسخة صیغ العقودللشهید٬ محمدعلِی هبة الدین٬ فِی مکتبة السیّد

الکلمات. ولکن لیس فیه التسمیة بجواهر ... هوأهله"
هبة الدیـن السیّد عند رأیتها ... الشهید زین الدین ... للشیخ السعید وإالیقاعات٬ العقود صیغ 
کافلة] بـبیان صـیغ العـقود [ظ: فهذه جملة کاملة هوأهله ... کما "الحمدهلل أّولها: الشهرستانی ٬

. وإالیقاعات ...
نه به و الکلمات٬ نه به نام جواهر ایقاعات ندارد٬ و ثانی اثری درباره صیغ عقود شهید
دومـی تألیـف مـحّقق کـرکی است. بـلکه اّولی تألیـف صـیمری و نــام صـیغ العـقود٬
این در است. اثر این دو نسخههای یکی از نسبت داده شده٬ ونسخههایی که به شهید

مقّدمة التحقیق. ٬28 ـ ص 24 منیة المرید٬ رک: . 2

به تفصیل بحث کردهام.2 باره پیشتر
شـرحـه وهـِی غـیر ... للشیخ زین الدین الشهید أاللفـیة] ٬  ] الحاشیة علیها ص 23: ج ٬6  
ٕالیه فِی هذه الحاشیة عند الکالم فِی اشتراط إالمام أو نائبه فِی وقدأحال الموسوم بالمقاصد العلیة.
الکالم فِی شرح هذه بسطنا "وقد ٕالی قوله: ... ٕالطالق اۤالیة وأالخبار" نظر؛ "فیه  فقال: الجمعة٬

. العلیة نسخة منه فِی الرضویة ... المقاصد ومراده  الرسالة".
نسـخه حـاشیة ثانی پنداشته٬ حاشیه الفـیه شهید آن را اینجا که تهرانی در نسخه ای را
حاشیه الفیه تألیف مولی عبداهللشوشتری است. بلکه نسخه ای از ثانی نیست٬ الفیه شهید
است نه عبارت حاشیه شوشتری (برگ 63) آن نقل کرده٬ عبارتی هم که تهرانی از و
العلیة ارجاع نداده است٬ المقاصد الفیه به  حاشیه اش بر ثانی در شهید اساسًا و ثانی. شهید
کتابخانه آستان قدس رضـوی بـه شـماره 2780 نسخه ای که تهرانی معرفی کرده در
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ثانی به شهید اشتباهًا معّرفی و ص 406) فهرست کتابخانه (ج ٬5 در و محفوظ است.
به شماره کتابخانه مذکور حاشیه شوشتری در از نسخه ای دیگر منسوب شده است٬
کتابخانه آیت اهللمرعشی نسخه ای در نیز و ج ٬2ص 50) فقه (فهرست کتابخانه٬ 165
مسلّم است و هست. ج ٬13ص 165) (فهرست کتابخانه ٬ به شماره 4968 طاب ثراه ـ ـ

حاشیه شرح دارد. هم بر الفیه و هم بر ثانی ـ شهید مانند که شوشتری ـ
أّولها ... زین الدین الشهید للشیخ السعید النافع] ٬ المختصر  ] الحاشیة علیه ص 193: ج ٬6  

من جعله اهللللشیعة عینًاوللشریعة زینًا". "فهذه تعلیقات علّقها الحمد: بعد
حاشیه محّقق ولی آنچه تهرانی معرفی کرده٬ نافع حاشیه دارد٬ مختصر ثانی بر شهید
کـتابخانه آیت اهلل در آن بـه شـماره 4079 نسـخه ای از و نـافع است. مـختصر کرکی بر
آن هـم نسـخه یک نسـخه مـیشناسیم و ثانی تنها حاشیه شهید از EFGHI هست. مرعشی

ص 1869. ج ٬5 فهرست مشکاة٬ . 1

است.1 کتب اهدایی مرحوم مشکاة ـ از شماره 1095کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ
صاحب الروضـات بـالتعلیقات عنها عبّر لمؤلّف أصله ٬ "حاشیة المسالک ٬ ص 199: ج ٬6  

فِی مجلّدتین". ٕانّها وقال:
اشتباه اینجا اشتباه تهرانی در منشأ مسالک ندارد٬ حقیقت این است که شهیدحاشیه بر
روضات الجّنات است که ناشی از کم دقّتی در عبارت شهید ثانی در اجازه اش بـه شـیخ

نقل کرده است. تاجالدین جزایری است که صاحب ریاض آن را
کـره ذ علی ما ـ أالمل أیضًا المذکورة فِی  ومن جملة مصنّفاته الغیر صاحب روضات گوید:

ص 380. ج ٬3 روضات الجنّات٬ . 2

2. تعلیقاته اللطیفة علی کتاب المسالک فِی مجلّدتین ... وغیره ـ صاحب ریاض العلماء
سخن ریاض است. جمله ـ از ـ اینجا مالحظه می شودکه مستندصاحب روضات در
للشـیخ تـاج الدیـن بـن هـالل الجـزائـرِی : EFGHI فِی ٕاجازته٬ قال سخن ریاض چنین است:
مـن المـصنّفات المـختصرة والمـطّولة القـاصر جری به قلمِی  وأجزتُه جمیع ما "فاستخرُت اهلل
کتاب وِمن أجلّها کرها٬ والحواشِی والفوائدالمفردة والفتاوی ٬وهِی کثیرة شهیرة الیقتضِی الحال ذ
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ومـنها فِی سبع مجلّداٍت کبیرة؛ کماله ـ ٕال تعالی اهلل وّفق  تنقیح شرائع إالسالم ـ أالفهام فِی  مسالک 

ص 382. ج ٬2 ریاض العلماء٬ . 1

حواشِی الکتاب المذکورمجلّدان ...".1
حواشی شرائع ـ به قرائن بسیار ـ "حواشِی الکتاب المذکور" از شهید مراد اینجا در
چـون صـاحب و است. موجود است نه مسالک که نسخههای خطی آن هم بحمداهلل
تـعلیقات مسـالک را تألیفات شهید یکی از مسالک پنداشته٬ را روضات "الکتاب المذکور"
الداثر"کتاب احیاء تهرانی هم در اتفاقًا شرائع است و شهید حالی که مراد در دانسته است.
[ إالجازة للجزائرِی] من فیها کر ذ ... که گوید: آنجا کرده است٬ به شرائع تفسیر را المذکور"
الحاشیة عـلی الکـتاب شرح الشرائع الموسوم بـالمسالک فِی سبع مجلّدات ـ بعد ـ تصانیف المجیز

ص 32. الداثر٬ ٕاحیاء . 2

الشرائع.2 یعنِی  المذکور٬
وجدت کذا للشیخ زین الدین الشهید. المفتوحة عنوةً ٬ رسالة فِی أالرض  ص 60: ج ٬11  

بعض المجامیع. إسماعیل الترک علی ظهر بن بخّط الشیخ علِی
شـیخ عـلی بـن احـتماًال این نام نـدارد٬ با این موضوع و ثانی رساله ای در شهید
همین با رساله نواده شهید نسبت داده است٬ اسماعیل ترک که چنین رساله ای به شهید
فرزند خط  عبارتبه  این  به توجه خصوصبا به  است٬ نسبتداده شهید خود به  را نام
مؤلّف بر ر وی نسخهای از ر ساله نواده شهید ـ ک ه تهرانی حکایت ک ـ ر ده است ـ : هـو
المصنّف زین الدین بن الشیخ محمد الکتاب المستطاب فِی نوبة أقّل الخلیقة٬ دخل هذا المالک ٬

ص60. ج٬11 الذریعة٬ . 3

3. الکتاب ... لهذا
این مسلّم است که شهیدچنین تألیفی نداردوچون الذریعه عبارتی ازآغاز به هرحال٬
اشتباه چه بوده است. قطع نمیشودمشخص کردکه منشأ به طور انجام آن نقل نکرده٬ یا
الدین علِی لنور عدم المجتهدین ٬ عند علی جمیع العباد وجوب االجتهاد ص29: ٬25  ج

من أهله ...". واجعلنا الحّق حقًّا "اللهم أرنا أّولها: بن عبدالعالِی الکرکِی م 940.
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کـرکی محّقق  از و است  ثانی شهید همان تخفیف العباد این خصوصیات٬ با این اثر
نیست.

بن الحسن الطـبسِی ٬ للمولی محمد أالحکام٬ آیات  :22 ـ ص 21 ج ٬12 ص 43؛ ج ٬1  
فـِی الخـزانـة یـوجد البـیان٬ فِی زبدة  ٕالیه المولی المقّدس االٔردبیلی (المتوّفی سنة 993) نسبه
للـطبسِی الذِی ألّـفه البـیان فـِی آیـات قـصص القـرآن٬ زبدة  غیر وهو فِی فهرسها. کما الرضویة ٬

سنة 1083.
کما علِی الطبسِی ٬ بن موالنا بن محمود للشیخ محمد آیات قصص القرآن٬ فِی تفسیر البیان  زبدة 
وهوصاحب بن الحسن الطبسِی المقّدم علی االٔردبیلِی ٬ الشیخ محمد غیر وهو حکِی عن الریاض.

الذِی ینقل عنه المقّدس االٔردبیلِی فی کتابه زبدة البیان. أالحکام٬ آیات 
سایر نیز أالحکام محقق اردبیلی و نسخههای چاپی وخطی آیات  در فحص بسیار با
فهرست الفبایی کـتب همچنین در چنین آیات أالحکامی دیده نشد٬ آثارش نامی از
مـنظور چند هر خطی کتابخانه آستان قدس رضوی چنین اثری معرفی نشده است.
فهارس آن کتابخانه مـعّرفی شـده سایر ولی آنچه در الفبایی نیست٬ تهرانی فهرست 

فهرست الفبایی هم آمده است. در وصحیح بوده ٬
 ج٬12ص21: زبد ة البیان ...٬ للمولی المقّدس أحمد بن محّمد االٔردبیلِی ... وعلیها حواٍش

حاشیة المحّقق المحّدث الفیض الکاشانِی م 1091. منها:
مـیر حقیقت اثر به فیض کاشانی نسبت داده شده است در اینجا حاشیهای که در
نسخههای آن هـم و محّقق اردبیلی است نه فیض کاشانی. گرد شا تفرشی٬ فیض اهلل

کتابشناسی محّقق اردبیلی". مقاله " ٬98 ـ ص 97 ش ٬39 آینه پژوهش٬ رک: . 1

این اشتباه شده است. منشأ "فیض" و تشابه "فیض اهلل" ظاهرًا است1٬ بسیار

یک کتاب به عناوین گوناگون تکرار .٦
عـناوین غـایة المـراد٬ با غایة المـراد از مثًال میشود٬ عنوان یاد چند کتابی با گاهی از
ایـن گونه مـوارد٬ در شـده است. یاد کتابها در حاشیة االرشاد و إالرشاد شرح  إالرشاد٬ نکت 
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ذیل و کرده٬ ذکر شمارهای آن برای و معرفی  کتابرا یکجا بزرگدر آقا اغلبشیخ
به عنوانی که کتاب کند٬ بدون اینکه شماره دیگری برای کتاب ذکر عناوین دیگر٬
مطابق و القاعده  علی  است  استکهکاری  داده  احاله  کرده  ذیل آن عنوان معّرفی  را
ولی مواردی هم هست که ایشان متوجه ضوابط وجای هیچگونه ایرادی نیست ٬
گانه شمارههای جدا نتیجه با است ودر عنوان همگی نام یک اثر نشده که این چند
بابی از همچنین گاهی فصل و کرده است. آن یاد از کتاب است ـ که نشانه تعّدد ـ
عنوان و کتابی مستقل پنداشته و به تفصیل معرفی کرده ٬ جای خود که در اثری را
ایـن گونه مـواردی از ایـنجا در گانه بـه آن اخـتصاص داده است . شمارهای جدا

میکنم: محض نمونه ذکر تسامحات را
بن للشیخ أالجّل الشهیدأبِی عبداهللمحمد مسائل تزاحم الحقوق٬ :341 ـ ص 340 ج ٬20  
رأیته فِی مجموعة فِی وٕاحداث روشٍن وساباط" فتح باٍب فی الطریق النافذ "یجوز أّوله : مکِّی ٬
الشـیخ "هذه مسائل منقولة عن ... فِی آخرها: فِی اثنتِی عشرة صفحة. ... طهران فِی کتب السیّد

بن مکِّی". محمد الشهید
بلکه بـخشی از نیست ٬ اثر مستقلّی از شهید در حالی که "مسائل تزاحم الحقوق"
کتاب دروس شهید است با عنوان "ک تاب تزاحم الحقوق"٬ و آغازش چنین است : "یجوز

چاپ سنگی. ٬385 ـ ص 380 الدروس الشرعیة٬ . 1

وٕاحداث روشن وساباط ...". 1 فتح باب فِی الطریق النافذ
وادّعِی شنّع به إالمامیة ٬ "ومّما أّوله : ... للفاضل المقداد المتعة ٬ مسألة فِی  ص 392:  ج ٬20

القواعدفِی الخزانة الرضویة . والنسخة بخّط المؤلّف مع کتابه نضد به ". تفّردها
است٬ نه تألیف فاضل مقداد کتاب مستقلّی است و حال آنکه نه "مسألة فِی المتعة"

.116 ـ ص 109 االنتصار٬ . 2

بـه خـط کـه  است 2 طاب ثـراه ـ مرتضی علم الهدی ـ سید کتاب انتصار بلکه بخشی از
است. کتابخانه آستان قدس رضوی موجود در فاضل مقداد
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کرْت بعنوان وذ ... للشیخ المفید المسألة الموضحة فِی تزویج عثمان٬أیضًا ص 395:  ج ٬20
السـرویة الواردة مـن الشـریف ... المسائل  وهِی من  mnopq ابنته من عثمان أیضًا الرسالة فِی تزویج النبِی

زینب ورقیّة من عثمان بن عّفان". فِی تزویج النبّیِ ابنتیه: ـ اهللعاله أدام ـ قوله "ما أّولها:
جزئی از را شیخ مفید تهرانی اثری مستقل از قبل٬ مورد به عکس دو این مورد در
حالیکه المسألة الموضحة فِی تزویج عـثمان اثـری مسـتقل در است. دانسته  وی دیگر اثر
هـم نجاشی  و ندارد٬ ربطی به أجوبة المسائل السرویه  أجوبة المسائل السرویة و از غیر است ٬

ص 401. رجال النجاشی٬ . 1

این موضوع هم از مسأله دهم این اثر شیخ در چند هر کرده است1٬ آن یاد از مستقًال
آغازش همان عبارتی است که تهرانی نقل کرده است. بحث کرده و

للشیخ صحیح ثابت أم ال؟ هل هو ٕامام زمانه ٬ یعرف ولم مات من مسألة فِی ص 395: ج ٬20  
ٕاجماع أهل اۤالثار". له  یشهد خبرصحیح  بلهو "قیلله: أّوله: شهاب الدین بقم. السید عند المفید
بلکه همان رسـاله الَغــیبة نیست٬ شیخ مفید رساله مستقلّی از حالی که این اثر٬ در
پیش سالها EFGHI را مرعشی کتابخانه آیت اهلل است که نسخههای آن در تألیف شیخ مفید

.94 ـ ص 90 خطی شیخ مفید٬ فهرست آثار رک: . 2

معرفی کرده ام.2
السیّدشهاب عند توجد للشیخ المفید٬ ٬ أالرواح ... مسألة فِی خلق  :387 ص ٬386  ج ٬20

الرجعة ٬ للشیخ المفید٬ عند السیّد شهاب الدین المذکور بقم. الدین بقم. مسألة فِی 
جواب سؤال و أالرواح"٬ بلکه "مسألة فِی خلق  شیخ نیست٬ مستقل از اثر دو اینها
أجـوبة جـواب اّول آن است. سؤال و "مسألة فِی الرجعة"٬ و دوم أجوبة المسائل السـرویه؛

هفتم مجموعه مصّنفات الشیخ المفیدچاپ شده است. مجلّد المسائل السرویه در
ص26: ج٬19 ج٬3ص228؛  ج٬2ص59؛

کره فِی کشف الحجب . ذ للشیخ زین الدین ... إالسطنبولیة فِی الواجبات العینیة ٬
فهذه رسالة مشتملة علی ما ٬ "الحمدهللرّب العالمین ... أّوله : للشیخ زین الدین ... االعتقادیة ٬

یََسُع المکلَّف جهلُه...". ال
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للشـیخ السـعید فِی مئة وخمسین بـیتًا٬ مختصر والفروع٬ اُالصول  َف جهُله من  َیَسُع المکلَّ ال ما
. "الحمدهللرّب العالمین"... أّوله : زینالدین ...

است أعلی اهللمقامه ـ ثانی ـ حقیقت سه نام برای یک رساله شهید این سه عنوان در
سه شماره مستقل سه جای الذریعه با در گانه پنداشته و EFGHI نام سه رساله جدا که تهرانی
تحقیق فاضل محترم جناب آقای حاج با این رساله نخستین بار کرده است. ذکر را آنها

.200 ـ ص 183 ش ٬22 تراثنا٬ . 1

بـه الثـانِی  مجموعه رسائل الشـهید سپس در و تراثنا1 این جانب در عابدی و شیخ احمد
چاپ رسید.

للشیخ السعید الُسیُوری ٬ جوابات الفاضل المقدادبن عبداهلل :235 ـ 234 ص ٬212 ج ٬5  
. وهِی سبع وعشرون مسألة ... بن مکِّی ... محمد

السیورِی عبداهلل بن  المقداد الفاضل  سألها مسألة٬ وعشرون سبع المقدادیة٬ المسائل  جوابات 
. ... فکتب هوجواباتها اُستاذه الشهید٬ من

شماره معرفی دو جای الذریعه با دو است که در عنوان مربوط به یک اثر این دو
شده است.

أربـعون مسألة مـن فـیها رسالة فِی الکالم٬ :336 ـ ص 335 ج ٬20 ص 108؛ ج ٬18  
فِی مکـتبة للشیخ السعید ... الشهید ... رأیتها المسائل الکالمیة علی ترتیب المعارف الخمسة ٬

السید الصدر ... .
الفاضل أحمد بتمامها أوردها بن مکِّی ... محمد للشیخ السعیدأبِی عبداهلل أالربعینیة ٬ المسائل 

وطبعه بمطبعة العرفان بصیدا. الشیعة ٬ تاریخ  مختصر عارف الزین فِی کتابه 
شـماره مـعرفی دو جای الذریـعه بـا دو است که در نام یک اثر عنوان نیز این دو

شده است.
للشیخ ٕابراهیم بـن الصـالة٬ والشک فِی  رسالة فِی السهو ص 248: ج ٬7 ص 266؛ ج ٬12  
"... السماوات وأالرض فاستوتا الذِی فطر "الحمدهلل أّولها: .945 المتوّفی بعد سلیمان القطیفِی ٬

. ... "ٕانّه ولّیِ القدرة ومقیل العثرة" وآخرها:
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"الحمدهللالذِی فطر أّوله : کتاب البیان ... وقدطبع فِی آخر لبعض أالصحاب. الصالة٬ الخلل فِی 
نسخًة اُخرٰی رأیت أنا ... "ٕانّه ولّیِ القدرة ومقیل العثرة" وآخره: "... السماوات وأالرَض فاستوتا
تصانیف الکرکِی فـِی هـذه ومن اتّصاله بسائر الشرائع للمحّقق الکرکِی ... ٕالی حاشیة  منه منضّمة

من تصنیفه. النسخ المکتوبات فِی قرب عصره یُظَّن کونه أیضًا
جـای دو شـماره در دو نـام و دو بـا یک اثـر تهرانی از چنانکه مالحظه میشود٬
در و نسـبتداده٬ قـطیفی ابراهیم  شیخ به جزمًا را آن یکجا در و کرده٬ یاد الذریعه

فرموده که تألیف محقق کرکی است. استظهار جای دیگر
فیه مختصر بل هو الثانی] ؛ الصالة له[ الشهید أسرار غیر وهو الصالة٬ آداب  ص 22:  ج ٬1
آقا عند رأیتُه فِی النجف ضمن مجموعة من رسائل الشهید٬ بعض اۤالداب وأالدعیة والتعقیبات ٬

بن المولی محمدعلِی الخوانسارِی . محمد
نـوشتهانـد٬ را کسانی که سـرگذشت شـهید هیچیک از و چنین اثری ندارد شهید
چنین اثری از المنثور٬ الدّر نوادهاش شیخ علی عاملی در گردش ابن عودی و شا همانند
کرده٬ یاد انداخته  قلم از عودی ابن  که را آثاری از تعدادی عاملی  حتی نکردهاند٬ یاد

.189 ـ ص 188 ج ٬2 المنثور٬ الدّر . 1

رسائل شهید صرف اینکه ضمن مجموعه ای از چنین اثری نامی نبرده است. 1 و ولی از
بخشی بسا چه و باشد. شهید تألیف مستقلّیاز یا دلیل نمیشودکه از شهید بوده است٬
از آثار دیگرش باشد٬ در فهرست تألیفات شهید به قلم خودش که از خـط صـاحب

چنین کتابی به میان نیامده است. نامی از نیز نقل شده٬ شهید معالم فرزند
الشهیر للشیخ زین الدین علی ... أسئلة ابن فّروج٬ :205 ص ٬196 ج ٬5 ص 75؛ ج ٬2  

. ... وکتب هوأجوبتَها الثانِی ... ٕالی الشهید بابن فّروج٬أرسلها
للشیخ زین الدیـن الشیخ زین الدین بن ٕادریس المعروف بابن فّروج٬ هو جوابات ابن فّروج٬

. ... الشهید
رفـع یـد "حکم المغصوب بـعد أّولها: مختصرة تقرب من خمسین بیتًا٬ جوابات سبع مسـائل٬

الغاصب ...".
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که شماره ـ دو جای الذریعه با دو است که در حقیقت نام یک اثر این سه عنوان در

ورقه 75. کتابخانه آستان قدس رضوی٬ ٬ نسخه خطی شماره 8912 . 1

شده است.1 ذکر معنوِن آنهاست ـ نشانه تعّدد
وهِی کِی. الدین السما فخر للسیّد کیة ٬ أالسئلة السما :206 ص ٬201 ج ٬5 ص 86؛  ج ٬2
وحـّد الُمبان عن الحـِیّ ٬ والجلد المتنّجس بالمنّیِ ٬ الوسخ تحت الظفر ثالث مسائل مع فروعها:
قال الشهیدفِی أّول جواباتها: ... ٕالی الشیخ زین الدین الشهید الوصیة؛أرسلها المریض فِی شعور

الجلیل...". فقدوصلت رسالتک أیّها "وبعد٬
توجدضمن مجموعة من وهی جوابات عن ثالث مسائل سئل عنها٬ ... أالفاضل٬ جوابات بعض 

رسائله.
ثـالث ... ٕالی الشیخ زین الدین شهید بعث الذِی  وهو ... المیر السید وهو کـی٬ جوابات السما

. ... أّوله: ... الوسخ الممتزج بالمنِی تحت الظفر 1ـ وطلب منه جواباتها: مسائل ٬
نشده٬ آنها متوجه اتّحاد طاب ثراه ـ ولی تهرانی ـ است٬ همه این عناوین نام یک اثر
کـرده یاد است ـ نامی دیگر آن با که نشانه عدم ذکر شماره ای مستقل ـ با یک را هر و
جلد در تصحیح کرده ام و همکاری دوستانی چند این جانب با نیز این رساله را است.

شده است. الثانِی منتشر اّول رسائل الشهید
للشیخ أحمدالعاملِی المعروف بالمازحِی ٬ المازحیة ٬ أالسئلة  :199  ج٬2ص91؛ج٬5ص 
والصواب: سأل الشیخ عنها] زین الدین ... . تقرب من مئة مسألة فقهیة ٬ سألها من الشیخ[ کذا٬

فِی الخزانة الرضـویة ٬ الشهید رسائل  من  توجدضمنمجموعة العاملِی٬ جوابات الشیخ أحمد
. ... 980 تاریخ کتابتها

دوم رسائل الشهید جلد در و رساله. نه دو نام یک رساله است٬ عنوان نیز این دو
شده است. الثانی منتشر

أّوله: ... للشیخ زین الدین بن علِی الشهید المّیت٬ تقلید ص42: ٬10 ج ص392؛  ج٬4
تـوفیقِی ٕاّال ومـا إالصـالح٬ أردُت ٕاّال "مـا کالمه: وآخر ٬"... ٕالینا ٕالی الحّق وحبّبه "اللهّم حبّبنا

. باهلل"...
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"اللـهّم أّوله : الثانِی ... للشیخ زین الدین الشهید وترک االستدالل ٬ واتّباع اۤالباء ذّم التقلید ـ
. ... ٕالینا" ٕالی الحّق وحبّبه حبّبنا

جای دو در شماره دو با استکه یکرساله نام نیز عنوان دو این استکه روشن
شده است. الذریعه ذکر

للشیخ السعیدزین ٬ ... فِی بیان أحوال االجتهاد العباد تخفیف  ص30: ج٬11 ص4؛  ج٬4
یجب أّن االجتهاد أحدهما: مقامان : فهنا ... الحقَّ حقًّا "اللهّم أرنا أّوله : ... الشهید الدین بن علِی ...

."... العصرعن المجتهد عندخلّو علی المکلّفین٬
فِی کشـف کر ذ ٬966 العاملِی الشهید للشیخ زین الدین بن علی بن أحمد رسالة فِی االجتهاد٬

الحجب.
این مقام اشتباه الذریعه در منشأ و رساله. نه دو عنوان نام یک رساله است٬ این دو
به تخفیف العبادـ به جز ـ نیز است که رسالة فِی االجتهادرا سخن کشف الحجب (ص 229)
کشف الحجب ایـن است کـه وی ولی علت اشتباه کنتوری در نسبت داده است٬ شهید
آغـازش را معرفی کرده و اینکه آن را با و است. تألیف شهید نمی دانسته تخفیف العباد
تحفة یعنی  مصحف٬ صورت  به  نامشرا و نشناخته  مؤلّفشرا همه  این  با است٬ آورده
لم أظفرعـلی اسـم فِی بیان أحوال االجتهاد٬ العباد که گوید: ُتَحُف  کرده است٬ آنجا ذکر العباد
کان المجتهد صنّفه فِی مبحث تحقیق ماوقع فیه االختالف من وجوب االجتهادوعدمه . ٕاذا مصنّفه ٬
واجعلنامن الحق حقًّا "اللهّم أرنا أّوله : من أالعصاروٕایجابه علی جمیع المکلّفین٬ فِی عصٍر مفقودًا

ص 102. .کشف الحجب٬ 1

الباطل باطًالوثبّتناعلی اجتنابه ...".1 وأرنا أهله وأنصاره ٬
العـباد تخفیف  بر منطبق کامًال کرده ذکر کنتوری مشخصاتیکه که میشود مالحظه 
کـتابهای تـراجـم طرفی چـون در از و نشناخته٬ ولی چون مؤلّف آن را است٬ شهید
تألیفات یکی از را رسالة فِی االجتهاد لذا منسوب شده است٬ به شهید اجتهاد رسالهای در
شـناخته٬ الحـق ـ هـو کـما ـ را ولی تهرانی که مؤلّف تخفیف العباد دانسته است٬ شهید
میکرد. یاد کشف الحجب ـ به نقل از عنوان دیگری ـ با قاعدًة نمی بایست دوباره آن را



713 پژوهش ستیغ   ستیغ پژوهش در

للشهید الزوجة ٬ رسالة فِی ٕارث  ص 35: ج ٬19 304؛ ـ ص 303 ج ٬23 ص 55؛  ج ٬11
ٕالی صـراٍط تشـاء مـن ٕانّک تـهدِی اختلف فیه من الحّق بـٕاذنک؛ لما "اللهم اهدنا أّولها: الثانِی ٬

. ... ذِی الحّجة 956 27 یوم الخمیس ٬ ألّفها مستقیم "٬
ذات تـحرم مـنه غـیر بیان ما فیها الثانِی ... للشهید الولد٬ ذات غیر الزوجة  میراث رسالة فِی  ــ

. ... الولد
. ... للشیخ زین الدین الشهید ٬ ... ٕارث زوجها منه الزوجة  یحرم ما ــ

الذریعه چندشماره مستقل در نمی بایست با است و این عناوین همگی نام یک اثر
الثانِی چاپ شده است. اّول رسائل الشهید مجلّد این رساله در میشد. ذکر

لشیخنا وعدم انفعاله٬ رسالة فی البئر ص 65: ج ٬24 ص 234؛ ج ٬15 ص 126؛ ج ٬11  
فِی نجاسة البـئر اختلف أصحابنا "مسألة : : ـ الحمدهلل بعد ـ أّولها زین الدین بن علِی ... السعید

خامس صفر950. فرغ منها بمجّردمالقاة النجاسة ...".
...أّولها:"مسألة:اختلف للشیخ زین الدین الشهید ة النجاسة ٬ بمالقا رسالة فِی عدم انفعال البئر ــ

فِی نجاسة البئربمالقاة النجاسة له کالقلیل وعدمه ...". أصحابنا
العاملِی الشهید للشیخ زین الدین بن علِی بن أحمد عدمها٬ ة أو بالمالقا رسالة فِی نجاسة البئر ــ

... قال فِی آخرها: "ولّما لم یتّم الدلیل علی النجاسة نفیناها وبقِی جانب االحتیاط مراعی"... .
یک شـماره با طبق روش الذریعه ـ می بایست ـ است و این سه عنوان نام یک اثر

میشد. داده ارجاع عنوان یک  به دیگر عناوین از و شماره. سه نه میشد٬ ذکر
رسالة فِی خروج المقیم عن محّل :45 ـ ج ٬24ص 44 ج ٬17ص 100؛ ص 180؛  ج ٬11
وفرغ فِی کماصّرح باسمه فِی آخرها٬ للشیخ زین الدین بن علِی بن أحمدالشامِی الشهید٬ إالقامة ٬

رمضان 950. 7
اهلل حـمد "بـعد أّوله: الثانِی ... للشهید رسالة موجزة فِی صالة المسافر٬ فِی السفر٬ المقصر ــ

تعالی علی نعمه العظام ...".
"بعد أّوله: ... الشهید لزین الدین بن علِی بن أحمد أالسفار٬ فِی حکم المقیمین فِی  نتائج االفکار

. ... حمداهللتعالی علی نعمه العظام ..."
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است. وارد اینجا در عینًا شد٬ قبلی وارد اشکالی که به مورد
للشیخ السعیدزین الدین بن علِی فِی العمر٬ تزید رسالة فی صلة الرحم وأّنها ص87:  ج٬15

. ... العاملِی الشهید بن أحمد
المـازحـیة است. بلکه هـمان أجـوبة المسـائل  نیست٬ شهید رساله مستقلی از این اثر
صـله رحـم رساله ای در جواب آن مربوط به صله رحم است٬ چون اّولین سؤال و و

ش 922. ص ٬199 ج ٬5 ش 261؛ ص ٬91 ج ٬2 الذریعة٬ . 1

جای الذریعه معرفی شده است.1 دو أجوبة المسائل المازحیة در پنداشته شده است.
للشیخ زین الدین بن علِی وتحریمه٬ زوجها رسالة فی طالق الحاضر :176 ص ٬175  ج ٬15
کتبها الجبعِی ٬ بن محمد الشیخ سلمان بن محمد منه ٬ بخّط تلمیذه المجاز توجد ... العاملِی الشهید

. ... فِی 951
موجودة فِی تـلک الثانِی ٬ للشهید المدخول بـها٬أیضًا زوجها رسالة فِی طالق الحامل الحاضر ــ

المجموعة .
فِی کتاب الطالق مـن ٕالیها أحال الثانِی٬ للشیخ زین الدین الشهید الغائب٬ رسالة فِی طالق  ــ

وطبع ضمن عشررسائل فی 1312. منه ... نسخة بخّط تلمیذه المجاز ... الروضة البهیة ٬
در سـه جـای الذریـعه درج سه شـماره٬ نام یک اثر است که با این سه عنوان نیز

شده است.
. ... بعض الفضالء کرها ذ ... للشیخ زین الدین الشهید مستثنیات الغیبة ٬ ص 1:  ج ٬21

بـه ـ الریـبه شـهید کشـف  بـخشی از یـا این اثـر و ثانی کتابی به این نام ندارد شهید

.77 ـ ص 73 .کشف الریبه٬ 2

تألیف عالم دیگری است.2 یا مستثنیات غیبت است ـ خصوص که فصل سوم آن در
للشیخ السعیدزین الدین بن علِی العشر] ٬ العشرة[ کذا٬والصواب : الرسائل   ج ٬10ص 250:

. طبعت مجموعة فِی ٕایران ... ... الشهید
شـهید حـالی کـه نـام اثـری از در این عنوان دارای شماره مستقل است٬ اینجا در
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جای جـای در عنوان خاص خود کدام با بلکه حاوی ده رساله اوست که هر نیست٬
گانه باشد. نمیبایست دارای شماره جدا الذریعه معرفی شده است و

باید نیز یک اثر اشکاِل نامگذاریهای مختلف بر شد٬ اشکاالتی که ذکر گذشته از
آنها مانند این قبیل است و نمونه ای از شد آنچه ذکر اشکاالت گذشته افزوده شود. بر

جای جای الذریعه می توان یافت. در را
توضیح این نکته ضروری است کـه تـهرانـی از اشکاالت٬ پایان این بخش از در
توجه داشته که آن عـناوین جا هر نام برده است و عناوین متعّدد با کتابها بسیاری از
عناوین سایر از کرده و فقط یک شماره برای آن کتاب ذکر مربوط به یک کتاب است٬
نام کـتابی پیش از جا این هر بنابر کرده ارجاع داده است ـ شماره ذکر به عنوانی که با
جای دیگـر شماره در عنوان و با نشانه آن است که آن اثر کرده است٬ شماره ای ذکر
جـای الذریـعه بـدین گـونه چـهار در غایة المـراد٬ مثًال الذریعه معرفی نشده است ـ

معرفی شده است:
ج ٬13ص 80). (ج ٬6ص 109؛ إالرشاد... شرح  ـ

(ج ٬16ص 17). ... فی شرح نکت إالرشاد غایة المراد :67 ـ
إالرش اد٬ اسمه غایة المراد ... (ج ٬24 ص 302). ـ نکت 

ایـن شده باشد٬ الذریعه یاد شماره در چند عنوان و چند اثری با از گر ا این٬ بنابر

شـمارههای ٬213 ص ٬207 ج ٬6 النـظام إالسـالمی٬ مـوسوعة مـصادر در مـعاصران  از یکی  این جهت  از . 1
حالی که در باب طالق معرفی کرده است٬ ثانی در شهید از به الذریعه سه اثر استناد با 2007؛ ٬1932 ٬1931

است. اثر یک  نام  سه  هر

این بخش ذکر اشکاالتی که در بسیاری از و معنون آن عنوان است.1 نشانه تعدد خود
به طوری کـه به اشتباه انداخته٬ برخی را همین امر و همین نکته است. مبتنی بر شد٬

مقّدمة التحقیق. ٬37 ـ ص 11 مهدی رجایی٬ به کوشش سید حقائق إالیمان٬ رک: . 2

حالی که تألیفات در رساندهاند2٬ الذریعه به صد به استناد ثانی را تألیفات شهید شمار
عنوان است. هفتاد ثانی حدود شهید
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نکته ضروری است: چند پایان این فصل تذکر در
مجلّدات بعدی الذریعه ـ در الذریعه رخ داده٬ که در تهرانی برخی اشتباهاتی را .1
الذریعه (ج ٬14ص 110) مثًالدر اصالح کرده است٬ داده و تذکر الشیعة ـ أعالم  طبقات  یا
ص 403 ج ٬24 ولی در کـرده٬ یـاد إالحکام" "نهایة  تعبیر نهایه شیخ طوسی با از سه بار
لکن وقع ... طوسی: شیخ  استنه حلی عالمه  اثر نام إالحکام نهایة  فرمود: شده و متذکر
ومن المعلوم أّن أالّول شرح نهایة إالحکام بدل شرح النهایة ... فجاء فِی التسمیة ٬ خطأ هناک منّا

اسم لکتاب العالمة الحلِّی .
داده است. الذریعه تذکر 25 پایان جلد در بسیاری را همچنین موارد

دچار نه اینکه تهرانی خود آن است٬ اشتباهات الذریعه مآخذ بسیاری از منشأ .2
اشاره میشود: محض نمونه به یک مورد اشتباه شده باشد.

عنوان "محراب فهرستهای کتابخانه مجلس شورای اسالمی کتابی با دریکی از
ترجمه کشف الغّمة لعلّیِ بن عیسی "محراب القلوب٬ است: شده معرفی  القلوب"
ایـن کـتاب بـررسی نسـخه مـعلوم شـد با علی بن فیض اربلی". مترجم : اربلی ٬
المناقب چاپ نام کشف  حسن بن علی زواری است که با ترجمه کشف الغّمة از
شده است . و چون برگ اّو ل نسخه ساقط شده بوده ٬ فهرستنویس به اشـتباه
کجا از را "علی بن فیض" و معلوم نیست نام "محراب القلوب" افتاده است و
که کتابی با این بود این اشتباه اّولین ضرری که به جهان علم زد آورده است .
اضافه ص 147)یک علی بن فیض هم به علما (ج ٬20 الذریعه شد این نام وارد
تبدیل علی بن عیسی بـه غلط است ٬ این همان مصداق کامل غلط اندر و شد.
نوشته گونهای  به  طورشکسته به  جلد پشت  استکه  این  دلیل  به  فیض٬ بن  علی 

ص 1040. ج ٬3 المحّقق الطباطبائی فِی ذکراه السنویة اُالولی٬ . 1

خوانده می شود.1 شده که "فیض "
تـهرانـی آن است و عهده نـاشر الذریعه بر اشتباهات در تسامحات و برخی از .3
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وصـف در ـ مـقالهای  در مؤلّف  یک نمونهاش موردی است که فرزند نیست. مقّصر
گفته است: داده و تذکر طباطبایی ـ عبدالعزیز سید مرحوم استاد

٬214 ٬211 سیزدهم الذریعه (ص ٬210 جلد صفحه از چهار مسأله تغییر در
بـدون اجـازه خـانواده مـؤّلف توّسط کتابفروشی که دوره الذریـعه را (215
به نصیحت کردن مالقاتهای متعدد در مرحوم طباطبایی ... دزدانه چاپ کرد٬
دستم ساخته اینکه کاری از لکن عامل جرم به عذر عامل این جرم پرداخت٬
ایشـان را دست مـردم است٬ نسخه مـحّرفه مسـروقه در هزار دهها نیست و
نسـخه چـاپ با صفحه باید که آن چهار اینک اعالم می شود مجاب می کرد.

ص 1054. ج ٬3 المحّقق الطباطبائِی فِی ذکراه السنویة اُالولی٬ . 1

اّول نجف اصالح شود.1
کم درباره الذریعه سخنی دارندکه حاکی از طاب ثراه ـ عالمه سیدمحسن امین ـ .4

بخش منابع أعیان الشیعة فرمودهاند: که در آنجا لطفِی ایشان به این کتاب است٬
بقِی عندنانحو بخّط مؤلّفه ٬ بزرگ الطهرانِی ٬ الشیعة ۤالقا تصانیف  ٕالی  الذریعة .182
المثنّاة الفوقیّة٬ وطبع منه بعدذلک أربعة أجزاءانتهت ٕالی آخرحرف التاء شهرین ٬
فـِی بـعضهم وزاد فِی المعاصرین٬ السیّما فیه مؤلّفه من الوصف بالعّالمة ٬ کثر أ
"العّالمة الحّجة ". وذ کر عن بعٍض أّن له ُارجوزةً فِی الفقه تبلغ أربعة آالف بیٍت ٬
وأّن مع أنّه لیس لذلک عیٌن والأثـر٬ ومنظومًة فِی الکالم تبلغ ألفِی بیٍت تقریبًا٬
له أجداٍد له بعضهم أسماَء کر وذ یَسمع به سامٌع قبَل ٕادراج اسمه فِی کتابه ٬ لم ذلک 
ٔالنّـنا فقلَِّت الثقة بمثل هذه أالنـقال٬ فِی عالم الخیال ٬ ٕاّال ومؤلّفاٍت لهم لم توَجد
لم یمکن ما کتبوه له ٬أّما کرمثل ذلک فِی حقِّ جماعة أمکننامعرفُة حال ما وجدناه ذ
وٕان لم یفعل ذلک عن وهو القبیل ٬ ِمن هذا منه أن یکوَن کثیٌر فیجوز معرفة حاله ٬

ص 213. ج ٬1 أعیان الشیعة٬ . 2

تخفٰی علی باحث.2 والحقیقة ال أنّه کان علیه أن یفحص ویتثبّت . نیٍّة ٕاّال سوء
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ده هزار "وجود گفته است : درباره لغتنامه دهخدا قزوینی  محمد استکه  معروف  .5
که این سخن به طریق اولی درباره الذریعه هم ـ است". این تألیف عظیم معفّو در خطا

جاری است. است ـ عظمت تر با لغتنامه دهخدا به مراتب از
جالل همایی درباره کتابی پایان مـی دهم و مرحوم استاد سخنی از با این فصل را

این سخن میدانم: مصداق بارز الذریعه را
وقت و عـمر سرمایهای که از و این تألیف کشیده شده٬ حدیث رنجی که در
بـه خـرج این بنای تازه بنیاد در بررسیهای متمادی ٬ و اندوخته پژوهشها و
گوِش قصه "در زده ٬ شناآموختگان دریا و سّیاحان این بحر بر جز رفته است٬
دانند کجا " است ٬ آموختن" مرایا و فنِّ مناظر کوران را " و َکران افسانه گفتن "

ص 148. ازهمائی نامه٬ نقل  به  ؛ 6 ص  ج ٬1 مولوی نامه٬ . 1
.(1383 دانش حوزه٬ نشر قم٬ اّول : جمع پریشان (چاپ  مختاری٬ رضا  

سبکباران ساحلها".1  حال ما



طبقات دایرة المعارفهای بزرگ شیعه الذریعه و
علی حق شناس محمد

بـزرگ تـهرانـی شـامل زنـدگینامه خـودنوشت شـیخ آقـا بخش نخست این نوشتار
زمسـتان سـال و پـاییز چـهارم٬ شماره سوم و سال اول٬ فصلنامه کرانه٬ در (منزوی)
بزرگ منشی سر بیان حاالت زندگی خویش از که شیخ در آنجا از شد. منتشر 1373
نگارش آن سال پس از همچنین 20 گفته گذارده و نا را بسیاری نکتهها وعزت نفس٬
در قید حیات بوده است٬ از این ر وی الزم دیدم برای تکمیل ترجمان حال شیخ آقـ ا
راهـنماییهای فـرزند اطـالعات و در ایـن راه از افـزون کـنم و بخشهایی را بزرگ٬
در و جسـتهام. سـودها بـرده و علینقی مـنزوی بـهرهها یعنی آقای دکتر بزرگترشان٬
از هـمین جـا کـه در آورده ام. نقل قولهای ایشـان را عین عبارات و موارد بسیاری از

قدردانی مینمایم. و ایشان تشکر

احوال شیخ بخش اول:
شب پنجشنبه یازدهم ماه ربیع االول سال 1293ق٬ پنج سال پیش در بیست و و یکصد
مـیالدی در هفتم آوریـل 1876 با شمسی برابر نوزدهم فروردین سال 1255 با برابر
آمد دنیا پسریبه نزدیکپامنار٬ دانگی٬ راه سه در واقع  تهران٬ روحانیون  از یکی خانه
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او حاجی محسن تهرانی٬ بزرگ پدری وی٬ مادرش برای بزرگداشت نام جّد و که پدر
طبق عادت زیرا میکردند. صدا بزرگ" "آقا را لیکن همیشه او محسن نامیدند. را
"خانم یا کوچک" "آقا نامیده شود کوچک او کودکی که به نام جد قدیم تهرانیها
"خانم بزرگ" یا بزرگ" "آقا نامیده شود بزرگ خود وکودکی که به نام جد کوچک"

خوانده میشود.
فرزند حاجی محسن ٬ فرزند رضا٬ حاجی محمد حاجی علی فرزند پدرش ٬
تـاریخ کـتابچه ای در او روحانیون تهران بـود. از خود تهرانی ٬ کبر حاجی علی ا
درگـذشته است . ه.ق . بـه سـال 1324 تحریم دخانیات نوشته و و "حادثه رژی"

جلد3ص 252) (الذریعه ٬
شـرح حـال روحانیون تهران بود. از نیز مؤلف الذریعه٬ جّد رضا٬ محمد او٬ پدر
حـاجی مرگ پـدرش٬ پس از او آمده است٬ ص 563 سده سیزدهم٬ طبقات٬ وی در

دنبال کند. را بازرگانی پدر شدکار گزیر نا ه.ق ٬ به سال 1250 محسن ٬
بازرگانی در خان) الدوله (منوچهر شریک معتمد حاجی محسن٬ محمدرضا٬ پدر
دعاهای و بوده است که چاپ قرآنها قاجار ایران عهد تأسیس نخستین چاپخانه در و
م ع ر وف به م عتمدی م حصول ک ار ای شان است. ا و در سال 1246 ه.ق. م عتمد الد وله را
این وصیتنامه و گیالن کرد امالکش در بر وصی خود آن زمان حاکم گیالن بود٬ که در
جلد٬9 (الذریعه٬ است. نجف اشرف موجود بزرگ در کتابخانه وقف شده شیخ آقا در

(145 تا ص 144
سـپس در و "مـدرسه پـامنار" و "مدرسه دانگـی" در شیخ تحصیالت مقدماتی را
حسین خـراسـانی و شیخ محمد نزد علوم ادبی را گرفت. فرا "مدرسه فخریه مروی"
تقی محمد سید عبدالکریم مدرسی و سید نزد اصول را الدوله٬ معز باقر شیخ محمد
محمد میرزا نزد منطق را حاج شیخ عباس نهاوندی٬ تقی پسر شیخ محمد تنکابنی و
مـقداری از حاج شیخ علی نورایـلکایی ٬ تقی گرگانی و محمد میرزا نزد فقه را قمی ٬

آموخت. زنجانی  ابراهیم میرزا نزد مقداریهم و ایشان  نزد ریاضیاترا



721 طبقات دایرة المعارفهای بزرگ شیعه   الذریعه و

کتابهای درسی به جای مانده که شیخ مجموعه از دوران تحصیلی شیخ چند آثار از
آنها یکی از به دست خویش نوشته است. آن زمان٬ چاپخانه در به سبب کمبود را آنها

مجموعهای است شامل:
نوشته است. ه.ق. سال 1308 منطق که در ایساغوجی در .1
ه.ق. ذی حجه سال 1311 تاریخ 25 شرح ایساغوجی با .2

ترکیب تهذیب المنطق. .3
ایـن هادی حکیم سـبزواری مـتخلص بـه اسـرار. تألیف مال اللئالی المنتظمه٬ .4
و بـود اهـواز در جـزایـری  مـحمد سید نزد زمانی  الذریعه  به خط صاحب  مجموعه 

نوابغ الرواة چاپ شده است. قرن چهارم٬ مقدمه طبقات٬ آن در عکسهایی از
تهران به مطالعه پایان تحصیالت مقدماتی در پس از همان سنین جوانی٬ شیخ در
مجموعه دیگری است وجود این مطلب٬ گواه بر رجال پرداخته بود. تاریخ ادبیات و

محتوی این کتابهاست: وی و که به خط خود
نوشته است. تهران به تاریخ شوال سال 1314ه.ق. در رجال نجاشی که آن را .1

ه.ق٬ در نـجف بـه سـال 1320 فهرست منتجب الدین ابن بابویه کـه آن را .2
نوش ته است ٬ و ن ی ز ن سخه ای از فه ر ست ش یخ طوسی در دست است کـ  ه بـ ه خـ ط
پـیش از ه.ق در تـهران و صــاحب الذریـعه در هشـتم ربـیع االول سـال ٬1315
شـیخ مـحمد خـود٬ کمک همکار با آن را و مهاجرتش به عراق پایان یافته است.
را خـود کار نسخه نوشته ٬ مقدمهای که بر در تحقیق کرده و تصحیح و نهاوندی ٬

روشن ساخته است .
سـال سـفری در خویش٬ مادر و دوران جوانی به همراهی پدر بزرگ در شیخ آقا
همین سه ماه در پس از سفری به عراق کرده و سال 1313 در و به مشهد ه.ق٬ 1310
10 سـالگی در دو سـن بـیست و سپس در به مازندران نموده است. سفری نیز سال٬
ایـن از تکمیل تـحصیالت بـه عـراق رفت و به قصد ه.ق٬ جمادی الثانی سال 1315

نجف میزیست. شهر در ه.ق٬ سال 1329 تاریخ تا
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ه.ق. متوفی به سال 1320 حسین نوری٬ حاج میرزا محضر حوزه نجف در وی در
متوفی مرتضی کشمیری٬ سید و ه.ق. متوفی به سال 1323 نجف٬ طاها شیخ محمد و
ه.ق. مـتوفی بـه سـال 1326 حسـین خـلیلی٬ حـاجی مـیرزا و ه.ق. بــه سـال 1323
متوفی به سال پیشوای هواخواهان مشروطیت٬ خراسانی٬ آخوند کاظم٬ ومالمحمد
متوفی به محمدعلی چهاردهی٬ میرزا حائری تهرانی و احمد حاج سید و ه.ق. 1329
متوفی به سال تقی شیرازی٬ محمد میرزا محمدکاظم یزدی و سید و ه.ق. سال 1324

استفاده کرد. ه.ق. شیخ شریعت اصفهانی متوفی به سال 1339 و ه.ق. 1338
جشن شادمانی شرحی از چاپ نجف ٬ سده چهاردهم طبقات ٬ص ٬575 اودر
مدرسهاش برای پیروزی مشروطیت در حسین خلیلی در که استادش حاج میرزا
مـوارد مثل دیگـر را روح آزادی خود و میآورد داشته بود٬ برپا ه.ق . سال 1327

نشان می دهد.
گـردان مـبّرز شـا از مینوشت و خراسانی را شیخ تقریرات درس مرحوم آخوند
ایـن در و شـرکت داشت. مبارزات مشروطه خواهی او در و ایشان محسوب میشد
سـال در وجـدی را فـرید از االسالم" موضوع کتابی به نام "تعریف االنام بالمدنیة و

1327 ه.ق٬ به فار سی ترجمه و منتشر ک رد.
حسین نوری کـه قـدیمترین حاج میرزا از شده٬ استادان یاد گذشته از بزرگ٬ آقا
متوفی به شیخ علی خاقانی٬ صالح آل طعان بحرین و شیخ محمد از نیز اوست و استاد
شیخ و ه.ق. متوفی به سال 1334 علی شاه عبدالعظیمی ٬ وسیدمحمد سال 1334ه.ق.
شیخ علی کاشف الغـطاء٬ ابوتراب خوانساری و سید کرمانشاهی و موسی بن جعفر
اجازه روایت ه.ق. متوفی به سال 1354 حسن صدر سید و ه.ق. متوفی به سال 1350
پـیدایش و ه.ق٬ سـال 1329 خـراسـانی در فوت مرحوم آخـوند وی پس از گرفت.
بـرای اتهام تندروی مجلسیان تـهران و سر اختالف میان مشروطه خواهان نجف بر
پس آنجا در و نجف به کاظمین هجرت کرد از سیاست واپس گرایان٬ دوری گزیدن از
تحقیق به تتبع و خواهیم کرد این یاد که پس از "کاشف الغطا" و "صدر" با قرارداد از
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تدوین دایرة المعارف کتابشناسی به نام "الذریعه الی شروع به تألیف و پرداخت و
شـهر داشته بـاشد٬ فراغت بیشتر آسوده و برای آنکه خاطر و نمود تصانیف الشیعه"
هر و برای سکونت انتخاب کرد را کیلومتری شمال بغداد 125 دجله در کنار در سامرا

فراهم شد. این شهر در خطی این کتاب ارزشمند شش جلد
قلمی شـیعه از تمام آثار زمینه جمعآوری فهرست عمومی از مؤلف الذریعه در
مـرگ٬ پـیش از آن سـال تـا از او تتبع نمود. زمان حیاتش تحقیق و قدیم ترین ایام تا
اغـلب کـتابخانههای مـهم ایـران و خصوصی عراِق عرب و کتابخانههای عمومی و
آن بـرخـی از در و دیـد را حـجاز و مـصر فـلسطین٬ برخـی کـتابخانههای سـوریه٬
کتابخانهها بعضی از جایی که در تا سپری کرد٬ را روزهای بسیار و شبها کتابخانهها٬
بـا را ک خود خورا او بماند٬ کتابخانه باز که دِر چون صاحب کتابخانه راضی نمی شد
آنجا در او روی شیخ می بست و بر را در کتابخانه٬ شب هنگام مدیر و خویش می برد

گشاید. باز به روی او را در دیگر روز طبق قرار٬ بر مدیر تا زندانی می ماند؛
بـرخـی پـاکسـتان و افـغانستان٬ هند٬ شیخ اغلب فهرستهای کتابخانههای ترکیه٬

گذرانیده است. نظر از نیز فهرستهای اروپایی را
آ قا ب ز ر گ در سن بیستو چهار سال گی با منصور ه خانم٬ دخت ر شیخ عـ لی قـ ز وینی
مـرضیه و مریم  نامهای به دختر دو و باقر محمد نام به یکپسر وی از و ازدواجکرد
سـن در نـیز بـاقر پسرش مـحمد درگذشت و ه.ق. سال 1335 در او همسر شد. دارا
بچه داری شیخ که گرفتار ص 1462) سده چهاردهم طبقات ٬ (ن ک : جوانی فوت شد
احمد سید دختر مریم خانم٬ همان سال با اولش در مرگ همسر پس از به ناچار شد٬
به سنین رشد دختر دو و پسر وی چهار از و ص 94) (پیشین ٬ دماوندی ازدواج نمود
پدر تصحیح وچاپ آثار کار منزوی در احمد علینقی و دکتر بزرگ او٬ پسر دو رسیدند.
منزوی که دامپزشک محمدرضا شادروان دکتر پسرسوم شیخ٬ دارند. همکاری داشته و
مهندس محمد دکتر پسرچهارم٬ به دست دژخیمان رژیم پهلوی به شهادت رسیدو بود

لوس آنجلس زندگی می کند. اکنون در دانشکده فنی تهران شدو استاد تقی منزوی ٬
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حاج حبیب الله تاجر به همراهی عمویش٬ ه.ق. دوم به سال 1350 شیخ برای بار
فـرزندانش گـذرنامه گـرفت و و برای خود این سفر در تهرانی سفری به مشهدکرد.
لیکن در به این لقب شهرت نیافت٬ چه او گر ا شناسنامه ثبت نمود. در را لقب "منزوی"
در به مشـهد٬ سوم او سفر کرده است. آن یاد از (202 و ص 128 ٬15 (جلد الذریعه٬

بود. ه.ق. چهارمش به سال 1381 سفر و ه.ق. سال 1365
دید٬ قابل انتشار را یعنی "الذریعه" نفیس خود که اثر ه.ق. سال 1354 بزرگ در آقا
ایـرانـی شـیعی و تـعصب ضـد لیکـن حـادثهای نـاشی از چاپ آن بـرآمـد٬ درصدد
به مؤلف فهماندکه کشتن شخصی به نام شیخ هادی تهرانی بدست آنها و سامرائیها
تشـیّع بـود٬ دفـاع از کـه سـراسـر به چاپ کتاب خود آن شهر اقامت در با نمی تواند
از البته خروج او به نجف انتقال داد٬ سامرا از را محّل اقامت خود بدین منظور بپردازد.
در شرکت  اتهام به ایرانیان از بسیاری زندانیکردن پساز و حکومت  دستور به  سامرا

میشناختند. صورتی که همه مردم قاتل شیخ هادی را در بود٬ آن غوغا
حـاج حـبیب اللـه مـحسنی کـمک مـالی عـمویش٬ نجف با صاحب الذریعه در
آن به چاپ برساند در را تاکتاب خود نمود برپا چاپخانهای به نام "مطبعة السعادة"
ولیکن دولت پادشاهی عراق به عذر ایرانی بودن ایشان مانع از انجام ک ار وی شد.
عراقی قرار دادنـد٬ یک نفر زیرنظر چاپخانه را مشقتهای بسیار٬ آنکه با پس از و
چاپخانه شیخ به ناچار بست . چاپخانه را دِر هم دولت وقت به بهانههای دیگر باز
چـاپ پس از به چـاپ رسـاند. چاپخانه ای دیگر در کتاب را مگر تا فروخت ٬ را
آن جـلوگیری کـرد انـتشار وزارت فرهنگ عراق شش ماه از باز اول ٬ شدن جلد
کـه ایـن اثـر مـیشود یـادآور فارسی بودن نام مؤلف بود. بزرگترین بهانهاش٬ و
ایـرانـی لیبی به بهانه تبلیغات شیعی و عربستان و کشور دو در مدتها تا گرانقدر

بود. ممنوع الورود
اوایل جوانی به واسطه زهد از مشروطه خواه٬ و روشنفکر بزرگ تهرانی٬ شیخ آقا

پیاده روی عادت کرده بود. به سحرخیزی و پرهیز و
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صـبح وعـده٬ فـقط دو سـاعت٬ چهار بیست و در سالگی٬ 70 تا سنین 40 وی از
در خـواب او معده خالی بـه رخـتخواب مـیرفت. با شب را و می خورد غذا وظهر
بـرمی خاست فـجر یک سـاعت پـیش از نمیکرد. پنج ساعت تجاوز از شبهای بلند
ادای فریضه cdefg میرفت وپس از حرم حضرت علی و پیاده به زیارت قبرستان شهر و
کـارش صرف ناشتایی به کتابخانه که محّل  پس از می گشت و صبح پیاده به خانه باز
صرف انجام عبادت و پس از ظهر از بعد میشد. مشغول کار ظهر تا میرفت و بود٬
نزدیک مغرب مشغول کار تا دوباره به کتابخانه برمی گشت و وکمی استراحت ٬ ناهار
می گشت باز عشا مغرب و انجام نماز پس از حرم میرفت و و سپس به مسجد بود٬

بود. کتابخانه مشغول کار در نیز شب را ساعت از وچند
تـولد یـا مرگ تاریخ به مربوط مشکلی حل  در چون بودکه چنان  او پیگیری
تا را گاه شبها میماند٬ نسبت کتاب به مؤلفش در شناسایی کتابی یا دانشمندی یا
چون و میکشید روز گاه مدت این گرفتاری به چند و کتابخانه میماند در بامداد
خـرسند و داده انـد به او را گویی دنیا می یافت ٬ حل مشکل را گمشده خویش یا

خوشحال میشد. و
شیخ دقیقهای از ک ار باز نمیایستاد٬ حتّی آنگاه ک ه میهمان یـ ا طـ لبهای بـ ر او وار د
معذرت خواهی به دوباره با جواب پرسشهای علمی٬ پس از احوال پرسی و میشد
هـیچکس به داشت. را تواضع حداکثر میهمان  پذیرایی در او میگشت. باز خود کار
هر میهمان را او میکشید. کنار دستش را بی اختیار و نمیداد اجازه بوسیدن دستش را

خانه بدرقه میکرد. در تا می بود جوانتر چندکه بسیار

شیخ آثار بخش دوم :
یعنی "الذریعه بزرگ تهرانی٬ گرانسنگ شیخ آقا اثر پرداختن به بررسی دو پیش از
اجـمال بـه طـور را او دیگـر آثـار "طبقات اعالم الشیعه" و الی تصانیف الشیعه"

معرفی میکنیم:
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این کتاب شرح حال تاریخ نویسان در او مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال: .1
معرفی کرده را پیشگامان خود تن از تمام دورههای اسالمی گردآورده وششصد در را
تـهران مـنزوی در احـمد دوم شـیخ٬ فـرزند این کتاب به زبـان عـربی است و است.

صفحه چاپ کرده است. 626 در به سال 1337ش٬ تصحیح و
نجف اشرف به در المصفی" "االسناد یا نام "المشیخة" مصفی المقال که با منتخبی از .2
طریق شده که در کسانی یاد این کتابچه فقط از در چاپ شده است. ه.ق٬ سال 1356
از صاحبالذریعه  همینسبب٬ به واقعشدهاند؛ اجازاتایشان  سند زنجیره و روایت 
سـطر نـوشتن چـند با و استفاده مینمود نسخههای این کتاب به عنوان "اجازه نامه"
به وی اجازه نامه می داد. گرد٬ به نام یک شا نسخه این کتاب٬ پایان هر اجازه روایتی در

ص 51). جلد٬10 و ص 491 جلد٬3 و ص 70 جلد٬2 الذریعه ٬ (ن ک :
محمد الله میرزا شرح حال آیت  این کتاب در الشیرازی: هدیة الرازی الی المجدد .3
نوادگان دختری آیت الله شیرازی چاپ شـده توسط یکی از حسن شیرازی است و

است.
این کتاب صاحب الذریعه در اللطیف فی نفی التحریف عن القرآن الشریف: النقد .4
از اس تاد خو یش ٬ حاجی ح سـ ین نـ ور ی و کـ  تاب ا و یـ عنی "فـ صل الخـ طاب فـ ی
تبدیل٬ و به معنای تغییر قول به تحریف٬ از را او دفاع نموده و تحریف الکتاب"

تبرئه کرده است.
نـام ایـن کـتابچه هـمان گـونه کـه از االجـتهاد: فی تاریخ حصر توضیح الرشاد .5
سد و تاریخ پیدایش مذهب تقلید فروع احکام و در هویداست درباره مذهب اجتهاد
اینکتاببه پیشوایان اهل سنّتاست. تن از به چهار حق اجتهاد حصر و باب اجتهاد
تألیف موصلی" اعرجی  بنحسن  "سیدجعفر بهنام موصل علمای  از درخواستیکی

شده است.
استکـه کـالمی  مسأله یک  درباره  نیز اینکتاب  قول العوام بقدم الکالم: تفنید .6
قرآن قدیم است یا دوره عباسی بوده است که آیا اشاعره در نزاع میان معتزله و مورد
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الذریـعه در به درخواست همان عالم موصلی نـوشته شـده و این رساله نیز حادث؟
شده است. آن یاد از ص 361) (جلد٬4

کتاب "الوضوء آغاز این رساله در اهل سنت. مشایخ مؤلف از در ذیل المشیخه: .7
چاپ شده است. السنة" فی الکتاب و

المفازات فی طُرق مشایخ االجازات . ضیاء .8
برای تفصیل مـعرفی ایـن کـتاب٬ الوراثة فی القرون االخیرة: اجازات الروایة و .9

دیده شود. ص 129 جلد٬1 الذریعه٬
مـؤلف اجازه مفصلی است که شیخ برای مرحوم عالمه امـینی٬ االمین: مسند .10

نوشته است. "الغدیر" و الفضیلة" "شهدا کتابهای ارزشمند
آغـاز ایـن کـتاب در شرح احوال شیخ طوسی است. در حیاة الشیخ الطوسی: .11
پس از شیخ آن را صفحه چاپ شده است. 150 گانه در جدا و شریف "التبیان" تفسیر

هفتم الذریعه تألیف کرده است. چاپ جلد
یک بیرون آورده که هر کتابهای دیگران را مؤلف الذریعه خالصههای بسیاری از

میرود: کتابی مستقل به شمار برای خود
(87 و جلد٬8ص86 الذریعه٬ (نک: النفیس فی تلخیص رجال التأسیس: 12. الّدر
13. محصول مطلع البدور فی تلخیص مافیه من المنثور: (الذر یعه ٬ جلد ٬20ص 151)

فی تلخیص ریاض الفکر. الیاقوت المزدهر .14
و و3 ص2 ٬12 جـلد الذریـعه٬ (نک: فیض کـاشانی السالکین از ملخص زاد .15

ص 207). همچنین جلد٬22
(154 و ص 115 ج ٬24 (الذریعه ٬ نَِسَمة السحر فهرس فی البصر نزهه .16

الظلیله فی النساب البیوتات الجلیله. .17
لالفتونی. تشجیرحدیقة النسب٬ .18

وشاخه بندی کرده و مشجر انساب نوشته یاکتابهای انساب را شیخ چندکتابچه در
شیخ شریعت تقریرات درسهای استادان خویش چون آخوندخراسانی و همچنین او

به صورت کتاب مستقل نوشته است. اصفهانی را
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الذریعة الی تصانیف الشیعة
ترتیب حروف الفبا کتابشناسی که بر دایرة المعارفی است در این کتاب ارزشمند٬

آمده است. آن گرد چهارده قرن در تاریخ ادبیات شیعه در یافته و
آن بذر در و منتشرکرد را چون جرجی زیدان کتاب "تاریخ آداب اللغة العربیة"
دیـده بـا و کـرد قـلمداد کـم اثـر مذهبی گمنام و تشیّع را و پاشید تعّصب ملی را
ایـن روی از نسبتهای ناروایی بدان داد٬ و تضعیف کرد ادبیات شیعه را حقارت٬
پس از برآمدندو پاسخ علمی به ادعاهای او شیعه درصدد علمای مبّرز تن از چند
به ترتیب یک کاری را ایشان تعهدکردندکه هر سه تن از مذاکراتی که انجام شد٬

انجام دهد: زیر
پایه گذاری علوم نمودکه کتابی در تعهد ه.ق.) 1272-1345) سیدحسن صدر .1

بنویسد. به وسیله شیعیان رواج یافته ٬ اسالمی که برای اولین بار
نمودکه نقایص و تعهد ه.ق.) 1294 -1373) شیخ محمدحسین کاشف الغطاء .2

نشان دهد. جرجی زیدان را غلطهای کار
نتیجه گردآوری کند. که تاریخ ادبیات شیعه را نمود بزرگ تهرانی تعهد شیخ آقا .3
ک ار نخستین ایشان ک تاب "تأسیس الشیعه لعلوم ا السالم" در سه جلد ک ه خـ الصه آن
سپس خود و چاپ شد ه.ق. سال 1331 در یک جلد در فنون االسالم" به نام "الشیعه و
سید پسر محمد٬ تشویق صاحب الذریعه به وسیله سید با مرگ مؤلف و کتاب پس از
کـتاب "المـراجـعات به صـورت دو کاشف الغطاء نتیجه کار چاپ شد. حسن صدر
بخش دوم آن به اشتباهات جرجی گردیده که در منتشر الردود" و "النقود و الریحانیه"

زیدان پرداخته است.
ولیکـن هـمکارانش بـه نـتیجه رسـید٬ دیگـر از بزرگ گرچه دیـرتر آقا ثمره کار
اوکتاب نبود. بزرگوار آن دو نتایج کار برابری با قابل قیاس و نتیجهای که به دست داد
6 که مجلدات آن به صورت خطی در آورد به وجود را "الذریعة الی تصانیف الشیعة"

گردیده است: منتشر به ترتیب زیر جلد 29 به صورت چاپی در و جلد
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سـال در میالدی چاپ و 1934 با قمری برابر سال 1355 در این مجلّد اول: جلد
دیگری و مؤلف  خود آن  یکیاز استکه مقدمه این مجلّدشاملسه بعدپخش گردید.
تقریظی و حسین کاشف الغطاء شیخ محمد سومی از علی اردوبادی و شیخ محمد از
کـتاب را 1608 تـعداد و مـی شود سپس اصل کتاب آغـاز است. حسن صدر سید از
شـده کـه اجازات علمای شـیعه ذکـر اجازه از 800 از ضمن آنها٬ در معرفی میکند.

طبقات علمای شیعه است. و زنجیره اسناد بهترین نمودار
نـجفاشـرف در ق 1356 سال در اّول٬ جلد یکسال پس از این مجلّد دوم: جلد
حرف الف به پایان این مجلّد٬ در 2045کتاب معرفی شد. آن تعداد در و گردید منتشر
معرفی شـده گانه شیعی" "اصول چهارصد این مجلد٬ فصل "اصل" در رسیده است.
الذریعه دوم جلد در آنها از شماری اصلکه چهارصد این از برخی میان پیوند است.
معرفی همان کتاب (جلد٬8ص 286) در نیز و به ویژه شماره 595) 167 تا (ص 125
بـه مقاله "قانون نامه آبگار" حقوق ایران باستان در با همگامی آنها همین طور شده و
مـونیخ٬ مـنتشره در مجله کاوه٬ شیخ در بزرگتر علینقی منزوی فرزند قلم آقای دکتر

گزارش شده است. 446 تا ص 440 سال 1351ش ٬ شماره ٬44
ج لد سوم : مؤل ف در سال 357 1 ق/ 38 19 م توان ست م ج لّد س وم از ک تاب خ ود را
را حـرف ت" مقداری از پ و حرفهای "ب - این مجلد٬ نجف اشرف چاپ کند. در
جنگ جهانی دوم پیشامد آن معرفی گردیده است. کتاب در 1918 تعداد و دارد دربر
مدتی وقفه٬ پس از انداخت و به تأخیر چاپ بقیّه مجلّدات الذریعه را بدی اوضاع٬ و

تهران دنبال شد. چاپ در ادامه کار
یک فترت شش ساله در با م و 1943 ق/ سال 1363 در این مجلّد چهارم : جلد
این مجلد گردید. منتشر علینقی منزوی چاپ و دکتر مؤلف ٬ تهران توسط فرزند
فهرستی از ایران و تاریخچه تقویم نویسی در 2304کتاب است. ذکر مشتمل بر
این است. این جلد بخشهای سودمند از نیز کتابهای تفسیر٬ کتاب از 700 حدود
عراق چهاردهم که در سیزدهم و جلد پانزدهم (به جز جلد آن تا پس از و مجلّد
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علینقی مـنزوی یعنی آقای دکتر شیخ ٬ حواشی فرزند اضافات و با چاپ شدند)
چاپ شده است.

رئیس وقت دیوان عالی نصرالله تقوی٬ مساعدت سید با این جلد میشود یادآور
عـلینقی مـنزوی هـمین بـاره آقـای دکـتر در چاپخانه مجلس چاپ شـد. در کشور

فرمودند:
بزرگ داشت مرحوم شیخ آقا شادروان نصرالله تقوی به مناسبت دوستی که با
بـرای مـرحـوم ابـن یـوسف شـیرازی خـواست تـا حـّتی از و کـرد را این کـار
بـا صفحه را 150 ایشان حدود و تصحیح همکاری کند کار راهنمایی من در

من تصحیح کردند.
چاپ خارج شد. م از آذرماه سال 1324ش/1944 در را این مجلّد پنجم : جلد
نموده معرفی  را و1314کتاب  میباشد چ" ج٬ "ت٬ حرفهای  بر مشتمل  این مجلّد
این جلد در "جوابات" و کتب علم کالم شیعه به عنوان "جواب" بسیاری از است .

آمده است.
412 م در 1947 سال 1326ش/ جلدپنجم در این مجلّددوسال پس از جلدششم:
ص در چاپخانه بانک ملی در تهران چاپ و پخش گر دید. این مجلّد محتوی م ع ر فی
گردیده که منابع اصلی حقوق شیعه آن یاد کتاب حدیث در کتاب است و763 2473
چهارصد شمار سده سوم وچهارم هجری قمری تألیف شده ودر در آنها اکثر است و
و بخشهای سودمند از نیز این مجلّد در بخش معرفی "حاشیهها" اصل شیعه می باشد.
مجلّد دو در بخش "حاشیهها" مانند و معرفی میکند را ارزنده است که 1273"حاشیه"
کارهای علمای قرن دهم هـجری است کـه عـبارت از نمودار چهاردهم٬ سیزدهم و
"قرن حاشیه نویسی" است که این قرن را سزاوار بوده و یکدیگر از تقلید دنباله روی و
فهرست بـرخـی از هشتم٬ مجلّدات هفتم و و پایان این مجلّد همچنین در نام دهند.
عـلینقی بـه وسـیله آقـای دکـتر استفاده مؤلف الذریعه بوده٬ کتابخانههایی که مورد

چاپ شده است. منزوی تهیه و
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چاپخانه مجلس ص در 302 در م. 1950 به سال 1329ش./ این مجلّد هفتم: جلد
ایـن در تاریخی دارند. اهمیّت  این مجلّد در "خطبه" و بخشهای "خمسه" چاپ شد.
قسمتی از آخر٬ در پایان یافته است و به حرف "خ" کتاب معرفی شده و 1417 مجلّد

استفاده مؤلف دیده میشود. فهرست کتابخانههای مورد
چاپخانه مـجلس در صفحه در 304 در ش. به سال 1330 این مجلّد هشتم: جلد
نهم جلد که در به استثنای دیوانها است؛ محتوی تمام حرف "دال" و تهران چاپ شد
بخشی دیگر و بخشی درباره تاریخ دایرة المعارف نویسی (ص 3) جمع شده است.
درباره تاریخ و زبان (ص 155) درباره دستور و درباره تاریخ داستان سرایی (ص 23)
این بخشهای مفید از تقویم (ص 21) دیگری تاریخچه دفتر و دعانویسی (ص 172)

است. مجلد
به ترتیب حـروف و شعرای شیعه اختصاص دارد و به شعر این مجلّد نهم: جلد
وی بـاقی شاعری که اثـری از نام هر مرتّب گردیده است و آغازین تخلّص شاعران 
ص است چاپ شده 1540 که مجموعًا جزء چهار در این مجلّد شده است. یاد بوده٬
شعرا یک تذکره کامل از خود شده است و آن ذکر در پانصدشاعر و هشت هزار آثار و
اّول این مـ جلّد در بخش  است. نظیر  بی  به حساب می آید ک ه از این حیث نی ز به ک لّی
چـاپخانه مـجلس بـه سـال در بـخش دوم نـیز و ش٬ چاپخانه مجلس به سال 1333
در بخش چهارم نیز و چاپخانه دانشگاه به سال 1342ش٬ وبخش سوم در 1338ش٬

گردید. منتشر چاپخانه دانشگاه به سال 1346ش٬
فـهرست نـخست٬ دیده مـیشود: مفید فهرست بسیار پایان بخش چهارم دو در
خـانوادههـای خـود و حـرفهها و به شهرها این فهرست شعرا در انساب شعراست؛
شـاعر کـه چـند بـیاورد بـه دست  مـیتوانـد کـننده  مراجعه  مثًال دستهبندی شدهاند.
الذریـعه حسینی در حسنی و یا نّقاش و خطّاط یا شاعر چند یا اصفهانی داشتهایم و
جمع شده شاعران به ترتیب حروف الفبا کلیّه آثار فهرسِت دوم٬ در معّرفی شده است.
یـوسف یـا شـاهنامه و چند به وسیله این فهرسِت دوم میتوانیم دریابیم مثًال است.
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با بخش دیوانها مقایسه این چهار شدکه از یادآور باید الذریعه آمده است. در وزلیخا
میتوان دریافت که آقـای است٬ کنون موجود نسخه اصلی خطّی که خّط مؤلف آن ا

آن افزون کرده است. بر علینقی منزوی چه اضافاتی را دکتر
نـهم در جلد رموز کّشاف اصطالحات و جدول  که  است  نکته ضروری  این  ذکر
همین جدول در چاپ شده و (اسماعیلیان) چاپ دوم٬ ولی در نشد٬ چاپ اّول منتشر
مصححان این بـوده کـه درخواست مؤلف و حذف شده است. چاپ سوم (بیروت)
بـه چاپ شود. زیاد بدون کم و تهران) الذریعه به همان صورت چاپ اّول (نجف و
بسیاری از در اشکال ایجادکرده و صواب که بسیار و حذف جدول خطا عنوان نمونه :

کاری نارواست. برداشته شده٬ چاپها
چـاپخانه در و 272ص ٬ در م ٬ 1956 ش ٬/ به سال 1335 این مجلّد دهم : جلد
آن مـعّرفی شـده است. کـتاب در 885 مـجموعًا تهران چـاپ شـده و مجلس در
در کتب به عنوان "رجال" بسیاری از و کتب علم کالم به عنوان "رد..." مقداری از

دیده میشود. این مجلّد
در نـیز ص ٬ 346 در م ٬ 1958 ش ٬/ سـال 1337 در ایـن جـلد یـازدهم : جـلد
چاپخانه مجلس چاپ شده است و برای نخستین بار نام فر ز ند مؤلف٬ یعنی آقای
مـقداری از درایـن مـجلّد ثـبت گـردیده است. روی جـلد علینقی منزوی٬ دکتر
سـپس شـده است و پیوست حـروف یـاد کتابچههای بی نام به عنوان "رسالة..."
کـتاب بـه مـعّرفی 2042 ایـن جـلد در به پایان میرسد. این مجلّد در حرف "ر"

پرداخته شده است.
همان چاپخانه است در ژ٬س" که شامل حروف "ز٬ این مجلّد دوازدهم : جلد
پـخش شـد. چـاپ و 294ص ٬ در م ٬ 1962 ش ٬/ تهران به سال 1340 مجلس در
برای تاریخ ادبیّات "ساقی نامه" ایران و برای تاریخ علم نجوم در عنوانهای "زیج"
را ایـن مـجلّد بخشهای مـفیدی از دوره اّول صفوی استفاده شده است و پیشرو

تشکیل می دهد.
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چاپ شده است. 394ص. در و حرف "ش" این جلدشامل نیمی از جلدسیزدهم :
حسن طالقانی٬ محّمد گردان جوان مؤلف به نام سیّد شا به تصحیح یکی از این جلد
معّرفی 1477کتاب را مؤلف چاپ شده و مستقیم خود مجلّه المعارف وزیرنظر مدیر

دارد. دربر
سیزدهم چـاپ جلد نجف مانند چاپخانه االداب در در این جلد چهاردهم : جلد
گـردان قـدیمی شـا به دست یکی از نیز تصحیح این مجلّد صفحه دارد. 376 شده و
محّمدصادق بحرالعلوم انجام گرفته است. یعنی آقای سیّد بزرگ٬ دانشمندشیخ آقا و
تمام شده و2574کتاب مجلّدحرف "ش" ایندو در آخرینرقمآننشانمیدهدکه و

گرفتهاند. قرار معرفی  مورد
ششم) جلد (در حرف "ح" در بخش حاشیهها مانند بخش شرحهای حرف "ش"
کـه چگـونه مـّدتها نشـان مـیدهد و تـعلیقی مـیباشد ادبـیّات تـوضیحی و نمودار
و بـه جـای ابـتکار پـیچیده و مسائل کـهن٬ به گرد رفته و فرو به خود دانشمندان ما
شـرح دیـده 1900 این بخش حـدود در گذشتگان پرداخته اند. کار تصنیف به تکرار
بـرای عـلینقی مـنزوی) (دکـتر ششم٬ ترتیب علمی که مصّحح جلد نظم و میشود.
حاشیهها ای جاد ک ر ده در ش رحها دیده نمیشود. در جلد ششم نخست ک ـ تاب حـ اشیه
آورده یکـدیگر پشتسـر آن  حـاشیههای  سـپس  و مـیگردد مـعرفی  شده٬ نویسی
و این عمل به صورت ناقص انجام شـده است٬ 14 و جلدهای 13 لیکن در میشود٬

تعریف شده اند. گاهی مکرر و کتابهای شرح شده گاهی معرفی نمیشوند
باره چـاپ جـلدهای سـیزدهم و علینقی منزوی در آقای دکتر خاطرهای از ذکر
بود: فایده نخواهد خالی از بزرگ به این کار٬ علت اقدام شیخ آقا عراق و چهاردهم در
تندروان از آمدن نام تألیفات تنی چند الذریعه٬ مجلّداتی از انتشار که پس از آنجا "از
اعـتراض بـرخـی احمدکسـروی مـورد سید همین طور شریعت سنگلجی و مانند:
بـرای هـمین طـور بیم تـبدیل آن بـه خشـونت و از ما عوام شده و در محافل متنّفذ
دوازدهم حذف کرده بودیم٬ مجلّد در را آنها دامن زدن به این وضعیت٬ جلوگیری از
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"من ضامن که : خرده گرفتند ما بر این تعبیر با را سانسوری ما این خود مرحوم والد٬
چهارده سیزده و مجلّد دو به همین جهت مرحوم والد جهنم کسی نیستم". بهشت یا
در که ذکرشان رفت و آن گونه را وکتابهایی از نجف چاپ کردند در خود نظر زیر را
لیکن متأسفانه گنجانیدند٬ آنجا در فراهم نماید را ایران می توانست موجبات دردسر
مقداری یادداشت که در و تعدادی عنوان "رساله" نجف٬ و14در مجلّد13 چاپ دو با

جای ماند." چاپ ناشده بر نیز تهران آماده بود
جمع شده است و "ع" "ظ"٬ "ط"٬ این مجلّدحروف "ص"٬"ض"٬ در پانزدهم: جلد
وزارت فرهنگ به دانشگاه تهران منتقل گـردید٬ از سال 1338 چون آقای منزوی در
چاپخانه دانشگاه تهران انجام گرفت و جلدهای بعدی در نهم و چاپ بقیه جلد کار
400ص٬ در م٬ 1965 چاپخانه دانشگاه تهران به سال 1343ش ٬/ در پانزدهم نیز جلد
عـلینقی دکـتر مـؤلف٬ اضافات فـرزند تصحیح و سیزدهم با مجلّدات پیش از مانند
شد منتشر است که به تصحیح او این آخرین جلد و پخش شده است؛ منزوی چاپ و
دوم مؤلف کار فرزند منزوی٬ احمد برادرش٬ به بیروت٬ انتقال ناخواسته او پس از و
عـلینقی آقـای دکـتر سـال 1355ش٬ در تهران ادامـه داد. در 23 تا 16 جلد در وی را
من ز وی از بی ر وت به ته ران باز گشت و تص حیح د و جلد 24 و 25 را به پایان ر سانید.

پساز آن٬ دوم نیمه و میباشد و"ف" شاملحرفهای"غ" اینجلد شانزدهم: جلد
آقای مؤلف٬ دیگر علینقی منزوی به بیروت به تصحیح فرزند انتقال ناخواسته دکتر
م 1967 ش/ چاپخانه دانشگاه تهران به سـال 1346 صفحه در 442 منزوی در احمد
در شده  یاد مؤلفان نام  برای فهرستی تصحیح٬ جز به  منزوی احمد است. چاپشده 
جلد21 تا آن نیز مجلدات پس از در را این کار و پایان کتاب افزوده است. در این جلد

ادامه داده است.
به "تصحیح" آمده و حرف "ک" نیمی از و حرف "ق" این مجلّد در هفدهم: جلد
در م چـاپ شـده است. 1967 ق/ چاپخانه اسالمیه بـه سـال 1387 منزوی در احمد
کتاب معرفی شده است . 380 این مجلد حرف "کاف " در 1348کتاب و حرف "قاف "
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مجلّدات آینده و این مجلّد در پیشین به دنبال آن هست. مانندجلد فهرست مؤلفین نیز
تألیف فهرست کتب آنها٬ انتشار تعدادکتب شیعه اسماعیلی بیشترشده است.سبب آن٬
این کتاب مدرک کارهای ایـوانـف علینقی منزوی است و تصحیح آقای دکتر مجدوع و

آن اطالع می داشتند. خواص از تنها٬ درباره تاریخ ادب اسماعیلی بوده و
"ل" حـرف همه و گ" حرف" همه و حرف"ک" بقیه جلد این  در هجدهم: جلد
همه در 280کتاب و گ" همه حرف " در همه حرف "ک"1343کتاب و در آمده است.
چاپخانه پیشین در مجلّد مانند نیز این مجلد 627کتاب معرفی شده است. حرف "ل"
در مـنزوی چـاپ و به تصحیح احمد م٬ 1967 ش ٬/ تهران به سال 1378 اسالمیه در

گردیده است. صفحه منتشر 436
صـفحه در 409 در و دارد دربـر حرف میم را بخشی از این مجلّد نوزدهم: جلد
چاپ م ٬ 1969 ش ٬/ منزوی به سال 1389 اضافات احمد تصحیح و همان چاپخانه با
شـده است کـه مثنوی یاد پیرامون 1150 این مجلّد در عنوان "مثنوی" در شده است.

نیامده است. نیز دیوانهاست٬ و نهم که ویژه شعر مجلّد در آنها برخی از
به سال و دارد دربر حرف میم را از "مسبل" تا "مجتبی" از این مجلّد بیستم: جلد
390 1ه.ق ٬/ 1970 م ٬ با تص حیح و اضافات احمد من ز وی چند ماه پ س از م ر گ مؤلف٬
دوازده صـفحه٬ در مرحوم شیخ٬ آن خالصه شرح حالی از آغاز در گردیده و منتشر
"مسأله"٬ "مسـائل"٬ شـامل : عنوانهای عمومی قابل دقت این مجلّد چاپ شده است.
صـفحه و دارای 428 این مجلّد میباشد. "مجموعهها" و "مختار" "مختصر"٬ "مزار"٬

می باشد. 3658 تا 1681 کتاب شماری آن از
و دارد حرف میم دربر از را "مقاله" تا نام "مستبین" از این جلد یکم: بیست و جلد
"مشیخه"٬ مهمترین عنوانهای عمومی آن : است. 5719 تا 3659 از کتاب شماری آن٬
ق ./ بـه سـال 1392 این مـجلّد است. "مقاالت" و "مقاله" "معرفه"٬ "معرب"٬ "معاد"٬
چاپخانه اسالمیه منزوی در اضافات آقای احمد تصحیح و صفحه با 452 م در 1972

شده است. منتشر
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حرف مـیم دربـر از را "منتخب" تا "مقالید" این مجلّدهایی از دوم: بیست و جلد
444صفحه م در 1974 ه.ق./ منزوی به سال 1393 اضافات احمد تصحیح و با و دارد
می باشد. 7810 تا 5720 از این جلد کتاب شمار شده است. همان چاپخانه منتشر در
مکـتوب"٬ "مکـاتیب و "مقدمه"٬ "مقتل"٬ "مقاالت"٬ مهمترین عنوانهای عمومی آن:

میباشد. "منتخب" و "مناقب" "مناظرات"٬ "مناسک"٬ "ملخض"٬
دربـر را "میوه" تا "منتزع" حرف میم است و از آخرین مجلّد سوم: بیست و جلد
حرف میم کًال9980کتاب معرفی شده است. آن نشان می دهدکه در کتاب شمار دارد.
چاپخانه منزوی در اضافات احمد تصحیح و به سال 1395هجری قمری با این مجلّد
"منطق"٬ عنوانهای مهم آن "منشأت"٬ صفحه چاپ شده است. 362 اسالمیه تهران در
به پاکستان این مجلّد انتشار آقای احمدمنزوی پس از می باشد. "موسیقی" و "منظومه"
آن روزشش بپردازدکه تـا به تکمیل فهرست نسخههای خطی فارسی خود تا کرد سفر
بـه جـای منزوی فهرست واره کـتابهای فـارسی را آقای احمد آن منتشرشده بود. مجلّد

آن سخن خواهم راند. از می آوردکه درجای خود به شمار مستدرک "الذریعه"
آن کتاب در 2315 شامل تمام حرف نون است و این مجلّد چهارم: بیست و جلد
معر فی شده است و طبق فهر ستی ک ه در آخر ین صفحه آن دیده میشود٬ این 24 جلد
مـهمترین آن مـعرفی شـده است. کـتاب در صـفحه است و51423 شــامل 10741
"نـزهة"٬ "نـحو"٬ "نجوم"٬ "نامهها"٬ دیده میشود: این مجلّد عنوانهای عمومی که در
"نـوادر"٬ "نکـاح"٬ "نـقض"٬ "نـقد"٬ "نـفس"٬ "نـظم"٬ "نـصاب"٬ "نســخه"٬ "نسب"٬
عنوان نجوم تـاریخچه ایـن عـلم و در می باشد. "نیت"٬ و "نهج" "نهایة"٬ "نوروزیه"٬
عـنوان "نـوادر" در ترجمه آن برای مسلمانان بـه زبـان عـربی و پیشگامی ایرانیان در
سه قرن اول اسالم دیده میشودکه مانندچهارصد تألیفات کوچک در تاریخچهای از
حقوق درایران پـیش از با (167 تا دوم (صفحه 125 مجلّد شده در اصل معروف یاد
علینقی منزوی به سال اضافات دکتر تنقیح و تصحیح و با این مجلّد دارد. اسالم پیوند

شده است. 488ص منتشر بیروت در تبعید از بازگشت او پس از 1356
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تـا "واثـق" از است و ی" ه٬ شـامل حـرفهای "و٬ ایـن جـلد پنجم: بیست و جلد
چـاپ از 1357 خـرداد 7 در و مـی گیرد صفحه دربـر 496 در را "یهودی سرگردان"
حرف کتاب آن در 875 آن معرفی شده است. کتاب در 1805 مجموعًا درآمده است.
ده و "واقعات" الواحد"٬ منه اال الیصدر "الواحد عنوانهای مهم آن: و می باشد "واو"
"وصـیت"٬ "وسـیله"٬ "وحدة الوجود"٬ "الوجیزه"٬ "الوجود"٬ عذرا"٬ عنوان "وامق و

میباشد. "وقف" و "وقایع االیام"
دلیـلهای ایـن از یکی نـزایـد؛ یکی جز یعنی از الواحُد"٬ مِنُه َالّا یَصُدُر ال "الواحد
آن٬ برای رهایی از بودن جهان است که نوافالطونیان موّحد دوبنی (ثنوی) مانویان بر
ایرانی و هند "پانتهایسم" تعبیری از نیز وحدة الوجود آوردند. را نظریه "عقول عشره"
و اثبات آن نگاشته اند رساله در دهها اشراقیان٬ به عرفان و است که مسلمانان عالقه مند

.(57 تا 55 و 40 تا 34 و 7 تا (ص5 میشود. دیده  مجلد این  در آنها از برخی 
از: عـبارتند عـنوانـهای مـهم آنـها کتاب معرفی شـده است و 650 حرف "ه" در

"هیأت". و "هندسه" "هفت..."٬ "هشت..."٬ "هدیه"٬ "الهدایة"٬
"یادگار"٬ "یادداشت"٬ کتاب معرفی شده که عنوانهای مهم آن: 280 حرف "ی" در
تاریخچه چاپ در پایان این مجلّد میباشد. لیله" "یوم و و زلیخا" "یوسف و "ینابیع"٬
مجلّدات 25 گانه الذریعه و فهرست اسمهای مؤلفان کـتابهای مـعرفی شـده در ایـن
آمده آنها در ارجاعهای مفید الذریعه و مجلّد برای اغالط 25 ک" یک "استدرا و مجلّد

صفحه است. که شامل 143
شامل 11239صفحه است و "الذریعه الی تصانیف الشیعه" پربار کتاب ارزشمندو
در و معرفی شده اند گرفته و بررسی قرار مؤلفات شیعه مورد کتاب از آن 53510 در

آن به طول انجامیده است. نشر چاپ و سال کار 40 حدود
هـمچنین لبـنانی تـجدید توسط ناشران ایرانـی و چاپ اول بارها الذریعه پس از
ثه مرحوم اجازه ور بدون ِاذن و این چاپهای مجدد٬ اغلب موارد در چاپ شده است و
نام چاپها بعضی از حتّی در انجام گردیده و دستبردهای نابهنجار با بزرگ و شیخ آقا

حذف شده است. به عمد مصّححین کتاب (فرزندان مؤلف)
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مستدرک الذریعه
قلم افتادههای این ک از برای استدرا آیا علینقی منزوی پرسید: آقای دکتر نگارنده از
ادبیات گر من ا "به نظر ایشان پاسخ داد: دایرة المعارف کتابشناسی فکری کرده اند؟
پذیرفت که مرحوم باید غیرفارسی تقسیم کنیم٬ بخش بزرگ فارسی و به دو شیعی را
این دایرة المعارف گردآورده٬ در را درصد بخش غیرفارسی ادبیات شیعه 97 پدرم از
فارسی بخشادبیات  در اما است٬ نیفتاده  او قلم از درصد 3 بیشاز بخش  این  از یعنی 
نشده است؛ درصد 50 که آن مرحوم موفق به گردآوری بیش از اذعان کرد شیعه باید
ایـن مسـتدرک چـون در امـا ک بـود٬ استدرا برای باقیمانده به فکر باید پس مسلمًا
بـه زبـان نوشتن چنین فـهرستی نـیز بود٬ فارسی شیعه خواهد آثار اکثریت مطلق با
انـتشار طـرف دیگـر٬ از رسـید. خـواهـد اندازهای غیرطبیعی به نـظر غیرفارسی تا
احـمد فهرست نسخههای خطی فـارسی کـه بـه وسـیله بـرادرم٬ از مجلّدات متعدد
ایـن از گـوشه ای دیگـر چاپ شده است٬ تهیه و دوم مؤلف الذریعه٬ فرزند منزوی٬
آن در هـمه مـؤلفان کـتابهای مـذکور چـند که هر بدین معنا حل مینماید. مشکل را
لیکن اکثریت مطلق آن مؤلفان فارسی نویس٬ سیاسی شیعه نبوده اند٬ نظر فهرست از
از نظ ر فلسفی شی عی بوده٬ یـ عنی در مسـ ائل مـ ور د اخـ تالف: "ُحسـ ن و قـ بح عـ قلی
اکـثریت "دوام فیض"٬ و اشراقی" "توحید ظلم"٬ "عدل و اختیار"٬ و "جبر وشرعی"٬
بـرای الذریـعه  مسـتدرک  بـهنام  دیگـر فـهرستی  تهیه  بنابراین  بودهاند. مذهب  شیعی 

نمیرسد. ادبیات فارسی شیعی چندان منطقی به نظر
چندین جای کتاب اشارتهایی به مؤلف الذریعه در این همه چون مرحوم والد٬ با
کتابخانه باقی بود٬ به خط ایشان در اندک یادداشتهایی نیز و مستدرک الذریعه داشتند
آن گردید٬ انتشار داوطلب تصحیح و حسینی اشکوری٬ احمد هنگامی که آقای سید
سـال الذریـعه در 26 صورتمجلّد به  نهادیمکه وی اختیار در را آنها برادرانم٬ و من 
صفحه فـهرست چـاپ 88 عنوان کتاب همراه با 1585 صفحه و 315 در ه.ق. 1400
بزرگ خطشیخآقا به  اصلیالذریعهکه نسخه در آنکه از گذشته  طرفی٬ از وپخششد.
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چاپناشده آنهستکه  در برگههایی  هنوز دارد٬ را خود مخصوصبه  احترام  و است 
است: زیر دلیل دو به آن و مانده  باقی

نجف نگاه داشته بودند٬ در مرحوم والد که نسخه اصل آن را حرف "میم"٬ تا اوًال:
کـه گاهی اتـفاق مـی افـتاد و برای چاپ به تهران می فرستادند استنساخ کرده و آن را
حرف نون حذف کرده است. مرحوم مؤلف عمدًا خود یا مستنِسخ سهوًا برگههایی را

است. به این مسأله دچار تهران استنساخ کرده ام نیز من در که خود آن را آخر تا
حـذف کـلمه بـا را هـمه آنـها رسـیدیم٬ به باب رسالهها حرف "ر" وقتی در ثانیًا:
اجازه با را این کار حروف چاپ نشده الذریعه پخش کردیم و بخشهایی از در "رساله"
الذریعه برایپایانکار که پدر مرحوم گهان نا موقع٬ این در دادیم. مؤلفانجام مرحوم
چون نسخه چاپ شده آن را نجف پرداخت و در عجله داشت به طبع حرف "شین"
آن داخـل  را رسـالهها فرامـوشکـردهانـدکـه ایشان  دیدیم  فرستاد٬ تهران  به  ما برای 

بنمایند".

فهرست پایانی مجلّدات الذریعه
ن گار نده باخب ر شد ک ه جناب آ قای دک ت ر علینقی من ز وی ک ار فه ر ست پایانی مـ جلدات
ستونی به صفحه دو سه هزار حدود در قطور سه جلد در نه گانه الذریعه را بیست و
سری انتشارات دانشگاه در سال 1377 در ارزشمند نفیس و این اثر و پایان رسانیده٬
دست گـرفت٬ قـرار مشـتاقان  و دسترسعـالقهمندان در و شد منتشر و چاپ تهران

مریزاد.

ترجمه الذریعه به فارسی
تألیف عبدالرحیم محمد شرح حال مؤلف الذریعه به نام "شیخ الباحثین" چنانکه در
رحـلتو ایام در و گردیده تدوین او نظر زیر تهرانیکه بزرگ آقا شیخ گرد شا علی٬
هـمکارش٬ و یـار دو انگـیزه آن مـرحـوم و مـیبینیم٬ شد٬ چهلم شیخ منتشر قبل از
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قـراردادی کـه مـیان در حسن صدر" "سید و "شیخ حسین کاشف الغطاء" مرحومان :
تاریخ تشیّع بوده است: مسأله از پرداختن به دو ایشان بسته شده بود٬

مهمتر اهمیت٬ و تعداد نظر علمی شیعه که از آثار تألیفات و تهیه فهرستی از اول:
مسلمانان است. اکثریت سایر آثار از افزونتر و

پـیروان سـنّی منطقی به اهانتهای جرجی زیدان مسـیحی و پاسخ تحلیلی و دوم:
خالفت انشعاب از سده دهم با که در شمرده اند یک اقلیت ناچیز اوست که شیعه را
اندک٬ جز فرآورده علمی٬ تقسیم خاورمیانه شده و موجب تضعیف اسالم و اسالم٬
که شـیعه بـه رسانیدهاند به آنجا تا تعصب را خامی و ایشان٬ برخی از ننهادهاند. برجا
خـالصه جـواب مـؤلف شمرده انـد. کلیسا پاپ و الهام گرفته از حکومت رسیده را٬
تشکیل آنکه: پراکنده منعکس است٬ آن به طور جلد صفحات 30 اکثر الذریعه که در
ایران شـیعی فلسفی در گسترش فعالیت علمی و سبب ادامه و دولت مستقل شیعی٬
گـردان شا ابن تیمیّه و آثار پی انتشار سده هشتم در فعالیتی که پس از گردیده است؛
در زیـرا رفت؛ زوال بـه رو یـا تـعطیل  کـلی به مذهب٬ سنی کشورهای در او وهّابی
"قـطب مـحیی"٬ مـدارسـی چـون مـدرسههای: کشورهای سنی مذهب٬ هیچیک از
"د وانی" و "دشت کی" در سده دهم٬ "صدرا" و "فیض" و "فیاض" در سده یـ از دهم٬ در
در نـیامد. پـدید سـبزوار در "سـبزواری" کـاشان و در "نـراقـی" و اصفهان٬ شیراز و
مرحـوم مراکش دایرة المعارفی چون "بحاراالنوار قاهره و دمشق٬ پایتختهای بغداد٬
"وافـی" و مجامع حدیث چـون "وسـایل الشـیعه" و مجلّد) 110) "wxyz{ عالمه مجلسی
همان بال خریداری شده عثمانی میداد و ایران تن به خالفت جور گر ا و نشد. پدیدار

می آمد. این کشور سر بر
پـخش چـاپ و مجلد 6 است در الذریعه قرار مجلد تلخیص 30 اینک ترجمه و
شـده پژوهشهای اسالمی آستان قدس مـنتشر آن توسط بنیاد جلد که تاکنون 4 شود
بخش اول ولی تنها آن موجب خرسندی فارسی زبانان است٬ انتشار چند است که هر
از امـا شیعه است٬ نام برخی آثار آن فهرستی خشک از هدف مؤلف الذریعه است و
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امـید آن تـرجـمه نـیست. اثری در آن رفت٬ نتیجه دوم الذریعه که سخن از هدف و
فراهم نموده است٬ را فرهنگ دوست که وسایل این کار ناشر مترجم محترم و میرود
از ترجمه آنـها پیدایی علوم و اسبقیت شیعه در آن یعنی: برای احیای بخش عظیمتر
هـمه تـاریخ چـهره تشـیّع کـه در تـا هندی برآید پارسی و یونانی٬ زبانهای باستانی٬
کُشـیها جـلوی ِعـلم اسالم به صورت مخالفین دولت غـاصب خـالفت٬ پرافتخار

گردد. آشکار گرفته بود٬ را هُنرِشکنی ها و

شیعه تراشی
مرحوم پدرم ش٬ دارم که به سال 1325 "به خاطر علینقی منزوی فرمودند: آقای دکتر
طـالقانی پـدر منزل مرحوم آل احمد در موقتًا و به تهران آمده بودند الذریعه٬ صاحب 
خـیابان کوچه پاچنار٬ مؤلف الذریعه است در خواهر دختر که پسر جالل آل احمد
قـاسم غـنی٬ مرحـوم دکـتر قزوینی و روزی شادروان محمد شده بودند. خیام وارد
مـنزل ایشـان قـزوینی در شایگان که آقای مـحمد دکتر حافظ و مؤلفین تاریخ عصر
ضـمن مـرحـوم قـزوینی در آمـدند. بزرگ) ایشان (شیخ آقا به دیدار سکنی داشت٬
تجلیل از دای ر ة الم عار ف ک تابشناسی الذر ی عه٬ ذ ک ر ی از قاضی نـ وراللـ ه شـ وشت ر ی
بـرخـی بـه ایشـان لقب "شـیعه "مجالس المؤمنین" به سبب تألیفش٬ فرمود: و نمود
تعریضی گوشه و شنیده بود٬ نیز جاهای دیگر٬ از پدرم که این سخن را دادهاند٬ تراش"
جـواب حاضر به واسطه خاصیت کم حرفی و اما درهم شدند. تلقی نموده٬ به خود
رفتن پس از قاضی نورالله دفاع کرد. غنی به شّدت از ولی دکتر سکوت کرد. نبودن٬
بـزرگترین ثـالث است و شـهید قاضی نوراللـه ٬ میهمانان شادروان پدرم فرمود:
بـرای شـیعه انـجام داده تألیف دایرة المعارف "مجالس المـؤمنین" با را خدمتها
بـدو العـلما صـاحب ریـاض  سـنی مآبـان پس از این لقب شیعه تراش را٬ است.
قـرن اهل سنّت در که جامی شاعر لقب "ولی تراش" که تقلیدی است از دادهاند٬

نهم به نجم الدین کبری داده بود.
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نـظریات فـلسفی کـه از کسانی را او قاضی نورالله فیلسوف عالی مقام است ٬
عقلی را قُبح" و اوکسانی که "ُحسن به نظر شیعه میشمرد. شیعه دفاع میکردند٬
و "جبر منکر و نه عددی" اشراقی باشند توحید قائل به "عدل و و نه شرعی ٬ بدانند
نه بود به امامت قائل خواهند گزیر نا باشند٬ "mnopq مرگ پیغمبر فترت انقطاع فیض با

خالفت غاصبانه.
مرحوم و آل احمد داماد شادروان پدرم به اتفاق آقای جالل محدث ٬ هفته ای بعد
بـرای عـلینقی مـنزوی) من (دکـتر رئیس کتابخانه دانشکده حقوق و کمالیان٬ جواد
واقع (رئیس دانشکده حقوق) علی شایگان٬ منزل دکتر مرحوم قزوینی که در بازدید
مـوضوع قـاضی ضمن صـحبت٬ پدرم در رفتیم. خیابان جم سکونت میداشت٬ در
بـیان تفصیل بیشتر با گفته بود خانه برای ما که در مطالبی را و به میان آورد نورالله را
این جلسه مـرحـوم در میکرد. گاهی تأیید مرحوم قزوینی سکوت و این بار٬ نمود٬
یـادنامه در آنـها حاضران برداشت کـه یکـی از کمالیان چندین قطعه عکس از جواد

طرف وزارت فرهنگ چاپ شده است. از قزوینی ٬

طبقات اعالم الشیعه
بزرگ تـهرانـی مرحوم شیخ آقا بزرگ مؤلف الذریعه٬ این دایرة المعارف دومین اثر
قرن چهاردهم است. قرن چهارم هجری تا یک دوره مهم رجالشناسی از و می باشد
کـتابخانه ها در جسـتجو بـه گـردش و م. 1911 ه.ق./ سال 1329 بزرگ که از آقا
طی قرون ادبای شیعه در و علما آثار برای به دست آوردن احوال و و اشتغال داشته٬
روزگـار یک در کـه هـر دانشمندانی را و بخرج داد کوششی خستگیناپذیر گذشته٬
اثـری در سطر چند نامی یا امروزه جز و بوده اند خویش ستاره ای درخشان به شمار
زنده کرد چیزی باقی نمانده بود٬ ایشان٬ اوراق موریانه زده از پشت یک کتاب کهن و

داده است. دسترس همگان قرار در احوال ایشان را و
گـردآوری احـوال دانشـمندان مـجتهد طـبقات٬ چون هدف مؤلف الذریـعه در
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گردآوری شرح حال علمای سه قرن نخستین از قانون گذاری است٬ در وصاحب نظر
بـه نـام و نداشـتند rstuv حق اجتهاد معصومان دوازده گانه یکی از حضور اسالم که با
به ذکر کتاب را نپرداخته و شناخته میشوند٬ یعنی جمع آوری کنندگان اخبار "رواة"
بـه یـازده بـخش این گـنجینه بـزرگ را و اختصاص داد سده چهارم به بعد عالمان از
چهاردهم اخـتصاص داده سده چهارم هجری تا به قرنی از یک را هر تقسیم کرده و
نامی ویژه به نام آن بزرگان مرتب ساخته و به ترتیب حروف هجای آغاز قرن را وهر
الذریعه وپشت جـلد اّول  مقدمه جلد این یازده بخش در یک از نام هر آن داده است.
از جای خود است که در مجلّد چند یک یا در آنها یک از هر و پنجم آن دیده می شود
این تاریخ بزرگ یازده قرنی به نام "طبقات اعالم الشیعه" آمد. آن سخن به میان خواهد

سه مرحله به چاپ رسیده است: در

مرحله اول
قـرنهای کـهن مـی دید؛ از کـاملتر درباره قرنهای اخیر را چون مؤلف اطالعات خود
ایـن از شروع نماید. حاضر عصر از کتاب را خالف ترتیب تاریخ٬ تصمیم گرفت بر
ر وی٬ ا و ب خشی از سدههای چهار دهم و سی ز دهم را در حال حیات خویش در ن جف

کرد: منتشر چاپ و اشرف به ترتیب زیر
این کتاب کـه خـود بخش مربوط به قرن چهاردهم هجری از از سده چهاردهم :
نـجف صـفحه در 1678 در مـجلد چهار نام دارد٬ فی القرن الرابع عشر" البشر "نقباء
آن در و بـردارد٬ در حرف عین را آخر حرف الف تا از و چاپ بیرون آمد٬ اشرف از
آقای سیدمحمدحسن طالقانی نجفی معرفی شده اند. دانشمندان معاصر تن از 2228
داشته است. تصحیح این مجلدات سهمی به سزا کنویسی و پا گردان مؤلف در شا از
یادداشتهای آنکه به خط شیخ چاپ نشده است و باقی این کتاب هنوز میشود یادآور
است کـه فـعًال نجف اشـرف مـوجود کتابخانه وقف شده آن مرحوم در در میباشد

نیست. مقدور دسترسی به آنها
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بـه نـام بردارد در این بخش که دانشمندان قرن سیزدهم هجری را سده سیزدهم:
در جـلد دو این کتاب در نامیده میشود. العشره" "الکرام البررة فی القرن الثالث بعد
تـن را 1567 کـلمه "عـلی"٬ تـا و صفحه دارد 852 نجف اشرف چاپ شده که جمعًا
چـاپ سده چهاردهم هـنوز بقیه یادداشتهای سده سیزدهم مانند معرفی کرده است.

نانشده مانده است.

مرحله دوم
با هجری قمری برابر ذیحجه سال 1389 13 بزرگ تهرانی که در مرگ شیخ آقا پس از
نـجف اشـرف رخ داد٬ میالدی در فوریه 1970 20 با شمسی برابر 1349 اول اسفند
حـال تـبعید بـیروت در آن هنگام در آقای علینقی منزوی که در مؤلف٬ بزرگتر پسر
قرن چهارم تا از مسّودههای کتاب را به نجف رفته بود٬ برای عیادت پدر میزیست و

پرداخت: بدینشرح آنها چاپ  به  و بیروتبرد به  خود با دوازدهم
"نوابغ الرواة فی رابعة پیشگفتار علینقی منزوی چنانکه در آقای دکتر سده چهارم :
احـوال دانشـمندان چـون نشـر میگوید: آمده٬ که نام ویژه این کتاب است٬ المآت"
م عاص ر (سده چهار دهم) م را در ب رابـ ر اعـ ت راضـ های احـ تمالی ز نـ دگان و بـ از ماندگان
به تـرتیب چاپ کتاب را عکس مرحله اول٬ ترجیح دادم بر میداد٬ درگذشتگان قرار

کنم. سده چهارم آغاز از تاریخی٬
46صفحه در طبقات) (الذریعه و پدر بازسازی آثار در را خود روش کار سپس او
در ایـنکـتاب  کـتاب) مـقدمه لب٬ ص/32 الرواة٬ نوابـغ (نک: است. نموده روشن 

پخش شده است. صفحه چاپ و 364 در م ٬ بیروت به سال 1971
به دست حکومت سامانی اسماعیلی را توانستند ق٬ سال 331 در خلیفگان بغداد
بـه شرط سنی بودن به خـراسـان راه داده بـودند٬ آسیای میانه با قبیلههای ترک که از
(نـوابـغ٬ به دست غزنویان براندازنـد. سپس آن را و دهند. حکومتی نیمه سنی تغییر

ص 46) سیاستنامه خواجه نظام الملک٬ نابس ٬134 ص ٬3
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منزه طلبی مـردم٬ میشد٬ عباسی آشکارتر چه ستمگری دربار سده چهارم هر در
بـه آن روزگار در گذشته به صورت شرط فره ایزدی برای شاه بیان می گردید٬ که در
نـوبختی ابـوسهل  و فارابی  ابونصر نظریه  دو در امام حاکم" صورت شرط "عصمت 

گشت. نمودار
شامل احـوال دانشـمندان این کتاب بهنام "النابس فی القرن الخامس" سده پنجم:
مقدمه آقای تصحیح و صفحه با 229 در م) همان سال (1971 سده پنجم است که در

پخش شد. بیروت چاپ و علینقی منزوی در دکتر
برانداخـته بـودند حکومت سامانیان شیعی را سده چهارم٬ که در خلیفگان بغداد
اجرای سیاست هاشمی که شیعیان معتدل را سده پنجم با در ص 134) (سده چهارم٬
و روی تـندروان نـهاد٬ در رو ایشـان را شرکت مـیداد٬ حکومت بغداد در به ظاهر٬
بـه ق) 422 - قائم خلیفه (467 می خواند. فرا به بغداد سلجوقیان را پنهان٬ خلیفه در
دست قرامطه (آل از اسالم را "ای فرستاده رب االرباب: چنین نوشت: م) طغرل (456
سلجوقیان ق٬ پس چون به سال 447 (زبدة التواریخ کاشانی٬ص 108) دریاب" بویه)
خـلیفه مـعزول و کشـتند شـیعی اسـماعیلی را "بساسیری" نه تنها درآمدند٬ به بغداد
(قائم) عباسی را باز گ ر دانیدند٬ بل که ک تاب خانه شاپور ٬ م رک ز تدر ی س شیخ طوسی (460
کردندکه به گزیر نا طوسی را و به آتش کشیدند٬ نیز شیعیان معتدل را رهبر ق)٬ 385-
مزیدی٬ جاوانی٬ لران وّرامی٬ پس کُردان٬ (نابس ٬ص 161) صحرای نجف پناه جوید
نزدیک ویرانههای بغداد میان نجف و حلّه را شهر شیعیان "فراتی"٬ دیگر آل طاوس و
مهم شیعه مراکز به سال 495ق بنیان نهادندکه تاکنون یکی از دانشگاه ساسانی "سورا"

ص 327) ثقات٬ (قرن 6. است. به شمار
و شـده نـامگذاری القرون" سادس فی العیون "الثقات بهنام ششم:اینکتاب سده
با بیروت و در م. 1972 ه.ق./ سال 1392 شامل احوال دانشمندان آن قرآن است که در
تن معرفی 807 و پخش شد٬ صفحه چاپ و 362 مقدمه علینقی منزوی در تصحیح و
سـال تاریخ مـلکشاهی کـه از بنیان گذار خیام٬ مانند: بردارد. در بزرگان آن سده را از
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تاریخ رسمی دولتی به افغانستان٬ ایران و در بهنام "تاریخ هجری شمسی" ش٬ 1304
فـارسینویس کـاشانی و وزیر ق) 459 - انوشیروان (532 همچنین٬ و است؛ شمار
ابن ادریس و کتابخانه شاپور (510-418ق.)کتابدار خلیفه عباسی ومحمدبن احمد
شیخ طـوسی خود٬ جّد مسائل با برخی از نواده شیخ طوسی که در ق.) 543- 598)
آرزوی در را مـردم  چـنان  خـلیفگان سـتمگر از نـفرت  این سده  در داشت. اختالف 
نظریه غیبت استفاده از که حکومت عباسیان به فکر نهاده بود حکومت معصوم (عج)

آن افتادند. تأیید و معصوم (عج)
می بینیم که را "مستنجد" و "مقتفی " خلیفه ٬ دو وزیر ابن هبیرة (560-499ق)
پیروان امام غایب (عج) قمری با 544 و به سالهای 543 بغداد خانه خویش در در
آن مـجلسها در داستان "جزیره صاحب الزمان(عـج)" و جلساتی تشکیل میداد
در }wxyz و عـالمه نـوری از "جـنة المـاوی" مـتن داسـتان در و روایت میشد مطرح و
الذریـعه٬ (نک : چاپ شده است. 220 تا ص 213 }wxyz ج ٬53 عالمه مجلسی بحاراالنوار

.(107 تا ص 106 ج ٬5
بـه طـرف عـباسیان و ایران از باختر در تنها که این داستان٬ کرد گوشزد البته باید
خاطر مستحکم نمودن پایههای حکومت خویش٬ و برای ک استن خطر امام شمشیر
تـعیین جـایی از گـفتگو ایـران٬ خـاور و مـرکز در و دارالمــوت تـرویج مـی گردید
عـبدالجـلیل رازی میان نـبود. در حضرت حجت (عج) مخصوص برای امام غایب٬
در م) فضل طبرسی (548 و "احتجاج" طبرسی در احمد و کتاب "نقض" قزوینی در
به دست مغول به صورت کـتاب "ربـیع سقوط بغداد از که بعد کتاب "اعالم الوری"
دربـاره مـطالب آنـها بـیشتر نیمه این سده نگاشته شده و سه در هر و درآمد الشیعه"
سخنی به درباره جایگاه فیزیکی امام (عج) میباشد٬ غیبت حضرت ولی عصر(عج)
پی برد. جعلی بودن این نوع داستانها میتوان به ساختگی و اینجا از و میان نیاوردهاند.
در دوباره نام "جزیرة الخضرا" پایان سده هفتم٬ این تاریخ در یک قرن پس از آری٬
مـیان مـی آید. در (فضل بن یحیی کـوفی) داستانی عامیانه به قلم کسی بهنام "طیبی"
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است که دست است که یکی همین داستان "جزیرة الخضرا" در "طیبی" از اثر کنون دو ا
چاپ 174 تا صفحه 159 }wxyz جلد٬52 مرحوم عالمه مجلسی بحاراالنوار در متن آن نیز
اجازه نامه ای است که اسامی گروه دوازده نفری راویان کتاب او دیگر اثر شده است و
شده است که در آن ذکر در م) علی بن عیسی اربلی (699 مؤلف آن ٬ از ة" کشف الُغمَّ "
صفحه 375 جلد٬4 ریاض العلماء٬ کتاب طبقات و از 145 و صفحه 161 سده هشتم٬

دیده می شود. 378 تا
احوال مشتمل بر الساطعة فی المائة السابعة" این کتاب به نام "االنوار سده هفتم:
به تصحیح آقای دکـتر این کتاب نیز آن قرن است. دانشمندان شیعه در تن از سیصد
مؤلف بیروت چاپ شده است. در م. به سال 1972 صفحه و 231 علینقی منزوی در
است. تعیینکرده ه.ق. سال1345 تألیفرا این شروع بزرگ٬ آقا شیخ مرحوم کتاب٬
خلیفه که ناصر٬ همگانی میشود و مذهب تشیّع چنان اوج میگیرد این سده٬ در
غصب دوم را خلفای اول و عمر٬ و ابوبکر خود٬ شعر در ه.ق. (575 - عباسی (622
سـامره٬ در سرداِب امام زمان (عج) برای دِر و cdefg می خواند کننده حق حضرت علی
عاشقان هم زیارتگاه زائران و که هنوز هجری قمری میسازد تاریخ 606 پنجره ای با

آن ح ض ر ت در سام ر ه اس ت.
خرقه صوفی بزرگ کوفه (649-577ق) این خلیفه به راهنمایی عبدالله مختاری ٬
مجلّد٬ (همین میکند برتن اشرف نجف cdefgدر حضرت علی گنبد زیر در عرفانی را
فـرمانروای ق) 607 - جالل الدین حسن سـوم (618 هموست که با (94 و 6 ص ٬4
را وی هـمه تـابوشکنیهای پـدران خـود تا َالَموت پیمان دوستی می بندد اسماعیلی
پـروین مـنزوی٬ ترجمه دکتر (تاریخ اسماعیلیان٬ لقب گیرد. "نوُسنّی" و ملغی سازد

و253). ص 167
دولت مـغول نـیامده بـود٬ گر ا شکوفایی تشیّع چنان است که مورخان میگفتند:
(همین مـجلد٬ ادامه یابد نه "خالفت" بهنام "پادشاهی" عباسی میتوانست مدتی نیز
راهـنمایی بـا و پس مـغول بـیامد بـود. روح ایرانیان نـاسازگار با که این نیز ص88)
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همدلی قـاضی و ق) 597 - خواجه نصیرالدین طوسی (662 فیلسوف بزرگ شیعه٬
شـیعی دوران وزارت دانشـمند در و ق) 589 - عـلی بـن طـاوس (664 سید شیعی٬
آخرین دهسال حکومتشان چنان که در عباسیان را ق)٬ 593- علقمی (656 بزرگوار٬
شیعه کشی قشریاِن متعصِب سنِّی از نمی خواستند یا بیلیاقت بودندکه نمی توانستند
میالدی 1256 با هجری قمری برابر به سال 656 گزیر نا جلوگیری کنند٬ محلی بغداد
تـا 149 و 116 و ص 168 هـمین جـلد٬ (برای تفصیل نگاه کنید: ریشه برآوردند. از
میالدی به 1453 هجری قمری / سقوط قسطنطنیه به سال 857 این تاریخ تا از (152
مردم ایران از پی داشت؛ در که تشکیل خالفت عثمانی را دست ترکان سلجوقی تبار
نشـده اسـتانهای آزاد اندک در هنر پس علم و امان بودند؛ یک حکومت ظالم در شر
مردی و بدست ترکان عثمانی افتاد مصر 1517م٬ به سال 923ه.ق/ پیشرفت مینمود.
خالفت سـنّی به استانبول برده٬ فرزندان عباسیان میشمرد از را خود که میگفتند را

محضری ثبت کردند. در وی برای ترکان خریداری کرده٬ از عباسی را
شـامل دانشـمندان و الثـامنة" المئة  الراهنه فی  نام ویژه این کتاب "الحقائق  سده هشتم:
بیروت به سال علینقی منزوی در تصحیح آقای دکتر سده هشتم است که با شیعه در

1975 م. در 271 صف حه چاپ و پ خش شده است.
سنیان به از مسلمان شده بودند مردم ایران ٬ مغوالن که برای هم رنگی با در این قرن ٬
پـیروان حـضرت ولی پس مـذهب شـیعه و بازگردانـیدن خـالفت بـیم داشـتند؛ خاطر
مالقات عالمه در سال 708ه.ق. در مناسبترین مذهب شناخته٬ امام غایب را عصر(عج)
ریاست عالمه مذهب شیعه و ه.ق.) 703-716) الجایتو با ه.ق.) 648-726) wxyz{ حلی
حاشیه ص 334). قرن ٬12 (ن ک : به رسمیت شناخته شد. "مدرسه سیاره" }wxyz بر حلی
آن زمـان بسـیار که تا به ویژه شیعه٬ آزادی اقلیتها٬ لیکن همین اندک پیشرفت در
در کشورهای عربی٬ سده هشتم در در گون را واکنشهای گونا مظلوم واقع شده بود٬

پی داشت:
عالِم هنرشکنی و کتاب سوزی و برانگیخت تا خشم اقطاعداران سنّی محلی را .1
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هـمین مـجلد ایـن دوران در شهیدان بـزرگوار نمونه برخی از گیرند. سر از کُشی را
کـوهستان شـیعیان در کشـتار در نـیز و (210 و 209 ٬205 ٬146 ٬46 (صـفحات ٬45
ایـن پـی تکـرار در دیـده مـی شود. (192 تـا (ص 191 در کسروان (خسروان لبنان)
به منطقه شرق و فروکش کرد میان عربهای غرب فرات٬ گسترش تشیّع در پیشآمدها٬

گردید. دجله به ویژه ایران محصور
شرکت ظاهری در دستیابی به نوعی آزادی و پس از برخی گروههای شیعه نیز .2
شده به راه محافظه کاری دور ستمگری" حالت اپوزیسیون "ضد از حکومت مغول٬
مذهبهای اکثریت سنی قلمداد یکی از تشیّع را بتوانند مگر تا میکوشند گام نهادند٬
آزادی اراده٬ عدل و ریشههای فلسفی تشیع٬ اندک اندک٬ این گونه گروهها٬ در کنند.
دیدگاههای مترقّی شیخ توحیدکم رنگ شده٬ در نفی عدد قبح و ُحسن و بودن عقلی 
موسیقی به نظریات مجسمه سازی و درباره هنر م) طبرسی (548 و طوسی (460م)
گاهی این سنی زدگی به همکاری جنگی با تبدیل شد. تحریم سنی مآبانه آنها قشری و
(هـمین مـیانـجامید. خسـروان" علیه شیعیان "کسروان یـا پیروان متعصب "تیمیّه"

.(192 تا ص 191 مجلد٬

مرحله سوم
بـیروت تـبعیِد از سـال 1355 علینقی مـنزوی در این مرحله ایست که آقای دکتر
سـمت اسـتادِی دانشکـده ادبـیات دانشگـاه تـهران در و مـی گردد به تهران بـاز
تهران در طبقات را بقیه مجلدات الذریعه و نشر چاپ و و میشود مشغول به کار

میکند. آغاز
مجلد این  است. معروف  التاسع" فیالقرن  الالمع  "الضیاء بخشبهنام  این  نهم: سده 
تصحیح آقای قرن نهم هجری است که با دانشمندان شیعی در شامل احوال برخی از
صـفحه چـاپ 225 شـمسی در دانشگاه تهران به سال 1362 علینقی منزوی در دکتر

شده است.
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باختری٬ بخش خاوری و دو تشیّع در تسنن و گونه ایدئولوژی مختلف٬ دو رشد
به روز قدرت جمع کننده قشری این دوایدئولوژی بود٬ که مرکز سقوط بغداد پس از
مـدیترانـه و فـرات تـا بخشهای بـاختری٬ در نمود. جداتر یکدیگر از را این دو روز
سـند٬ تا دجله  خاوری٬ بخشهای  در و تشبیهی  عددِی تسنن به توحید شمال آفریقا٬

میشد. اشراقی تنزیهی نزدیکتر تشیع به توحید
- پیشوای مذهبی (841 ابن فهد٬ شیعی٬ رهبر مالقات دو پس از ه.ق. به سال 840
مذهب شیعه در بغداد٬ در م) سیاسی (848 رهبر قره قوینلو٬ میرزا اسپند و ه.ق.) 757
rstuv رایج گشت وسپس این حکومت کردستان رسمیت یافت وسکّه به نام دوازده امام
پایان این سده٬دو در قرن یازدهم) پیش گفتار (نک : دولت صفوی گردید. شیعی جزء
"دشـتکی"٬ و محافظه کـارتر مدرسه "دوانی"٬ به صورت دو شیراز هسته اشراقی در
سده پیشگفتارهای دو و 255 و ص 220 سده دهم٬ نک: بنیان گرفت (نیز اشراقیتر٬

دوازدهم) یازدهم و
شـرح حـال مشتمل بـر فی القرن العاشر" الداثر نام "احیاء با سده دهم:این مجلّد
عـلینقی قرن دهم هجری است کـه بـه تـصحیح دکـتر دانشمندان شیعه در برخی از

من ز وی در دانش گاه ته ران به سال 366 1 شمسی در 305 صف حه چاپ شده است.
زنده کردن دستگاه پس به فکر چیره شدند٬ مصر ترکان عثمانی بر سال 923ق. در
فرزندان خلیفگان عباسی از را خود که گفته میشد مردی را و خالفت اسالمی افتادند
وی خریداری از خالفت عباسی را محضری٬ طبق سند به استانبول برده٬ میشمرد٬
خلیفه را که اطاعت از سنیان آسیای صغیر شدن عثمانی به زره خالفت٬ مجهز کردند.
چون عـثمانیان بـه مـرزهای و عثمانیان نهاد اختیار به سادگی در واجب می دانستند
تسنن معتدل غزالی بـودند قرن نهم پیرو خاندان صفوی که تا ایران صفوی رسیدند٬
به مذهب تسلیم شدن به خلیفه سنی٬ از برای گریز این بار قبول داشتند٬ وخالفت را
(نک : هرات مـی دیدند. و مشهد رشت و کاشان و در آن را که آثار آوردند. رفض رو

(35 و ص 34 قرن یازدهم٬
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تـرکان عـثمانی٬ سپاه خلیفه گـرفتند. بر راه را آمده٬ ایشان فرا پسایرانیان به گرد
- ثـانی (966 جمله شـهید حتّی بزرگترین عالمان از و گذاردند٬ فشار زیر شیعیان را
پـناهندگی شـیعیان از مـهاجرت و و (92 تـا (ص 90 به شهادت رساندند را ق) 911
شـیعی ایـن مـهاجران٬ چند هر سلطه عثمانیان به ایران فزونی یافت. کشورهای زیر
فـیلسوفان گـه گـاه بـا و ایـرانـیان بـود از روِح خردگرایی ایشان کم رنگـتر اما بودند
صفویان کشاکش بودند. در گردان ایشان ٬ شا فیض و مالصدرا٬ عارفان ایران مانند و
سده نـهم سـنی بـودند٬ پدرانشان تا ترک داشته و و کرد تباری آمیخته از که خود نیز
صـدر شاه اسماعیل و ق. سال 984 در کمکم تمایلی به بازگشت به تسنن نشان داده٬
میرمخدوم به کشته شدن شاه٬ پس از به تسنن بازگشتند. میرمخدوم آشکارا اعظمش٬
هـمین (نک: تشیّع پـرداخت. صفویان و به نگارش کتاب ضد و عثمانی پناهنده شد
نوشتن کتابهای مـخالف قلمی با پس جنگهای اعتقادی و ص 245) سده ٬10 کتاب ٬

به جنگهای نظامی افزوده شد. یکدیگر٬
زیـر متهم به مـوارد صفویان را کتابهای خود٬ در دو نوح افندی هر میرمخدوم و

میکردند:
َر فِض خالفت و انشقاق جام عه اسالمی به د و بخش. .1

فـالسفه دیگر خواجه نصیرالدین طوسی و و ابنسینا قَِدم عالَم که نظر به قول .2
ابـدی پـروردگار فـیض ازلی و اینکه ایشان جـهان را آن عبارت است از و شیعه بود

می شمردند.
دوران احکام اربعه در عدم اجرای دیگر و جمعه) تارک الصالة بودن (ترک نماز .3

غیبت معصوم (عج).
مندرجات کتابهای فالسفه شـیعه چـون: روحانی که برگرفته از به معاد اعتقاد .4

بود. انجام" و "آغاز خواجه نصیرالدین طوسی در و "اضحویه" در ابنسینا
"علینقی و "قاضی خان سیفی" اتهامات امثال ایشان را٬ نویسنده و جواب این دو
هم این اتهامات سـبب فشـار لیکن باز می دادند٬ کتابهای خود دیگران در و طغایی"
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پس میرداماد علمای شیعه بود٬ بر آنها از انتقال فشار دولت صفوی و دولت عثمانی بر
مانندسنیان٬ شیعیان نیز ما به این موضوع اختصاص دادکه: را کتاب معروف "قبسات"
قائل به حدوث دهری هستیم نه حدوث زمانی؛ لیکن ما قائل به حدوث عالم هستیم و
مخالف همان قدم زمانی بوده و اعتراض کردندکه حدوث دهری٬ چون عثمانیها و
تـازه٬ عـقبنشینی  یکگـام با تا شد آن بر مالصدرا روی این از است؛ کتبآسمانی
زمان٬ جهان در اینکه : بیان حرکت جوهری و با پس او بپذیرد؛ نیز حدوث زمانی را
بـه گـونهای حدوث زمانی جـهان را میشود٬ موجود معدوم و "آن" هر در حادث و
تا قرِن یازدهم ٬ص 67 در احوال میرداماد٬ (نک: نفی نکند. پذیرفت که ازلیت فیض را

ص 291) همانجا٬ در مالصدرا و 71
شامل العشرة" الثانی بعد نام "الروضة النضرة فی القرن  این بخش با سده یازدهم:
648 م در 1990 ه.ق./ سـال 1411 که در احوال علمای قرن یازدهم هجری می باشد
صفحه توسط آقـای 75 در فهرست اعالم آن نیز متن و صفحه چاپ شده است .
تـدوین تـهیه و بزرگ تـهرانـی ٬ نواده مرحوم شیخ آقا ابراهیم ذاکر٬ محمد دکتر
عـلینقی طبع این کتاب به وسیله آقـای دکـتر همچنین تصحیح و گردیده است.

منز وی انجام گر فته است.
خالفت توانستعنوان  دولتعثمانی  هنگامیکه است: آمده مقدمه این مجلّد در
توده اهل خریداری کند٬ به عباسیان نسبت میداد٬ را خود متوکل علی الله که تبار از را
یکی پس از استانهای آسیای صغیر اولی االمر" عقیده "وجوب اطاعت از سنت بنابر
هـم مـرِز عـثمانیان٬ و به سقوط کـردستان انـجامید تا دیگری تسلیم عثمانیان شدند
مذهب تسنن صوفیانه از آن روز صفویان که تا آذربایجان شدند. حکومت صفوی در
واجب مـیشمردند٬ را اولی االمر اطاعت از به این خاطر و پیروی میکردند غزالی٬
پیوستند؛ ایرانی بود٬ این واجب به َرفِض خالفت که عقیدهای قدیمی و از برای فرار
هـرات نـزدیکی  در شـریف  مزار در آمدن صفویه  کار روی  از قبل  قرنها که  اعتقادی 
بـارگاِه و گـنبد صـدها و ق دارد کـاشان کـه تـاریخ 705 در بـارگاه ابـولؤلؤ و گنبد و
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رسـمیت دادن بـه مـذهب ایشـان بـا داشت. وجود ٬rstuv امامزادگاِن خاندان اهل بیت
این چنین و مقابل تهاجم ترکان عثمانی آماده میکردند. برای دفاع در ایرانیان را شیعه٬

بخش تقسیم شد: رودخانههای دجله به دو مرز که خاورمیانه در بود
افزایش یافت اعتقادات آنها مردم و طرف بر دو هر حکومت از فشار این حال ٬ در
"لبـنان" شیعیان حکومت عثمانی شـامل: برخی از مهاجرتهای مذهبی شروع شد. و
ایـرانـیان مـتعصب در بـعضی از و به ایران مهاجرت مـیکردند "یمن" تا "سوریه" و
توده شیعی مردم بیشتر عثمانی٬ مهاجران از مهاجرت کردند. به آسیای صغیر تسنن٬
میان طبقه حکّام بودند. از اما عدهای اندک٬ ایران با مهاجران از و تشکیل میدادند را
زمان شاه طهماسب به نام "مـیرمخدوم" اعظم ایران در صدر همان گونه که گفته شد٬

ایران بود. این فراریان از جزو
از العشرة" عنوان "الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی و این بخش با سده دوازدهم:
961صفحه علینقی منزوی در به تصحیح آقای دکتر طرف انتشارات دانشگاه تهران و

پخش گردیده است. چاپ و به سال 1372
آن٬ و افـتاد اتفاق قرن این  در اسالم از بعد ایران تاریخ حوادث  مهمترین  از یکی

سقوط حکومت صفوی بود.
نجات معتقدان تشیّع وخارج کردن قرن دهم به منظور حکومت صفوی که در
قرن دوازدهم بدون در آمده بود٬ زیرشالق قشرگرایان خالفت عثمانی پدید آن از
پس از برافـتاد. مقابل حمله عدهای افغانی سنی معتدل ٬ کوچکترین مقاومت در
سـال قتل عام صـوفیان قـزوین در تصوف و عرفان و ضد قیام دولت صفوی بر
مـدارس کـاشان ٬ مـیان روشـنفکران ایـرانـی در ایـن خـودپرسی در ه.ق ٬ 1002
پشت و "واپس گرایی صفویان" آمدکه پس از هرات پدید و نیشابور قم ٬ اصفهان ٬
دیگر اصفهان٬ آمدن اخباریان در روی کار قزوین و عرفان در کردن به تصوف و
سنی معتدل که مخالفت شدید مقابل افغانیان به ظاهر انگیزهای برای مقاومت در

ندیدند. عرفان نداشتند٬ با
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گرایشهای تشیّع نـیز و ترکمانان سنی بود از شاه که خود نادر چنین شرایطی٬ در
نظریه "پنج گانگی برای نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر٬ او آمد. روی کار داشت٬
نجف به هجری قمری در سال 1156 کنفرانسی در و مطرح کرد را مذاهب اسالمی"
ایشـان را بـرخـی از دانشمندان شیعی٬ و دادن علما قرار تحت فشار با راه انداخت و
تصرف تمام ایران راضی از دولت عثمانی که به کمتر اما به عقبنشینی نمود؛ مجبور

ردکرد. را این پیشنهاد قانع نبود٬ و
اینجا بزرگ تهرانی در شیخ آقا معرفی آثار اینک بخش دوم بررسی احوال و
راهـی بـه سـوی است ایـن مـعرفی مـختصر٬ نگـارنده امـیدوار پایان می پذیرد.
بـلند و این اقیانوس بیکران معرفت بوده بـاشد در عالمانه تر تحقیقات ارزنده و
روی بـر بزرگ تهرانی درهای آن را روح واالی شیخ آقا یاری گرفتن از هّمتان با

زمستان 1377). ـ پاییز ٬4 ـ شماره 3  فصلنامه کتاب (دوره نهم٬

بگشایند.  خوانندگان فارسی زبان نیز



زبان رمان نویسان رمان از
ایرانی ناصر

ترجمه علی محمد تألیف میریام آلوت٬ رمان به روایت رماننویسان٬
.1368 مرکز٬ نشر حق شناس٬

طول در و شکل داستانی رمان می گذرد ایرانیان با آشنایی ما سال از صد آنکه حدود با
چـنین و ماندنی انـد احتماًال این آشنایی رمانهای خوبی هم نوشته ایم که خواندنی و
مینماید ک ه هم ا ک نون نیز شاهد دور های از شکوفایی و ر ونق نسبی این هنر مکتوبیم٬
نوشته شده است٬ رمان به زبانهای دیگر نقد تاریخ و مجموعه عظیم کتابهایی که در از
کـه ایـن کـتابها٬ بـرخـی از چندان کتابی به زبان فـارسی تـرجـمه نشـده است. هنوز
شناخت وجوه مختلف رمان دارند نقشی بنیادی در تعدادشان چندان کم هم نیست٬
زاده طبیعی کامل دریافت که رمان چیست و نمیتوان به طور بدون مراجعه به آنها و
چه عناصری است متشکل از اجتماعی خاص بوده است و چه نوع شرایط فرهنگی و
بـرای مـا سـنجشگرانـه ایـن کـتابها مطالعه دقیق و چه ابزارهایی شکل می گیرد. با و
بلکه ابداع کننده رمان نبودیم٬ وهست که ما این لحاظ ضروری بود ایرانیان به ویژه از
کردیم که زمینه اجـتماعی جامعه خود زمانی وارد در آن را و آن بودیم. کننده" "وارد
فـرهنگی نـیاز مـا بـه واقـع جـامعه  نداشت و برای جذب آن وجود فرهنگی الزم  و



کتاب ونقد کتاب نقد  756

مـیان حـتّی در و جامعه مـا٬ در همان ابتدا که رمان از این بود چندانی به آن نداشت.
ردیـف چـیزی در و ضـروری تـلقی نشـد هنری جـدی و روشنفکران ما٬ برخی از
امـا کـننده بـه حسـاب آمـد٬ تخدیر وسلحشوری نامههای واقعیت گریز عشقنامهها
کـه رمـان از طبقه متوسط٬ فرهنگی الزم فراهم آمده است. کنون شرایط اجتماعی و ا
شـمار کـرده است؛ رشـد مـتعلق بـه ایـن طـبقه٬ جهت مهم هنری است بیشتر چند
پشت زیـادی از حـد متکای اطمینانبخش سـنّت تـا و باسوادان افزایش یافته است؛
جستجوی فروریخته است و پشت قشرهای اجتماعی جدید٬ حال از به هر و جامعه٬
به نیازی مراجعه انحصاری به سنت٬ نه با طریق تجربه شخصی٬ از حقیقِت همه چیز
پاسخگوی آن است٬ چنین نیازی و رمان برخاسته از تبدیل شده است. اجتنابناپذیر

روشن است که به زبان هنر. منتها
نقد مطالعه سنجشگرانه کتابهای مربوط به تاریخ و دهه پیش ترجمه و چند تا گر ا
مکـتوب به عـمدهترین هـنر شعر کنار در کنون که رمان دارد ا بود٬ رمان امری مفید
بخش ما بدون این کار٬ امری ضروری است٬ دیگر این کار تبدیل میشود٬ جامعه ما
صرف تـجربههایی مـیکنیم کـه دیگـران کـهنه اش را نیروی خالقه خود عمدهای از
ک ر ده ا ند یا در تج ر به های اساسًا باطل به هدر می ده یم . و مهم ت ر از ا ین ٬ چون دا نش
چشم باز به گنجینه غنی می مانیم از اینکه با بینایی کافی کسب نمیکنیم عاجز و
که آنرا از عناصری  بنگریمو خود فرهنگشفاهیوکتبی  در داستان  روایت  فنون 
بدین ترتیب گـونه ای از گیریم و به کار تجدیدحیات یابد می تواند زنده است یا
به گونهای که به یقین هم بیشتر بوی ایرانی داشته باشد٬ رمان ابداع کنیم که رنگ و
جـاذبه جـهانی تـازگی اش ٬ بـودن و به دلیل نو هم ٬ و چسبید خواهد دل مردم ما

داشت. بیشتری خواهد
تـرجـمه عـلی مـحمد رمان بـه روایت رمـان نویسان نـوشته مـیریام آلوت و
زبـان فـارسی غـنیمتی رمـان در منابع مـهم نـقد شدید این کمبود حقشناس در
بخش یکم مـاهیت رمـان مـورد در کتاب حاوی سه بخش است : است . گرانقدر
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بـخش سـوم صـناعت در و بـخش دوم تکـوین رمـان ٬ در مـی گیرد٬ بحث قرار
ولی این سه بخش عمده ترین وجوه رمان تشریح شده است ٬ در داستان نویسی .
این است که مباحث اهمیّت وجاذبه ویژهای میبخشد روایت... به رمان به آنچه
هر رمان در حوزه نقد میریام آلوت نیست که در پسند و نظر بیانگر کتاب صرفًا
الجـرم مـحدود و جنبه شـخصی دارد او پسند و نظر که باشد اعتبار درجه ای از
نـقل گـردآوری و مبحث آرای نویسندگان بـزرگ را هر بلکه نویسنده در است ٬
بـه پـایان آن) ای کـاش در مـبحث (و مـدخل هـر در فـقط ٬ خـود کـرده است و
بـا بیواسـطه کتاب خواننده ترتیب  بدین است. پرداخته ایشان  آرای جمعبندی
زنده ایشان میشنودکه رمان هنر زبان خود از و میشود آفرینندگان رمان روبهرو
به رأی دیدگاه دیگری نگریست و جنبه آن میتوان از پیچیدهای است که به هر و

داوری دیگری رسید. و

ماهیت رمان

.(1832 تا رماننویس اسکاتلندی (1771 و Sir) شاعر Walter Scott)اسکات والتر سر . 1

اسکات 1 درباره رمان می گوید: والتر سر
در طی پانزده ـ بیست سال گذشته سبک تازه ای در رماننویسی پدیدار شـده
کـه بـرای جـلب تـوّجه دارد جمله این فرق را سبکهای پیشین از است که با
را ایـن سـبک نـه مـا نکاتی بـه کـلی مـتفاوت بـهره مـیجوید. خوانندگان از
انـواع حـوادث عـجیب با را نه نیروی تخیل ما و دستخوش ناباوری میکند٬
رمـانتیک از هیچ نـوع تـصاویر نه پیش چشم ما و غریب سرگرم میسازد٬ و
بـه مـثابه گـذشته بـه آنـها کـه در احساسات ترسیم میکند و آنگونه عشقها
میان مردمی که در که نمونه آنها زیرا اوصاف قهرمانان تخیلی نگاه میکردند؛
این چیزی که در کم است . بسیار میمیرند و زندگی میکنند این عالم واقعًا در
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عکسبرداری درست از همانا ... میشود سبک تازه جانشین اینگونه هیجانها
عرصه زندگی معمولی به همانگونه است که در ترسیم دقیق آن عینًا طبیعت و

است. نویسنده نقد از (حروف ایرانیک سیاه) کیدها همه جای این مقاله تأ در . 1

1.(100 و (ص 99 دارد وجود واقعًا
شکـلهای پـیشین از آن را یعنی واقعگرایی که اساس رمـان است و این البته ٬
ولی بـرای آنکـه مـعنای کـامل مـیسازد٬ جـمله رمـانس مـتمایز از داســتانی و

.(1881 تا رماننویس روسی (1821 ٬(Feodor Dostoevsky)داستایفسکی فئودور . 2

داشت که نظر در باید را داستایفسکی 2 این گفته فئودور شود واقعگرایی آشکار
من دیرگاهی روزه را افتاده وهر بی حاصل رخدادهای پیش پا "مشاهده خشک و
ایـن این درست عکس واقعگرایـی در ـ  یکی نمی دانم هنر واقعگرایی در با است دیگر

.(1902 تا رماننویس فرانسوی (1840 ٬(Emile Zola) امیل زوال . 3

که "سرکوفت تحقیرآمیزی که را این گله امیل زوال3 و .(106 و (ص 105 زمینه است"
آنچه دوست داریم به عرضه عکس برگردانهایی از آن است که ما می دهند اینان به ما

(ص 108). هست بسنده کنیم"
بی حاصل رخدادهای پـیش پـا رمان به معنای "مشاهده خشک و واقعگرایی در
پس چیست٬ نیست. آنچه هست" "عرضه عکس برگردانهایی از و روزه" هر افتاده و

میکند؟ واقعیت برقرار رماننویس چه نسبتی با و

.(1880 تا رماننویس فرانسوی (1821 ٬(Gustave Flaubert) فلوبر گوستاو . 4

گوستاو فلوبر 4 می گوید: "بس نیست ک ه فقط به مشاهده بپ ر داز یم؛ بـ اید آنـ چه را
یک تـخته از من چیزی بـیشتر واقعیت به نظر شکل ببخشیم. دیدهایم نظم بدهیم و

.(108 و (ص 107 باشد" شیرجه نباید
می گوید: امیل زوال

ک بـدین بسـنده بـالزا است ... هـم آزمـایشگر و رماننویس هم مشاهده گـر
بلکه نماید؛ باز فراهم آورده است تصویروار که خود که واقعیاتی را نمیکند
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در را قـهرمان خـود تـا آن واقـعیات دخـالت مـیکند به طـرزی مسـتقیم در
اسـتادی ک مهارت و این دخالتهاست که بالزا در و دهد؛ شرایطی معین قرار
این خالصه رماننویس در تمام کار واقع امر٬ در ... به ثبوت میرساند را خود
دخـالت کـند٬ آنـها کار آنگاه در و طبیعت برگیرد٬ از که واقعیاتی را میشود
بـتوانـد آن رهگذر از تا آورد٬ تغییراتی پدید موقعیت آنها محیط و یعنی در
قوانین طبیعت فـاصله بی آنکه از دهد٬ مطالعه قرار مورد را آنها کار و ساز

.(107 و (ص 106 منحرف گردد آنها از و بگیرد

.(1893 تا نویسنده فرانسوی (1850 ٬(Guy de Maupassant) پاسان گی دومو . 1

هـرگز باشد٬ به حق هنرمند گر ا واقعگرا٬ "هنرمند میگوید: نیز پاسان 1 گی دومو
میکند بلکه جهد دهد٬ قرار روی ما حیات فرا عکسبرگردانی مبتذل از تا نمیکوشد
واقعیت حیات هم خود که حتّی از بگذارد ما اختیار در آن را چنان چشماندازی از تا

(ص 110). باشد" واقعیتر و زندهتر و پربارتر

اخالق رمان
جدل فراوان بوده آن بحث و سر مسأله ای است که بر رمان ٬ اخالق در یا اخالِق رمان٬
٬ (Secular)است. تقر یبًا همگان اذعان دار ند ک ه ر مان هنر ی است غیر مقدس٬ ز مینی
از خـود گوش  به  من را (این  هست؟ هم "نجس" دارند عقیده  کسانی چنانکه آیا ولی 
ایـن اخـتالف از زبان کسی شنیدهام که چندین شغل مهم فـرهنگی بـه عـهده دارد).
بـه رمـان و است٬ مـعاصر انسـان اصلیرمان موضوع که  میگیرد واقعیتریشه
مـردم آدمـیانی اصـولی ٬ بـیشتر بیرون ٬ از بیرون نمی نگرد. از تنها موضوع خود
یکپارچه به و صاحب شخصیتی بهنجار و به اصول اخالقی ٬ پایبند مبادی آداب ٬
دارد٬ ویژه را هنری است که این امتیاز تنها میان هنرها ولی رمان در میرسند. نظر
کـه بـه دروِن مـعموًال بگـیرد٬ جـای آن را به همین دلیل هیچ هنری نمیتواند و
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نقابی هیچ پرده و جایی که خبری از از نزدیک٬ از و رسوخ میکند پوشیده انسانها
امیدها و فداکاریها و به سرچشمه نیکیها به دل وروح شخصیتهای خود٬ نیست ٬
خـودپرستیها و وهمچنین بـه سـرچشـمه خـباثتها باورهای آنان ٬ و شجاعتها و
دوپـارچگـی نسـبی و وسـوسههای آنـان مـی نگرد و ترسها و تردیدها و آزها و
نه بدان و کشف میکندودرمی یابدکه نه خوبان یکپارچه خوبند شخصیت آنان را

یکپارچه بد.
آن چیزی از زندگی که کسی یا ویژه دیگری در امتیاز مثل هر شاید ویژه٬ این امتیاز
وسوسه میشودکه می دهد٬ بزرگ قرار مظان یک خطر در رمان را میشود٬ برخوردار
مـرزهای از که باعثمیگردد امر همین و بپردازد٬ حرام وسوسههای به حّد بیش از
جمله از داشته اند٬ رماننویسان به این وسوسه اشارتها خود برود. اخالقی فراتر مجاز

.(1930 تا انگلیسی (1885 شاعر رماننویس و ٬(D. H. Lawrence)الرنس اچ. دی. . 1

می گوید: الرنس 1 اچ. دی.
عشق البته گردد... اخالقتر ضد به روز بدان است که روز گرایش رمان جدید
و آب بـه را خـود و بنویسی رمانی  و بنشینی گر ا اّما است. حالتی شکوهمند
آن رمان به نمایش بگذاری که به سود عشق در را تمایالت خود آتش بزنی تا
فی المثل ٬ عشق واالست ٬ و شکوهمند است ٬ و تـنها حـالتی است کـه مـی ارزد
بدانـی کـه آن صورت باید در چنان ٬ چنین و و انسان به هوایش زنده بماند٬

(ص 187). آمد خواهد در کار اخالق از رمانی ضد رمان تو

.(1774 تا ؟ انگلیسی (1730 شاعر نویسنده و ٬(Oliver Goldsmith)گلداسمیت الیور . 2

نامهای توصیه میکند: در و میگذارد این هم فراتر از را پا گلداسمیت 2 الیور
زاده جـوان [یـعنی دست بـرادر دسـتش مگـذار هـرگز مـهمتر٬ چــیز هــر از
رنگهای با زیبایی را این کتابها رمانی بخورد؛ گلداسمیت] به هیچ کتاب قصه یا
که آدمی به وصف شادیهایی میپردازد و طبیعت ترسیم میکنند؛ از جادوییتر
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ایـن تـصاویر چـه ویـرانگـرند و چه فریبا چشید. نخواهد را طعم آنها هرگز
آرزوی زیـبایی ها در جـوان مـیآموزند بـه مـغز اینها سرخوشی های بیکران !
میآموزند خارجی نداشته اند؛ وجود که هرگز برآورد شادیهایی آه ازجگر و
انـداخـته است نـاچیز بـه جـام مـا که دست تقدیر این اندک مایه خوشی را
نداشته کسی روا بر هرگز که تقدیر چشم به راه خوشیهایی بنشیند و بینگارد

است (ص 159).
الرنس اچ. کـه دی. ایـنها از بدتر برخی دیگر و به راستی چنینند٬ رمانها برخی از

گلداسمیت میگویند: الیور و
بسـط شـرح و بـا تـجارت ٬ بـه قـصد رمـاننویسانی کـه بـه عـمد٬ کم نیستند
پرداختن به بیماریها همچنین با و روابط تحریک کننده جنسی ٬ و وسوسهها
کـم آنـها کـه بـیماریهای روح در جوامع جدید انحرافهایی که متأسفانه در و
به را خواننده رمانهای خود و خریدار میکوشند یافته اند٬ نیست جاذبه بسیار

افزایش دهند. تأثیرپذیر میان جوانان معصوم و ویژه در
این امر به کسانی که اصوًال شور و شوقهای عـاشقانه را پـلید مـی دانـند و
هرگونه توصیف یا نمایش آن را فـاسد کـننده و مـضر بـه حسـاب مـیآورند
آن همه رمانهای و بیاورند پیش چشمها که رمانهای زشت را فرصت میدهد
روح پـیچیده انسـان مـعاصر در را که روشن بینانهترین ژرفکاویها بزرگ را
باعث نیز و بخوانند؛ "نجس" رمان را کّل هنر و نادیده بگیرند عرضه کرده اند

.(1882 تا رماننویس انگلیسی (1815 ٬(Anthony Trollope)آنتونی ترالوپ . 1

این عقیده بخندند کسان بر بسیاری از شده است که به قول آنتونی ترالوپ ٬1
ایـن از فضیلت ومردانگی به خـوانـندگان بـیاموزد که "رماننویس میتواند
همچنین کسانی که و گناه می انگارند٬ کسانی که خواندن رمان را مثًال شمارند٬
بیخاصیت نیست. نوعی وقتگذرانی ساده و چیزی جز این کار میکنند فکر
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زمـره طـایفه کـه در اینان به داستان پردازان به مـنزله کسـانی نگـاه مـیکنند
جهان زشتیها کارشان هیچ نیست جزآنکه در و دّاللگان محبت جای دارند

(ص 160). به دّاللگی لذتهای وقیح سرگرم باشند
کشـف و اعـماق روح انسـان و که کـارش ژرف روی در رمان نویس هنرمند
این در چه وجوه تلخ آن است ٬ چه وجوه شیرین و کّل حقیقت ٬ عرضه حقیقت٬
بـدانسـان کـه موضوع خود٬ تصویری ناقص از یک سو از تا بکند میان چه باید
سوی دیگر از و ارائه ندهد برمی تابند٬ و اخالق گرایان خشکاندیش می پسندند

ورطه زشتنگاری نیفتد؟ در
خـلق کار در که راهنمای عمل او رمان نویس بزرگی عقیدهای خاص دارد هر

.(1754 تا نویسنده انگلیسی (1707 ٬(Henry Fielding)هنری فیلدینگ . 1

برساند٬ اخالقی" می پذیردکه رمان می بایست "سود هنری فیلدینگ 1 رمان است .
میگوید: منتها

اثری که در گر ا به چه اهداف خیری خدمت خواهیم کرد هیچ نمیفهمم ما
به کلیه فضایل آسمانی بگنجانیم که یا ابداع است شخصیتهایی را زاده تخیل و
چه احـتمال آن بـه مـراتب آراسته باشند و یا به تمامی رذایل شیطانی آلوده؛
بیشتر است که ذهن آدمی ٬ با اندک تأّمـلی در بـاب هـر یک از ایـن دو نـوع
چـنان از ایـنکه بـتوانـد تـا کـنده گـردد شـرمی گـران آ انـدوه و از شخصیت ٬
مشـاهده سـرمشق که با آدمی بسا چه٬ سرمشقهایی هیچ استفاده خوبی ببرد؛
ذات هـم از نـمونه ای٬ چون مـی بیند هم شرمسار؛ و نخستین هم نگران گردد
بـه کـمال فـراهـم آورده خود در فضیلتی را هست که هر او٬ سرشت خود و
رسیدن به اوجی بدان بلندی به کـلی نـاامـید از را که او این چه بسا و است ؛
خوبی وجود آن قدر سویی٬ از نهادیک شخصیت٬ در گر ا واقع امر٬ در ... سازد
سوی از و٬ برانگیزاند آدم متعالی را ستایش هر عشق و که بتواند داشته باشد
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کـه بـه چشـم بـخورد نـقص نـیز آن اندک مایه عیب و هم او نهاد در دیگر٬
آن صورت شـخصیت مـزبور در طبیعت آدمی چندان وقعی بدان نمی گذارد٬
نـه حس نـفرت و بـرخـواهـدانگـیخت ٬ را شفقت ما حس دلسوزی و حتمًا
نـقصها از بـیشتر گـفت هـیچ چـیزی نـمیتوانـد به حق بـاید انزجارمان را. و
اخـالقی بـه مـا سود به چشم میخورد این قبیل مثالها نارساییهایی که در و

.(167 و (ص 166 برساند
است: تأمل برانگیز خواندنی و نیز این گفته امیل زوال

نویسندگان مکتب طبیعتمداری یعنی ما اخالقیم ـ که ضد متهم میکنند را ما
زبـان اخالقی هستیم که بـه کـالم و البته فاقد چون ما حق هم دارند؛ و ـ را
آن دقت تعریف کـرده با برنارد همان است که کلود اخالق ما ختم میشود.
به ترجیح میدهد و میجوید را علتها "اخالق جدید که میگوید: آنجا است٬
بـر میخواهـد اخالق جدید اساس آن دست به عمل برد؛ بر و تبیین بپردازد
ایـن و بـپرورانـد٬ و آورد بار و برگیرد آن یکی را تا بدی چیره گردد خوبی و
پـابرجـایی کـه در و فلسفه واال گرداند". نابود و بشکند و نهد فرو دیگری را
آثار ما طبیعتمداران دنبال میشود در همین یکی دو خط به خـوبی خـالصه
بـه عـوامـل بـدیهای اجـتماعی مـی گردیم ؛ مـا شــده است . مــا دنـبال عـلل و
بـه تـبیین آشـوب آن رهگـذر از تـا مـینشینیم ؛ افـراد کالبدشکافی طبقات و
ایـن گـاه و بـه چشـم مـی خورد. فرد در جامعه و بلوایی دست یابیم که در و
قلب اعماقی تا و آلوده اند؛ به موضوعهایی بپردازیم که زشت و ایجاب می کند
ولی بیچارگیهای بشری اند. و خودپسندیها و پیش برویم که نهانگاه نادانیها
بتوانیم شناخت آنها فراهم میآوریم که با بدان امید گاهیهای الزم را این آ ما
دیده ایم این است آنچه ما وآنگاه بگوییم ببینید! بدی غالب آییم٬ خوبی و بر
فرا توصیفش را تبیین و شرح کرده ایم و صمیمیت طرح و منتهای صدق و با و
بپرورانند و برگیرند خوب را عهده قانونگذاران است تا بر حاال پیش نهاده ایم .
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میکنیم اخـالقپرور آنچه ما بیش از پس هیچ کاری نمیتواند رواج دهند. و
.(177 و (ص 176 باشد

.(1811 تا نویسنده انگلیسی (1732 ٬(Richard Cumberland) کمبرلند ریچارد . 1

میگوید: وظیفه رماننویس نمیداند. جامعه را و اصالح فرد ریچاردکمبرلند1 امّا
انجامش بکوشم در مقام یک داستانپرداز در موظف میدانم تا را آنچه خود
را نـه خـود دیگـر ایـنکه بگـذریم ٬ از بگـویم . همین است که فقط داستانم را
مشغله داستانپردازی به اصـالح قـانون اسـاسِی مـملکتم موظف میشمارم با
قمع آن َعَلم می بینم که به قلع و عهده خود در شکر!) را نه (خدا و بندم٬ کمر

برافرازم (ص 168).
گـدایـی به را داستانها از برخی برای شده" اعالم اخالقی اسکات"نتیجه  والتر سر
شرکتکنندگان در از و لنگان لنگان میرود کارناوالی شاد تشبیه میکندکه پشت سر

آنگاه میگوید: توجهی کنند٬ به او کارناوال بیهوده درخواست میکند
یـعنی آثـاری کـه بیرون بریزیم ٬ حوزه بررسی های خود از بدنام را آثار گر ا
امیال و زشتترین خواستها ناپروردهترین و تا داده اند قرار وجهه همت خود
هـمان رمـانهای ضـد [ ایـنها نگـاه دارنـد بـیدار و برانگیزانند ما در نفسانی را
اخالقی هستند که هیچ انسان شریفی با آنها موافـق نـیست] ... مـیتوانـیم ...
ترسیم داشت آن است که با ببینیم که بهترین چیزی که میتوان از رمان امید
نسبت به واقـعیات مـجهز زندگی واقعی ذهن جوانان را تصاویری درست از
از یـا احساسات پرمایه بشـری و عواطف و بهرهجویی از با گاه نیز و سازد؛
آنـها در تمّنیات متعالیتر و کردن آرزوها هراسهای تخیلی به بیدار و ترسها

(ص 169). کمک کند

.(1864 تا رماننویس امریکایی (1804 ٬(Nathaniel Hawthorne)ناتانیل هاتورن . 2

می گوید: هاتورن 2 ناتانیل 
مدعی اند و فراوان میکنند کید اخالقی خاصی تأ مقصود نویسندگان بر بیشتر
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ولی خلق آثارشان بـوده است"٬ وجهه همت آنان در که دستیابی بدان مقصود
این نیافته است که بخواهد اتالف وقت در "چیزی جز او که خود تصریح میکند
ـ  میله های آهنی که با میخ بکشد اخالقی به چهار مقاصد چنان با را داستان خود
به این کار٬ با و ـ سنجاق میکنند درست بدانگونه که پروانگان را بگویم٬ بهتر یا
شیوهای به  هم و سازد بهره  بی  زندگی  و حیات از هم  را آن همزمان٬ و یکجا طور

(ص 170). بی روح گرداند طبیعی خشک و غیر زشت و

.(1863 تا رماننویس انگلیسی (1811 ٬(William Makepeace Thackeray)ویلیام میک پیس تکری . 1

جنبه دیگری مطرح میکند؛ از رمان را مسأله اخالق در ویلیام میک پیس تکری 1
است٬ عرضه آن به زبـان هـنر رمان کشف و که کار این جنبه که جامعه حقیقت را٬ از
یا سازد محدود رماننویس را میکوشد دارد اختیار وسیله ای که در هر با و برنمی تابد
او بـر بـیرحـمانه  چـنان  نکـرد٬ چـنین  رماننویسی  گر ا و وادارد به حقیقتپوشانی 
رمـان نـوشتن بشـوید٬ دست از گاه ترجیح مـیدهد که او میرنجاند را او و میتازد

.(1928 تا انگلیسی (1840 شاعر رماننویس و ٬(Thomas Hardy)تامس هاردی . 2

بـه شکست و را اوج خالقیت قلم رمـاننویسی خـود در همچنانکه تامس هاردی 2
تکری میگوید: بسنده کرد. سرودن شعر

تمام توان نبوده است که با مجاز میان ما هیچ داستاننویسی در زمان حاضر تا
هنریاش به ترسیم و توصیف وجود آدمی بپردازد. همه نـا گـزیریم او را در
ترسیم کنیم. لبهای او سنن خنده ای زورکی بر به حکم آداب و پرده بپوشانیم و
بگذارید اّما ... کرد تحمل نخواهد عرصه هنر در طبیعی را جامعه هیچ چیز
که جهان واقع دریابید و دهید گوش فرا هیچ نمیخواهید فاش بگویم که شما
مــدارس و بــاشگاه ها در جــامعه ٬ در و چـــه بــه حــرکت درمــیآورد را
چهتشکیل را فرزندانتان زندگی  و کر ذ و فکر و میگذرد چه ناهارخوریها٬ و
بـاری پـیوسته هـم نـباشد٬ همواره دلپذیر گر ا [ حال آنکه] راستی ٬ میدهد...

بهترین است (ص 171).
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تا1894). اسکاتلندی (1850 شاعر Robert)٬رماننویس و Louis Stevenson)رابرت لوییاستیونسون . 1

بشنود) هم گفتن دروغ (دروغی که جامعه دوست دارد رابرت لویی استیونسون 1
میداند: نادرست  و زشت  راسترا پوشاندن و

کسی است که به عـالم نـویسندگی عهده هر وظیفه هست که انجامش در دو
ودیگری نشان دادن حسن نیت یکی وفاداری به حقیقِت واقعیت٬ گام مینهد:
مـهم است کـه بـا آن رو وفـاداری بـه حـقیقت واقـع از عرضه حقایق ... در
مـی باید آنانکه مینویسند ... میکند پیدا کار و آسایش بشریت سر آموزش و
پاسخگوی که میتوانند٬ آنجا تا آدمی میدهند٬ که دانشی که به هر کاری کنند
کـه خـود کـه آن آدم گـمان نـبرد کـاری کـنند مـی باید واقعیات زندگی باشد؛
که این جهان بپندارد نه نیز دامن ٬ هیوالیی است تر یا و فرشته ای است بی گناه ٬
طبقه یا حول محور درستیها و نه اینکه تمامی راستیها و جهنمی است سوزان ؛
در سعادتها و نه آنکه همه صدقها و بدان تعلق دارد؛ که او کشوری میچرخد
کـه چـه بـیاموزد آدمی باید هر بدان وابسته است. شده که او فرقهای متبلور
بـهتر آن هـمه را و بکـوشد که میتوانـد بیاموزد و اوست ؛ نهاد چیزهایی در
چه به آدمی بگویند؛ که عین حقیقت را باشد غلط نمیتواند هرگز گرداند ...
حقایق امور در تعیین رفتار آدمی مهمترین نقش را بازی میکند ... حتی ا گر
بـه فسـاد را او یـا به آدمـی زیـان بـرساند که به حق بتواند واقعیتی هم باشد
که درست چرا گردد؛ آن باخبر از آن است که او همه بهتر هم از باز بکشاند٬
کـه آدمـی مـی باید هـمین نـوع واقـعیات است ... وجود با همین جهان و در
پذیرفت کـه باید دریک کالم ٬ باری ٬ به ننگ. یا و به نام برسد یا تا بکوشد
راست پیوسته نادرست که بـپوشانند و دروغ همواره زشت است که بگویند

.(180 تا (ص 178
به سّر اختصاص دارد نامیده شده است٬ که "تکوین یک رمان" بخش دوم کتاب٬
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زندگی برداشت از را خود به اینکه رماننویس چگونه مصالح اولیه کار آفرینش رمان؛
آنگاه با و میانگیزاندکه برداشت کند٬ بر را او نیرویی مرموز بگویم٬ دقیقتر یا٬ میکند
به چالشی دارند" قرار گاهانه اراده او سلطه آ که بیرون از حوزه هنرش ... "عناصری در
حـتّی بـرخـی از مـردم و از بسـیاری  بـیافریند. را رمانش  تا میپردازد توضیحناپذیر
گـاهانه اراده سـلطه آ زیـادی بـیرون از حّد رمانی تا که تکوین هر منتقدان نمیدانند

.(1970 تا نویسنده فرانسوی (1885 ٬(Francois Mauriac)موریاک فرانسوا . 1

می گوید: موریاک 1 فرانسوا دارد. رماننویس قرار
بـه تـازیانه انـتقاد را ما و یورش میآورند ما طوری بر داوران ما منتقدان و
نشستهایم گویی ما استوارند٬ ما اراده آزاد که گویی آثارمان یکسره بر میگیرند
درآوریم؛ به رشته تحریر اثری بد اثری خوب یا دانسته تصمیم گرفتهایم تا و
و سازد تباه  برعکس یا و بخشد رستگاری و کند کهتهذیب  داستانیبپردازیم یا
قابل غیر و اسرارآمیز آن عناصر گویی اینان کمترینتصوری از تو گمراه گرداند.
دارد سلطه خود زیر عالم رماننویسی را که سرتاسر ندارند گزیر نا پیش بینی و

(ص 202).
هـمه گفته هایی که در بخش دوم کتاب از رمان نویسان بزرگ نقل شده است ٬
مؤید همین جنبه مر موز و توضیح ناپذیر خلق ر مان است. امّا در بخش سوم٬ که
رمان پرداخته شده عناصری از به آن وجوه و نام دارد٬ "صناعت داستان نویسی"
به حق باید و می گیرد گاهانه به کار زیادی آ حد تا را رمان نویسی آنها است که هر
مهارتی به توانایی و رمان نویسی عمدًة بستگی دارد هر اعتبار گفت که استادی و
خلق رمان به همین دلیل این جنبه از و دارد. به کارگیری این عناصر که دست اودر
بخش سوم مسائل مربوط به ساخت داستان٬ در (craft) خواندهاند. "صناعت" را
بحث قرار سبک به تفصیل مورد و زمینه ٬ گفتگو٬ شخصیت پردازی ٬ فن روایت ٬

گرفته است.
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بدون آنکـه از به پایان برد نمی توان درباره رمان به روایت رمان نویسان سخن را
کتاب بخشهایی از جذاب است. و ترجمه کتاب شیوا ترجمه استادانه آن ذکری کرد.
نیست٬ ولی این ترجمه فقط زیبا این مدعاست٬ این مقاله نقل شده است شاهد که در
تا نیست  واژه  به  واژه  گرداِن  بر وفاداری ای که پایبند هم هست. به متن انگلیسی وفادار
گاهی مختصر گر ا فصاحت منتقل کند. با به زیبایی و به چاالکی مفهوم سخن را بتواند
حّد آنجاهایی است که قلم توانای مترجم بیش از در بی وفایی هم به چشم می خورد
از سـاخته٬ آنچه هست جلوه گـر از زیباتر عروس سخن را به صنعتگری پرداخته و

این عبارت: جمله در
بهجنگ و عشقبکوشی در و بجوشی زن با و بنوشی شراب  میتوانی تو آری
نه میخواره که خود دلم٬ عزیز به یک شرط٬ اّما ننگ بخواهی؛ نام و درآیی و

صفوف مقدم (ص 218). نه حّتی سرباز و نه شوهر نه زنباره و باشی و
که ترجمه این عبارت است:

You will depict wine, love, women, glory, on condition, my good fellow,

that you will not be a drunkard, a lover, a husband, or a soldier of the line. (p.

.(1375 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : نقدکتاب (چاپ  پنج مقاله در بیست و  

126)
 



مبادی مابعدالطّبیعی علوم نوین پارهای از
سیّدحسین کمالی

تـرجـمه عـبدالکـریم بـرت ٬ نوشته ادوین آرتور بعدالّطبیعی علوم نوین ٬ مبادی ما
صفحه. 345 + چهار پنجاه و ٬ 13٦9 فرهنگی ٬ سروش ٬شرکت انتشارات علمی و

سال رخدادها ماه و و روز مثال و شاهد همچون خزانهای ببینیم که جز گر ا "تاریخ را
بـا کـه  شـد علم برایمان مجّسم خواهـد تصویری از دل دارد٬ در نیز چیزهای دیگر
تصویر ک نونی ما از آن فر ق فاحش دار د". این نخستین جمله ک تاب مشهور سـ اختار
است که نزدیک به ٬(Thomas. S.Kuhn)نوشته تامس سموئل کوهن انقالبهای علمی٬
تاریخنگاران فیلسوفان و جهت بخش پژوهش بسیاری از سی سال است سرمشق و

گرفته است. علم قرار
رواج تمام فلسفه پوزیتیویستی رونق و تجربی مذهبی و نیمههای قرن بیستم٬ تا
فکری٬ مشرب این در میزد. الملک" بانگ"لمن مستانه معرفت عرصه در و داشت 
گـزارههـای تـجربی از به اصـطالح "دسـتگاهی"٬ یا علم تجربی مجموعهای منتظم٬
توصیف عمدًة عبارت است از "منطق علم"٬ فلسفه علم تجربی یا و میشود٬ تصویر
هـر معنای  به  متافیزیک (که توّسعًا اجزای سازندهاش. منطقی این دستگاه و ساختار
به مباحث مابعدالطّبیعی این حیث منحصر از و برده میشود٬ تجربی به کار سخن غیر
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جز و قالهای بیهوده است٬ قیل و مشاجرات و دار فلسفی به معنای اخّص نیست)٬ یا
که همان بهتر و انبان ندارد٬ آرای پراکنده چیزی در طمطراق و پر گفتههای مطنطن و

آتش. فلسفه وهمیّاتی است یکسره درخور هیوم٬ به تعبیر درش بسته شود.
نیست که نگرش پوزیتیویستی خدمت ارزندهای به علم تجربی کرده جای انکار
که پژوهش نـاب عـلمی بـدون خشک چشـمی که می توان مّدعی شد آن قدر است٬
مهّمی که پوزیتیویسم همواره نادیده نکته بسیار امّا پوزیتیویستی صورت نمیگیرد.
بدو از هرگز جمله دستگاه علم تجربی٬ از و گرفته این است که هیچ دستگاه معرفتی٬
عـالمان هـمیشه را عـلم است. نـداشـته نـهاییاشرا آمـاده و حـاضر تکوینشکـل
بـه پـایه گـذاری عـلمی رهـنمون کدام سؤاالت آنان را معلوم نگردد تا و میسازند٬
پروای کدام امور جستن پاسخ آن سؤاالت٬ عالمی در دانسته نشودکه هر تا و شدهاند٬
به درستی روشن نخواهد نگاه میداشته است٬ جانب چه نوع پاسخهایی را داشته و را
وپاسخها این پرسشها دارد. ترکیب وساختمان کنونی اش را شدکه علم ساخته شده چرا
ازسـنخ لزومًا می افـتند٬ دستگاه معرفتی مؤثّر شکلگیری ورشدهر ومالحظات که در

بسی حوزههای گوناگون دارند. بلکه ریشه در اجزای آن دستگاه نیستند٬
ک تاب مبادی ماب عدالطّبیعی علوم نوین ک ه بیش از 60 سال پیش تألیف شده٬ و با این
مبادی غـیر و که عناصر میسازد به روشنی آشکار خواندنی است٬ تازه و حال هنوز
و دادن شکـل در مـؤثّری و چه سهم خـطیر الطّبیعی"٬ به اصطالح "مابعد یا تجربی٬
فیزیک نیوتنی مـوفقترین جهت بخشیدن به نظریه تجربی فیزیک نیوتنی داشتهاند.
تجربی نیافته است. هیچ نظریه دیگری به اندازه آن تأیید علم تجربی بوده و دستاورد
اهـل عـلم در اوایـل قـرن بـیستم مـیالدی٬ قرن هفدهم تا اواخر از قرن٬ دو بیش از
همه مجذوب نـظریه جـاذبه عـمومی نـیوتن و بریتانیا٬ در خصوصًا اروپا٬ سرتاسر
ساخته بود. خود افالک منقاد ک تا خا از همه جا که حرکت را مکانیک نیوتنی بودند٬
الطّبیعی عـلوم مؤلّف مبادی مابعد همه تحسین میکردند. کارایی عملی آن نظریه را
"جـای یک بـررسی تـحسین٬ آن هـمه اعـجاب و کـنار در نوین گله میکندکه چـرا
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مبادی آن خالی است" مصادرات و علمی و جدید چیستی تفکّر نّقادانه از بیطرفانه و
کامیابیهای مطلق نـظریه برابر است که اعجاب متفکران در برت معتقد (صفحه 7).
فـرضهای مـصادرات و چـه مـبادی و نیوتن به حّدی بوده که نگذاشته است بـبینند
به مسلّم انگاشتن آن مبادی٬ پشتوانه آن نظریه بودهاند. و متافیزیکی مهّمی زمینهساز
الطّبیعه ارسطویی مابعد جهت با چند گشته است که از بنای متافیزیک جدیدی منجر

دارد. قرون وسطی تضاد
کـیهان شـمرده مـرکز آرمانهایشان دیگـر و امیدها آدمیان و آن٬ متافیزیکی که در
تأمین که نان آدمی را فلک برای آن نمیگردند و خورشید مه و و باد و ابر نمیشوند؛
کـه بـر بی هدف٬ و میرای طبیعت کور اتّفاقی و فرزند آدمی چیزی نیست جز کنند؛
در سرگردان است و فضای بیکران معلّق و در عنصری اش زمین٬ روی مقام خاکی و
کسب معرفت چنان نیست که آدمی در رانده میشود؛ بی انجام به جلو و زمان بی آغاز
حسب نسبتشان با بر امور تفسیر طبیعت قابل؛ و نسبت به جهان فاعل انگاشته شود
تمثیل طبیعت به و حسب علل فاعلی نیست؛ همسنگ تفسیرشان بر غایات بشری٬

.(15 تا افتاده است (صفحات 8 اعتبار انسانی از افعال هدفدار
دست به جهانبینیرا یا فلسفه در  هدف ب ر ت آن است ک ه دلیل تار یخی این تحّول
آدمی به زودی درمی یابدکه خـوانـدن فـلسفه ..." جالب این است که می گوید: دهد.
کـرده پـر را یعنی مکتوبات فیلسوفانی که نامشان کتب تاریخ فـلسفه جـدید جدید٬
وی پـیوند بـعد). و (صـفحه 15 [آن دلیل] نمیکند" چندان کمکی به یافتن ... است ٬
توجهشان به نظریه در تنها را الیب نیتس به بعد بارکلی و از نحلههای فلسفی جدید
جیمز هگل٬ فیشته٬ کانت٬ هیوم٬ فلسفههای بارکلی٬ بلکه میگوید شناخت نمیبیند٬
از تلّقی جدید برابر زیادی اعتراضاتی ناکامیاب در حّد این جهت که تا از برگسون٬ و
ناکام ماندن این وی سّر هم خویشاوندند. همگی با طبیعت می باشند٬ نسبت آدمی با
در مـصادرات نـیوتنی مـیدانـد. پـارهای از بـرابـر تسـلیم نـاسنجیده در را فلسفهها
مـاّده مـثال٬ مـاهیّت٬ عـلّیّت٬ عـرض٬ به جای مـقوالت جـوهر٬ فلسفههای جدید٬
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...سخن و مکان٬ و زمان در جرم تغییر قانون  حرکت٬ نیرو٬ از فعل٬ و قوه و وصورت٬
اوصاف عرضی بود مکانی جزء نسبتهای زمانی و الطّبیعه ارسطو٬ مابعد در میگویند.
قّوه به فعل جاودانه از گذر و روابط مکانی٬ نه با روابط منطقی بود اصالت با نه ذاتی٬
هیوم از حالی که گرفتاری فیلسوفان متجّدد٬ در مفهوم زمان شمرده میشد. از مهمتر
فـضاست. زمان و سر همه بر الکساندر٬ برگسون و و جیمز هگل و وکانت گرفته تا
این زبان بتوان با طبیعت را اینکه نسبت حقیقی انسان و برت در بعد). و (صفحه 17
تصدیق داردکه تشکیک میکند. تبیین نمود قالب این مفاهیم بنیادین جدید در تازه و
که وی عین حال می گوید در امّا است رقیب ندارد"٬ آن حیث که دانشمند از "نیوتن٬
بـه (صـفحه 24). دامـنش مـینشیند" بر انتقاد آن حیث که متافیزیسین است گرد "از
بـرت بـه "کـاوشی خللهای متافیزیک نیوتنی٬ و نارساییها پرده برداشتن از منظور
دوران بـه تـحقیق در و [دست مـیزند]...٬ مغفول مانده است ... که تقریبًا تاریخی ...
[ اقـدام ک نـیوتن ... آیزا الطّبیعه سر مابعد باالخص تحقیق در و صباوت علم جدید٬
علم نهان خانه فلسفه حاکم بر در برای کشف حقیقت ... خود] ... به تعبیر و میکند٬
[ وا ... مـفتاحی آن را مـبادی اصـلی و و مـیآید] ... [در اوان جوانـیاش ... در جدید
[دنبال میک ند] ... تا به تعبیر اصلی و ک ـ السیکشان در مینماید] ... و آنها را آن قدر ...
..." آن است تـا بـر .(26 و (صفحات 20 فقرات متافیزیکی مکتوبات نیوتن[برسد]"
چه واقعًا ببیند] ... و [بررسی کند٬ نّقادانه بسط اّولیه مفاهیم نوین علمی را و کاربرد
را فـضا زمـان و مقوله اتم ماّدی سـرگردان در درباره جهان٬ که آدمی برای تفکّر شد
٬1700 تا بین سالهای 1500 ... و وانهاد٬ مقوالت مدرسی قرون وسطی را و برگرفت ٬
بـه چگـونه آدمـیان را این آرا ... و ساخت٬ میّسر که این تحّول شگرف را چه رخ داد

(صفحه 20). کاوشهایی چون معرفتشناسی نوین سوق داد"
بـررسی انـدیشههای الطّـبیعی عـلوم نـوین از مـبادی مـابعد کاوش تاریخی در
پـرسش کـلیدی ایـن است کـه "چـرا (فـصل دوم). مـیشود. آغاز کپلر کوپرنیک و
که رفتند این باور بر تجربی٬ حّسی و بدون داشتن هیچگونه مؤیّد کپلر٬ کوپرنیک و
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مـحور نجومی عالم این است که زمین سیّاره ای است چرخنده بـر حقیقی و تصویر
(صـفحه 27). جای خـویش ثـابتند" ثوابت بر و خورشید٬ گردنده به دور خویش و
پیشبینی لحاظ دقّت در از نه تنها مرکزی کوپرنیک وقتی عرضه شد٬ نظریه خورشید
بلکه اشکاالت نظری هیچ افضلیّتی نسبت به نظریه زمین مرکزی بطلمیوس نداشت٬
حواس آدمیان بی هیچ زمان کوپرنیک٬ جمله اینکه "در از بود. بدان وارد قّوتی نیز پر
آن٬ از فاصله ای نه چـندان دور ک می یافت که در متحّر و جسمی توپر شبهه زمین را
زمـین بـه دور روز آن چون اخگران هر در اختران شناور و داشت٬ خفیف قرار اثیر
الطّـبیعی ارسـطو مـابعد مـبادی طـبیعی و سـایر بـا این گواهی حـواّس٬ میگشتند".
کیهانشناسی جمیع عناصر آن مستلزم مناقشه در شبهه کردن در و سازگاری داشت٬
قوی تنها آن همه اعتراضات جّدی و برابر کوپرنیک "در (صفحه 28). بود آن روزگار
و بـه نـظم سـادهتر پـدیدارهـای نـجومی را توّسل میجست که نـظریه وی٬ به این معنا
برابرآن اعتراضات برت میپرسد"لکن مگردر موزونتری منظّم میسازد".(صفحه 29).
بایدعمدًة در این سادگی وموزونیّت چه وزنی داشت؟"ومیگویدکه "پاسخ را سنگین ...

زمان کوپرنیک بجوییم"(صفحه 30): تفکّر وجوه از وجه اینچهار میان
1. ر واج "ایـ ـ ن مـ ـ عنا ک ـ ه طـ بی عت بـ دون هـ در دادن نـ ی ر و٬ وظـ ایف خـ ود را بـ ه
دافعه فکری بسیاری از قاعدًة بایدعدم تحّمل و سنجیدهترین شیوهای انجام میدهد٬

نظریه[سادهتر] کوپرنیک قدری کم کرده باشد". به نسبت  را افراد
شده بود٬ انقالب بازرگانی آغاز رنسانس رخ داده بود؛ دیگر قرن شانزدهم٬ تا .2
تنک مایه بوده است؛ که معلومات پیشین آدمی چه اندک و گهان معلوم گشته بود نا و
کشـمکشهای مـهمترین نـقطه عـالم نـیست؛ اروپـا که گویا اروپاییان دریافته بودند
بـه دست و کرده بود٬ آدمیان کمک بسیار فکر از کردن زنجیرها بیسابقه دینی به باز
آدمـیان در ... و شده بـود؛ ادبیات مردمی پیدا دینی عالم نیست؛ که رم مرکز آمده بود
برای میآوردند. به تعلّقات نوین رو و به تعلّقات پیشین پشت میکردند همه خطّهها
کـه خوانـد فرا هم دیگران را و اندیشه رود در که هم خود نبود دشوار کوپرنیک نیز
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به و گیرند زمین وا اخترشناسی از در یعنی مرجعیّت را ترک گویند٬ را تعلّقی عظیمتر
بسپارند. خورشید

کانون پـژوهشهای کاوشهای ریاضی جان تازه گرفت. قرون وسطی٬ اواخر از .3
حّل صور ساده کردن و شانزدهم تالش برای تبدیل و سده پانزدهم و دو ریاضی در
تا شدن معادالت باعث شد پیچیدهتر درجه سوم بود. گون معادالت درجه دوم و گونا
خویش فکر و به کارگیری نمادهای جبری گشادهدستی بیشتری کنند٬ در ریاضیدانها

نمایشهای هندسی برهانند. بر تکیه مستمر از تدریجًا را
یـعنی هـندسه٬ ریـاضیّات٬ زمـان گـالیله شـاخهای از تـا مـیدانـیم کـه نـجوم را
مشّخصات که از تبدیل اشکال هندسی٬ ساده کردن و "همین استفاده از و میشمردند.
در و میکند٬ مهم کوپرنیک کمک بسیار برای فهم کار ریاضیّات قرن شانزدهم است٬
عـلم نـجوم پـارهای از گر چون "ا ابداع نظریه نسبیّت حرکت وی سهم عمده دارد".
یعنی حرکاتی که آن هم جاری باشد. ریاضی در نسبیّت مقادیر باید ریاضیّات است٬
لحـاظ از و یکسره نسبی باشد٬ باید روی نقشه سماوی به اجرام نسبت میدهیم٬ بر

برگزینیم". بتوانیم به منزله مرجع نظام فضایی خود نقطهای را هر واقع٬ انطباق با
4. یکی از مهمتر ین ثمرات ا قدام ک وپر نیک قّوت گر فتن این سؤال بود ک ه "آیا ک ّل
کـافی است سـادگی هـندسی را ساختاری ریاضی دارنـد؟" جمله زمین٬ از و جهان٬
افتد. علم هیأت بشناسیم تاکّل طبیعیّات وکیهانشناسی ارسطوور مرجع در تغییر مجّوز
مشرب افالطونی است که جهان راجوهرًاهندسی می شناسدوکّل آن رامجّسمه یک نظم
ارسطوییان٬ریاضیّات علم اوسط است٬ومقوله کّم نزد می نمایاند. وا هندسی ساده وزیبا
عـصر در مـفتاح عـلم اعـلی مـنطق است نـه ریـاضیات. و است؛ مقوالت عشر یکی از
مشرب ارسطویی جریان فکری برابر در فیثاغوری گری ٬ افالطونی گری و نو کوپرنیک ٬
به نهضت افـالطونی کـناره جـوی از وکوپرنیک "رسمًا نافذی بود. ولی بسیار مغلوب٬
اعدادساخته این عقیده دروی راسخ بودکه "کّل عالم از مکتب ارسطویی پیوسته بود"٬و
نجوم هم صادق است ". واقع ودر ریاضی صادق باشد٬در هرچه در لذا و شده است ٬
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ایـن و نظریه کوپرنیک آشـنایی یـافت٬ با کپلر دهه نهم قرن شانزدهم٬ اواخر در
هندسه در (صفحه 47). بگشاید باعث شدکه جهان دیده به دّومین منّجم بزرگ عصر
بسـی بـیش از شرافت خورشید جاللت و تازهای که کوپرنیک برای عالم آورده بود٬
دلبسته نظام کـوپرنیک همان آغاز از را نیرومندی که کپلر "عامل ویژه و گذشته بود.
درست ... می بخشید که آن نظام به خورشید عظمتی بود شرافت و علی الظاهر کرد٬
را خرافههای رسوا لکن وی پارهای از علوم دقیقه نوین است٬ بنیانگذار است که کپلر
کسب انگـیزه مـیکرد. آنـها حتّی از و روشهای دقیق علمی خویش برآمیخته بود٬ با
خـرافـات کـپلر پـرستی". خـورشید از عبارت بود بی تکلّف٬ این خرافهها٬ یکی از
تجربی عجین کـرده بـود به یافتن فرمولهای تأییدپذیر شوق شدید با خیالپرورانه را
تاریخ نجوم "بزرگترین رصدگر براهه٬ وی که یک سالی دستیاری تیکو (صفحه 52).
جا هر آموخته بود٬ او از اهمیّت مشاهده تجربی را و کرده بود٬ را هیپارخوس" پس از
میدانست کـه بـدون و محسوس میکرد٬ برای جهان مرئی و فلسفهپردازی میکرد

(صفحه 53). رسید. آزمون به هیچ نتیجهای نخواهد
بـیگانه انگـاشته و جـدا که توفیق یافته است میان اشیایی که قبًال بود معتقد کپلر
میشدند٬ ر وابط ر یاضی ک شف ک ند. منظور وی عمدًة این بود ک ه به در ک تـ از ه ای از
نهان است و باطن پدیدارها "نظمی ریاضی که در وی٬ به نظر علّیّت دست یافته است.
همان اصوًال علّیّت٬ از نحو این  "... هست هم پدیدارها علّت مکشوف علم میافتد٬
رابـطه نـزدیک و و علّت صوری ارسطویی است که به جامه ریـاضی درآمـده است٬
به جامه علّیّت دیگر (صفحه 55). آرای ابتدایی فیثاغوریان نخستین دارد آشکاری با
بـر عـلّیّت داّل  ذوقـی از تلّقی ریـاضی ـ این و درآمده٬ ریاضی بساطت و موزونیّت
کـه الطّبیعه جدیدی عرضه کرد مابعد کپلر عالم بود. الطّبیعی نوینی از مابعد تصویر
کـه وی ایمان راسخ یافته بود نظرورزیهای فیثاغوریان نخستین مبتنی بود. بر اصوًال
ریـاضی زبـان به باید معرفت حّقی هر لذا و جهان ساختاری ریاضی است٬ ساختار
صادق قضیّه را عکس  ولی  کیفی هست کّمیهمهست"٬ جا داشت که "هر باور باشد.
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اوصاف اصیل دسته اوصاف دارند: که اشیای جهان همگی دو آن بود بر نمیدانست.
که به زبـان ریـاضی بـیان اوصاف اصیل همانهایند تَبَعی (ثانویّه). اوصاف و (اّولیّه)٬
که صـورت ریـاضی بـه باقی اوصاف٬ نظم عالم معلول تفاعل آنهاست. و شدنیاند٬
بلکه عالئمی برای شـناخت آنـهایند. نیستند٬ اوصاف واقعی اشیاء نمیگیرند٬ خود
است". عـددی تـفاوت  اشیاء میان تفاوت و است٬ "جهان خارج جهان اوصاف کّمی
معرفت کامل و تعلّق میگیرد٬ "معرفت یقینی فقط به اوصاف کّمی اشیاء (صفحه 58).

(صفحه 59). همیشه صورت ریاضی دارد".
گالیلهای که به تجربه ثابت کرد سّومین فصل کتاب برت به گالیله اختصاص دارد.
و دارد٬ مـاه اهـلّه زهره هم مـانند و شتاب یکنواخت سقوط میکنند٬ "همه اجسام با
تـزلزل افکـند والیت جناب ارسطو در و هکذا"٬ و است٬ خالدار رخساره خورشید
بـراهـین ریـاضی کـار کـه گشـودن حـّقه رازهـای طـبیعت را گالیلهای  (صفحه 69).
ریاضی دیدن طـبیعت "بـه گالیلهای که در میدانست نه منطق مدرسی (صفحه 67).

ابهام فیثاغوری قانع نبود". پر تعبیرات صوفیانه و
هنگام روبهرویی با تجربه. و برهان٬ تحلیل٬ یا شهود روش گالیله سه رکن داشت:
پدیدار ی در جهان محسوس٬ گام نخست آن است ک ه عناصر بسیط و مطلق آن پدیدار
گام در تحلیل گردد. نسبتهای ریاضی وکّمی بین آن عناصر و شهودکشف شود به مدد
باب نسبتهای کّمی به دست آمده از نتایجی برهانی در به روش محض ریاضی٬ دوم٬
بـا آمـده دست به برهانی نتایج استکه گامی سوم گام و میشود. نخستگرفته  گام

محک تجربه سنجیده میشود.
تبیین معنوی و روش ریاضی خویش به معارضه با تکیه بر که گالیله با چنین نبود
آفـریده یک نـظام ریـاضی جهانی که خـدا نگاه او٬ از برخاسته باشد. الهی پدیدارها
مطلق روش ریاضی راجع به این جهان یقین تاّم و به همین دلیل٬ و است٬ تغییرناپذیر
خالف عـلم بـاری عـلمی بر چند هر علم متّکی به روش ریاضی٬ مینهد. اختیار در
نـحو بـه  را امـری روش  این که  آنجا امّا واسطه است٬ با حصولی و کسبی و ناقص و
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بـود خواهـد یقین آدمیان به آن مساوِی یقین خدا قطعی مکشوف سازد٬ ضروری و
همین مبانی بودکه تکیه بر وی با مبنای فلسفه گالیله مبنایی دینی است. (صفحه 74).
اکتشافات پرتو در باید روشن ندارند٬ کتاب مقّدس که تفسیر فقراتی از اعالم میکرد
کمتر افعال طبیعت٬ در جالل خداوند "ظهور به گفته گالیله: شوند. علمی معنا جدید

اقوال شریعت نیست". آن در ظهور از
تأسـی تـبعی بـه کـپلر قبول نظریه صفات اصیل و هم در اتمیسم و گالیله هم در
نظر از ذهنی مینهاد. حّسی ـ امور عینی و ریاضی ـ روشنی بین امور تمیز و مینمود٬
راه بیرون کـردن در بود گامی بلند تبعی " باب صفات اصیل و نظریه گالیله در برت٬
وقتی که تابع حوادث طبیعت دانستن وی ... معلول و جهان بزرگ طبیعت و آدمی از
ریاضی طبیعت مناسبت داشـته تفسیر که با به نحوی درآمد مؤّخر میان مقّدم و تمیز
چون "معلوم بود مقّدم فراهم گردید. جهان محّصل و مقّدمات اخراج آدمی از باشد٬
به نـحوی جز را افعال او و که آدمی موضوع مناسبی برای کاوشهای ریاضی نیست٬
بانگ حیات آدمی عجین با ضعیف نمی توان به روشهای ریاضی بررسی نمود. بسیار
هـّمت ورزی است[ کـه هـمه اوصـافی تـالش و عشـق و و شعف٬ اندوه و رنگ٬ و
ثانویاند]٬ و لذا قه رًا جهان وا ق عی جهان بی ر ون است نه جهان در ون آدمی". (صف حات
یـافتن جـهان٬ تأصل بـیشتر پابهپای تقّدم و طبیعی٬ که "به طور چنین شد .(81 و 80

فضیلت بیشتری هم برای آن قائل شدند". شرافت و
فلسفه خویش به بلکه وی در نبود٬ بسط بینش فلسفی کپلر در بزرگی گالیله تنها
عـلّت غـایی را اصـل  قدم٬ اّولین  "در دست یافت. یافتههای کپلر از نکاتی بس فراتر
تأسـیس یک عـلم کاری که مـیخواست بکـند ... وانهاد برای تبیین حرکت صریحًا
فیلسوفان که جایگزین طبیعیّات خیالبافانه مدرسیّون گردد". بود ریاضی کامًالجدید
برمیگشت به تحلیل چرایـی حـرکت نـه بحثی درباره حرکت داشتند٬ گر مدرسی ا
هـمه حـرکات تـعلّق مشـترک در تحلیلشان بـه عـناصر لذا و چگونگی حرکت آن٬
حـیّز و فـاعلی٬ عـلّت  انـفعال٬ قبیل فـعل٬ که تعبیراتی از این روی بود از میگرفت؛
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آن هـم بـه که چگونگی حـرکت را٬ گالیله بود یافت میشد. آثارشان زیاد طبیعی در
داد. موضوع کاوش قرار روش دقیق ریاضی ٬

خـواه نـاخواه فـضا٬ مـفهوم زمـان و دو بررسی ریاضی چگـونگی حـرکت٬ در
مسـافت کـه در یعنی آحادی از چه حرکت به زبان ریاضی٬ جایگاهی مهم می یابند٬
زمان و مسافت) مکان یا (یا فضا الطّبیعه گالیله٬ مابعد در زمان پیموده میشود. آحاد
مکان حرکت زمان و "جهان واقعی جهان اجسامی است که در و مقوله بنیادینند٬ دو
سطح حایل میان حاوی مکان دیگر ارسطوییان٬ برخالف نظر (صفحه 84). میکنند".
محتاج به اشغال ممتد٬ اشیاء بعضی از بتوان مّدعی شد تا محوّی شمرده نمیشود و
کـه بـه جـای ریاضی اندازهپذیری تلقی میشود اینک امتداد زمان نیز مکان نیستند؛

نشسته است. فعلیّت یافتن قوا فرایند
وی بود. مقوله نیرو میان آورد٬ مقوله مهم دیگری که گالیله برای تبیین حرکت در
نسبتهای ریاضی بین آنـها ک مادی و اتمهای متحّر ساخته شده از که جهان واقعی را
برای تبیین علّیّت مناسب نـمی یافت٬ نظام طولی "فعلیّت"های ارسطویی را میدید٬
حسب نیروهایی که علّت قریب وقوعش هسـتند بر حرکتی را بلکه سعی داشت هر
تبیین نماید٬ امّا م عتقد بود ک ه آدمی نمی تواند چی ز ی در بار ه ماهیّت نیر و بداند و نصیب

مطالعه کند. که حرکت باشد را کّمی نیرو آثار که  است  این  فقط  او
گـذشتگان قـیاس بـا که هـم در (فصل 4) نوبت به دکارت میرسد گالیله٬ از بعد
نظریهای جامع و شناخت سنجیدهتری نسبت به پیامدهای روش نوین علم داشت و
ثنویت طرح نظریه مشهور هم با و کرد٬ ریاضی جهان ماّدی بنا مفّصل درباره ساختار
این طرد جواز پرداخت و را طبیعت  از تعلقاتش  آدمی و گناه طرد "کفاره  روح وجسم٬

(صفحه 97). به دست داد". را
و طـبیعت است٬ گـنجینه اسـرار دکارت یقین راسـخ داشت کـه ریـاضیّات کـلید
چنین شدکه و کاهد٬ به یک نظام هندسی محض فرو کّل نظام طبیعت را تا میکوشید
"عدم دارای امتداد میگفت: نهاد. بنیاد را نخستین نظریه کیهانشناسی مکانیکی جدید
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از "خـداونـد (صفحه 103). هست". آنجا چیزی در هست٬ امتداد جا هر لذا نیست٬
عالم در حرکت را مقدار توفیق عاّم خود٬ با و داده است ٬ ممتّد به اشیاء حرکت را آغاز
ماشین یک جز خلقتچیزی بدو همان از جهان اجسام ممتّد٬ ... ثابت نگاه می دارد
طریق تماس بی واسطه به از را حرکت خود که اجزای عدیده آن٬ عظیم نبوده است ...
حرکات سماوی نیز برای آنکه جاذبه زمین و (صفحه 103). منتقل میکنند". یکدیگر
اقیانوسی از وجود شد گزیر دکارت نا بین اجزای ماشین عظیم طبیعت جایی بیابند٬
آن شـناورند؛ در هـمه اشـیاء کـرده است و پـر را که هـمه جـا مفروض بگیرد را اتر
به گردش را همه چیز آن گردابها است و گردباد گرداب یا اقیانوسی که همیشه دچار
اوصاف غیر دکارت بسیاری از بدین شیوه٬ به سوی مرکزی میرانند. یا درمی آورند

شست. فرو آنها "تبیین" دست از ریخت و به اقیانوس اتر هندسی عالم را
اسـتفاده از اوصـاف٬ ریاضی ایـن دسـته از که برای "تبیین" برت توضیح میدهد
گردابـهای نظریه رو این از و بود٬ الزم  حرکت  اندازه و شتاب نیرو٬ گالیلهای مفاهیم
لحاظ تاریخی البته این نظریه از نیوتنی خالی کرد. برای فیزیک گالیله ـ را دکارت جا
چون نخستین کوشش همه جانبه برای دادن تـصویری جـامع از دارد٬ اهمیت بسیار
ـ ار سطویی ـ مسیحی تمایز جوهری داشته با تصویر افالطونی  جهان خارج بوده ک ه 
غایت به انسان ـ تا آفریده باشد جهان را چنان نبودکه خدا دیگر این تصویر٬ در است.
مبدأ اینک خدا بازگردد. طریق انسان دوباره به خدا از و شود منتها قصوای طبیعت ـ
هـمچون حـرکات حـوادث عـالم مـی توانسـتند و حـرکات انگـاشته مـیشد٬ بعید
آماده همه چیز رخ دهند. و رخ دهند گردشهای یک چرخه ریاضی بزرگ الی االبد و
بـه دست کـه یکبـار به ساعتی تشبیه کنند عالم را و فیلسوفان آینده بیایند تا میشد
(صفحه 105). حرکت موزون است. در خودبه خود دیگر کوک شده است و آفریدگار
بود: صریح روبهرو ثنویّتی قاطع و الطّبیعیاش با بنای نظام مابعد دکارت در
جهانی است هندسی و ندارد٬ امتداد یک طرف جهان اجسام است که ماهیّتی جز
این جهان بـر راه شناخت کاملش صورت بندی آن به زبان ریاضی است؛ که تنها
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نـظم در بـاز نـباشد٬ هـیچ انسـانی هـم مـوجود گـر حتّی ا متکی نیست و تفکّر
و عالم درون است که ماهیّتش تفکّر طرف دیگر ماشینیاش به پیش خواهدرفت.
جهان اجسام مسـتقّل مـینماید٬ این عالم که از است؛ ... تخیّل و اراده و ادراک و
وابسته متفکّر ریاضی که وجودشان به فعل جوهر اشیای غیر نیست. عالم امتداد

همه به عالم دوم متعلّقند. است٬
برانگیخت که عالم موجودات این پرسش را نظریه دکارت راجع به دوگانگی در
و میآورد٬ وجود به  ادراکاتی ناممتّد دیگر ممتّد شیء چگونه در ممتّد٬ حرکت اشیاء
به عبارت قابل تطبیقند؟ ممتّد جهان امور بر مقوالت ناممتّد چگونه است که مفاهیم و
به و تصّرف میکند امتداد ذو عالم در فهم این  با و میفهمد چگونه روح ناممتّد دیگر٬
جمله ریشه در از توّجه بی سابقه فلسفه غرب به معرفتشناسی٬ اهدافش میرسد؟

مهم دکارت دارد. همین سؤال بسیار
علمگرای زمانش بود٬ پیشگامان نهضت پوزیتیویستی و آنکه از وجود دکارت با
علم جا به رغم آنکه مهمترین مّدعای آن پوزیتیویسم این بودکه علم کالم بیرون از و
برای پاسخ دادن به معضالت علمی نوعی کلّی خدا توّسل به علل غایی و و می گیرد
توّسل به خدا میداد و با  سؤالشرا پاسخ  باز  است٬ راستین علم به رسیدن مانع و بافی 
آن قابل تطبیق چنان آفریده که مقوالت ریاضی ذهن بر میگفت خداوندجهان ماّده را
ولی الطّبیعی مذاق دکارت ارجـی نـیافت٬ بعد میان پیروان ما در این پاسخ جز باشد.
این پـاسخ مـابعد از کارسازتر و مؤثرتر که بسیار می داد دکارت پاسخ علمی تری نیز
ایـنکه دلیلی میگرفت بر بدن را ذهن و وی رابطه انکارناپذیر درآمد. کار الطّبیعی از
اکراه تمام بـه ذهـن مـیداد٬ جایی هم که با و دارد٬ بدن قرار جای خاّصی از ذهن در
عـظیمی بـر "آرای دکارت تأثـیر بود: (غده صنوبری) مغز از حقیر حجره ای تنگ و
بـه خـود کـثیری را انگلستان افراد باالخّص در ... اروپای نیمه دوم قرن هفدهم نهاد
جـمله از هـنری مـور و تـامس هـابز هم برانگیخت. نقدهای حاّدی را و جذب کرد
بـر که  عین نقدهای جّدی  در و کردند ربع سوم آن قرن ظهور که در متفکّرانی بودند
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تحّققش میکوشید ویدر غرضبزرگیکه  در فلسفیدکارتداشتند٬ مواضع  بعضی 
صفحه 117). (فصل ٬3 همگام بودند". وی همدل و با

حـّدی تـا و... حـرکت ٬ اندازه ٬ نیرو٬ زمان ٬ فضا٬ به زبان جدید روی آوردن هابز
هـمه بـا نیز فکر تحّولی نوعی حرکت است. و هرگونه کار هابز٬ به نظر سطحی بود.
نامی بیش نیست که بر "ذهن" نوعی حرکت. است و کار گونیهایش٬ گونا و پیچشها
نیست. بدن حرکاتدر یکرشته جز چیزی لذا و نهادهاند٬ فکری کارهای مجموعه
ک هست شیئی مـتحّر حرکت باشد جا هر و جنس حرکت است٬ ذهنی از فرایند هر
هم ماّدی پس "ذهن" تصویری جسمانی نمیتوان داشت٬ ک هم جز متحّر شیء از و
چـه آدمـی هـر بیرون از جایی برای ثنویّت دکارتی نمیبیند: هابز وجسمانی است.
اعضای و هستحرکتاعضاء چه هر آدمی درون در و است٬ ک هست جسم متحّر
آسـمان حکـومت زمـین و یکسان بر به نحو گالیله قوانین حرکت را ک است. متحّر

جاریکند. ذهنهم  عالم در را قوانین میخواستآن  هابز و بخشید.
سخت و فلسفه دکارت بود٬ تحت تأثیر شدیدًا حکیم افالطونی کمبریج نیز مور٬
بـه دیـن دلبسـتگی او آن فلسفه چارهای بـجوید. برای عیب ثنویّت در تا میکوشید
نمیگذاشت تا به راه حّل ماّدی یا ناتورالیستی هابز گر دن نهد؛ نـ ز د مـ ور ٬ جـ وهر یّت
چون پذیرفته بود امّا ماده عنصری نبود. از ماّدی کمتر ذهن غیر نفس ناطقه یا وجود و
میشمرد بالّضروره ممتّد نیز را نفس) (یا روح  است٬ داشتن  امتداد مساوق  بودن  که 
هم خدا مور٬ نظر اینکه در شگفت تر اوصاف می دانست. سایر ماّده در با تفاوتش را و
دکارت است. با مور مواضع مهم اختالف نظر این یکی از و نباشد٬ نمی توانست ممتّد
آن حیث که مکان از یا فضا مور٬ به اعتقاد محال است. تخیّل عدم فضا به گمان مور٬
البته وی اوصاف دیگری راجع به حـیات است٬ است همان خداوند حاضر همه جا

بود. آنها که مکان فاقد قدرت برای ذات باری ثابت میکرد و
نه همه را. می آورند پدید انواع حرکت را پاره ای از علل مکانیکی تنها مور٬ دید از
بلکه پدیدههایی مانندچسبندگی باشد٬ چنین نیست که حرکت همیشه نتیجه برخورد
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عـلّتهای غـیر مکـانیکی و نـتیجه نـیروهای غـیر به گمان مـور٬ جذب مغناطیسی٬ و
که اجزای دارند قرار دل "روح طبیعت" در اینگونه علّتها و ماّدیاند. غیر جسمانی و
سـامان بـه آنـها و هم میآورد مکانیکی گرد یک نظام غیر در گون عالم ماّدی را گونا
این "لطف حّق و مکانیکیاند٬ غیر روحانی و دو روح طبیعت هر مکان و میبخشد.

(صفحه 140). است" است که ضامن بقای همه چیز
رالف کـدورت فـیلسوف بـریتانیایی دیگـر٬ دو بـرت از فصل پـنجم کـتاب٬ در

نام می برد. Isaac) نیز Barrow)برو آیزک  و  (Ralph Cudworth)

از جهان ماّده تواناتر عرضه تفسیری قانع کننده از در کدورت فلسفه مکانیکی را
فـیلسوفان سـایر هـمگام بـا عین حـال٬ ولی در اعراض مدرسیّون مییافت٬ و صور
و الطّـبیعی کـه هـمه مشکـالت مـابعد بـود مـعتقد زمــانش (بــه اســتثنای هــابز)

میان برداشت. می توان از خدا توّسل به وجود با معرفتشناختی را
مور مانند و نیوتن دوستی نزدیک داشت٬ متکلّمی بودکه با ریاضیدان و آیزک برو
کـه ثـنویّت استشمام کـرده بـود نیز برو نهاد. بسیار الطّبیعی وی تأثیر مابعد تفکّر بر
مکـان نشـان دهـد تـا مـیکوشید مـور مانند لذا و ک است٬ دکارتی برای دین خطرنا
موجودی مستقّل از مقام ر بوبی نیست. به عال وه ٬ ب ر و به ز مان همان قدر و قع مینهاد
مستقّل از مکان طیفی پیوسته بود بلکه مانند حرکت نبود٬ مقدار زمان تنها که به مکان٬
حـقیقت مـعیار در و جریان است ٬ در شام ابد" ازل تا فجر ک آدمی که "از ادرا علم و

اندازه گیری حرکت است.
نهم قرن هفدهم در اندیشهای که بین دهههای چهارم تا به گفته برت (فصل ششم)٬
نـوشتههای فـیزیکدان هـمه مـدیون اکـتشافات و پـرورش یـافت بـیش از بـریتانیا
در میگوید فیلسوف صاحب مکتب انگلیسی رابرت بویل بوده است. وشیمیدان و
الطّـبیعی انقالبی مابعد عرصه اندیشه ها گالیله که در و نهضت ریاضی کپلر کنار
خیزان به آهستگی پیش میرفت افتان و کاروان علمی دیگری نیز کرده بود٬ بهپا
روش این حرکت آن نهضت کم نداشت . بارآوری چیزی از بلندی هدف و که در
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نه تجربی بود هاروی رهبری میشد٬ علمی که به دست محّققانی چون گیلبرت و
با تحویل هندسی پدیدارها٬ نه بر بود٬ تجربه استوار فرضیهسازی و بر و ریاضی ٬
هـابز تـئوری  و کـرد رو و زیـر را علم شیمی  بویل  که  بود روش  همین  از پیروی 
بدون تا محّققی به خیال نیفتد٬ هیچ متفکّر چنان باطل نمودکه دیگر را درباره هوا
الطّبیعه مابعد آن دوره٬ البته در کند. پایه اصول کلّی علم فیزیک بنا کمک تجربه بر
جمله بـویل ـ از و کسانی ـ آنجا و که اینجا کرده بود چنان رسوخ پیدا هندسه گرا
مکانیکی از هندسی ـ برحسب مفاهیم جدید مصطلحات کهن فلسفی را میکوشیدند

معنی کنند. نو
از یکـجا طبیعت را رابطه انسان با به طبیعت و آنکه بویل نگرش جدید وجود با
خویش به شّدت می تاخت٬ به فلسفه مدرسی عصر و دکارت اخذکرده بود٬ گالیله و
نظام کیهانی کوچک نشمرد. در شأن غایتشناسانه انسان را تا همیشه مراقب بود باز
یافتههای اوصاف ثانویّه نمیانگاشت و از "واقعیتر" و "اصیلتر" وی اوصاف اّولیه را
بـویل پـارههای جـهان را٬ مـیدانست کـه سـایر "عـینی" همان قـدر حواّس آدمی را

به وی بازگرداند. مقام کیهانی آدمی را می خواست ارج واقعی و
نـاطقه" را یـا "نـفس  انسـان  اراده"٬ و ر وح  را "مــاشینی صــاحب  انســان  بــویل 
در داخل بدن و میگفتندکه روح آدمی در آن روزها میدید. ناممتد" و "تقسیمناپذیر
مجاری اعصاب به آن و طریق حاّسهها از حرکات اشیاء متمکّن است و نهانخانه مغز
تلّقی چه دشواریهایی برای حـصول مـعرفت که این طرز بویل فهمیده بود میرسد.
بدین نتیجه رساندکه معرفت سرانجام بویل را این باب٬ تأمّل در بشری پیش می آورد.
ریشه شکّـاکـیّت بسـیاری از و یقینی است. غیر تُنُک مایه و و ناقص  جوهرًا بشری 
همین جا را تجربه گرایان جدیدتر٬ راسل و هیوم گرفته تا الک و از فیلسوفان غربی٬

می توان جستجوکرد.
همین دیدگاه معرفتشناسانه مینگریست از را فضا و بویل نظریه رایج درباره اتر
اتـر مـفهوم  عـهده  بر را کار دو که  فرضیّهای  یقینی میشمرد. یک فرضیه غیر آن را و
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دیگر و برخوردهای متوالی؛ در جسمی به جسم دیگر یکی انتقال حرکت از مینهاد:
مـتضّمن دو را بویل این اتر ساختن پدیدههای غریبی چون جذب مغناطیسی. میّسر

می پذیرد. او از نیوتن هم این رأی را و نوع ماّده می داند٬
رعـایت تعلّقاتش را فلسفه ورزی همه جا در داشت و بویل تعلّقات دینی شدید
(صفحه فرضیهای دینی میشمرد تقویت آن را وی توّجه به علم تجربی و مینمود.
بود گویی معتقد و میبرد٬ به کار مکّرر را "توفیق عاّم الهی" دکارت تعبیر مانند .(188
معجزات متالشی شدن نگه دارد. از مستمّرًا هیأت کنونی جهان را که الزم است خدا
اثر شفای بیماران در پیوستن نفس ناطقه به بدن نوزاد٬ کتابهای مقّدس ٬ شده در ذکر
بـاری مسـتقیم  تـصّرف  نـمونههایی از هـمه را بینظمیهای فـراوان جـهان٬ و دعا٬
مشـیّت و خـدا وجود بر دلیل عمده  امّا نمیداد٬ به طبیعت ِاسناد را آنها میدانست و
نه بینظمیها تقارن طبیعت بود٬ نظم و و بویل همان ساختمان استوار نظر در بالغه او٬
خود آثار نیوتن طابق النّعل بالنّعل در گرایی را٬ خدا نوین از این تفسیر اتّفاقی. امور و

آورده است.
بلندترین فصل کتاب که هفتمین و که برت در آنند شش فصل نخست زمینهساز
کلّش را تشکیل میدهد٬ "ما بعد الطّبیعه نیوتن" و تأثیرات پیشینیان را در آن سوم  یک 
اکتشافات تازه علمی برت نشان میدهدکه نیوتن آرای فلسفی مترتّب بر تشریح کند.
اخـتالف بـا مـوارد در تـنها و گـذشتگان تـحویل گـرفته٬ به صورت آراستهای از را
نموده است تا به نحوی تقریر را گاه آنها و کرده٬ آنها تعدیلی در یافتههای علمی خود

باشند. علمی اش سازگارتر آرای غیر با
به و کند آغاز حرکاتظاهر از استکه طبیعتاین فلسفه  عمده نیوتنکار نظر به
به "استنتاج بـرهانی پـدیدارهـای دیگـر" داشتن نیروها با و نیروهای طبیعت برسد٬
است. روش آن "ریاضیّات" و یعنی موضوع تحقیق "حرکت" (صفحه 205). بپردازد
میشمارد رکن ریاضیّات  دو وحساب را جبر برو٬ و هابز خالف دکارت٬ نیوتن بر (و

نه هندسه عمومی را).
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هـم اسـتقرایـی و ـ  هم شاخه تجربی دوران تکامل علم٬ دوشاخه پربار هر نیوتن از
برای آزمودن درستی استداللهای برهانی همیشه از ثمرمی چید٬و ریاضی ٬ ـ  شاخه قیاسی
بـه تأیـید دهـدولی مـؤیّد که ازجهان خبر نیوتن سخنی را می جست . تجربی مدد تأیید
اینکه تجربه نباشد٬"فرضیّه"میخواندومکّررمیگفت:"من اهل فرضیّه بافی نیستم ".واز
دیگرخشمگین میشد. هرچیز بیش از فرضیه بخواند٬ کسی نظریه شکست نورش را
که اّولی همان اصل سادگی بود قاعده استدالل داشت: فلسفه طبیعی نیوتن چهار
را علّتهای زاید نباید تبیین پدیدارها میگفت چون سادگی محبوب طبیعت است در
بـه عـلل بـاید حتّی المقدور که معلولهای مشابه را قاعده دوم این بود میان آورد؛ در
کـه هـرگاه شد به زبان ریاضی چنین تقریر مشابه منسوب دانست (این قاعده بعدها
مـعلول بـاید را آن حـادثهها حادثه مختلف حکایت کنند٬ چند معادالت مشابهی از
قـابل هـمه اجسـام  اوصـافی کـه در قاعده سـوم مـیگوید نیروهای مشابه دانست)؛
اوصاف همگانی همه اجسام شمرده باید بدون شّدت وضعف یافت شوند دسترسی٬
ندارد الطّبیعی وجود چهارمین قاعده متضّمن آن است که هیچ تضمین مابعد و شوند؛

شد. واقع نخواهند آینده مشمول استثناء که یقینیترین اصول در
کّل ر وش تج ر بی ـ ر یاضی ن ز د نیوتن سه م رحله داشت: 1. ساده ک ر دن پدیدار ها و 
صورتبندی ریاضی یافتههای مـرحـله اّول بـه کـمک .2 به کمک آزمونهای حّسی؛
امـتحان کـردن نـتایج اجرای آزمونهای دقیق بـه مـنظور .3 فاضله؛ حساب جامعه و

پدیدارها. در نیروهای مؤثّر به دست آوردن سایر و مرحله دوم٬
بـیان ریـاضی طـبیعت را کـه رفـتار قـوانـینی بـود علم مـرکّب از نیوتن ٬ نظر در

میشوند. تأیید سوی پدیدارها از برگرفته و پدیدارها قانونهایی که از مینمایند؛
التزام وجود با و فرضیه بافی داشت٬ همه ابایی که از که نیوتن با دارد برت تأکید
نخستین پوزیتیویست بزرگ تاریخ را چندان که او ـ مینمود تامّی که به تجربه ابراز
الطّـبیعی مابعد تجربی یا اندیشههای غیر سه جهت در از ـ (صفحه 224) خوانده اند
تشخیص واپسین پرسشها متفکّران عصرخویش برسر اّول اینکه باسایر بود: غوطهور
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اساس یک دستگاه ریاضی اش را ـ  روش تجربی آن جهت که وی نیز دوم از بود؛ هم فکر
وسوم آنکه نمود؛ غایی جهان اظهارنظر آن پایه درباره ساختار بر و داد متافیزیکی قرار
تأمـل فـلسفی دربـاره واپسـین پـرسشها دیگـری نـتوانست از خردمند نیوتن مانندهر

تعلّقات فوق علمی مثل دین. پرسشهای برانگیخته از خویشتنداری کند٬خصوصًا
برت مینویسد:

نـظریه انـقالبی جـمله ٬ از و جـهان٬ نسبت انسـان و و نیوتن جهان بینی خود
باب فـرایـند در آن آرا لوازم فرعیتر و پهلوی دکارتی ...٬ ثنوّیت دو عّلّیت و
کم توان شدن زندانی و و ثانویه٬ اوصاف اّولیه و و طبیعت آن را٬ احساس و
ثمرات و پیامدها را آنها سنجشی برگرفت و و بی هیچ نقد همه را روح آدمی٬
سـرانـجام قـهرمان آن را او خـود نهضت پیروزی پـنداشت کـه دست تـقدیر

نهضت کرد.
بیهیچ چون دکارت را مهمترین آرای گالیله و فیزیولوژی نیز الطّبیعه و مابعد در
نبودن بودن یا ممتد سر دکارت بر و نزاع بین مور نیوتن در چند هر برگرفته بود٬ وچرا
جوهری روح ولی قائل شدن وی به تمایز هیچیک به صراحت دفاع نمیکرد٬ روح از
دکارت و بدن٬ در این موضوع به دک ار ت نز دیکترش میساخت. البته "مابعد الطّبیعه 
تأمـل و جـنبههای فـلسفی تر و مـجمل مـییابد٬ دست نیوتن تـفسیری مـبهم و در
الطّبیعه نهایًة مشرب ارسـطویی را آنگاه این مابعد و آن گرفته میشود٬ برانگیزش از

(صفحه 236). میگردد" جدید جهانبینی چیره عصر و برمیاندازد
نظرپردازیهای وی درباره و همین جنس بود از نیز فضا آرای وی درباره زمان و
تـحقیق بـاعث شـد. آن آرا در الطّبیعی تغییرات شگرفی را واپسین پرسشهای مابعد
چون وی الطّبیعی بود٬ دارای اهمیّت روش شناختی مابعد نیز نیوتن راجع به "جرم"
هم سرایت دهـدوسـرتاسر به عرصههای دیگر میخواست مدلوالت روش خویش را
پیروی قوانین نیروهای خاّص با کی بنمایاندکه تحت تأثیر خطّه اجرام متحّر جهان را

زمان غوطه میخورند. و فضا ریاضی در
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نـقل نوشتههای نـیوتن را فقراتی از صفحه به صفحه این فصل بلند٬ برت در
پرسشهای مابعد درگیر چقدر بنای فیزیک خود معلوم نمایدکه وی در تا میکند
به میان کشیده زمان مطلق را فضا٬ یا چه شده که مفاهیمی مثل اتر الطّبیعی بوده و
چـند کانت هر جان کالم برت این است که متفکّران توانایی چون هیوم و است .
آرای آن دسـته از ولی نـتوانسـتند تـن عـلم نـیوتنی کـندند٬ از جـامه دیـانت را
هـم آن آرا و بشـناسند٬ پوسته دیـن بـیرون آمـده بـود که از متافیزیکی نیوتن را
و ناشده به آیندگان رسیدند نقد و ماندند جا بر پا عرصه فکر در بی پروا و سرافراز

مسلّمات انگاشته شدند. از
برت احتجاج میکندکه متحّول ساختن مفهوم ذهن کتاب٬ (هشتم) فصل آخر در
وی بی اعتنایی امّا الطّبیعه نیوتن است٬ مهمترین ارکان مابعد ک آدمی از دستگاه ادرا و
حـّد تعابیری گاه زیاده از با و گردن نمینهد٬ به غایتشناسی را الطّبیعه جدید مابعد
احسـاسات جـای مـناسبی بـرای ذهـن و تـا مـیکوشد "احسـاساتی" شــاعرانــه و

میگوید: کند. پا و دست  جهان در انسانی و"ارزش"های
بسیمشکل دارد٬دیگر وجود ارزش  نام  به  چیزی عالم در که  بپذیرد آدمی گر ا
است که جایی بـرای غـایت در جـهان بـاز نکـند ... آرمـان چـیزی است کـه
کـافی است چـیزی خـودش به پای آن بریزد ... را آدمی زندگی خود می ارزد
خـاستگاهی پـر ولو فدای آن کند٬ را آدمی خود تا شایسته آرمان بودن باشد

(صفحه 308). مقطوع هم نداشته باشد. و عاقبتی تجربهپذیر حشمت یا
الطّبیعه چنانکه مابعد ـ عالم طبیعت انگاشته شود ذهن پاره ای از گر برت ا به نظر
بـه ماّدی نمیماند. ارزشهای غیر و جایی برای آرمانها دیگر ـ نیوتنی ایجاب میکند
ذهن سر نادیدهای بر آنکه فرمانروای خودکامه و "جهان طبیعت بیش از وی٬ اعتقاد
روحـی شـؤون عـقلی و افعال و انسان که مظهر و جلوه گاه اوست. و خانه او باشد٬
گرد خود در زایندگی عالم را بداعت و مکان جمال و همه عرصه زمان و بیش از است٬

(صفحه 324). آورده است".
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کـه ذهـن شـناخته شـود٬ بود خواهد کیهانشناسی فقط وقتی میّسر برت٬ به نظر
مـوضوع تـصّرفات تـجربی یک طرف چنانکه رفتارگرایان می خواهـند ذهنی که از
رفیعی در و چنان جایگاه ممتاز طرف دیگر از و می گیرد٬ اندازه گیریهای دقیق قرار و
سازش انتظام می بخشد. که بودنش به جهان طبیعت وحدت و عالم موجودات دارد
رکنهای برت "یکی از مسأله دشواری است که به اعتقاد جنبه ناسازگار دادن به این دو
داشتن بصیرتی تاریخی وروشن نسبت به مقّدمات عبارت است از آن٬ اجتنابناپذیر

میافزاید: و ما" جدید جهانبینیعصر آورنده  فراهم تاریخی
بـردارد٬ راه روشـن کـردن ایـن امـور قـدمی در این کتاب توانسـته بـاشد گر ا

جامه عمل پوشانده است . را مّدعیات فروتنانه خود
بـر عمدهای تأثیر بیستم  قرن دوم  نیمه در نوین علوم  الطّبیعی  کتاب مبادی مابعد
پژوهشها سرسلسله بسیاری از و نهاد٬ فیلسوفان علم صاحب نفوذ بعضی مورخان و
هیچ محّقق کاردانی بدون دیگر چندان که امروز واقع شد٬ وکاوشهای تاریخی دقیقتر
گـر ا شـاید اجتماعی علم درباره آن فلسفهپردازی نمیکند. توّجه به جنبه تاریخی ـ
سخنان بیپایه این قدر این به فارسی ترجمه میشد٬ کتاب مهّم برت سی سال پیش از
راجع به علم٬ فضای فک ر ی این س ر ز مین را چـ نین از چپ و راست نـ میآلود. بـ ار ی
"قـدما"٬ مـهجور آثـار بـرت در هست کـه تـتبّع شگـفت انگـیز جای امـید اینک نیز
نـتیجه گـیریهای ظـریف٬ و زدن نکات ریـز پیوند وخالقیّت درخشان ذهن وی در
بـرای نـیز را سـود ایـن  فکـر٬ تاریخ  گوشههای  بعضی  از پردهبرداری  لّذت  عالوه بر
مـعرفت بشـری که تـصدیق کـنند آورد به بار علم دوستان این دیار فلسفه خوانان و
پاره اش چطور هر و خواستههایش دارد٬ تعلّقات و جان آدمی و دل و ریشه در چطور

.(1375 دانشگاهی٬ نشر انتشارات مرکز تهران٬ اّول : نقدکتاب (چاپ  پنج مقاله در بیست و  

متناسب است.  پارههای دیگر با
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